
 INFORME DEL GRUP MUNICIPAL PER A L'ASSEMBLEA DE LA  CUP
(18/11/13 –  22/11/13)

Reunions realitzades :

– Consell  Administració  Reus Esport  i  Lleure :  Aprovació  dels  pressupostos (hi  votem en
contra).

– Consell Administració GESFURSA : Aprovació dels pressupostos (hi votem en contra).

– Junta de Portaveus : Plantegem la necessitat de crear un protocol de comunicació coherent i
únic per a les possibles imputacions de regidors/es i ex-regidors/es pel Cas INNOVA. No hi ha
acord  entre  grups  municipals  i  es  deix  sobre  la  taula.  Expliquen  reunió  amb  la  Ministra
espanyola Ana Pastor pel tema ferroviari. Informen que ja s'han cobrat 62M d'euros que devia
la Generalitat i 1,8M d'euros de Metrovacesa. 

– Ple:  S'aprova el concurs públic per contractar externament el servei de neteja de RELLSA i
GESFURSA (votem en contra i  demanem la internització del servei).  Ens abstenim en els
preus  públics  del  Mercat  d'Antiquaris.  Ens  abstenim  en  la  votació  del  cobrament  de  les
productivitats  de  2013  dels  treballadors/es  de  l'Ajuntament.  Recordem  que  hi  ha
treballadors/es d'organismes autònoms que encara no han cobrat les productivitats de 2011.
Votem en contra que el  Tecnoparc sol·liciti  un crèdit  per tornar un prèstec a l'empresa de
capital mixt Reus Ciutat de Negocis. Ens abstenim en el preu de 3€ de l'autobús de l'aeroport.
Considerem que el preu és més elevat que en d'altres ciutats aeroportuàries. Votem a favor
d'una proposta del PSOE en contra de la reforma de les pensions, després que aquest accedís
a votar per punts (votem en contra de reivindicar la darrera reforma de les pensions, pel qual
ens vam manfiestar en Vaga General i critiquiem els Pacte de Toledo). Votem a favor d'una
proposta del PSOE de rebuig als pressupostos de la Generalitat de 2014, pel que fa a la seva
inversió a la ciutat, i posant l'accent en l'”espoli social” que representen per a tots i totes les
catalanes.  S'aprova per  25 Sí  i  2 Abs una proposta presentada per  la  CUP emplaçant al
CATSalut a no tancar el CUAP Sant Pere i a recuperar l'equip professional que hi havia abans
d'una retallada. S'aprova per unanimitat moció de la Plataforma en Defensa del Ferrocarril del
Camp (presentada conjuntament per CUP i CiU) demanant l'enllaç de Reus amb la via ampla i
la recuperació de la via Reus-Roda. S'aprova una moció d'ARA Reus perquè Reus aposti per
l'smart city. Votem en contra del segon punt de la moció, ja que proposem que l'Ajuntament
s'adhereixi a la xarxa de ciutats catalanes, enlloc de l'espanyola. Votem a favor de la moció del
PSOE per reformar els criteris d'accés a les beques als menjadors escolars. Recordem el
requisit  dels  dos  anys  d'empadronament.  Presentem  una  moció  -que  es  rebutja-  per
racionalitzar la política rebributiva dels treballadors/es de l'Ajuntament, organismes autònoms,
fundacions i empreses municipals. Presentem una proposta de resolució -que es rebutja- per
exigir  explicacions  al  CESICAT  pels  casos  de  monitoratge  d'activistes  socials,  polítics  i
periodistes per encàrrec dels Mossos d'Esquadra. Preguntem sobre quan està previst iniciar
els  treballas  d'elaboració  del  Reglament  de  Participació.  Tot  i  l'acord  de  Ple  de  2011,  la
regidora diu que encara hi estan treballant. Preguntem si l'Ajuntament penjarà al web (com ha
fet la Generalitat i l'Estat) informació pública sobre pressupostos i sous de càrrecs directius.
Diuen que no ho faran.

– Junta de Portaveus extraordinària : ARA Reus sol·licita a l'alcalde la realització d'una Junta
de Portaveus extraordinària en acabar al Ple, arran d'un tuit realitzat per la CUP de Reus, en el
que exposàvem el  resultat  del  debat  produit  en  la  Junta de Portaveus  anterior  al  Ple.  Es
demana explicacions a la CUP i reafirmem que el que s'ha explicat per tuiter és el que ha
succeït en Junta de Portaveus sense afegir res més.

Reunions previstes:



– Consell Municipal Gent Gran – 27 novembre
– Patronat Fundació IMFE Mas Carandell – 27 novembre
– Consell Administració Grup Salut – 28 novembre
– Consell Administració INNOVA i EPEL-INNOVA – 29 novembre
– Consell del CNL – 10 desembre
– Grup SAGESSA – 11 desembre
– Ple – 13 desembre
– Ple Pressupostos – 21 desembre

Actes on som convidats:

– 2n Festival de Tardor de Música Clàssica de Joves Intèrprets - 19 a 23 novembre
– Xerrada del cicle “Testimonis” - 21 novembre
– Els problemes dels veïns – 22 novembre
– Acte recepció Premi Nacional del Centre de Lectura – 22 novembre
– 15è aniversari de Canal Reus TV – 22 novembre
– Acte encesa llums de nadal – 22 novembre
– Trobada corals de Reus – 23 novembre
– Dia Internacional Persones amb Discapacitat – 23 novembre a 5 de desembre
– Manifest institucional Dia contra la violència de gènere – 25 novembre
– Manifestació contra les violències de gènere a Tarragona – 25 novembre
– Concentració contra l'incivisme al Barri Fortuny – 27 novembre
– Cicle Gran – 28 novembre a 4 desembre
– Concert de poemes de Salvador Espriu al Palau Bofarull – 29 novembre
– Sopar  Dia Internacional Persones amb Discapacitat – 29 novembre

Comentaris :

– Enviem nota de premsa amb les mocions que presentem al Ple de divendres.
– Enviem nota de premsa per publicitar la xerrada sobre pressupostos que organitzen les CUPs

del Camp al Casal Despertaferro, divendres 22 a les 7 del vespre.
– Enviem nota de premsa amb les preguntes que presentem al Ple de divendres.


