
 INFORME DEL GRUP MUNICIPAL PER A L'ASSEMBLEA DE LA  CUP
(07/04/14 –  11/04/14)

Reunions realitzades :

– Consell Municipal Medi Ambient: Es va aprovar l’acta anterior i es va donar pas a l’explicació de dos
tècnics que vam parlar sobre “governança radioelèctrica” (http://governancaradioelectrica.gencat.cat/). Un
projecte de la Generalitat que tracta sobre la telefonia mòbil, les antenes i els camps electromagnètics,
entre altres coses. En aquest cas la tècnica presentava uns aparells de mesura que són aparells com
aquests i que són equips de mesura del nivell dels camps electromagnètic. Segons va explicar la tècnica,
s’estan fent mesuraments periòdics en escoles i  altres edificis,  alguns d’ells  molt  a prop d'antenes de
telefonia mòbil, i sempre segons la seva versió, totes surten per sota dels nivells autoritzats per Europa.
Totes les dades, els llocs que s’han fet mesuraments i les estacions fixes que hi ha al territori, es pot trobar
a la pàgina referenciada. Després d’això li va tocar el torn a un altre tècnic que venia per L’Agència local de
l’energia (http://www.reus.cat/serveis/ag%C3%A8ncia-local-de-lenergia) i que va estar explicant una bona
estona tot el que l’Ajuntament està fent per tal d’optimitzar els edificis, estalviar energia i intentar comprar
més barata l’energia. Després d’aquestes exposicions, va arribar el moment del torn obert de paraules.
Només una organització les va fer. Aquestes preguntes, que es van fer en nom de la CUP de Reus van ser
les següents:  
1.- Segons notícies aparegudes en els mitjans de comunicació, la recollida selectiva de residus urbans ha
sofert una davallada a la ciutat de Reus, deixant-la a uns nivells per sota de la majoria dels municipis del
voltant (fins i tot per sota de Tarragona). Com és possible que hagi ocorregut aquest fet? I quines són les
causes?
La resposta va ser que la Generalitat va tenir un error al comptar o descomptar del còmput total de residus,
les  que  tenien  l’origen  en  la  construcció  (runes,  etc.)  A  causa  d'aquest  error,  les  xifres  estaven
equivocades. Vaig demanar la informació per escrit i documents que demostressin l’error de la Generalitat i
que donessin les dades reals de l’any 2012. Em van dir que ens ho farien arribar.
2.- També vam preguntar en què consistia la campanya de conscienciació a la població, sobre el reciclatge
de residus, en què consistia, els costos i tota la informació que tinguessin sobre ella. Em van dir que ens
ho farien arribar.
3.- La CUP de Reus demanava les dades del cost que suposa el tractament de residus a la ciutat de Reus,
les inversions fetes i les despeses que es pensaven fer amb motiu de la campanya. Se’ns diu que ens
faran arribar la informació.

– Junta de Portaveus : El Síndic de Greuges presenta l'Informe d'activitat de 2013. Informen
que  s'estan  avançant  les  obres  dels  pisos  de  la  Patcada  i  del  Centre  Comercial  de
Metrovacesa. Informen dels reusencs guardonats amb la Creu de Sant Jordi. L'Alcalde informa
que anirà a Madrid a presentar l'agrupació de Vermut de Reus. Fem un prec perquè l'advocat
Córdova expliqui la defensa dels interessos el Consistori en els diferents processos judicials
oberts. Ens informen que donarà explicacions en Junta de Portaveus. Informen que batejaran
diferents carrers i places.

– Ple:  El Síndic de Greuges exposa l'Informe d'activitat de 2013, destaca la problemàtica de
l'exclusió social a la ciutat. Com a CUP remarquem aquesta problemàtica instant a la regidoria
de serveis socials a ser més proactiva, més enllà de derivar l'acció a ONGs i organitzacions
caritatives.  També  recordem  que  vam  fer  una  moció  per  desenvolupar  la  figura  de  la
Sindicatura de Greuges a la ciutat i el govern la va bloquejar.
S'aprova moció del PSOE en contra de la reforma del poder judicial (garantir serveis judicials a
la ciutat) només vota en contra el PP. S'aprova moció del PP (vot a favor de CIU) perquè la
província de Tarragona no perdi representació en la futura llei catalana electoral. Es rebutja la
moció de la CUP per donar una funció social i/o municipal a l'antiga comissaria de la Guàrdia
Urbana de Reus al carrer del Roser. S'aprova la moció de la CUP per tal que l'Ajuntament
impulsi publicacions de divulgació sobre la ciutat de Reus amb un format accessible per a tota
la ciutadania. S'aprova moció d'ARA Reus per impulsar xarxa WiFi a la ciutat, sense la nostra
esmena que requeria un estudi d'imacte de les ones a les persones sensibles a aquestes. Es
rebutja moció del PSOE per eliminar el requisit de dos anys d'empadronament d'antiguitat per
poder accedir a les beques de menjador. Des de la CUP recordem que aquesta moció ja la
vam presentar quan se va establir aquest requisit amb el govern actual. Es rebutja moció del



PSOE per acabar diferents obres del Centre de Bioempreses al Tecnoparc. Els precs que
presentem  per  reclamar  l'oficialitat  de  les  seleccions  esportives  catalanes  al  Campionat
Mundial de Patinatge i el que presentem per fomentar el servei de bicicleta per circular per la
ciutat no són atesos, ni tampoc se'ns dóna arguments que ho justifiqui.

Reunions previstes:

– Comissió seguiment televisió local – 16 abril

Actes on som convidats:

– Presentació Ciri Pasqual  – 7 abril
– Inauguració exposició Josep Tapiró – 9 abril
– Xerrada col·lectiu Reus 1979 – 10 abril
– Presentació llibre “De l'anarquisme al folklore. Cels Gomis Mestre” - 10 abril
– Baixa dels armats  Congregació Sang – 10 abril
– Xerrada Models d'Estat per a Catalunya – 11 abril
– Xerrada Aspenger – 11 abril
– Pregó de Setmana Santa – 11 abril
– Presentació nou web  Congregació Sang – 14 abril
– Inauguració exposició Walter Benjamin – 15 abril
– Recepció timblaers de Calanda – 15 abril
– Tribuna d'autoritats de processó Sant Enterrament  Congregació Sang – 18 abril
– Santa Missa Congregació Sang – 20 abril 
– Vermut amb autors locals – 23 abril
– Actes Dia Mundial Parkinson – 10, 11, 23 i 30 abril
– Cicle “Testimonis” Consultori St Josep Obrer - 30 abril
– Cicle “Testimonis” Misericòrdia Vallès - 22 maig
– Cicle “Testimonis” sobre Artur Martí - 5 juny
– Sopar benèfic Lliga contra el càncer – 28 novembre

Comentaris :

– Enviem a la premsa les mocions, precs i preguntes registrades pel Ple.


