
 INFORME DEL GRUP MUNICIPAL PER A L'ASSEMBLEA DE LA  CUP
(01/12/14 – 05/12/14)

Reunions realitzades :

– Junta de Portaveus : El dia 23 a les 5 de la tarda es farà el Ple de pressupsotos. Els consells
d'administració de le sempreses es faran del 9 al 12 de desembre. Alicia Alegret el dia 23 es
donarà de baixa de regidora. Al gener es nomenarà el substitut. 
En relació a la Biblioteca Pere Anguera, l'alcalde informe que hi ha un romanent positiu d'1,2 M
d'euros que servirà per iniciar les obres al 2015, que es dividiran en tres fases, perquè a finals
del 15 o començaments del 16 se pugui obrir per la tarda. 500000€ aniran destinats al deutre
heretat de l'anterior govern.
Informe que durant la Nit del Comerç i Turisme va anunciar una partida de 50.000€ destinada a
protenciar el comerç i que se n'informarà al Consell General de l'Agència Reus Promoció.
L'IBI i l'IAE que es cobrarà a Metrovacesa servirà per fer de contrapès i  potenciar el teixit
comercial reusenc. Uns 430.000€. Informa que Metrovacesa està al corrent de pagaments.
S'està  treballant  amb  l'Ajuntament  de  Tarragona  per  crear  sinèrgies  entre  les  empreses
públiques  del  transport,  per  tal  de  fer  una  línia  universitària.  L'ATM  ha  emès  una  carta
favorable a la iniciativa.
Font  de  Rubinat  fa  un  repàs  dels  processos  dels  judicials.  En relació  a  la  peça ATOMS,
l'alcalde  no  deix  constar  a  l'acta  la  intervenció  del  nostre  portaveu,  que  feia  esment  al
posicionament de l'Ajuntament en aquest cas: “passotisme, omició de persecució del delicte i
fals testimoni”.
Preguntem perquè aquesta exposició no la fa l'advocat de l'Ajuntament. L'Alcalde diu que seria
violent  per  l'advocat,  ja  que  hi  ha  regidors  que  formen  part  de  l'acusació  particular  dels
processos en els que l'Ajuntament està personat.

– Consell General Institut Dr. Frías : La representant no hi pot assistir per motius laborals.

– Reunió informativa portal web transparència municip al: Es presenta als regidors el portal
web de transparència de l'Ajuntament, el qual ve motivat pel compliment d'una llei espanyola.
Constatem que en la declaració patrimonials dels regidors, només apareixen aquells béns que
tenen caràcter públic, el que implica que la transparència perdi tota essència. Per exemple, no
apareixen les accions de regidors a empreses privades.  Inclòs no apareixen propietats de
regidors perquè són propietat de l'empresa que posseeixen.
El cost del web és de 3300€, a part de la col·laboració de dos treballadors d'INNOVA.

– Agència Reus Promoció : Abans d'iniciar la reunió l'Alcalde informe que al novembre de 2015
s'acabaran les obres de Metrovacesa. Que l'Ajuntament ingressarà llavors 27M d'euros. I, que
la previsió pel 2016 és cobrar 430.000€ d'IBI i IAE que mirarà de destinar-se al foment del
comerç local. 
S'aprova l'acta anterior  amb la nostra abstenció,  ja que no vam poder  assistir  a  la  reunió
passada.
S'expliquen els actes realitzats. Qüestion la política comunicativa per la repercussió que ha
tingut  l'acte  a  la  premsa.  
Presenten el Pla d'Actuació 2015. Qüestionem el redactat dels objectius ja que són discordants
amb els estatuts de l'Agència i és un document públic. També mostrem la nostra oposició als
projectes de Ferrari Land i BCN World. Pel que fa a activitat d'animació comercial i al carrer,
proposem que  es  faci  una campanya de promoció  hotelera  en motiu  del  Trapezi,  que és
l'activitat que porta més gent de fora de la ciutat, així com també recordem la moció aprovada
per Ple a proposta nostra, d'habilitat espais d'expressió artística a la via pública. Votem en
contra de la proposta pels motius exposats.
Es presenta el pressupost i la plantilla de l'Agència. Proposem que se treballi més la venda de
marxandatge i  productes de la ciutat  per augmentar ingressos i  per promocionar la  ciutat.
Plantegem  diferents  dubtes  sobre  despesa  telefònica,  postal  i  energètica.  Plantegem  la
desigualtat salarial entre treballadors de l'Agència i treballadors de l'Ajuntament i recordem que



apostem per una regularització de tots els treballadors públics. No presentem més esmenes ni
propostes davant la passivitat de la resta de consllers. Votem en contra pels motius exposats.
Aprovació dels  criteris de repartiment de productivitat  entre els  treballadors.  Plantegem un
dubte sobres hores extres. Finalment ens abstenim.
A assumptes sobrevinguts es comunica que s'ha d'aprovar la facturació electrònica per ordre
de l'Estat. Hi votem a favor, ja que considerem que és un mecanisme de control financer per
part de l'administració.
A precs i preguntes, un representant dels botiguers demana que l'Ajuntament determini els
criteris  alhora  d'atorgar  diners  per  a  campanyes  de  promoció  dels  botiguers  per  evitar
gremialització. Recordem que se va aprovar dos consells generals anteriors de no enviar més
les ordres de dia per correu postal ja que era una despesa inncessària. També sol·licitem que
la  documentació  de  l'ordre  del  dia  es  lliure  prèviament  via  correu  electrònic  per  poder-la
estudiar. Sol·licitem un informe jurídic sobre la contractació de l'agència i si compleix amb el
Text Refòs de la Llei de Contractació del Sector Públic. Realitzem un prec demanant que des
de l'Agència no es paguin sopars als regidors. En els darrers dos anys s'ha gastat uns 1000e
aprox.  Més enllà  de la  relativa importància  econòmica,  plantegem que és  una qüestió  de
filosofia.  La  presidenta  de  l'Agència  (Teresa  Gomis),  la  representant  del  PSOE,  els
representants de les empreses d'hoteleria  i  el  representant  dels  botiguers s'hi  oposen. La
representant del PSOE diu que l'activitat de l'agència és de caràcter relacional i, per tant, s'han
de pagar dinars i sopars als càrrecs públics i als empresaris per aconseguir contractes. Els
representants dels hotelers també ho secunden. Tots els consellers retreuen a la CUP que no
assisteixi  als  actes protocoloaris,  i  especialment,  als actes de beneficiència.  La presidenta
Gomis diu que “és dur haver-se d'aixecar cada dia per pujar la persiana de la botiga”. La
representant del PSOE diu que el representant de la CUP ha de saber on participa i ha de
participar per responsabilitat a tots els actes de l'Agència i que ha de saber que la política
funciona així. El representant de la CUP recorda que és l'únic conseller que ha fet propostes
durant tota la reunió i l'únic que ha vingut a la reunió amb la documentació llegida i analitzada.

– Comissió Informativa Serveis Econòmics : Hi ha una al·legació particular a les ordenances,
on es demana el mateix tracte a les famílies monoparentals que a les famílies nombroses. Una
proposta que la CUP ja va presentar fa dos anys al Ple. 
Preguntem si el president de la comissió (sr. Enrech) s'ha reunit amb l'antiga presidenta (sra.
Alegret) per fer traspàs de poders, i per tant, si té a disposició totes les instàncies que hem
registrat demanant informació i que encara no ens han respost. El sr. Enrech diu que encara
no ho ha fet i que li recordem.

– Ple  extraordinari :  S'aprova  (amb  el  nostre  vot  en  contra)  la  desestimació  de  l'al·legació
explicada a la Comisisó Informativa de Serveis Econòmics.

– Comissió  Informativa  Serveis  Persona :  S'aprova  l'addenda  del  conveni  del  programa
“Apropa la cultura” (projecte perquè les persones amb diversitat funcional puguin accedir als
teatres de la ciutat i tinguin un preu reduït).
S'aprova el preu públic d'un llibre per a infants.
Expliquen que s'ha constituit el nou Consell Escolar Municipal.
Preguntem  a  la  regidora  d'ensenyament  com  afecta  la  retirada  de  subvencions  de  la
Generalitat a les llars d'infants. Respon que ho cobrirà la Diputació.
Preguntem sobre l'accés de targeta gratuïta a l'autobús a les persones amb diversitat funcional
en períodes en que no se pot sol·licitar. Ens adrecen a realitzar una reunió amb la tècnica
corresponent. 

– Junta de Govern Local : No hi assistim per motius d'agenda.

Reunions previstes:

– Consell Administració Reus Transport – 9 desembre
– Consell Administració AMERSAM – 9 desembre



– Visita a la Casa dels Mestres – 9 desembre
– Consell Grup Salut – 11 desembre
– Consell Municipal Discapacitat – 16 desembre
– Inauguració camp de futbol Col·legi Pare Manyanet – 17 desembre
– Comissió Informativa Serveis Econòmics – 19 desembre
– Junta de Portaveus – 23 desembre
– Ple extraordinari pressupostos – 23 desembre

Actes on som convidats:

– Xerrada autisme al Mas Pintat – 1 desembre
– Dia Internacional Persones amb Discapacitat – 2 desembre
– Xerrada Marató al Círcol – 3 desembre
– Visita d'obres Biblioteca Pere Anguera – 3 desembre
– Xerrada “ideologia, política i romanços” - 4 desembre
– Concert Químics 2014 – 4 desembre
– Benenar Nadal Germanetes dels Pobres – 9 desembre
– Projecció documental Ciutat Morta – 9 desembre
– Inauguració restaurant Capsa Gaudí – 10 desembre
– Reconeixement institucional membres històrics moviment veïnal – 10 desembre
– Xerrada sobre la plaga del morrut a les palmeres – 11 desembre
– INNY Teatre Bartrina – 11 desembre
– Torronada Barri Gaudí – 12 desembre
– Presentació resultats Enquesta usos lingüístics població 2013 al Camp – 12 desembre
– Exposició fotogràfica la memòria dels barris – 12 desembre
– Acte homenatge treballadors ajuntament jubilats – 15 desembre
– Judici  als “8 de Reus” – 17 desembre
– Rebuda al tió a les peixateries velles – 19 desembre
– Concert de Cap d'Any de la Sanitat – 13 gener

Comentaris :

– Enviem nota de premsa amb la valoració de la carta rebuda per part del gerent de la regió
sanitària del Camp de Tarragona del Cat Salut, Josep Mercadé, després de la reunió que vam
mantenir-hi  el  passat  20  de  novembre:  http://reus.cup.cat/noticia/mercad%C3%A9-no-d
%C3%B3na-resposta-i-es-reafirma-en-el-consorci-encobert

– Ens solidaritzem amb la campanya #SomMésde8 de les persones encausades per protestar al
Ple de l'Ajuntament contra l'aprovació del projecte de la Sedera i que seran jutjats el proper 17
de desembre: http://reus.cup.cat/noticia/reus-somm%C3%A9sde8

– Participem en la comitiva institucional per lliurar la medalla de la ciutat i la bandera de Reus al
fèretre del company Jaume Amenós del Teatre Bravium traspassat aquesta setmana.

  


