
 INFORME DEL GRUP MUNICIPAL PER A L'ASSEMBLEA DE LA  CUP
(19/01/15 – 23/01/15)

Reunions realitzades :

– Junta de Portaveus : Informen que el proper Ple ordinari serà el dia 30. Demanem l'informe
policial dels fets succeïts a Barraques. Informen que el projecte de construcció d'un hotel al
centre de la ciutat al final no es tirarà endavant perquè l'empresa promotora s'ha fet enrere. Es
repassa l'ordre del dia del Ple.

– Ple extraordinari : Pren possessió la Sra. Carmen Sánchez Yeste com a nova regidora del PP.
Cal  recordar  que  aquesta  senyora  feia  apologia  de  la  dictadura  franquista  a  través  del
Facebook.  En  assumir  el  càrrec  ha  esborrat  aquests  missatges  i  ara  fa  apologia  de
personatges de la cultura espanyola més actuals com Belén Esteban.
S'aproven  els  pressupostos  de  2015,  fruit  del  pacte  entre  CiU,  ARA Reus  i  PP.  Veure
comentaris de l'informe, on expliquem el nostre posicionament.

– Consell  Municipal Polítiques de Gènere :  Ens presenten el Document “PLA D’IGUALTAT”
aprovat el dia 23 de desembre de 2014. La CUP recorda que no hi està gens d’acord tal com
es va dir en el seu moment pels mitjans de comunicació i que haurien de canviar molt les
coses perquè hi hagués una col·laboració plena en el Consell. La CUP demana que es canviï
la concepció dels diferents espais per tal de donar importància a la presa de decisions que es
prenen i que no sigui un “pur rentar-se la cara”.El PSC demana informe anual del pla anterior i
la CUP hi dóna suport. Es plantejaran, a partir d’ara i de manera progressiva objectius en els
següents àmbits:
1. Treball col.laboratiu entre la Taula Tècnica (el nom de les membres de la Taula sortiran a la
llum a finals d’aquesta setmana) i les entitats, associacions, persones i grups municipals en
temes de Territori, Usos del temps, Convivència, etc.
2. Increment del valor de l’emprenedoria.
3. Violència de Gènere
Se’ns demana col·laboració amb el Pla i se’ns fa UNA PROPOSTA: plantejar ESTRATÈGIES, 
ACCIONS per dos objectius inicials:
- Col·laborar amb el 8 de març: La CUP demana que, a part d’una col·laboració via internet es
faci una trobada abans del 8 de març per tal d’arribar a un consens amb les propostes i que no
sigui la Taula Tècnica qui decideixi, únicament, les accions a fer. Es canvia la reunió prevista
pel 18 de març pel 28 de febrer.
-Revisar i esmenar “l’Acord Ciutadà per una ciutat lliure de violència masclista” que es va crear
l’any 2006. El mitjà per a fer les propostes pertinents serà via on-line a la bústia de la Taula
Tècnica: conselldona@reus.cat
Una de les assistents parla també del cas de la franquícia de forns de pa que va rebutjar les
candidatures d’algunes dones que van deixar el currículum pel simple fet de tenir fills i filles. La
CUP corrobora el fet dient que també els ha arribat aquesta informació i es demana incidir en 
aquest  cas.  La  regidora  relativitza  el  fet  dient  que  “encara  bo  que  se’ls  va  dir  en  aquell
moment” 

– Grup Salut : El representant no hi pot assistir per motius d'agenda.

– Comissió Informativa Urbanisme : Es produeix un debat sobre les contribucions especials
per  obres  de  la  via  pública.  El  regidor  d'urbanisme  informa  que  l'Ajuntament  -segons  la
normativa- cada cop els contribuents beneficiats directament hauran de pagar cada cop menys
i l'Ajuntament haurà de pagar una proporció major. Informen de l'estat de la campanya de poda
de  l'arbrat.  El  regidor  ha  fet  esborrar  -a  petició  nostra-  les  pintades  feixistes  i  racistes
aparegudes a Reus. Tornem a preguntar perquè dos anys després encara no han retirat el
cartell il·legal de l'empresa Carrefour de la via pública. Diem que si no el treu l'Ajuntament,
l'anirem  a  treure  naltros.  Informen  que  la  Diputació  farà  una  donació  de  cendrers  a
l'Ajuntament per instal·lar a les papereres de Reus, després que portem tres anys demanant-



ho. Després d'un debat sobre la conveniència de convocar comissió informativa si no hi ha
punts de l'ordre del dia, naltros diem que no cal si hi ha contacte directe amb els regidors
corresponents, però el PSOE s'hi oposa i se continuaran convocant encara que no hi hagi
punts a l'ordre del dia.

– Comissió Informativa Serveis Econòmics : No hi assistim per motius d'agenda. Tanmateix, el
regidor d'hisenda ens informa del contingut de l'ordre del dia. Informen que l'Ajuntament té
llogada a  l'empresa municipal  Tecnoparc part  d'una planta  de l'edifici  CEPID.  S'ha  revisat
aquest  contracte i  s'ha reduit  els metres quadrats d'ocupació i,  per tant,  Tecnoparc pagarà
menys a l'Ajuntament. 
S'aprova el reglament de la facturació electrònica imposada per l'Estat espanyol.
Informen de la modificació de crèdit (370.000€ aprox) prevista per al proper Ple ordinari.

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

Reunions previstes:

– Consell Municipal Polítiques de Gènere – 21 gener

Actes on som convidats:

– Documental Arcadi Oliveres – 20 gener
– Xerrada “Adelaida Ferré i Gomis i el folklore reusenc” - 22 gener
– Xerrada sobre transgènics i agricultura regenrativa – 22 gener
– Presentació programa “Apropa Cultura” - 23 gener
– Cloenda Bicentenari General Prim – 23 gener
– Acte sobre el TTIP – 23 gener
– Sessió formació nova fiscalitat entitats – 24 gener
– 70è aniversari alliberament Mathausen Centre Lectura – 24 gener
– Recepció a la Casa Catalana de Saragossa – 24 gener
– Actuació de les tunes a la plaça del Mercadal – 27 gener
– Xerrada Consorci Sanitat – 28 gener
– Recepció anual d'entitats Centre Lectura – 30 gener
– Inauguració nova seu Agència Reus Promoció – 30 gener
– Acte Renda Bàsica – 5 març
–

Comentaris :

– Realitzem roda de premsa de valoració dels pressupostos:  http://reus.cup.cat/noticia/la-cup-
denuncia-l%E2%80%99opacitat-i-irregularitat-en-la-gesti%C3%B3-dels-diners-l
%E2%80%99ajuntament

– Insistim per tercer cop a l'alcalde perquè compleixi l'acord tal i com se va aprovar al Ple: http://
gm.cupreus.cat/wp-content/uploads/2014/05/mociomemoriahistorica.pdf


