
 INFORME DEL GRUP MUNICIPAL PER A L'ASSEMBLEA DE LA  CUP
(02/03/15 – 06/03/15)

Reunions realitzades :

– Consell Municipal Esport : Es presenta el nou regidor d'Esports (Miquel Domingo) i un nou
representant de CiU al Consell. 
Informen verbalment que el balanç econòmic del Mundial de Patinatge és de 119€ positius.
Tanmateix, no ens entreguen els números i, per tant, els desconeixem.
El pressupost de l'Ajuntament per esports és de 42,000 euros menys que l'any anterior, però
en canvi, hi ha prevista una aportació de 320,000 euros a Reus Esport i Lleure, SA. Tampoc
presenten documentació i caldrà contrastar-ho.
Estan pendents de la subvenció de la Diputació de Tarragona pels Jocs del Mediterrani per fer
remodelacions al Pavelló. Tanmateix, l'Ajuntament ja ha aprovat destinar-hi 50,000 euros per
començar a fer les obres més urgents.
Es posa sobre la taula la problemàtica que el Pavelló ja té 25 anys i  que per determinats
esdeveniments no està preparat i cal fer despeses per llogar accessoris per poder afrontar-ho.
Informen que se posarà gespa articial al camp annex de la Pastoreta i també s'hi construiran
uns vestidors.
Informen verbalment i  a  grosso modo de les subvencions per als clubs esportius: 65,000€
destinats a equips d'esport base amb instal·lacions pròpies; 10,000€ a equips d'esport base
sense  instal·lacions  pròpies;  15,000€  per  a  activitats  extraordinàries;  i  85,000€  per
desplaçaments dels equips.
Entreguen un esborrany de les activitats de 2015 que no presenta gaires novetats respecte
l'any anterior.
El represetant de la CUP pregunta perquè al Parc Infantil de Nadal només s'obre a les tardes
de 15h a 21:30 i no s'obre als matins. També perquè el preu de l'entrada és superior al de
parcs  de  municipis  veïns.   I,  també  sobre  tipus  d'activitats  (com  escalada)  que  per  les
característiques de l'edifici de la Fira s'han deixat d'ofertar, a més, de preguntar perquè no
s'oferten suficients activitats adreçades a diferents trams d'edat. El director de Reus Esport i
Lleure respon que el  Parc Infantil  de Nadal  de Reus és el  millor  de la  província,  que les
activitats que se realitzen les trien les entitats que hi participen, que totes són educatives, i que
no volen muntar activitats amb empreses comercials. Diem que això darrer no és cert, ja que al
Parc de l'any passat hi havia com a mínim un gran establiment que feien menjar gestionat per
empreses de la ciutat.

– Junta  de  Portaveus:  El  Síndic  de  Greuges  de  Reus  lliura  als  portaveus  la  memòria  de
l'activitat  de  la  Sindicatura  del'any  2014.  En  el  proper  ple  els  grups  es  pronunciaran  al
respecte. El Síndic explica que ha tingut alguns problemes per manca o desinterès de diferents
al.legacions que ha tramitat relacionades amb l'ajuntament de Reus.
El proper ple es realitzarà el dia 13 de març. En aquest ple es concedirà el títol de fill il·lustre al
recent desaparegut Ramon Ferran i la distinció honorífica municipal a l'escola Mare Molas.
L'actual  interventor  ha  perdut  la  plaça i  es col·locarà  com a viceinterventor,  la  plaça serà
ocupada per un tal Josep Romeu, de 59 anys que ha guanyat la plaça després que durant
molts anys ningú es va presentar per ocupar aquesta plaça per la problemàtica d'INNOVA i el
seu sou.
El 15 de novembre s'inaugurarà Metrovacesa, al mes de maig aquesta "empresa" ha de pagar
2 milions d'euros a l'Ajuntament que aniran a pagar el deute de la "nova " fira.
Dilluns comencen les obres a la Biblioteca Pere Anguera.
L'ajuntament ha perdut el judici per l'afer amb els extreballadors del Teatre Fortuny, aquest
seran indemnitzats amb 118.000€.

– Comissió Informativa Serveis Generals i Econòmics :  Compareix Josep Maria vallvé de la
unitat de defensa jurídica, per donar compte de la sentència del Tribunal Suprem de Catalunya
que permetrà que Telefónica no pagui la taxa per aprofitament especial que permetia ingressar
a l'ajuntament de Reus uns 400.000€ a l'any. 



– Comissió  Informativa  Serveis  a  les  Persones:  No  hi  havia  cap  punt  a  l'ordre  del  dia,
s'aprova la darrera acta i ens lliuren un díptic informatiu amb els actes relacionats amb el dia 8
de març. Això es tot. 

– Junta de Govern Local : S'aprova la revisió de preus del contracte de subministrament elèctric
dels  edificis  municipals.   S'aprova  l'operació  jurídica  complementària  del  projecte  de
reparcel·lació del Pla Parcial Urbanístic del Mas Sunyer.

– Presentació proposta Pla Director Bicicleta de Bici camp :  L'entitat  BiciCamp presenta a
diferents partits que concorren a les properes eleccions una proposta de Pla Director de la
Bicicleta a la ciutat, per tal que aquests l'adoptin al seu programa polític. Prenem el compromís
d'introduir-lo la CUP també dins el bloc de mobilitat del programa, com una esmena dins del
procés participatiu #capgiremreus.

Reunions previstes:

– Junta de Portaveus – 13 març
– Ple ordinari – 13 març

Actes on som convidats:

– Xerrada “Reflexions sobre la vida independent” - 2 març
– Inauguració placa “Diligència Reus-Barcelona” - 2 març
– Xerrada “Romanços i tradició oral” a l'Arxiu – 5 març
– Acte Renda Bàsica al Centre de Lectura – 6 març
– Inauguració mural del Mercat del Carrilet – 6 març
– Visita Residència Barri Fortuny – 6 març
– Xerrada sobre Renda Bàsica – 6 març
– Premis olis oliva verge extra 2014 – 6 març
– Inauguració Bestial Saló de Mascotes – 7 març
– Ofrena floral a Blas Infante a Tarragona – 8 març
– Manifestació Dia de la Dona Treballadoa – 8 març
– Inauguració exposició Dripping als rentadors – 9 març
– Inauguració pista esportiva Sant Josep Obrer – 14 març
– Xerrada “Ciutadans musulmans: drets, deures i obligacions” - 14 març
– Sopar inauguració bicentenari Maria Rosa Molas – 21 març
– Calçotada AAVV Urbanització Blancafort – 22 març
– Festa anual del Col·legi d'Advocats de Reus – 27 març

Comentaris :

– Convoquem,  realitzem  i  difonem  roda  de  premsa  sobre  els  Consells  Municipals  de
l'Ajuntamnet de Reus:  http://reus.cup.cat/noticia/la-cup-es-reafirma-en-criticar-la-inutilitat-dels-
consells-municipals

– Participem en  una  roda  de  premsa  a  Tarragona  per  tal  de  denunciar  un  nou  pas  en  la
constitució  del  Consorci  Sanitari  de  Tarragona:
http://www.naciodigital.cat/delcamp/tarragonadiari/noticia/9967/consorci/sanitari/podria/ser/reali
tat/al/tarragones/al/baix/penedes




