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El govern local i la CUP ultimen
un pacte per les ordenances
a El grup municipal cupaire a Reus ha de validar l’entesa en una assemblea extraordinària prevista
per aquest vespre a L’acord està vinculat a l’aprovació del pressupost de l’any vinent
E. Canovaca / Reusdigital

El PSC vol
apujar l’IBI a les
rendes altes

REUS

Quan falten tres dies perquè se celebri el ple de les
ordenances fiscals, tot indica que l’alcalde de Reus,
Carles Pellicer, tindrà el
suport de la CUP per tirarles endavant i per no haver-les de prorrogar com
l’any passat. Segons ha pogut saber Reusdigital.cat,
les negociacions entre Pellicer i els cupaires han estat intenses durant les
darreres setmanes i la majoria de les propostes ja
han passat per l’assemblea de la CUP a Reus. No
obstant això, encara queden alguns serrells per
tancar, que s’han d’acabar
de discutir en una altra
reunió extraordinària dels
cupaires, convocada per
aquest vespre al Casal
Despertaferro.
Fonts municipals van
confirmar les negociacions a Reusdigital.cat i
van assenyalar que s’espera que arribin a bon port
de cara al ple. Des de la
CUP, però, les fonts consultades no van voler revelar quines són les mesures
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Augmentar l’impost de béns i
immobles (IBI) per als pisos
amb més valor i disminuir-lo
per als de menys, així com
bonificacions en la taxa de la
brossa i en l’obertura de negocis. Aquestes són les mesures que el PSC proposarà
en el ple del dia 21, convocat
per aprovar les ordenances
fiscals del 2017, sempre que
hi hagi la majoria que així ho
permeti. En cas de no assolirla, el govern local té fins al 31
d’octubre per convocar una
altra sessió i evitar la segona
pròrroga consecutiva de l’expedient.
Cinc dels regidors reusencs de la CUP, amb la samarreta lila, en el ple de setembre ■ J.G.

La data
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21.10.16

està prevista la celebració
del ple en què es tractarà
de les ordenances fiscals de
Reus amb vista al 2017.

concretes acceptades pel
govern local, tot i que van
dir que “van en la línia” de
la progressivitat fiscal. És
a dir, que les rendes més
altes paguin més.
L’acord, a més, suposa
una vinculació directa
amb el pressupost. De fet,
en la darrera assemblea de
la CUP ja es va donar per

Es personaran contra la
fallida de la cooperativa
a La plataforma

d’afectats de Cambrils
té prou diners per
cobrir les despeses

ACN
CAMBRILS

La Plataforma d’Afectats
de la Cooperativa Agrícola
de Cambrils es personarà
en el procés judicial obert
contra antics i nous gestors de la secció de crèdit
que va fer fallida a finals de
l’any passat. És el següent
pas que es va decidir en assemblea,
abans-d’ahir,
després que a l’agost cobressin el 46,4% dels estalvis retinguts. La plataforma té prou diners per, de

L’assemblea general de la plataforma d’afectats es va dur a
terme abans-d’ahir, a Cambrils ■ ACN

moment, personar-se com
a col·lectiu en una causa ja
oberta per denúncies presentades de manera individual per altres afectats.
Amb tot, si volen continuar fins a arribar a judici,

hauran d’aportar més diners. És per això que l’organització va demanar als
seus membres que reconsiderin la seva adhesió a la
plataforma depenent de si
estan disposats a aportar
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Jutgen una banda
dedicada al tràfic
d’haixix
L’Audiència de Tarragona jutjarà al novembre dotze individus que es dedicaven a
l’abastiment i subministrament d’haixix al Baix Ebre i el
Montsià. Els processats, per a
qui la fiscalia sol·licita penes
d’entre sis i quinze anys de
presó, van ser detinguts per la
Guàrdia Civil el març del 2011.
Els fets es van iniciar quan,
davant la presència policial,
una organització va decidir
llençar al mar, davant la costa
de l’Ampolla, un carregament
d’haixix que pretenia introduir
a Catalunya. Posteriorment,
un altre grup, ja en el punt de
mira de la policia, va voler
aconseguir els fardells. ■ ACN

ECONOMIA

El turisme,
protagonista en la
XV Jornada Gresol
Les noves tecnologies, el màrqueting i el turisme seran els
temes protagonistes de la
XV Jornada Gresol, que se celebrarà el dia 26 que ve a l’hotel Gran Palas de la Pineda
(Vila-seca). Entre altres aspectes, els convidats debatran les perspectives econòmiques de les empreses, el
màrqueting del futur i estratègies per enfortir el turisme. En
aquest sentit, el director general de finances i operacions
de Port Aventura, Fernando
Aldecoa, hi parlarà sobre el
paper que tindrà el nou Ferrari
Land en el futur del sector a la
regió. ■ REDACCIÓ

fet que es tornarà a repetir
la seva posició respecte als
comptes del 2016 i es
mantindrà l’estabilitat del
govern local, davant la negativa del PSC, especialment, i de Ciutadans a donar suport al batlle. Els cupaires, fins i tot, van negociar a començament d’any
que una part del pressu-

post del 2017 fos participatiu, és a dir, que la ciutadania decidís les inversions. La comissió de Serveis Econòmics per parlar
de les ordenances amb
tots els grups municipals
prevista per avui s’ha ajornat, com a mínim, fins demà, en espera de l’assemblea de la CUP. ■

més diners o no. El president de la plataforma, Dani Pallejà, va manifestar
que “s’ha d’arribar fins al
final com a deure moral
perquè l’assumpte ha
creat molt malestar”.
Personar-se com a acusació té un cost que, amb
els fons de què disposa la
plataforma (uns 9.000 euros), es pot cobrir. Per
aquesta raó aquest tràmit
serà immediat. D’altra
banda, continuar el procés judicial fins a arribar al
judici oral tindria un altre
cost (en total, rondaria els
21.000 euros en advocats,
procuradors, etcètera),
que, ara per ara, la plataforma no pot pagar. Per això, en l’assemblea general
es va explicar que, un cop
coberta l’etapa mercantil
en què ja ha començat el
retorn de part dels estalvis
dels clients, ara s’ha de començar la fase penal, per a
la qual es necessiten més
diners. ■

Escollit l’equip per
redactar el projecte
de la Savinosa
a La proposta

de Fuses, Viader,
Mansilla i Perea ha
estat la més valorada

Redacció
TARRAGONA

El concurs per escollir l’equip d’arquitectes que
s’encarregarà de redactar
el projecte d’intervenció a
l’antic sanatori de la Savinosa, a Tarragona, ja està
més a prop de la seva culminació. La mesa de contractació i el comitè tècnic
que assessora el procés
proposaran com a adjudicataris de la feina l’equip
format per Fuses, Viader,

Mansilla i Perea. Ells van
ser els que van aconseguir
ahir la millor valoració
després que els cinc
equips candidats presentessin les seves propostes.
La decisió final d’adjudicació, però, està en espera de la valoració de tots
els informes necessaris
per a la resolució del procés de contractació impulsat per la Diputació de Tarragona, en col·laboració
amb el Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya.
Els guanyadors s’encarregaran de fer el projecte a
canvi de 47.500 euros.
Tindran un termini, en
principi, de catorze mesos
per completar-lo. ■

