INFORME DEL GRUP MUNICIPAL PER A L'ASSEMBLEA DE LA CUP

(14/03/16 – 20/03/16)
Activitat del Grup Municipal
El Grup Municipal s'ha anat reunint els darrers dies amb diferents col·lectius feministes, sindicals,
culturals i amb representants el teixit associatiu de Reus per tal d'impulsar institucionalment
diferents propostes relacionades amb aquests àmbits, en seria un exemple la moció que vam
presentar al ple municipal del dia 4 de març respecte al catàleg de llocs de treball de l'Ajuntament
que es va aprovar o la campanya de feminicidis que ha tingut la seva traducció institucional en
forma de proposta de declaració. D'altres reunions i contactes encara han de donar el seu fruit i
han de madurar, quan així sigui ho recollirem en el resum que pertoqui.
Per altra banda, fem les reunions oportunes amb partits per tal d'impulsar acords presos i per
treballar noves propostes.
Fem les gestions oportunes per a que la comissió de Participació Ciutadana pugui fer les reunions
que té concertades amb entitats de barris de Reus, seguint l'estratègia que ens vam marcar a
l'assemblea.
Fem una trobada amb un representant de Camerata XXI, que treballa des de diversos àmbits
(educatiu musical, infants i àmbit professional) el món de l'orquestra simfònica a la nostra ciutat
des de fa 25 anys. Parlem sobre com acostar aquest món cultural a la ciutadania i sobre la
necessitat d'una visió estratègica al respecte.
Finalment, es fan els contactes oportuns per tal d'impulsar allò que programàticament vam aprovar
en el nostre programa electoral del 2015, des d'àmbits de participació ciutadana, lleure, esport,
urbanisme, medi ambient.

RESUMS DE LES REUNIONS ASSISTIDES
Junta de Portaveus dels partits al consistori 14/03/2016
El nostre representant, David Vidal, ens en fa aquest resum.
1. S'ens fa entrega d'una nota informativa del Tribunal Constitucional en relació LARSAL, en
síntesis, es tracta que fins ara LARSAL (Llei de Racionalització de l'Administració Pública)
permetia demanar o exigir el deute que té la Generalitat amb l'ajuntament, inclús havíem cobrat
alguns diners via LARSAL d'aquest deute , doncs ara, després d'una sentència, la llei que es
d'aplicació és la LOFCA, aquesta darrera està per damunt de LARSAL al ser una llei orgànica.
-Per altra banda i en base sentencia, LARSAL(ESTAT) no pot obligar a la Generalitat a assumir
competències dels AJUNTAMENTS.
-Una altra sentencia considera de ple dret que, a través de LARSAL, l'ESTAT pugui retindre diners
a les comunitats per no complir les seves obligacions amb els ajuntaments.
De tot aquest seguit de sentències, cal un treball a fons per part de l'assemblea per tal de
determinar quina postura pot prendre la CUP que resulti més favorable a la ciutadania.
2. Es convoca per al divendres 19/03/2016 un Ple extraordinari per la paga extra treballadors/es
2012.
3. S'ens informa que el proper Ple ordinari serà el dia 15 del mes d'abril.

4. Es convocarà el proper 8 d'abril una Junta de Portaveus extraordinària per tal de fer una
Exposició de l'informe de la Sindicatura Greuges de Reus.
5. Finalment se'ns informa que el proper 1 d'abril haurà visita del Conseller Gené, d'Interior.

Comissió Informativa de Territori i Urbanisme 14/03/2016
En nom de la CUP hi van: Mariona Quadrada, Marta Llorens i Oriol Ciurana
Ens faran arribar un power point explicatiu del projecte del POUM, quan el tinguem, el farem
arribar.
Comissió Informativa de Serveis a les Persones 14/03/2016
En nom de la CUP hi van: Mariona Quadrada, Marta Llorens i Edgar Fernandez
1–Acta anterior
2–Ensenyament i política lingüística. Preus públics “tastets d’escola” a les escoles bressol. Ens hi
abstenim.
3–Assumptes sobrevinguts: hi ha hagut un problema de legionel·losi i per això al pavelló no hi
havia aigua, està en vies de solució.
4–Precs i preguntes
Temes nostres pendents pels quals preguntem:
–Sobre l’informe sobre les línies de treball de Serveis Socials i l’estat d’execució del pressupost:
no hi ha resposta.
–Sobre el Giny: ens arribarà per l’OAC.
–Sobre quan s’activaran la reforma del Rom i del Reglament de Participació: ara és responsabilitat
de la regidora Montserrat Flores.
Consell de la Gent Gran. Pla d'inclusió
16/03/2016
Es tracta d'una comissió específica del Consell de la Gent Gran, en nom de la CUP hi
assisteix l'Àngels.
1.
Projecte TIC: es tracta d'impulsar parelles formades per una persona gran i un estudiant de
secundària en el que el segon voluntàriament faria 9 hores d'ensenyament de noves tecnologies
des de diferents suports (tabletes, mòbils, ordinadors...) a la Biblioteca Xavier Amorós. En el futur
també es vol fer a la biblioteca Pere Anguera.
2.
Associació Gent Gran: tenen un projecte anomenat “la bufanda de la iaia” que consisteix
en que tothom qui ho vulgui pot anar a fer ganxet al Casal de la Dona, com a activitat d'inclusió
social.
3.
Treball de les entitats: aquestes s'ocupen de la distribució del Banc dels Aliments.
En traiem com a conclusió, que malgrat tot la feina es fa per part de les entitats i administració, cal
més coordinació i una visió estratègica inexistent a dia d'avui.
Reunions i actes previstos
–
–

Consell d'Administració de Reus Serveis Municipals, 30/03/2016.
Taula Pobresa Energètica, 01/04/2016.

–
–

Junta de Portaveus Extraordinària informe Síndic de Greuges, 08/04/2016.
Ple ordinari, 15/04/2016

Premsa:
Hem anat treballant per les xarxes tot allò que fa referència a l'actualitat municipal:
http://cupreus.cat/?p=866

Actes d'entitats als que hi assistim
No hi ha activitats d'entitats a les que haguem assistit.

