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

(18/04/16 – 24/04/16)
Activitat del Grup Municipal
Fem la reunió del Grup Municipal i posem al dia diferents qüestions després del passat ple del
divendres passat, en el que es va aprovar la moció que presentàvem que demanava crear un
informe jurídic i econòmic al voltant del desequilibri pressupostari de l'Hospital Sant Joan i en el
que es va rebutjar la moció que vam presentar que demanava la creació d'una comissió de
seguiment del Procés Constituent obert al nostre país.
Una representant de la CUP va a la reunió del Consell Escolar Municipal que té entre el seu punt
principal a tractar les preinscripcions als centres de primària.
Dilluns, membres del Grup Municipal i de la Comissió Animalista de la CUP aborden diferents
aspectes relacionats amb la gestió de la convivència entre animals i persones per part de
l'administració pública i de la societat civil en general.
Fem reunions amb membres de l'equip de tècnics de l'Ajuntament i responsables polítics, de
caràcter tècnic, en referència a alguns dels acords de pressupostos per tal que aquests es
materialitzin.
Col·laborem en la presentació del llibre “Bombardeo, poca gente” de Rodolfo Hoyuelos a la
Biblioteca Xavier Amorós.
Membres del grup municipal es reuneixen amb persones vinculades amb la comunitat educativa
de la nostra ciutat per tal de detectar-hi necessitats i punts a treballar dintre de l'Ajuntament.
Persones del Grup Municipal i de l'assemblea de la CUP es troben per posar fil a l'agulla a temes
relacionats amb la llengua catalana i el seu ús social.
Fem reunió amb la regidora Montserrat Flores per abordar temes relacionats amb la participació
ciutadana.
Abordem situacions laborals i personals de persones que ho requereixen i passen pel despatx
amb diferents casuístiques.

RESUMS DE LES REUNIONS ASSISTIDES
Comissió informativa de Transparència 18/04/2016
En nom de la CUP hi van la Mariona, l'Oriol i la Marta
Es fa una reunió de caràcter expositiu sense votacions. Es lliure als representants dels partits
polítics documentació del tràmit d’accés a Transparència.
Es fa lliurament del targetó per inscriure’s al registre ciutadà per rebre informació institucional de
l'Ajuntament. Hi ha 63 persones apuntades, moltes de les quals s’interessen per cultura, (73%)
també per benestar, educació i ocupació i empresa.
Referent a la proposta d’acord que ha presentat C’S sobre bases, convocatòries, concessió i
pagament de subvencions municipals, els representants de la CUP manifesten que a nivell tècnic
encara burocratitza més els tràmits i per això els fa menys transparents, que primer s’ha d’elaborar
un pla estratègic de subvencions (amb contingut polític). Sense això no podem elaborar unes
bases específiques. Els representants de la CUP també fan evident que a la ciutat de Reus s'està
cometent una irregularitat ja que encara no hi ha un Pla Estratègic de Subvencions tal com
delimita la legalitat; el Pla Estratègic de Subvencions és un dels acords al que es va arribar entre
CUP i Govern Municipal. Es fan esmenes a la proposta de Ciutadans i que el 9 de maig se'n
tornarà a parlar.
Es comunica als membres d'aquesta comissió que Reus és al lloc nº 13 dels municipis catalans de
més de 50.000 habitants, en tema de transparència. I que els punts febles que tenim són: el pla
estratègic i la informació de temes i articles d’opinió de l’oposició.

Reunió amb la regidora de Participació
En nom de la CUP hi van la Mariona i la Marta
Reunió amb la regidora de Participació en la que els representants de la CUP hi porten un llistat
de temes a tractar, La regidora comenta que cal partir d'un punt zero,cal buscar afinitats entre
col·lectius per provocar sinèrgies.
Des de laa regidoria es vol revitalitzar tots els consells municipals i es vol que aquests siguin molt
més actius.
Pel que fa als centres cívics, cal fer-ne millores poc a poc, també comenta que ja existeixen
alguns com a punts de referència però la gent no en té consciència. Sobre tractar els Centres
cívics com espais per a joves comenta que de moment el tema es treballa des de Joventut.

Reunions i actes previstos
–
–

Consell d'Administració Reus Mobilitat i Serveis.
Acte el dia 28/04 a l'Orfeó Reusenc relacionat amb la campanya Sense Por.

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

Actes als que hi assistim
–

L'Oriol assisteix als premis Amenòs que se celebren al Bràvium.

–

L'Oriol assisteix a la cloenda de les Olimpíades Escolars al Pavelló Olímpic.

L'Oriol i Mariona assisteixen a la descoberta de l'autoretrat de Ramon Ferran a
l'Ajuntament.
–
–

Mariona assisteix a la benvinguda institucional dels autors locals el dia de Sant Jordi.

