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

(16/05/16 – 22/05/16)
Activitat del Grup Municipal
Programem al llarg de la setmana l'estratègia política i comunicativa del proper ple, que serà el 3
de juny.
A partir de la roda de premsa que vam fer la setmana passada aportant propostes per eixugar el
deute de l'Hospital Universitat Sant Joan de Reus, se'n deriven reaccions a tot nivell (sindicals,
mediàtiques, polítiques...) que anem responent i atenent a tots nivells al llarg de la setmana.
Dimecres hi ha Comissió Especial de mobilitat en Bicicleta, dijous hi ha reunió de la Comissió
Especial d'Habitatge i divendres Consell d'Administració de GECOHSA, hi ha els resums a sota
d'aquestes reunions.
Fem preparatoris i gestionem la part que ens toca del debat entre els candidats dels partits
representats a la corporació que organitza Canal Reus i la SER. Hi assisteix David Vidal com a
representant de la CUP el cap de llista a les eleccions del 2015 a les municipals.
Concertem trobades amb tècnics de l'Ajuntament de cara a la materialització dels acords de
pressupostos entre la CUP i l'equip de govern municipal. Fem reunió amb el regidor Dani Rubio
també en aquesta línia.
Fem les gestions oportunes per a que es puguin realitzar dues xerrades al Casal de les Dones:
una presentació del llibre del Jordi Martí “en aquesta gran època.... les paraules són punys" el
proper dia 1 de juny i una xerrada organitzada per la Taula per la Salut Pública amb presència de
Cel Net, AQUA i una entitat d'afectats per la fibromiàlgia de Reus el proper dia 9 de juny.
Avancem i treballem en assumptes relacionats en matèria de transparència fiscal dels membres
del Grup Municipal.

RESUMS DE LES REUNIONS ASSISTIDES
Comissió Especial Mobilitat en Bicicleta 18/05/2016
En nom de la CUP hi va l'Oriol
- Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
- Presentació dels representants de l’Ajuntament de Terrassa. Exposició general i tècnica de
l’aplicació efectiva del pla específic per a la mobilitat en bicicleta a la ciutat de Terrassa.
- Encàrrec del Pla especial per a la mobilitat en bicicleta a la ciutat de Reus. Concreció de les
actuacions a realitzar.
S’acorda fer les bases per obrir concurs públic per la redacció del Pla Director de la Bicicleta.
Bicicamp diu ser imprescindible externalitzar aquest servei, juntament amb els tècnics de la casa.
Durant aquesta setmana s'esperen esmenes al plec tècnic del Pla Específic de la Bicicleta
Els membres de Terrassa estan molt contents de l’empresa contractada i diuen ser molt valuós el
treball fet en el seu pla específic.
- Senyalització i aparcaments per les bicicletes al centre de la ciutat. Informació.
Pel que fa als nous aparcaments falten unes peces per la senyalització vertical, s’està esperant
que arribin. Calculen que amb uns 15 dies estiguin aquí. La resta de material està ja preparat.
Seguim discutint per la senyalització horitzontal. Des de els grups municipals i els companys de
Terrassa ho veuen molt necessari, el tècnic de mobilitat diu que quedaran esborrades ràpidament i
que faran lleig. Bicicamp i la CUP ens seguim posant forts dient que és necessari i imprescindible
la pintura, el regidor Arza talla la discussió dient que parlarà amb els tècnics per valorar-ho i
portar-ho a terme si es veu bé.

Comissió Especial d'Habitatge 19/05/2016
En nom de la CUP hi va l'Edgar
Assistència:Arza (CiU), Ana Isabel (PSC), Guillem (C's), Domènech (PP), Andreu (Stop
Desnonaments), Jordi Gateu i Sandra (PAH Reus), dues persones de PAH Tarragona i Albert
Pereira fent de secretari de la comissió.
Hi havia un únic punt on l'Arza va explicar les polítiques d'habitatge (tipologia habitatges,
prestacions, subvencions, serveis, programes...) i va explicar que tenia informació limitada molta
part penja de Serveis Socials però per falta d'assistència de la regidora Vilella i les tècniques,
explicaria el que sap.
Arza va dir que ell considerava interessant fer reunions periòdiques per intercanviar opinions,
estratègies, necessitats amb les entitats... però que hi ha qüestions importants que les hem de
decidir els Grups Municiapls.
Es va debatre sobre la confidencialitat de les actes i la necessitat que en una comissió es pugui
parlar obertament sense por a que se'n faci ús polític ja que allà s'hi parla a nivell personal (així ho
viuen els Grups Municipals, sembla ser...). El conseller de la CUP Va insistir en la necessitat que
les entitats que viuen al costat de la necessitat expliquin i aportin contingut a les reunions, ja que
les institucions són xifres, números, equilibris que estan molt lluny de la realitat social.
Més enllà d'això, va servir perquè Stop Desnonaments expliqués que ells atenen persones i

famílies que els sol·liciten, que fan assessorament i recolzament.
El regidor Domènech va argumentar qüestió de forma i competències de la Generalitat per portar
la 24/2015 al TC i va comentar que volen proposar una llei similar però per tot l'Estat.

Consell d'Administració de GECOHSA 20/05/2016
En nom de la CUP hi va el David, Mariona i Marta
Es fa cessament de càrrecs fruit dels esdeveniments de les darreres setmanes. Per altra banda,
es fa nomenament de Jordi Galvany com a director mèdic i de centre, en aquest punt s'entra en
valoració sobre aquesta situació i es valora també la feina feta per el nou director a l'Hospital de
Móra, on havia treballat amb l'Òscar Ros.
A proposta d'algun conseller, es passa a debatre les propostes que va anunciar la CUP per tal
d'eixugar el dèficit que té a dia d'avui l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus, en tot moment es
va evidenciar per part de les conselleres de la CUP que les propostes que van fer públiques la
setmana passada anaven en el sentit de ser propositius i mullar-se fent aportacions que
beneficiessin al conjunt de centres i hospitals agrupats al Grup Sagessa; finalment, com que
aquest punt de debat no hi era a l'ordre del dia, es va creure convenient abordar-ho en un altre
marc de debat.

Reunions i actes previstos
–
–
–
–

Consell General de l'IMFE, el 25/05.
Fons Català pel Desenvolupament, 25/05.
Comissió modificació del Reglament Orgànic Municipal (ROM), 25/05.
Patronat de la Fundació de l'IMFE Mas Carandell, el 26/05.

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
–

