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

(27/06/16 – 03/08/16)
Activitat del Grup Municipal
Setmana marcada per la Festa Major de Reus encara, amb actes populars i institucionals en els
que els membres del Grup Municipal i de l'assemblea local de Reus hi han anat participant en
primera persona, a peu de carrer com uns més i als actes laics de la Festa Major. Tanmateix,
també és una setmana en la que realitzem reunions a nivell de grup municipal a nivell col·lectiu i
per grups més reduïts per tal d'abordar temes conjuntament i també sectorialment.
Pel que fa a dinàmiques institucionals de l'Ajuntament, l'assemblea de la CUP va participar en el
Consell d'Administració del Grup Salut, el Consell Municipal de la Discapacitat, a més els nostres
regidors participen com a part integrant de les Juntes Universals de Reus Serveis Municipals
(antiga INNOVA després de la dissolució del holdding) i a la Junta Universal de l'Hospital Sant
Joan. De totes aquestes reunions, en teniu un breu resum a sota de totes elles.
Un assumpte judicial relacionat amb l'Ajuntament en que una regidora hi actuava com a testimoni
es va aplaçar finalment.

A sota resum de les reunions assistides per part de membres de l'assemblea de la CUP
relacionades amb l'Ajuntament.

RESUMS DE LES REUNIONS ASSISTIDES

Consell d'Administració del Grup Salut

27/06/2016

En nom de la CUP hi assisteix la Marta i la Mariona
Apart del ser el Consell d'Administració del Grup Salut, s'hi constitueixen les juntes universals de
CMQ i de GECOHSA, filials de la primera. S'hi aborda l'informe conjunt que han fet el secretari i
l'interventor sobre la situació econòmica del Grup Salut que analitza les causes que han provocat
la situació de desequilibri financer. Aquest informe recull dades de comptes generals d'anys
anteriors i també informes d'auditoria, es tracta d'un històric en el que s'hi detalla la relació que ha
tingut amb el CATSALUT, els ingressos, les despeses, proveïdors, cost del material sanitari,
costos de serveis externs... .
Votem en contra dels comptes generals de l'any 2015 de CMQ i de GECOHSA.

Consell Municipal de la Discapacitat

27/06/2016

En nom de la CUP hi assisteix el Jaume
L'Últim Consell Municipal de Discapacitat es va celebrar el darrer dia del mandat anterior, el maig
del 2015 i fins ara no se n'havia fet cap més sessió. Es fa recordatori que és merament consultiu.
Es fa repàs de les comissions, com estan i que han fet i se n'extreu aquesta informació:
-Fa 2 setmanes es va fer el s Jocs adaptats amb discapacitats. Experiències que han sortit amb
joc adaptat a Cal Massó
-La setmana passada es va fer el torneig de Tennis Taula, i També el Tennis Taula per
discapacitats i també es van fer jugar entre ells
-S'ha aprovat les modificacions que es va enviar de l'acta anterior.
-Comissió d'accessibilitat. Es va constituir fa 2 anys, l'any 2013 i han fet aquest nombre
d'actuacions:
a) 2013- 34 actuacions a la via pública
b) 2014- 12 actuacions a la via pública
c) 2015 – S'estan fent però no es poden quantificar, no s'han acabat.
També s'ha fet adaptació semafòrica, de places d'aparcament adaptades, una actuació per una
petició privada, i assessorament a 5 particulars per les adaptacions als habitatges.
-Aplicació de clàusules socials a l'administració pública:
a) Posar clàusules en la contractació de l'ajuntament. L'ajuntament demana que tinguin més
garanties socials addicionals a la contractació normal.
b) La comissió de treball van buscar quin era l'ajuntament que tenia millors clàusules socials, i van
agafar l'ajuntament de BCN. Van demanar als serveis tècnics per a que incloguin aquestes
clàusules socials i els ha portat més d'un any, i ho presentaran en propers plens en el pròxim
mandat.
-Comissió per obrir els espais municipals:
a) Apropa cultura, Obrir espais a les entitats se'ls ha ofert els centres cívics per afer-hi activitats i
com a seus socials. (Molts estan agraïts per això)

-Comissió de Treball per a la celebració del 3 de desembre:
a) Es realitzarà una reunió el dia 3 de juliol.
-Comissió de Treball d'Educació i Discapacitats:
a) En forma part l'AMPA d'educació especial i equip directiu i Mas Carandell.
b) Es treballarà per millores de discapacitat i educació.
-Comissió de Treball Sociosanitària i discapacitats:
a) Es va constituir al gener: Entitats+ICs+Hospital St Joan+Pere Mata.
b) Treballa per la bona relació entre entitats amb discapacitats i professionals.
-Es va fer un document de mínims pels candidats a l'alcaldia que és el que es portarà al ple. El
representant de la CUP demana informe al respecte.
Torn de paraula de les entitats:
Econ: Bastant satisfets amb la regidoria i el consell, però comenta la mala coordinació dels jocs
catalans dels discapacitats (8a edició) i que no va tenir difusió. Només hi havia espectadors dels
familiars. L'ajuntament comenta que no ho organitzaven ells.
Aspercamp: Estan contents, van millorant. Son unes 100 famílies. Van demanar un espai i se'ls va
donar el C.C.Levant.
Ass. Tosquelles Salut Mental – Limitacions econòmiques, i volen fer activitats obertes a la
ciutadania.
Ampa Alba: Agraeixen tot el que han fet per l'esplai (C.C Migjorn). Que molts nens repeteixen. Ja
tenen en marxa el casal d'estiu. I que substituiran la musicoteràpia pel Projecte Trap (només
percussió) perquè ajuda més a aprendre i molt més positiu per la canalla.
Ass. Cardiopaties Congènites: queden cada divendres de final de mes. Als nens no se'ls reconeix
les cardiopaties com a discapacitat, són més de 15000 nens a Catalunya. Es comencen a
reactivar.
Federació Mestral: Crític amb l'efecte que han tingut les comissions. Ve gent d'Europa a veure
com funcionen les comissions, perquè fora d'aquí no en tenen, i la unió europea, vol estudiar-ho
per aplicar-ho.
Ass. Bipolars: a punt d'acabar de crear l'associació a Reus, estant acabant tràmits, se'ls ha cedit el
C. C. del Carme per a seu social.
Algunes entitats se senten agraïdes pel recolzament i per les ajudes rebudes, espais cedits,...
(Ass Pàrquingson, Ass. Alzeimer,..). Per altra banda, l'Ass. Alzeimer estan saturats. Ja no saben
com atendre ningú més sense més recursos econòmics que ja no saben d'on treure'ls.
S'han queixat per enèsima vegada de les Barreres arquitectòniques als comerços de REUS.
Es vol fer un programa per a que els comerços adaptin les entrades però no hi ha recursos.

Junta Universal de Reus Serveis Municipals

30/06/2016

Hi assisteixen els regidors de la CUP.
1.- Aprovació dels comptes anuals, l'informe de gestió i la proposta d'aplicació del resultat de
l'exercici 2015.
Hi votem en contra, tanmateix s'aprova.
2.- Aprovació dels comptes anuals consolidats i de l'informe de gestió consolidat de l'exercici 2015.
Hi votem en contra, tanmateix s'aprova.
Junta Universal de Sant Joan de Reus SAM

30/06/2016

Hi assisteixen els regidors de la CUP
.- Aprovació dels comptes anuals, l'informe de gestió i la proposta d'aplicació del resultat de
l'exercici 2015.
Hi votem en contra, tanmateix s'aprova.
2.- Aprovació dels comptes anuals consolidats i de l'informe de gestió consolidat de l'exercici 2015.
Hi votem en contra, tanmateix s'aprova.
3.- Designació d'una representant nostra a la FUNCA (investigació contra el càncer).
Hi votem a favor i s'aprova.
4.- Designació d'un altre representant al patronat de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària
Pere Virgili.
Ens hi abstenim.
5.- A proposta del PSC: realització del Pla de Viabilitat Hospitalari i d'una auditoria externa a
l'Hospital Sant Joan:
S'aprova aquesta proposta.

Reunions i actes previstos
–
–
–
–

Taula Contra la Pobresa Energètica. 04/07/2016.
Consell del Consorci per la Normalització Lingüística. 05/07/2016.
Comissió Especial per al Tractament de Polítiques d'Immigració. 05/07/2016.
Consell Especial de Polítiques de Gènere. 06/07/2016.

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
La Mariona assisteix a la cloenda del curs que organitza el Consorci per la Normalització
Lingüística. 30/06/2016.
–
–

La Marta assisteix a la inauguració d'una exposició en motiu de l'any Toda. 30/06/2016.

