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

(04/07/16 – 10/07/16)

Activitat del Grup Municipal
Aquesta setmana el grup municipal de la CUP anuncia que el David Vidal deixa els càrrecs
institucionals per centrar-se en temes de corrupció (bàsicament el cas Innova) i qüestions
referents a la sanitat pública. Es fa mitjançant una roda de premsa el dimarts.
Dimarts també es reuneixen l'Edgar Fernández i la Marta Llorens amb gerència de l'Ajuntament
per parlar dels serveis funeraris municipals i de la possible internalització dels organismes
autònoms (us oferim el resum a la següent pàgina).
Dimecres es publica un vídeo per celebrar la victòria laboral per a les treballadores dels serveis de
neteja de les escoles públiques de Reus que la CUP aconsegueix a través d'una moció que es va
presentar al ple del passat mes de maig i s'ha complert. Malgrat la petita victòria, les treballadores
expressen queixes vers l'equip de govern que es publiquen en un nou vídeo emès divendres de la
mateixa setmana.
El mateix dimecres també es publica un comunicat al web que s'envia als mitjans en què es
demana al govern municipal que faciliti la informació que la CUP fa més d'un any que demana
sobre la Guàrdia Urbana, després de conèixer a través de la premsa que finalment el cos podrà
comptar amb les 9 noves places que l'oposició en bloc no va aprovar.
Dijous la Mariona Quadrada assisteix a una jornada sobre política lingüística per poder treballar a
posteriori aquesta matèria a Reus. La Jordina Arnau assisteix a una reunió al Casal de Joves de la
Palma per preparar campanyes i propostes que treballin el sexisme de forma transversal a partir
del setembre amb entitats de la ciutat i els ens institucionals.
El mateix dia es publica una nota de premsa en què la CUP denuncia que s'inverteixin 1,8 milions
d'euros pels Jocs del Mediterrani que es destinen a millorar equipaments esportius en comptes
d'invertir en necessitats socials o en què tothom pugui permetre's fer esport a Reus tot l'any.
Divendres la Marta Llorens i la Mariona Quadrada assisteixen al Consell d'Administració del Grup
Salut (us oferim el resum a la següent pàgina). D'altra banda, es participa a la roda de premsa que
es fa a Tarragona per reiterar que la CUP no està a favor del complex Barcelona World.

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
Edgar i Marta – Reunió amb el gerent sobre Organismes Autònoms i Funerària 05/07/2016
Es pregunta opinió sobre internalització dels organismes autònoms al gerent de l'Ajuntament. Ell,
com a tècnic expert, considera que cal una regulació i reestructuració dels llocs de treball de tot
l'Ajuntament i organismes autònoms. Gerència presenta a la CUP el Pla de Modernització de
l'Administració de Reus, la primera proposta.
També es parla dels serveis funeraris de l'Ajuntament, actualment afectats negativament per
l'activitat de l'empresa privada Memora. La CUP demana un pla de viabilitat per analitzar i
projectar els serveis funeraris municipals per garantir-ne l'existència a mitjà i llarg termini i
gerència en pren nota.
Mariona i Marta - Consell d'Administració del Grup Salut

08/07/2016

S'evalua la proposta del PSC de fer una auditoria externa i un pla de viabilitat sobre l'Hospital.
Les conselleres de la CUP valoren i tenen en compte l'opinió tècnica d'intervenció, secretaria i
gerència però es mantenen en l'opció que la tasca d'auditoria la podria fer directament el
departament tècnic ja existent a l'Ajuntament. De fet la CUP ja va demanar l'informe en un ple
anterior.
A més, les conselleres creuen que no hi ha una línia clara dels aspectes que s'haurien d'auditar i,
per tant, s'abstenen a l'espera de la valoració específica d'intervenció, gerència i secretaria.

Premsa
Hem anat treballant per les xarxes tot allò que fa referència a l'actualitat municipal i que podeu
trobar al web:
●

Renuncia de David Vidal: http://cupreus.cat/david-vidal-centrara-batallar-base-temescorrupcio-sanitat/

●

Tema informació de la Guàrdia Urbana: http://cupreus.cat/informacio-sobre-guardia-urbana/

●

Queixa subvenció Jocs del Mediterrani: http://cupreus.cat/menys-inversio-jocsmediterranis-mes-perque-tothom-pugui-permetre-esport-lany-reus/

●

Roda de premsa sobre Barcelona World: http://cupreus.cat/cup-insta-generalitat-alsalcaldes-deixar-mentir-ciutadania/

●

Vídeo
de
la
CUP
sobre
treballadores
https://www.youtube.com/watch?v=FpyopS_74xc

●

Les
treballadores
de
neteja
de
les
escoles
https://www.youtube.com/watch?v=fm_F8OBjdAo

neteja
de

escoles
Reus

de
es
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queixen:

Actes als que hi assistim
–Aquesta

setmana no assistim a cap acte organitzat fora de l'Ajuntament per entitats o ciutadans
en general.

