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

(07/11/16 – 13/11/16)
Activitat del Grup Municipal
Setmana de preparació per part del Grup Municipal de la CUP del ple de la setmana vinent (dia
17/11/2016), en la que hi presentem tres mocions, una demanant una potenciació de Serveis
Funeraris de Reus per tal de defensar el nostre sistema públic enfront de la competència privada,
una altra moció demanant la creació i dinamització per part de l'Ajuntament d'una cooperació
d'una escola d'oficis que impliqui a professionals i al tercer sector i finalment una altra en que es
demana que els dies 12 d'octubre i 6 de desembre siguin declarats dies laborables.
Membres del Grup Municipal es reuneixen per tal d'establir línies de treball en aspectes
relacionats amb Serveis Socials de la ciutat. També ens reunim amb afectats per diferents
síndromes per tal d'establir una proposta que arribi al ple.
Donem suport en roda de premsa a una treballadora que ha fet una denúncia per assetjament
laboral a les empreses Reus Transport Públic i a Reus Serveis Municipals, el divendres.
El divendres fem entrega d'un comunicat al conseller de Sanitat de la Generalitat de Catalunya,
Antoni Comín, per tal de demanar-li poder fer una reunió per abordar la situació per la que passa
el Grup Sagessa, aprofitant la visita protocolària que fa a l'Ajuntament de Reus. Per a la tarda, el
conseller fa visita a l'Hospital Sant Joan de Reus i les conselleres de la CUP al Grup Salut
demanen una reunió amb el conseller que no és atesa tampoc.
Per altra banda, al llarg d'aquesta setmana es realitzen la Comissió Especial de Mobilitat en
Bicicleta i també el Consell d'Administració de Reus Serveis Municipals.

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
Comissió Especial Ús de Bicicleta a Reus

09/11/2016

En nom de la CUP hi va l'Oriol.
1.Aprovació de l’acta anterior.
2. S’informa de les inversions a curt plaç, es presenta el projecte de la Carretera d'Alcolea, a
tothom li sembla bé i en principi les obres s’iniciaran en breu. S’adapta un carril dels 4 que hi ha
per les bicicletes separant-lo dels cotxes mitjançant una mitjana d’obra.
Hi ha una discussió sobre la mala gestió al Camí de Tarragona, ja que s’ha arreglat el carrer i no
s’ha adaptat a bicicletes, simplement s’han pintat unes bicicletes al asfalt quan tenien prou espai
per poder-ho fer bé i sense un gran cost econòmic. El tècnic ho reafirma i el regidor Arza afirma
que ha estat una intervenció ràpida perquè l’alcalde ho va demanar ja que va veure el carrer molt
pobre... . Tots els grups municipals, menys els convergents, critiquen que s’hagi fet una actuació
per gust de l’alcalde sense passar per una comissió on teòricament s’està mirant el
desenvolupament de la ciutat i la implantació de la bicicleta.
3. Actualment encara no ha sortit el plec per a què les empreses puguin presentar-se per realitzar
el Pla Específic de la Bicicleta, de moment està a intervenció. Diuen i confien que abans d’acabar
l’any ja estigui presentat.

Consell d'Administració de Reus Serveis Municipals 10/11/2016
En nom de la CUP hi van l'Edgar i la Marta.
Durant aquest consell d'administració es congelen els preus de les tarifes d'Aigües de Reus i
també de la Funerària per a l'exercici 2017, acords que s'adopten a les divisions empresarials
respectives, com a mesures de “suport a les famílies en els moments actuals”. S'hi acorda en el
cas de la Funerària alguna rebaixa i també en el cas d'Aigües de Reus eliminar el sobrecàrrec en
cas d'impagament.
Es vota vendre accions que Aigües de Reus té a la societat de la Gestió Integral d'Aigües de
Catalunya a la mateixa empresa, per tal de garantir la gestió des de l'àmbit de l'administració més
que des de l'empresa pública.

Reunions i actes institucionals previstos la setmana que ve
–
–
–
–

Comissió Informativa de Serveis Territorials i d'Urbanisme. 14/11/2016.
Comissió Informativa de Serveis Generals i Econòmics. 14/11/2016.
Comissió Informativa de Serveis a les Persones. 14/11/2016.
Ple municipal. 17/11/2016.

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

ACTES ORGANITZATS PER ENTITATS ALS QUE ASSISTIM
–

Aquesta setmana els regidors no han assistit a cap acte.

