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

(30/01/17 – 05/02/17)
Activitat del Grup Municipal
Setmana que comença el dilluns acabant de perfilar per part del grup municipal de la CUP la
proposta que aquest grup presentarà al govern en matèria de participació ciutadana. El dilluns, la
Mariona assisteix a la reunió de la Comissió Especial de la reforma del Reglament de Participació
Ciutadana, en la que s'informa per part de presidència d'aquesta comissió (regidora Flores) de
l'estat del treball realitzat en la reforma del Reglament de Participació Ciutadana de Reus.
El mateix dilluns, membres de l'assemblea de la CUP assisteixen a la sessió de treball organitzada
pel Consell de Cooperació i Solidaritat de l'Ajuntament de Reus, sessió de treball en la que a partir
d'una exposició s'hi desenvolupen posteriorment taules de treball amb petits grups per analitzar la
situació dels refugiats.
El dimarts es fa la reunió del Consell Municipal de la Discapacitat, en teniu un resum a sota.
El dimecres, a instàncies de la regidora Llauradó, la portaveu del Grup Municipal de la CUP Marta
Llorens és convocada a una reunió per tal que la CUP se sumi al Pacte de la Salut de Reus, tal
com va acordar l'assemblea de la CUP, la nostra portaveu fa saber que la Candidatura d'Unitat
Popular no s'hi afegirà a aquest pacte, pels motius ja exposats en el ple de sanitat en el que s'hi
va manifestar que calia una aposta clara per la sanitat pública amb participació del territori, ple que
va ser demanat per la CUP en reiterades ocasions des de feia anys i que va servir per a que tots
els partits menys la CUP i el PP tanquessin files al voltant de l'actual model que a dia d'avui no
funciona.
Dimecres es realitza una reunió de la Comissió Especial de Polítiques d'Habitatge Social, amb la
participació del regidor Edgar Fernandez. En aquest comissió s'hi va tractar sobre l'aturada del
procés sancionador a les entitats bancàries que tenen pisos buits ocupats, ja que s'arriba a un
acord per aturar el procés sancionador a tres entitats bancàries ja que aquestes ofereixen pisos a
l'Agència Catalana de l'Habitatge, i aquesta alhora els fa en mans de l'Ajuntament de Reus. Amb
tot, en primer lloc caldrà estudiar l'estat d'aquests pisos i després fer tots els tràmits oportuns, de
manera que l'Ajuntament no en podrà fer un ús fins d'aquí a bastant de temps.
El dijous es realitza l'acte públic en que els partits de la corporació (els tres partits de govern
representats per la regidora Flores) defensen a la Sala d'Actes de l'Antic Hospital la seva postura
al voltant de les polítiques de participació ciutadana. En aquest sentit destacar que hi ha partits
que ja manifesten que la participació ciutadana real o bé “és una utopia”, o bé que “la participació
ciutadana és votar cada 4 anys”, sent la CUP un actor que hi aporta profunditat tant per les
propostes que fa -recollides en espais de participació propis- com per l'anàlisi i per ser una aposta
realment estratègica.
La Mariona Quadrada realitza una article on analitza sobre la reforma del Reglament de
Participació: http://cupreus.cat/veritat-creiem-participacio-ciutadana/
A banda de tot això, al llarg de tota la setmana el grup municipal treballa conjuntament amb les
comissions de treball

A sota resum de la Junta de Portaveus i del Ple celebrats el dia 2 de novembre.

INFORME DEL GRUP MUNICIPAL PER A L'ASSEMBLEA DE LA CUP
Consell Municipal de la Discapacitat. 31/01/2017
En nom de la CUP hi assisteix el Jaume
En opinió del representant de la CUP la reunió ha estat més una conferència que un consell on
poder participar, o que et convidi a participar. Excepte moments puntuals, o al torn de precs i
preguntes, que se'n diuen un parell, tot ha sigut per part de la regidoria exposar les coses que
s'han fet, les coses que faran i les novetats que hi ha. Va durar 1h 15 min aprox.
Informació:
- S'han aprovat per ple, les clàusules socials als contractes laborals.
- S'afegeix un punt fora de l'ordre del dia «Capital de la Cultura Catalana» que l'encarregada serà
a partir d'ara la Monte Grau, persona que comença parlant de l'acte del 3 de desembre (dia de la
discapacitat): tot va anar molt bé, tant els actes al voltant de la data com el mateix dia. Però la
regidora creu que l'acte principal va ser fluix. Demana més participació aquest dia per part de les
entitats, si no potser no cal fer-ho. En la conferència del Joan Pahisa va presentar l'activitat que ve
subvencionada per una empresa, i que es farà als instituts interessats.
- Comenten que han augmentat les mesures d'accessibilitat de la festa major. I que mirem que es
pot fer des de la visió de les entitats.
- Pel que fa al Casal d'estiu, es va passar de 24 a 34 places l'any anterior. (El representant de la
CUP ja ha manifestat en algunes ocasions que s'hauria de cobrir tot l'estiu, ho va comentar a
l'anterior reunió i es va negar que això fos possible, aquesta vegada el representant de la CUP
opta per no interrompre el discurs).
- Esplai Gira-sols se segueix fent al Centre cívic migjorn.
- Es segueixen donant ajuts de menjador a discapacitats psíquics aguts, que van a centres
especials o de treball. (han cursat 92 sol·licituds)
- Ajuts al transport municipal hi ha 127 targetes actives. Hi ha incloses persones amb discapacitat
que van a centres de treball, encara que només tinguin una discapacitat reconeguda entre el 33%
i el 65%.
- Segueix el transport adaptat per als centres de la Marinada i la Muntanyeta.
- Amb «Apropa Cultura» S'han gestionat 186 entrades.
- Comissió de treball d'accessibilitat arquitectònica... No els han passat les dades de les
intervencions realitzades últimament tot i el seu requeriment. S'ha d'intervindre en 7 semàfors, en
l'accessibilitat a la Fira, i s'han proposat incidir en els comerços aquest any 2017
-Comissió de treball àmbit laboral: implementació de les clàusules socials als contractes de
l'Ajuntament de Reus i en els contractes subrogats també. Tot i que si no les volen incloure ho
poden fer si presenten un informe justificant-ho.
- Hi ha una proposta de projecte sobre l'assetjament escolar als nens amb discapacitat. L'estan
desenvolupant i esperen tenir-lo llest aviat.
- CAPITAL CULTURA CATALANA: Vocació inclusiva amb la cultura. Linies de treball:
1-Facilitar l'accés a les activitats que es facin. I faran el possible per adaptar-les (només d'entitats)
2-Que les persones amb discapacitat entrin en els elements i entitats culturals de la ciutat
(Bastoners, castellers,...)
3-«Produir» cultura des de les entitats del consell (Fer teatre, concert,...)
Línia de treball 2 (desenvolupada): va sortir d'una comissió del consell el projecte de que la gent
amb discapacitat puguin entrar com a socis de ple dret a altres entitats normalitzades. Volen
demanar a les entitats que diguin quantes persones amb discapacitat poden atendre i admetre,

per a donar-los suport a l'inici, acompanyar-los i finalment deixar-los anar i que estiguin totalment
integrats. Està pensat únicament per a entitats que acompanyin a persones de l'entitat, no per a
ciutadans sense el suport d'una entitat. Valoraran en un futur per a que pugui fer-se sense entitat.
(en resposta a la pregunta del representant de la CUP).
Es comenta que els projectes d'entitats del Consell s'estan aprovant conforme reben diners,
mentre no hi hagi diners no es fan. Pràcticament totes tenen molta qualitat, i si no es fan aquest
any es faran l'any vinent.

REUNIONS I ACTES INSTITUCIONALS PREVISTOS PER AL SETMANA QUE VE
–
–
–

Comissió redactora de la nova Ordenança de Tinença d'Animals.
Comissió redactora del nou Pla de Bicicleta per Reus.
Consell Polítiques de Gènere.

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

ACTES ALS QUE ASSISTIM
La Mariona assisteix a la xerrada que el grup del Consell Comarcal de la CUP al Baix
Camp organitza a Riudecanyes en la que hi xerren la Marta Llorens, el conseller comarcal Pere
Campi i finalment el diputat Sergi Saladie. 4/02/2017.
–

