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

(27/02/17 – 05/03/17)
Activitat del Grup Municipal
Anem treballant des del Grup Municipal de la CUP diferents campanyes, entre les que destaca la
campanya en favor de la sanitat pública “Fora la privada de la pública” i també la campanya en
que la CUP demana la internalització municipal del servei de la neteja viària i recollida de residus,
“El servei de la brossa a Reus, servei públic o negoci privat?”.
Es van atenent peticions de particulars i col·lectius que demanen gestions per part del Grup
Municipal de la CUP que són ateses.
També es van treballant projectes relacionats amb Serveis Socials i Cultura, en els que la CUP hi
està dedicant esforços per construir una alternativa vist el bloqueig per part dels qui administren
l'Ajuntament de Reus a dia d'avui.
En aquest sentit destaca l'acte que organitza l'assemblea de la CUP el dijous dia 2 de març en la
que s'hi porten ponents experts en la matèria per tal de tractar el potencial del pas de la gestió
externa a la directa dels serveis municipals, més en concret en el servei de la recollida de la
brossa.
El mateix dijous es realitza una reunió del Consell Municipal de Serveis Socials, en teniu el resum
a sota.
El divendres, membres del Grup Municipal es reuneixen amb el comitè d'empresa de l'Hospital
Sant Joan per analitzar els darrers esdeveniments i la situació laboral de la plantilla, especialment
sobre: la situació al voltant de les DPO; aclarir aspectes de la moció presentada per la CUP al seu
moment sobre la incompatibilitat entre sanitat pública i interessos privats; intercanviar opinions
sobre el Pacte de la Salut; i finalment la reunió va servir per valorar la viabilitat del propi Hospital
Sant Joan.

A sota resum de la Junta de Portaveus i del Ple celebrats el dia 2 de novembre.
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Consell Municipal de Serveis Socials 02/03/2017
En nom de la CUP hi assisteix l'Arnauet
Dades memòria 2016
Faran arribar al Grup Municipal la memòria completa. Al Consell de Serveis Socials només s'hi
han explicat algunes xifres que, segons el parer del representant de la CUP són incompletes, ja
que de poc serveix parlar de xifres absolutes si no es relacionen amb, per exemple, el pressupost.
Resumint les demandes a SS han disminuït. I la resta ha estat explicació de la regidora de com al
seu parer s'estan fent de bé les coses (sobretot en habitatge i pobresa energètica).
Nova organització SS
S'ha explicat la nova organització ja explicada en l'acta de l'últim CM.
S'ha fet una carta de serveis (vindria a ser com un compromís per escrit) sobre la 1a visita dels
usuaris a SS (la primeríssima que l'anomenen).
Cultura catalana
Des de l'àrea de discapacitat pretenen que la capital de la cultura catalana sigui inclusiva. Des del
punt de vista que les persones amb discapacitats puguin gaudir-la.
Ciutat d'acollida
Estan treballant per ser ciutat de 1a acollida.
Això suposarà una solidaritat extra. Es a dir, aquells recursos necessaris (com per exemple pisos)
no s'extrauran de la borsa social, sinó del mercat. Tot seguit la regidora fa un comentari sobre el
concepte “assistencialisme” que pretén posar en solfa qui critica que només es facin polítiques
socials per parar els cops de la crisi, sense cap més projecte.
Roda d'entitats
A l'hora de l'intervenció dels partits ningú ha dit res i la gent ha començat a marxar. El representant
de la CUP ha preguntat sobre el mapa social, assumpte que la CUP fa temsp que hi va al darrera,
la regidora ha respòs que "el dubte ofèn. Lògicament ho tenim en compte". Segons diuen a partir
de les dades ja es pot fer el mapa, ara tant sols falta mapalitzar les dades.

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

Inauguració Any Frias.
Presentació de l'equip que ha realitzar l'estudi d'Escolaritat.

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
L'Oriol assisteix a la inauguració de les Olimpíades Escolars. 03/03/2017.

–
–

L'Oriol assisteix a l'acte en suport a la plataforma creada pel Rugby a la ciutat de Reus.
04/03/2017.

Membres del Grup Municipal assisteixen a l'acte de Demòcrates de Catalunya on fan una
performance trencant truites emulant les paraules del regidor de la CUP Joan Coma. 04/03/2017.
–

La Mariona i la Marta Llorens assisteixen a la xerrada sobre Islam al Centre de Lectura
organitzada per la comunitat musulmana de Reus. 04/03/2017.
–

