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

(17/07/17 –23/07/17)

Activitat del Grup Municipal i de l'assemblea local de la CUP de Reus
Dilluns hi ha reunió del grup municipal per tal d'abordar diferents assumptes relacionats amb el ple
d'aquesta setmana i també altres punts vinculats a dinàmiques pròpies de l'Ajuntament.
Dilluns per la tarda es realitza la Comissió de Serveis Generals i Econòmics en al que s'hi aborden
com a punts essencials la pujada de l'1% a partir de l'IRPF en el sou dels treballadors municipals
(Ajuntament i empreses), i també un altre punt que finalment és sorprenentment retirat que fa
referència a la compatibilitat entre la feina que desenvolupen a RELLSA quatre treballadors
d'aquesta empresa i activitats en l'àmbit privat. La CUP demana explicacions al respecte però la
resposta és vague i mancada de contingut.
Més tard el mateix dilluns la portaveu del grup municipal assisteix a la reunió entre grups
municipals de l'Ajuntament per tal de materialitzar la moció que va treballar la CUP en relació a
l'obertura de la residència vinculada al CAP Horts Miró i que resten tancades les sales d'aquesta
des del dia de la seva obertura del CAP.
També dilluns membres de la CUP assisteixen a un barri de Reus per tractar amb veïns i persones
del barri problemàtiques relacionades amb el tema de l'habitatge.
Dimarts membres del grup municipal assisteixen a la roda de premsa en relació a la
implementació dels plans funcionals al Camp de Tarragona.
Dimecres hi ha Junta de Portaveus a la que assisteix la portaveu de la CUP Marta Llorens, en la
que es prepara el ple del dijous.
Dijous es realitza roda de premsa en relació a la manca de previsió del govern municipal en el
tema de la gossera municipal, ja que la CUP considera que al renunciar a fer una gossera
municipal o comarcal s'ha creat l'escenari per a que la licitació quedés deserta i posteriorment
s'hagin de realitzar contractes menors més costosos per a l'administració, a més d'una pèrdua de
qualitat en el servei cap als animals.
Dijous també hi ha reunió del grup municipal per tractar diversos temes, entre els quals el ple
posterior en el que hi ha com a únic punt l'augment d'un 1% respecte a l'IRPF en el sou dels
treballadors municipals, la CUP hi vota a favor i s'acaba aprovant.
Divendres se celebra els consells d'administracions del Grup Salut: Hospital de Móra, Clínica
Fàbregues i Hospital Sant Joan.
Divendres l'assemblea de la CUP realitza una assemblea monogràfica dedicada al referèndum del
dia 1 d'octubre.
Al llarg de la setmana es van treballant diferents aspectes relacionats amb assumptes particulars i
també amb temes d'interès públic plantejats per ciutadans que s'acosten al despatx del grup
municipal.
Tot seguit tota la resta d'activitat institucional de la CUP a llarg de la setmana.

INFORME DEL GRUP MUNICIPAL PER A L'ASSEMBLEA DE LA CUP
1.-RESUM REUNIONS INSTITUCIONALS:
Agència Reus Promoció

ve de la setmana passada

En nom de la CUP hi assisteix la Marta Puig
Pel que fa als punts tan de pulsera turística com el del preu públic al campanar se n'aprova han
quedat aprovats, també s'esmena que s'estudiarà altres descomptes per a altres col·lectius que no
estaven contemplats. (ex: aturats).
També va sortir el tema d'ocupació de via pública respecte a les parades que posen les fruiteries
fora (no se sabia si ho podien posar o no, i quin és l'espai que poden ocupar). Aquest punt va venir
perquè hi va haver queixes ja que hi ha carrers als que costa passar a causa de l'espai que
ocupen per fruiteries. Es va comentar que es demanaria a via pública la informació. Els
comerciants estaven molt interessats en que ho pogués fer tothom això. O sigui, que si hi ha algun
reglament de via pública que permeti treure el material a fora, que no sigui només les fruiteries,
sinó tots els comerços.

2.-REUNIONS I ACTES INSTITUCIONALS PREVISTOS PER AL SETMANA QUE VE:
–

A banda de reunions amb particulars, no hi ha reunions de caràcter institucional la setmana
que ve.

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

4.-ACTES ALS QUE ASSISTEIX EL GRUP MUNICIPAL:
–

La Marta Llorens assisteix a l'acte de l'ANC “garanties per la democràcia”. 19/07/2017.

