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

(01/10/17 – 31/10/17)
Activitat del Grup Municipal
La vida institucional de l'Ajuntament, de la mateixa manera que va ocórrer durant el mes de
setembre, s'ha vist influïda per la situació existent al país i en especial per la proclamació de la
República Catalana i també per les mesures repressives preses per part de l'estat espanyol, en
especial per la promulgació de l'article 155 a l'autonomia catalana.
En aquest cas, la repressió violenta contra població civil que va resistir-se de manera pacífica per
tal de dur a terme el referèndum d'autodeterminació a Catalunya marca un abans i un després al
nostre país, i en el cas e la nostra ciutat durant la jornada del dia 1 d'octubre es va manifestar en
forma de fraternitat i amb presència massiva . Tot i que a Reus aquesta repressió durant el mateix
dia 1 d'octubre no la vam haver de lamentar de forma física, és evident que la ciutadania de la
nostra ciutat no n'és aliena i també és evident el terror psíquic i mental al qual ha sigut sotmesa
bona part de la població catalana.
Seguint aquesta línia, és de remarcar el seguiment a la ciutat de Reus i comarques del Camp de
la vaga general que es va realitzar el 3 d'octubre amb una manifestació a la tarda massiva per la
tarda a Reus, de les més grans que s'hi han realitzat. El seguiment a les mobilitzacions es de
preveure que continuï atesa la impossibilitat, de moment, de negociar res en absolut amb les elits
que regnen i governen l'estat espanyol, fet que reforça la via unilateral per resoldre el conflicte que
l'estat espanyol manté amb Catalunya en tots els fronts possibles.
Deixant de banda el procés polític existent a Catalunya, tot i que alterada en part, la vida municipal
ha seguit el seu curs, a sota en teniu resum de reunions i altres actes institucionals realitzats. En
aquest sentit es realitzen les comissions informatives de Territori i Sostenibilitat, de Serveis a les
Persones i de Serveis Generals i Econòmics de cara als temes que s'han de tractar en el ple
ordinari del dia 30 d'octubre. Teniu el resum del ple en l'altre document que us adjuntem.
El dia 24 d'octubre hi ha el ple extraordinari en el que s'hi aprova una proposta de declaració en
contra de l'aplicació de l'article 155 de la Constitució espanyola contra l'autogovern de Catalunya.
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CONSELL D'AMINISTRACIÓ DE REUS MOBILITAT I SERVEIS 10/10/2017
No hi assisteixen els representants de la CUP atesa la situació existent al país, més quan al
mateix moment era prevista la proclamació de la república catalana.

CONSELL D'AMINISTRACIÓ DE REUS MOBILITAT I SERVEIS 10/10/2017
No hi assisteixen els representants de la CUP atesa la situació existent al país, més quan al
mateix moment era prevista la proclamació de la república catalana.

COMISSIÓ SEGUIMENT REFUGIATS

16/10/2017

Hi eren presents PP, PSC, govern, un tècnic de la Generalitat (Àngel Miret), una tècnica del
territori i una delegació de la Creu Roja.
- Des de govern s'afirma que sempre han estat predisposats però assumint el mandat d'instàncies
superiors i competents. El tècnic responsable de la Generalitat per la seva banda diu que tot i que
la Constitució diu que les competències són estatals, l'Estatut de Catalunya contempla l'assumpció
de competències de determinades polítiques migratòries.
- Actualment hi ha 1050 persones a Catalunya en situació de refugi i sota tutela del Programa
Català de Refugi, que es gestiona des de la Generalitat i 7 entitats socials més (cadascuna en un
territori o municipi de Catalunya, a Reus ho havia de fer Creu Roja però no s'hi han arribat a
posar). Aquest programa consta de 3 parts:
1. Renda Bàsica Garantida: és una prestació econòmica similar al PIRMI, una paga de poc més
de 400€. S'hi han modificat algunes condicions i requeriments per fer-ho accessible a persones
refugiades (no són necessaris els 2 anys d'empadronament, no compten els ingressos econòmics
dels darrers 6 mesos, etcètera) i es mantenen altres com l'obligació de fer un pla de treball
individual basat en la recerca de feina, formació, etcètera.
2. Mentoria: es crea un equip de mentors/es que ajuden en el desenvolupament del dia a dia
ajudant a fer totes aquelles tasques que tenim assimilades i coneixem però que no sabríem fer en
un altre país, per exemple, tot el que fa referència a burocràcia i drets/deures, accessibilitat a
serveis i recursos, projecció social, relació amb el teixit associatiu, relacions culturals, etc.
3. Habitatge: s'ha establert un conveni amb l'Agència Catalana de l'Habitatge (Generalitat) però
sembla ser que no funciona prou, s'opta per a que particulars i privats cedeixen un habitatge
perquè sigui llogat a un preu assequible a les persones i famílies refugiades.

CONSELL MUNICIPAL DE DISCAPACITATS

16/10/2017

- Presenten al Josep Lluís Requena en substitució de la Mar Aparicio, tècnic que portarà el
consell.
- Hi han hagut canvis organitzatius a Serveis Socials: en primer lloc s''atèn als usuaris per part
d'un professional telefònicament i/o presencialment, per fer selecció. Després hi ha una primera
acollida, si no s'ha pogut solucinar amb el primer contacte. Finalment si convé deriven a l'usuari a
la secció corresponent: ·a edat, infància,...
- Es fa un repas de les comissions. Vol saber el Josep Lluís si funcionen, i activar les que no.
Després del canvi de tècnic ha quedat tot una mica parat, i comenta que voldria reactivar-ho tot.
- S'han de preparar els actes del dia mundial de discapacitats, 3 de desembre, i els actes
institucionals el 4 de desembre.
- Es comenta de participar al Parc Infantil de Nadal. Es comenta que hi ha alguna entitat que ja hi
participen, i es parla de fer a més un estant del Consell Municipal, on omplir amb activitats de totes
les entitats que hi vulguin col·laborar. I així conscienciar a famílies i canalla.
-Algunes entitats es queixen que van presentar projecte per Reus Capital de la Cultura catalana, i
ningú no els ha fet saber res, i algunes d'elles no es poden realitzar ja. Es comenta que ha estat
problema amb el canvi de tècnic, i potser altres coses de caire intern.
Comenten que aquest 27 d'octubre SOPAR DE GALA 25è ANIVERSARI CLUB ESPORTIU ALBA
REUS. I ens convida a participar.

CONSELL D'AMINISTRACIÓ DE REDESSA

17/10/2017

En aquest consell d'administració s'hi aborda el tema de les clàusules incorporades en el swap
que durant l'època del tripartit es va acollir l'Ajuntament de Reus per tal de dur a terme la seva
construcció de la Fira de Reus a la carretera de Bellisens, aquestes clàusules han suposat un
increment del deute per part de l'Ajuntament i també un empitjorament en les condicions del
préstec a pagar per la construcció de l'edifici, finalment després d'un informe redactat per un bufet
d'advocats, l'Ajuntament no podrà rescabalar-se cap a unes condicions millors i haurà de fer front
a les condicions que es van pactar inicialment ja que s'entén que l'Ajuntament d'aquell moment ho
va acceptar de grat.
Apart d'aquest assumpte, s'hi van abordar temes més informatius de les divisions que té al seu
interior REDESSA (com ara la gestió dels centres de negoci que REDESSA hi té al seu si,
habitatge, la gestió de la FiraReus).

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

