ACTIVITAT DE L'ASSEMBLEA I DEL GRUP MUNICIPAL
(01/02/18– 28/02/18)

L'assemblea de la Candidatura d'Unitat Popular a Reus ha realitzat aquest mes de febrer una
assemblea plenària (oberta a tothom qui ho ha volgut) per tal de planificar els propers mesos i fer
balanç d'aquests darrers temps, que han succeït a ritme de vertigen amb poc temps per l'anàlisi
més assossegat. Com a conclusió la CUP es reafirma en un model de ciutat a llarg termini enfocat
a fer una vida millor per a les persones què hi viuen, respectuós amb el nostre medi, atenent la
greu situació social que vivim com a societat i la República com a instrument de transformació
social.
Els membres de la CUP, després de la marxa del Secretariat Nacional sorgit fa dos anys, han triat
a nivell nacional un nou Secretariat Nacional; aquest és l'òrgan que executa políticament allò
acordat als Consells Polítics.
A nivell local s'han treballat en els diferents àmbits i comissions de treball ja existents, com ara els
treballs relacionats amb la nova ordenança de tinença d'animals que la CUP va proposar i que
finalment l'Ajuntament està realitzant conjuntament amb els grups municipals.
També s'han fet avenços en els treballs per internalitzar el servei de la recollida de residus i neteja
de la ciutat de Reus, amb consultes tècniques de tot tipus i nous enfocaments de com abordar
aquesta temàtica conjuntament amb altres entitats de Reus.
A nivell més institucional, el dia 5 de febrer es va produir el ple extraordinari en el què per segon
any consecutiu l'alcalde va vincular la seva continuïtat a l'aprovació dels pressupostos del present
2018. Aquest és el darrer cop què ho pot fer durant aquest mandat. La CUP en aquest ple hi fa un
discurs basat en l'obvietat que no hi ha cap mena d'estratègia de futur de la ciutat, que es funciona
a base de cops d'efecte; la Candidatura d'Unitat Popular remarca que aquesta manca de
planificació en temes estratègics han costat molt cars en el passat, com ara el projecte de la nova
Fira amb l'empresa Metrovacesa, que va comportar un endeutament per a la ciutat a més de
resultat perjudicial per als negocis ubicats al centre de la ciutat. Per part de la CUP també s'hi
remarca que cal aprendre del passat i marcar prioritats de cara al futur.
Com a punt destacable la CUP fa denúncia després de l'incendi a les instal·lacions de Fomento de
Construcciones y Contratas y de sis dels seus vehicles de la manca de control que exerceix
l'Ajuntament en el seu propi servei de la neteja i en certes possibles irregularitats:
http://cupreus.cat/cup-denuncia-manca-absoluta-control-servei-neteja-reus/
Per altra banda, membres del grup municipal de la CUP van assistir a una jornada de formació en
matèria d'igualtat de gènere realitzat per l'Ajuntament de Reus. Igualment membres de la CUP
assisteixen a l'acte que la Marea de Pensionistes realitzen a la plaça del mercadal.
Finalment, el grup municipal de la CUP fa tots els preparatius per al ple del dia 5 de març, en el
què s'hi aborda la situació de l'Estadi Municipal, que el govern municipal vol licitar en règim de
concessió:
http://cupreus.cat/cup-reus-aposta-vendre-lestadi-municipal-club-futbol-reus-deportiu/

INFORME DEL GRUP MUNICIPAL

COMISSIÓ ESPECIAL REDACCIÓ DEL NOU PLE DE MOBILITAT EN BICICLETA 01/02/2018
Hi assisteix en nom de la CUP la Marta Puig
S'hi fa entrega i explicació dels treballs realitzats per tal de fer un nou pla directori per tal de
facilitar el trànsit i l'ús de la bicicleta a la ciutat de Reus.

CONSELL MUNICIPAL DE SALUT 06/02/2018
Hi assisteix en nom de la CUP la Marta Llorens
Aquesta és la primera reunió d'aquest Consell Municipal de Salut, que es va crear després de la
greu crisis de model de salut que a Reus havia imperat durant anys des de la pròpia consolidació
d'INNOVA (de possibilitat de supervivència del propi hospital, de mal servei en forma de cues,
llistes d'espera eternes i mala gestió, endeutament a causa de la construcció del nou Hospital...).
Finalment l'Ajuntament ha impulsat aquest Consell Municipal, que tanmateix només agrupa
sectors públics i privats, sense tenir en compte altres sectors estratègics, com ara usuaris, entitats
sense ànim de lucre relacionades amb el món de la salut. La CUP lamenta que el canvid e model
es continuï fent sense comptar amb la gran majoria de la població: http://cupreus.cat/govern-volsalut-totes-segur/

CONSELL MUNICIPAL DE POLÍTIQUES DE GÈNERE 07/02/2018
Hi assisteix en nom de la CUP la Jordina
S'hi tracten els actes del 8 de març que es faran a Reus. També es concreta que es realitzarà una
visualització cada vegada que hagi un feminicidi, concretament es penjarà un crespó al Casal de
les Dones. Durant aquest consell també es passa informació realitzada al SIAD i en el marc dels
nous cursos per a dones.
També es manifesta que hi ha la voluntat de mantenir més periòdicament les reunions del consell
municipal de salut.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS TERRITORIALS I URBANISME 12/02/2018
Hi assisteixen en nom de la CUP la Marta Llorens, l'Oriol i la Mariona.
S'hi aborden tres punts: per una banda es deixa sense efecte un dret de superfície que el Taller
Baix Camp havia obtingut en el seu moment per fer un centre ocupacional, ja que per motius
logístics del propi taller Baix Camp aquest renuncia a aquest espai a canvi d'un altre de
dimensions més reduïdes. Finalment s'hi prorroguen dos convenis de col·laboració entre
l'Ajuntament de Reus i el Departament d'Habitatge de Generalitat. (ús de l'oficina d'Habitatge el
Programa de Mediació pel lloguer social).
CONSELL MUNICIPAL DE COOPERACIÓ I SOLIDARITAT 14/02/2018
Per motius personals la representant de la CUP no hi pot assistir.

COMISSIÓ ESPECIAL POLÍTIQUES D'HABITATGE
Hi assisteix en nom de la CUP l'Edgar

21/02/2018

En aquesta comissió s'informa del què ja ha sorgit a la premsa, en relació als més de 400,000€
que l'Ajuntament ha imposat als bancs pels pisos buits de la banca, i que molt probablement
aquests diners serviran per assolir més parc d'habitatge social de l'Ajuntament de Reus.
CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE L'HOSPITAL SANT JOAN 23/02/2018
Hi assisteixen en nom de la CUP la Marta Llorens, la Mariona i el Xavi Milian
No s'informa de cap avenç en el consorci entre la Generalitat i l'Hospital Sant Joan de Reus que
es va anunciar fa mesos i que ja hauria d'estar en funcionament des del dia 1 de gener del 2018.
Per aquest consorci, la Generalitat obtindria el control real de l'Hospital Sant Joan, però no és la
proposta desitjada per la CUP, que voldria que l'hospital fos assumit directament pel Departament
de salut amb implicació real del territori (treballadors, usuaris, ciutadania, institucions, sindicats...).

CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE L'HOSPITAL DE MÓRA
23/02/2018
Hi assisteixen en nom de la CUP la Marta Llorens, la Mariona i el Xavi Milian
S'informa de les inversions realitzades fins la data. No hi ha notícia de quin serà el proveïdor que
es farà càrrec de l'Hospital de Móra a partir del maig, què és quan acaba la conccessió que
SAGESSA té per la gestió de l'Hospital de Móra.

CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE LA CLÍNICA FÀBREGUES
28/02/2018
Hi assisteixen en nom de la CUP la Marta Llorens, la Mariona i el Xavi Milian
S'informa del seguiment del trasllat a les noves instal·lacions de la Clínica Fàbregues, que es
traslladarà de l'actual cap a l'Antic Hospital. També s'informa d'un plec de clàusules relacionades
amb un expedient per a un nou contracte.

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

