ACTIVITAT DE L'ASSEMBLEA I DEL GRUP MUNICIPAL
(01/05/18– 31/05/18)
Ple ordinari
Vam defensar una moció contra els crims d’odi i per la memòria de Cipriano Martos i
Guillem Agulló, el ple rebutja el punt d’incloure al nomenclàtor de la ciutat el nom dels
dos joves. També vam exposar una moció per denunciar la persecució del cos docent
de Catalunya i en defensa dels professors de Sant Andreu de la Barca.

Roda de premsa antifeixista
Dos dies després del ple de l’Ajuntament de Reus, participem de la roda de premsa
celebrada el 16 de maig a la plaça Mercadal, on s’exposen els atacs espanyolistes
contra veïns i veïnes nostres des de l’1 d’octubre.

Consell d’Infants
Assistim al Consell Municipal d’Infants. Per primera vegada, gràcies a una moció de la
CUP, es redueixen les intervencions dels grups municipals per donar més veu i
protagonisme als infants representants de la ciutat. L’audiència pública d’enguany ha
treballat sobre l'activitat física i la salut.

Trobada de Barris
La comissió de participació de la CUP de Reus reprèn el cicle de xerrades adreçada a
la ciutadania i als barris de la nostra ciutat. El dia 24 de maig vam ser al Barri Gaudí, al
Centre Cívic Mestral, gran part dels assistents formaven part de l’Associació de Veïns i
van transmetre que els problemes de convivència veïnal els resolen a través de
mediació, amb resultats positius, no tant amb intervenció policial. El 31 de maig som al
barri del Carme, al Centre Cívic.

Cas judicial de la vaga 8N
Hem estat als jutjats de Tarragona donant suport als nostres companys i
companyes citats a declarar per la vaga del 8 de novembre, entre ells l’Edgar
Fernàndez i el Xavi Milián.

Premsa
El passat 11 de maig vam oferir una roda de premsa a l’Ajuntament on anunciàvem la
proposta de taula conjunta entre els municipis afectats per solucionar la gestió de
l’aigua Siurana – Riudecanyes. Podeu llegir la notícia aquí.

INFORME DEL GRUP MUNICIPAL (01/05/18– 31/05/18)
COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS
7/05/2018
El govern municipal presenta un expedient de modificació de crèdit (41.000 euros) en
concepte de salut pública i medi ambient. Aquesta vegada hi votem a favor, però
critiquem que es modifiqui un pressupost ordinari que tot just es va aprovar fa tres
mesos.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS A LES PERSONES 7/05/2018
El govern municipal presenta un conveni amb el Consell Comarcal del Baix Camp pels
ajuts a les beques menjador per a les famílies amb dificultats econòmiques de l’escola
pública. El 2016 la Generalitat va delegar als consells comarcals la gestió d’aquests
ajuts, i els Ajuntaments poden complementar la quantia amb aportacions pròpies. Al
ple hi votem a favor.
També ens informen de l’aprovació dels preus públics de l’Escola d’Adults Marta Mata
i del Mas Pintat: la CUP demanem que els preus públics estiguin regulats a través
d’una ordenança municipal, fruït d’una moció que es va aprovar per unanimitat.

COMISSIÓ DE SERVEIS TERRITORIALS I URBANISME 9/05/2018
El govern municipal informa de l’expropiació per mutu acord d’un edifici del carrer Sant
Jaume, emmarcada dins de la reforma del barri del Carme. A la propietària de
l’immoble se li resta un deute sobre els impostos municipals de la indemnització
perquè es tracta d’una persona sense recursos econòmics. Aquesta és el seu únic
habitatge, i Serveis Socials la deriva a un recurs públic.

Demanem que es fomenti una condonació del deute sobre l’IBI a aquelles persones
amb informe de situació de vulnerabilitat, com el cas de la família propietària de
l’immoble expropiat.

CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE L'HOSPITAL SANT JOAN 18/05/2018
La presidenta dels consells d’administració del Grup Salut, Noemí Llauradó, va
censurar sense previ avís, una proposta de debat de la CUP en aquests espais de
decisió, per tal de donar resposta a la sentència del Tribunal Suprem que suspèn la llei
catalana d’accés universal a la sanitat pública.
La CUP havia presentat una proposta de debat a l’ordre del dia dels consells
d’administració de GECOHSA, CMQ i Hospital de Sant Joan per tal d’evitar que totes
les usuàries de la sanitat pública que queden excloses de l’accés al sistema sanitari
pel Decreto Ley 16/2012, es quedessin sense cobertura sanitària.

