
 INFORME DEL GRUP MUNICIPAL PER A L'ASSEMBLEA DE LA CUP
(26/09/16 – 02/10/16)

       Activitat del Grup Municipal

Dimarts la Marta assisteix i participa en un programa a Ràdio Terra per tal d'abordar la temàtica de 
la segregació escolar. Dimarts per la tarda participa a la Comissió de Transparència del Consell  
Comarcal. 

Dimecres es reuneix la comissió de participació ciutadana de la CUP per tal d'elaborar propostes 
de cara als pressupostos participatius. Aquestes propostes es porten el divendres a l'assemblea 
de la CUP on s'hi fan altres millores i propostes.

El  dijous  la  Mariona  assisteix  a  la  reunió  del  grup  organitzador  de  la  Capital  de  la  Cultura 
Catalana, per tal de posar-los al dia de l'estat de la qüestió. 

El  divendres hi  ha reunió del  Grup Salut,  en el  que s'hi  aborda la difícil  situació econòmica i 
financera de l'Hospital Sant Joan i d'altres aspectes relacionats.

També el divendres, en assemblea de la CUP, dediquem un monogràfic a ordenances fiscals, per 
tal d'abordar aquest assumpte que ha de passar pel plenari municipal properament.

Fem  al  llarg  d'aquestes  setmanes  reunions  amb  altres  grups  municipals  i  amb  tècnics  de 
l'Ajuntament per tal de posar fil a l'agulla a temes relacionats amb els acords de pressupostos 
signats entre la CUP i el govern municipal.  

Fem al llarg de la setmana la feina habitual de recepció de col·lectius i ciutadans i que tenen les 
corresponents derivacions i tasques per part del grup municipal.

A sota  resum  de  les  reunions  assistides  per  part  de  membres  de  l'assemblea  de  la  CUP 
relacionades amb l'Ajuntament. 



    RESUMS DE LES REUNIONS ASSISTIDES

Resum Comissió Redacció Pla Director Bicicleta. 22 de setembre del 2016
En nom de la CUP hi assisteix l'Oriol.

1.Aprovació de l’acte anterior

2. Presentació projecte del trajecte carril bici des de l’estació d’autobusos fins a la URV Bellisens. 
Tothom  el  veu  favorable  però  el  pressupost  sobrepassa  els  diners  donats  enguany  pel 
desenvolupament de la bicicleta. Es presentarà aquest projecte al pressupost 2017.

3. Tots els aparcaments municipals ja tenen aparcament de bici disponible i gratuït, de moment 
s’ha començat amb dos U a l’expectativa de com funcionen i amb la possibilitat d’afegir-ne més si  
convé.

4. Actualment ens trobem al plec pel pla específic a contractació, es calcula que aproximadament 
en un mes i mig podríem tenir totes les ofertes damunt de la taula.

5. Vista la utilització dels aparcaments incorporats recentment a l’ajuntament i la pl. del Teatre, 
s’ampliarà el nombre d’aparcaments a la pl. llibertat, Pl. Prim i Mercat Municipal.

En aquest punt es reclama la col·locació del pàrquing de bicis que s’havia de posar al Pallol, (la de 
col·locar-ne  el  propi  centre  comercial)  ens  diuen  que  no  en saben  res  i  que  es  posaran  en 
contacte amb ells.

6. S’informa sobre un estudi per la connexió de la Pl. del Nucli i el polígon Agroreus, tothom ho veu 
bé i en la pròxima sessió ens podrien plantejar alguna opció.

7. El Pere Mata també s’ha posat en contacte amb l’Ajuntament per l’ús i utilització de la bicicleta, 
es mirarà també al mateix temps que l’anterior, fer alguna cosa fins al Pere mata. O bé, explorar si  
es concedeix una subvenció europea dels fons Feder, on hi ha una remodelació de tota la Boca de 
la Mina.

Grup Salut. 30 de setembre del 2016
En nom de la CUP hi assisteixen la Marta i la Mariona. 

Hi assisteix per primer cop un representant del comitè d'empresa de CMQ, que és present a la 
reunió del Grup Salut en la part del Consell d'Administració del CMQ. Es passa revista de la 
situació econòmica del l'Hospital Sant Joan, prou delicada, tot i el pla d'equilibri projectat. El futur 
del Grup Salut passa en mesura per com es desenvolupi la seva relació amb el Departament de 
Sanitat. Queden per acabar de concretar com es materialitzaran les DPO, complements de 
productivitat dels treballadors de l'Hospital Sant Joan, vista la situació actual.  

    Reunions i actes institucionals previstos la setmana que ve

– Reunió amb participació per avançar en projectes que seran mocions de la CUP. 
5/10/2016.

– Comissió Especial de Polítiques d'Habitatge.
– Consell General de l'Agència Reus Promoció. 6/10/2016.
– Consell Municipal Polítiques de Gènere. 6/10/2016.



          PREMSA
Hem anat treballant per les xarxes tot allò que fa referència a l'actualitat municipal:

http://cupreus.cat/?p=866 

        ACTES ORGANITZATS PER ENTITATS ALS QUE ASSISTIM
– Programa Ràdio Terra el dia 27/09/2016.

http://cupreus.cat/?p=866

