INFORME DEL GRUP MUNICIPAL PER A L'ASSEMBLEA DE LA CUP
(08/06/15 – 12/06/15)
Reunions realitzades:
–

Consell Municipal Discapacitats: Es fa un repàs de l'activitat de les diferents comissions de
treball:
Comissió d'accessibilitat: Des de 2013 han realitzat més d'una cinquantena d'actuacions a la
via pública, com ara, semàfors, places d'aparcament adaptades... i també han realitzat
assessorament a privats per adaptació d'habitatges.
Comissió de clàusules socials a l'administració pública: Van agafar com a referència el model
de Barcelona i ho van compartir amb els tècnics municipals per fer una proposta que es
portarà a votació als primers plens del proper mandat.
Comissió espais municipals: Han treballat el projecte Apropa cultura, per facilitar l'accés als
teatres de la ciutat i també s'ha ofert els centres cívics a les entitats.
Comissió de treball del Dia 3 de Desembre: Es reuniran el proper 3 de juliol per elaborar el
programa d'actes.
Comissió educació i discapacitats: treballaran en millores conjuntament amb les AMPAs i Mas
Carandell.
Comissió treball sociosanitari i discapacitats: taula amb entitats i agents de sanitat de la ciutat
per millorar la relació.
Es fa una roda d'entitats, les quals majoritàriament diuen que van creixent com a projecte i que
estan satisfets del funcionament del Consell Municipal i de l'ajut rebut pel Consistori.
Algunes associacions es quexien de la manca de recursos per fer front a malalties que cada
cop afecten a sectors socials més importants de la ciutadania, com ara l'Alzheimer.
Es queixen els barreres arquitectòniques que presenten molts comerços. Es planteja de fer un
programa per resoldre-ho, però l'Ajuntament diu que no hi ha recursos suficients.

–

Consell General IMAC: S'aprova l'acta anterior com a finalització del mandat.

–

Consell Municipal Gent Gran: El representant no hi pot assistir per horari laboral.

–

Consell Administració Reus Mobilitat i Serveis: El representant arriba deu minuts tard i la
reunió ja s'ha acabat. En trobar-se al secretari i el president pergunta si s'han aprovat les
esmenes a l'acta anterior que havia enviat per correu. El president diu que no s'han acceptat
perquè no saben segur que les aportacions fetes s'haguessin fet in situ. El respresentant diu
que per aquest motiu ha demanat reiteradament que les reunions es gravin perquè les actes
refelecteixin el que s'ha dit. Finalment, el secretari diu que adjuntarà el mail enviat amb les
esmenes a l'acta aprovada.

–

Consell Administració Reus Transport Públic: El representant arriba deu minuts tard i la
reunió ja s'ha acabat. En trobar-se al secretari i el president pergunta si s'han aprovat les
esmenes a l'acta anterior que havia enviat per correu. El president diu que no s'han acceptat
perquè no saben segur que les aportacions fetes s'haguessin fet in situ. El respresentant diu
que per aquest motiu ha demanat reiteradament que les reunions es gravin perquè les actes
refelecteixin el que s'ha dit. Finalment, el secretari diu que adjuntarà el mail enviat amb les
esmenes a l'acta aprovada.

–

Grup SAGESSA:

–

Consell Administració INNOVA:

–

Junta General INNOVA:

–

Ple:

Reunions previstes:
–

Ple Constitució nou Ajuntament – 13 juny

Actes on som convidats:
–
–
–
–
–
–
–
–

Acte reconeixement docents que es jubilen – 9 juny
Eucaristia Sta. Maria Rosa Molas i Vallvé – 11 juny
Jornades sobre formació – 11 juny
Entrega Premis Gaudí Gresol – 11 juny
Passejada solidària BiciCamp – 14 juny
Inauguració activitats AAVV 1r de Maig – 18 juny
4a Jornada sobre Territori i Infraestructura organitzada pel CREIP-(URV) – 22 juny
Acte cloenda curs del Centre Normalització Lingüística – 25 juny

Comentaris:
–

Informem públicament de les reunions mantingudes amb agents socials, polítics, culturals i
econòmics per la governabilitat de l'Ajuntament de Reus: cupreus.cat

