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

(23/11/15 – 29/11/15)
Consell d'administració del Grup Salut

23/11/2015 (Marta, Mariona i David)

Queda pendent per a la setmana que ve.

Consell Municipal de la Gent Gran

24/11/2015 (Àngels Paixà)

Partits polítics: C’s, PP i CUP, i persones vinculades a entitats de gent gran, sumant unes 30
persones en total. 3 tècnics i la regidora Dolors Sardà. Allò essencial de la reunió, seria això:
-S’hi tracten activitats culturals, actes als centres civics o als locals de la gent gran, xerrades
d’interès per la gent gran. No s’hi pensa en la gent que no hi pot en aquestes activitats per
motius socials. Tot allò que fa referència a temes socials, queda en mans de Benestar
Social i fora d’aquest Consell Social.
- Hi ha queixes perquè hi ha convocatòries que no arriben a certes persones.
- S’han constituït les comissions (festes, cultura i inclusió). La Nostra representant d’apunta a
la comissió d’inclusió.
Caldrà en el futur, fer un seguiment d'aquells assumptes socials que afecten especialment a la
gent gran i que no són recollits en aquest consell municipal.

Consell Municipal Serveis Socials

24/11/2015

(Jordina)

El Consell en qüestió va ser el de constitució perquè va ser el primer del mandat. Es preveu
celebrar-ne un altre al mes de febrer, aproximadament. Es va reclamar l'assistència dels
representants o suplents aprovats per "garantir la formalitat de l'ens". També es va dir que quan
enviïn l'acta per al proper consell es poden demanar que es parlin temes concrets en qüestió.
Es va deixar clar que és un espai on tenen més veu les entitats del sector que els partits polítics ja
tenen altres eines i espais per influir. No obstant això, la CUP vam ser els únics a parlar i
qüestionar.
Hi van assistir: el síndic de greuges, la cap de serveis socials, Càritas, UGT, CCOO, Creu Roja,
col·legi de treballadors socials, el secretari general de la cambra de comerç, ciutadans, ERC,
mossèn Frederic Bara, CiU i CUP. En total hi poden participar 17 entitats de la ciutat i van
comentar que es podia parlar d'incorporar-ne alguna altra si es trobava oportú.
Els objectius del consell són d'assessoria i consulta per al govern.
Es va informar de la campanya que s'havia dut a terme pel 25 N entre serveis socials i serveis a la
ciutadania. Serveis socials es va explicar que només treballa amb les víctimes de la violència
masclista.
Pel que fa a la gestió alimentària van explicar el projecte que tenen per aprofitar aliments frescos
que es tiren conjuntament amb el Banc d'Aliments i el Taller Baix Camp.
En matèria d'habitatge van informar del protocol que han establert per evitar i afrontar les
ocupacions de pisos il·legals.
Preguntes de la representant de la CUP:
-Pisos buits: es va dir que s'han iniciat els expedients, tal com es va aprovar per ple municipal i
que ja hi ha identificats un total de 94 pisos buits. Han de ser pisos on s'hi pugui viure sense fer

reformes i passar-los directament a lloguer social. Es van enviar cartes als bancs perquè aquest
al·leguin si estan buit o no, i segons les respostes dels bancs hi ha 72 pisos disponibles a Reus. El
govern ha tornat a enviar cartes als bancs donant 6 mesos perquè aquests pisos estiguin ocupats
i ara s'està esgotant aquest termini.
S'explica que una entitat financera ja ha anat a veure el govern per tractar aquest assumpte amb
agilitat.
Pel que fa als pisos de promoció pública es diu que les condicions que tenen en bloquegen l'ús:
pisos petits per a les famílies que hi han de viure, pàrquings vinculats i s'assegura que hi ha pisos
buits en totes les promocions. A sobre encara hi ha gran part de la hipoteca d'aquests que s'ha
d'assumir des de l'Ajuntament.
-Pobresa energètica. es donaran subvencions per al període de treva hivernal, que es paguen
retroactivament. La llei no permet tallar els subministraments energètics a ningú i quan hi ha
situació de vulnerabilitat es comenta que es fa informe i l'empresa no efectua cap tall.
Si donen subvenció a algú es demana obligatòriament anar a un taller per conèixer com gastar
correctament l'energia així com efectuar una auditoria energètica a la casa.

Premsa:
Hem anat treballant per les xarxes tot allò que fa referència a l'actualitat municipal,
ESPECIALMENT L'ACTE DEL DIA 26/11, ho podeu anar seguint a:
http://cupreus.cat/
http://cupreus.cat/?p=866

Actes d'entitats als que assistim
27/11/2015 acte de l'associació Dr. Tusquelles emmarcat amb els actes sobre la diversitat
funcional que s'han desenvolupat a Reus aquest cap de setmana (Mariona i XaviA)
–

–

27/11/2015 Gala els Imprescindibles de Canal Reus (Edgar i Oriol).

–

28/11/2015 entrega de premis de Comerç i Turisme (Mariona i XaviA)

–

29/11/2015 presentació de l'equip del col·legi Pare Manyanet (XaviA).

