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

(21/03/16 – 27/03/16)
Activitat del Grup Municipal
El Grup Municipal s'ha anat reunint els darrers dies amb agents culturals diversos per tal d'encarar
una estratègia cultural coherent més enllà de les dinàmiques del dia a dia i d'esdeveniments com
ara l'any de la Capital de la Cultura Catalana. També hem fet trobades amb representants de
treballadors per fer seguiment de diferents casos concrets.
Anem treballant en 3 o 4 línies de treball de cara a la presentació de mocions de cara al ple
municipal del dia 15 d'abril, informarem oportunament a l'assemblea quan tinguem més madur el
contingut.
Per altra banda, fem les reunions oportunes amb partits per tal d'impulsar acords presos i per
treballar noves propostes.
Fem una trobada amb la regidora de Joventut, Transparència i Participació per tal d'abordar
diferents assumptes relacionats amb les matèries que l'ocupen.
Fem les gestions oportunes per a que la comissió de Participació Ciutadana pugui fer les reunions
que té concertades amb entitats de barris de Reus, seguint l'estratègia que ens vam marcar a
l'assemblea, gestions que es concreten en les dues reunions realitzades fins ara per aquesta
comissió en barris de Reus. S'informa tal com pertoca a l'assemblea.
Fem les gestions oportunes per fer més trobades amb diferents col·lectius i entitats de cara al
futur.
Fem una trobada amb representants d'una empresa industrial amb un possible problema de
deslocalització en la que aquests ens insten a lluitar pels llocs de treball en aquesta empresa que
obté beneficis cada any. Cal un posicionament clar i rotund en defensa d'aquests llocs de treball
en joc.
Finalment, es fan els contactes oportuns per tal d'impulsar allò que vam aprovar en el nostre
programa electoral del 2015, des d'àmbits de participació ciutadana, lleure, esport, urbanisme,
medi ambient.

RESUMS DE LES REUNIONS ASSISTIDES
Comissió Informativa de Territori i Urbanisme 14/03/2016
En nom de la CUP hi van: Mariona Quadrada, Marta Llorens i Oriol Ciurana
Ens han enviat un power point explicatiu que el Grup Municipal ha adreçat a la Comissió de
Territori i Urbanisme de la CUP.

Consell Municipal de l'Esport
Hi va com a representant de la CUP el Joan Zaragoza

16/03/2016

Ordre del dia
1- Aprovació acta anterior: Aprovat
2- Presentació del nou regidor: Sense comentaris
3- Calendari activitats esportives
Es presenta el calendari activitats d’abril,maig,juny. Com a activitats remarcables, el tema de les
caminades populars que s'ha anat comentant anteriorment, es fan cada dos mesos en diumenge.
La propera el 17 abril. En juny també n’hi ha una.
Del 2 a 21 d’Abril es fan les olimpíades escolars , duren una setmana mes que l’any passat. Més
escoles participants , equips de 5 comarques diferents. Com a fet destacable s’incorporen les
bitlles catalanes i els escacs per poder fer esports amb equips mixtes.
Altres activitats , son la cursa de la dona (08/05), el dia mundial de l’activitat física (06/04) que es
faran al pavelló, i altres activitats típiques.
4- Nou model instal·lacions municipals
Referent al nou model d’instal·lacions , a causa d'un tema legal, RELLSA ha de canviar el model
que fins ara existent respecte amb les entitats amb les que mantenia un lloguer per ús de les
d’instal·lacions.
El problema de fons però és la sobresaturació d’algunes instal·lacions a causa de l’increment de
clubs i activitats. A l’ajuntament li costa 1.200.000 (1.000.000 si traiem la vergonya del 21% d’iva),
per l'ús de les instal·lacions per part de les entitats.
Volen seguir subvencionant a les entitats entre un 80% i 100% del total , però amb un control més
exhaustiu de cada entitat, per exemple premiar molt més les que promouen el futbol base, femení,
etc..
El representant de la CUP reclama que se'ns enviï, ja que no ho tenen fet, els barems exactes que
tindran en compte. El tema s’ha d’aprovar en el proper consell de Rellsa. Serà un tema delicat , ja
que pot aixecar les suspicàcies dels clubs dedicats als esports..
També es comenta que només queda per fer els vestidors del camp de la pastoreta com a última
obra que s’han dut a terme els últims anys.
5- Jocs mediterrani 2017
Sobre els jocs mediterranis , al juny segurament es començaran les obres del pavelló i el camp
municipal; com que a Tarragona al final no fan algunes instal·lacions perquè s'han quedat sense
pressupost, es faran mes activitats a Reus , i es faran mes reformes als dos llocs ( pagades per
TGN2017) .

Com que tampoc faran piscina olímpica , el Ploms s’ha ofert per fer-ho a la seva piscina que és la
única del camp per fer-ho.
6- Altres
Altres temes parlats:
–
Que es faran taules de treball sobre esport base i sobre esport i salut ( va per llarg).
–
També s’està fent un estudi que vam demanar sobre esport extraescolar que es fa a les
escoles , i l'oferta pel que es comenta no es suficientment atractiva.

Reunions i actes previstos
–
–
–
–
–

Consell d'Administració de Reus Serveis Municipals, 30/03/2016.
Comissió Pla Mobilitat Bicicleta, 31/03/2016.
Taula Pobresa Energètica, 01/04/2016.
Junta de Portaveus Extraordinària informe Síndic de Greuges, 08/04/2016.
Ple ordinari, 15/04/2016

Premsa
Hem anat treballant per les xarxes tot allò que fa referència a l'actualitat municipal:
http://cupreus.cat/?p=866
Com a fet destacable dir que fem una roda de premsa davant de l'escola Ciutat de Reus al barri
Gaudí en defensa de l'escola pública.

Actes d'entitats als que hi assistim
No hi ha activitats d'entitats a les que haguem assistit.

