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

(02/05/16 – 08/05/16)
Activitat del Grup Municipal
Fem reunió del grup municipal dilluns en la que entre d'altres assumptes comencem a abordar el
següent ple municipal que serà el proper dia 6 de maig, plantejant mocions i argumentari de cara
a la seva preparació. Acordem que cal presentar les mocions que hauríem previst en cas que
s'hagués fet ja l'esperada reforma del ROM (Reglament Orgànic Municipal).
Seguint aquest fil, el dimecres tornem a fer reunió del Grup Municipal per valorar les mocions
presentades pels altres partits i pel govern municipal.
Ens reunim amb diferents col·lectius vinculats amb malalties degeneratives, relacionades amb el
comerç local i amb relacionades amb entitats relacionades amb el treball amb persones afectades
més directament per les retallades dels darrers 7 anys.
També participem en la roda de premsa i concentració de suport als jutjats pel judici de l'últim
imputat per la xiulada de Sant Pere de l'any 2012.
Fem roda de premsa per exposar la nostra postura respecte al ple del divendres dia 6 de maig, en
la que presentem a més les nostres mocions i propostes de declaració: una que demana una
auditoria del deute, una altra demanant un nou disseny del Parc de Nadal, una altra en suport a
les treballadores de la neteja i finalment una proposta de declaració instant a l'Ajuntament a fer
suport a les persones afectades pel VIH.
Continuem els treballs amb l'Ajuntament relacionats amb els acords presos el febrer en matèria de
pressupostos, amb reunions bilaterals amb tècnics i elements externs.
La regidora Marta Llorens participa de la Junta de Portaveus del dia 5 de maig i al dia següent tots
els regidors participen del ple municipal.

RESUMS DE LES REUNIONS ASSISTIDES
Comissió informativa de Serveis Generals i Econòmics 02/05/2016
En nom de la CUP hi va la Mariona, l'Edgar i el Xavi
S’aprova l’acta anterior. Vam comentar que continuàvem sense detall de despesa de Reus
Promoció (tema referit a la modificació de crèdit).
2. Assessoria jurídica. Aprovació inicial de la nova ordenança de civisme de la ciutat de Reus.
Diem que hi respondrem al Ple
3. Assumptes sobrevinguts. Acord entre Ajuntament i PIMEC per promoure el teixit industrial de
Reus: es tracta d'un canvi administratiu, les subvencions en comptes d'anar a la PIMEC com a
intermediària aniran a les empreses directament. Estem parlant d’uns 2.550 € per empresa.
Preguntem on es podran fer valoracions sobre l’Agència de Promoció, més enllà del Consell. Ens
diuen que aviat se’n podrà parlar a comissions, de moment no sabem en quina.
Comissió informativa de Serveis a les Persones 02/05/2016
En nom de la CUP hi va la Mariona, l'Edgar i la Marta
S’aprova l’acta anterior destacant-ne preguntes de la CUP. L’Edgar i la Marta diuen que els infants
de fora de la ciutat també haurien de tenir dret a subvencions. Per la renda i no pel lloc on viuen.
Mariona fa èmfasi a la finalitat de pertànyer al Consorci Xarxa transversal d’activitats culturals.
2. Benestar Social. Conveni amb l'Associació Taller Baix Camp i la Fundació Banc dels Aliments
pel projecte de recuperació i distribució d'aliments frescos per al període 2016- 2019. Hi votem a
favor.
3. Benestar Social. Adhesió a la Xarxa d'habitatges d'inserció per a l'any 2016. Hi votem a favor
4. Ensenyament i Política Lingüística. Projecte de casals d'estiu per a la primera infància. Fixació
dels preus públics. Ens hi abstenim
5. Participació, Ciutadania i Transparència. Conveni de col·laboració amb la Universitat Rovira i
Virgili per a la realització d'activitats per a la gent gran pels cursos 2015-16, 2016-17, 2017-18,
2018-19 als Casals Municipals. Hi votem a favor.
6. Assumptes sobrevinguts. Se’ns informa de la xarxa de teatres, dels preus de les escoles, del
pla municipal de drogues
7. Informació de les regidories.
8. Precs i preguntes. Es pregunta des de la CUP si se sap qui serà la persona escollida per a
conduir La Capital de la Cultura. Es respon que es dirà ben aviat.

Comissió Targeta Resident

28/04/2016

En nom de la CUP hi van l'Oriol i la Mariona
Es conforma la comissió de treball per implementar la targeta resident pel qual persones que viuen
en zones afectades per la zona blava pagarien, si ho desitgen, un abonament de cara a
descomptar respecte al preu que els costa aparcar en la zona blava on viuen.
Aquest és un acord pres entre la CUP i el govern municipal.

Comença la reunió amb l’explicació de l’estudi de tarifes d’aparcament... de l’any 2008.
Després de l’explicació el primer que es posa damunt la taula és la llunyania de l’estudi i el poc
ajustament en l’estat actual, ja que en el moment de l’estudi no hi havia ni el pàrquing St. Miquel ni
el del Carrilet.
Partint d’aquí es fan diverses aportacions, per tal que l’empresa ens faci una proposta a la
següent reunió de com podríem tirar endavant les zones blaves.
Dins de les propostes hi ha:
- Mirar la possibilitat de fer zona on només hi puguin aparcar residents i alguna altre zona
combinada
- La totalitat de zona blava de la zona centre de Reus sigui zones de residents eliminant així el
transit foraster del centre i disminuint el transit.
- Fer pàrquings dissuasoris molt econòmics a les afores de Reus.
- Mirar com s’ha de fer la targeta resident, referint-se a si per padró o per impost de vehicles.
- Mirar les tarifes de pàrquings municipals per actualitzar a les zones i donar possibilitats al veïns
de les zones a poder llogar aparcaments
Desprès de la pluja d’idees, fan saber als representants que portaran una proposta i actualització
de l’estudi per poder seguir estudiant la viabilitat dels colors i possibilitats d’acció.

Consell d'Administració del Grup Salut 29/04/2016
En nom de la CUP hi van la Marta i la Mariona
Es valora la nova situació sorgida arran de la presentació fallida per part del director del Grup
Sagessa del seu Pla d'Equilibri Pressupostari sense que per de moment hi hagi cap rumb clar de
quin camí ha de prendre l'Hospital Sant Joan.
També es valora el paper dels càrrecs directius que acompanyen al Director de Sagessa

Reunions i actes previstos
–
–
–
–

Comissió Especial d'Habitatge 10/05/2016.
Comissió Seguiment Canal Reus.
Comissió del Consell Escolar Municipal de seguiment del reglament.
Acte de la Cambra de Comerç referent a l'Aeroport de Reus.

Premsa
Hem anat treballant per les xarxes tot allò que fa referència a l'actualitat municipal:
http://cupreus.cat/?p=866

Actes als que hi assistim
–

