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

(06/06/16 – 12/06/16)
Activitat del Grup Municipal
Anem fent els tràmits necessaris i realitzant els permisos interns de l'Ajuntament de cara a la festa
del primer aniversari de les eleccions municipals que realitza la CUP el dia 11 de juny, també per
l'assegurança i gestions amb diferents administracions i amb la Junta Provincial electoral que ens
fa un requeriment al ser en període electoral.
Fem gestions de cara particulars i entitats que ens porten assumptes relacionats amb tràmits
burocràtics i administratius.
Preparem la nostra representació en taules sectorial de l'esport creades per part del Consell
Municipal de l'Esport a proposta de la CUP, també preparem agenda dels propers consells
d'administració i consells municipals.
Fem una reunió amb el govern pel seguiment de l'Estudi Bofill, que és un acord entre govern
municipal i la CUP pels pressupostos, se'ns informa que aquesta fundació no farà l'estudi
zonificació i de segregació escolar que havia acordat, i que han proposat ells mateixos dos o tres
equips, la CUP agraeix que se l'emplaci en una reunió bilateral al respecte, però proposa que sigui
una decisió del grup de treball de seguiment de l'estudi, demanem per tant que la regidora
convoqui formalment aquest grup de treball.
Intentem obtenir la informació relacionada amb mocions que vam presentar en un plens anteriors,
fent gestions amb diferents serveis de l'Ajuntament i de les empreses municipals.
Participem de la Jornada organitzada per Arrels en la que uns 70 professions posen en comú
experiències i idees per afrontar la problemàtica de persones sense llar amb perspectiva i
respostes integrals i globals.
Membres del Grup Municipal es reuneixen per tal de començar a abordar la signatura dels
Comptes Generals de l'any 2015.
El dilluns hi ha la comissió de Transparència (resum a baix).
El dimecres la regidora Marta Llorens participa del Consell d'Infants en el Consell d'Infants on fa
una intervenció adreçada als infants fent-los partícips del què s'hi fa als plenaris municipals i de
l'objectiu darrer que hi ha en la política.
Dimecres hi ha Consell d'Administració de Reus Serveis Municipals (antiga Innova), hi ha el resum
a sota.

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

Comissió Informativa de Serveis a les Persones

30/05/2016

Ve de la setmana anterior.
En nom de la CUP hi assisteixen la Marta, la Mariona i l'Edgar
1–S’aprova l’acta anterior
2– Aprovació del conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Baix Camp per gestionar
les beques de menjador escolar per al curs 2016-2017:
Hi votem a favor : les bases les fa l’Ajuntament. Els criteris són de la Generalitat per tot Catalunya:
al voltant del 1.600.000 M€. El curs 2016/17 la Generalitat ha augmentat el llindar i això també
farà augmentar la quantia.
3– Aprovació dels serveis públics dels serveis educatius de 0 a 3 anys: Ens hi abstenim
4– Assumptes sobrevinguts:
a) Ensenyament: activitats d’estiu. La regidora Caelles informa que el Jordi Manent s’incorpora
com a coordinador de la Capital de la Cultura Catalana.
També informa que s’ha fet una roda de premsa de la programació del Teatre Fortuny per al 3er
trimestre.
Hi haurà Consell General de l’IMAC per a actes Festa Major.
Informa que des de la Xarxa Transversal tindrem dos projectes que encara no es poden dir.
També es fa saber de l'ajornament del Pla de Drogues Municipal per al juliol.
Els Centres Cívics no estaran tancats tot l’agost, n’hi haurà dos d’oberts cada setmana. Activitats:
se sabran passat Sant Pere.
L’ordenança de participació es començarà passat festes i s’estendrà al llarg de l’estiu amb debat
ciutadà. Ha d’anar paral·lel al Rom.
La regidora Vilella fa saber sobre la convocatòria ajuts menjador que hi haurà pressupost nou de
la Generalitat i se n’apujarà el llindar.
El dia 7 de juny hi haurà una jornada tècnica dedicada a l’atenció de les persones sense sostre.
Plans d’acció comunitària: es farà un procés participatiu per a respostes globals per millorar la vida
de les persones, concretament als Barris Gaudí i Sant Josep obrer.

Comissió Informativa de Transparència

06/06/2016

En nom de la CUP hi van el l'Oriol, la Marta i la Mariona
1–S’aprova l’acta anterior
2–Proposta de formació de transparència i bon govern:
Ens diuen que no s’externalitzarà i que es farà des del mateix ajuntament.
Els destinataris som tot l’ajuntament des de càrrecs electes, gerents, treballadors...
Ho hem preguntat i ens han dit que és voluntari. Que es farà de cara al setembre.
3–Cartes de serveis i codis ètics:

Diuen que han passat el termini d’exposició pública, sense aportacions i que ja s’ha tancat. Les
cartes de serveis seran comunes a tot l’Ajuntament. Per exemple serveis Socials ho està treballant
Hi haurà un règim sancionador. Si no es tracta d’una conducta il·legal, serà inadequada al codi ètic
i la persona no serà sancionada
4–Subvencions:
S’està treballant en el pla estratègic. Al setembre sabrem en quina comissió es poden tractar. Al
juliol hi haurà una altra convocatòria de la comissió.

Consell d'Administració de Reus Serveis Generals

08/06/2016

En nom de la CUP hi van la Mariona, la Marta i l'Edgar
S'aproven les propostes per les quals 500.000€ destinats a una divisió de Reus Serveis Municipals
aniran destinats a tapar el dèficit de l'Hospital Sant Joan. En aquest sentit, es resta a l'espera d'un
informe al respecte. També s'aproven els 650.000€ referents al lloguer de l'Hospital. En ambdós
casos, la CUP se n'absté durant la votació.
Fem una pregunta al voltant de les jornades que Mèmora va organitzar a l'Hospital Universitari
Sant Joan, al respecte rebem la resposta que aquestes jornades estaven emmarcades en un
conjunt d'activitats d'àmbit català.

Reunions i actes previstos
–
–
–
–
–
–

Consell Municipal de Medi Ambient. 13/06/2016.
Consell Municipal de Joves a Secundària. 13/06/2016.
Taula d'Esport i Salut del Consell Municipal de l'Esport. 13/06/2016.
Taula d'Esport i Escola del Consell Municipal de l'Esport. 14/06/2016.
Taula de la Pobresa Energètica. 16/06/2016
Reunió de treball pel reglament del Consell Escolar Municipal. 16/06/2016.

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
Aquesta setmana no assistim a cap acte organitzat fora de l'Ajuntament per entitats o
ciutadans en general.
–

