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

(18/07/16 – 24/07/16)
Activitat del Grup Municipal
Dilluns el nostre representant al Consell Municipal de Serveis Socials no pot assistir al consell per
motius personals.
Dimarts fem roda de premsa per presentar la proposta que fa la CUP d'ordenança de tinença
d'animals per a la nostra ciutat, en que s'hi presenten les característiques i aspectes d'aquesta
proposta, que es pot presentar de les més avançades si s'acabés implementant. Hi assisteixen
molts mitjans de comunicació i es presentada pel regidor Oriol Ciurana i per membres de la
Comissió Animalista de la CUP.
Dimecres pel matí fem reunió amb tècnics de l'Ajuntament i amb el regidor de govern Rubio per tal
de fer entrega i explicar a grans trets la proposta que fa la CUP de tinença d'animals, prèviament a
la constitució de la Comissió Especial per l'Ordenança de Tinença d'Animals que l'Ajuntament
convocarà properament.
Dimecres el grup municipal fa reunió de grup per tal d'aclarir l'agenda d'aquests dies i per tal
d'abordar, el ple municipal, els consells d'administració i també la Junta General de l'Hospital
convocada també per la setmana que ve. Establim estratègia política i comunicativa al respecte i
d'organització del grup municipal de cara a les properes setmanes.
Al llarg de la setmana anem avançant i preparant projectes de cara al curs vinent en diferents
temes que el grup municipal ja treballa a dia d'avui i d'altres que albiren nous camins.

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
Consell Municipal de l'Esport

04/07/2016

(Ve de dies anteriors)
En nom de la CUP hi assisteix el Joan .
Assistents: regidor (Cervera) , gerent RELLSA (bros) , secretària (cristina garcia) i el representant
de la CUP (no hi va assistir ningú dels altres partits que estan al consell).
1- Aprovació acte anterior.
2- Informació general:
Diferents activitats realitzades:
-Campionat de karate
- Torneig gimnàstica rítmica: organitzat per AMPA de diverses escoles.
- Olimpíada escolar: han estat un èxit de participants, però tornen a ser unes olimpíades més
competitives que educadores.
- Caminada: cada dos mesos s’organitza una caminada popular, les últimes Reus-la Pineda i
Reus- Castellvell.
3- Obres Jocs Mediterranis Tarragona 2017
a) Les obres de l’estadi municipal començaran el dia 08/07/2016: canvi de gespa, ampliació de la
zona de premsa, i reformes a algunes zones de graderia. Les obres de la gespa s’han de finalitzar
a finals d’agost perquè el C.F.Reus Deportiu comença la lliga, la resta d’obres les faran per trams,
per tal de no interferir en el dia a dia.
-Les obres del Pavelló encara no estan licitades, el import de la reforma es més alt.
- A causa del fet que el C.F.Reus ha pujat a 2ª Divisió, s’hauran de fer unes petites reformes extres
a l’estadi, pel tema de seguretat (estan pendents d’una reunió amb la Lliga de Futbol Professional)
, els diners sortiran del pressupost dels jocs.
El regidor informa que en els propers dies , signaran un conveni amb la Diputació pel tema dels
diners a rebre.
Al quedar menys d’un any per l’inici dels jocs i saben que moltes obres d’altres ciutats no estan ni
programades i els dubtes que hi ha, el representant de la CUP pregunta quina seguretat tenim de
que els jocs es realitzin, que es paguin les obres realitzades, que alguns ajuntaments es tirin
enrere a última hora etc.. .
4 – Convocatòria de subvencions a entitats esportives.
Son molt similars a l’any passat , estan dividides en 5 modalitats i el pressupost és un mica
superior al de l’any anterior.
a- Esport base 1 , entitats sense instal·lacions esportives pròpies ( 68000 euros)
b- Esport base 2 , entitats amb instal·lacions esportives pròpies ( 15.000 euros)
c- Participació amb activitats esportives regulars ( 12.000 euros)
d- Organització activitats esportives extraordinàries( 19.000 euros)
e- Transport ( 67.000 euros)
5- Premis Esport i Ciutat.

Les mateixes categories que l’any passat, es proposa persones del jurat ( principalment gent de
premsa esportiva local).
6- Constitució de taules sectorials.
Es fa un petit balanç de les primeres reunions de les taules sectorials , esport i salut i esport en
edat escolar. Les dues reunions eren sobre unes 20 persones i es queda pel Setembre per
treballar. S’han fet uns PDF amb el resum de les taules de treball. Vaig demanar que l’enviessin.
7- Precs i preguntes.
El representant de la CUP pregunta com estan les relacions amb el C.F.Reus Deportiu, i diuen que
la setmana vinent el club farà el pagament dels diners que deu a l’ajuntament.

Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació Internacional 12/07/2016
(Ve de la setmana anterior)
En nom de la CUP hi assisteix la Dolors.
Apart de la Montserrat Flores i de la Dolors Juanpere, tècnica de la regidoria de Participació
Ciutadania i Transparència que actua com a secretaria, i assisteixen 13 persones més
representants de entitats diverses, i també representants de CIU, de Ciutadans , de la Federació
d'Associacions de Veïns , i la representant de la CUP.
Durant la presentació es dóna el nom de la entitat i nom de la persona que hi assisteix. La nostra
representant al ser nova no sap ben bé que fa cada entitat.
La reunió va començar puntual a las 19.10 i va durar fins a dos quarts de deu de la nit. La
intervenció d'algun ponent va ser prou extensa tot denunciant l'estat d'aquest consell municipal.
1.- Va dir que la convocatòria d'ajudes havia acabat i les subvencions estaven ja donades. Tenen
25000€ a repartir , 15000€ per projectes internacionals i 10000 per activitats de sensibilització
aquí a Reus. 13 projectes presentats complien les bases de la convocatòria i s'han donat 1000€ a
cada un.
Es va acordar que al setembre es revisarien les bases perquè sembla que alguns dels projectes
no son realment projectes i també es proposa donar prioritat a projectes de entitats locals i que
siguin controlables, no a entitats nacionals o multinacionals.
2.- El segon punt va ser per demanar propostes per celebrar el Dia de la Pau , el 21 de setembre.
La regidoria proposa fer una celebració al Parc San Jordi , l'ajuntament portara un grup de lleure
per infants (música, teatre o similar) i si algú altre té alguna proposta demanaran els permisos,
portaran taules, tarima, incloure en el programa de les Festes de Misericòrdia, o el que sigui
necessari. Cal demanar-ho durant aquest mes de juliol directament a la regidoria o enviant un
email a solidaritat.cooperacio@reus.cat.

Reunions i actes previstos
–
–
–
–
–
–
–

Ple extraordinari. 25/07/2016.
Junta General Universal de l'Hospital Universitari Sant Joan. 25/07/2016.
Junta General Universal de Gecohsa. 25/07/2016.
Consell d'Administració de Reus Serveis Municipals. 26/07/2016.
Consell d'Administració de Reus Transport Públic. 27/07/2016.
Consell d'Administració de Reus Mobilitat i Serveis. 27/07/2016.
Consell d'Administració de REDESSA. 27/07/2016.

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
–

La Mariona assisteix a l'acte d'”Ara Toca Festa”

La Mariona assisteix a l'acte en commemoració del centenari d'Eduard Toda el dia
24/07/2016
–

