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

(12/08/16 – 19/09/16)
Activitat del Grup Municipal
El dilluns membres del Grup Municipal es reuneixen amb representants del govern per tal de
posar-se al dia en matèria d'acompliment dels acords de pressupostos signats el febrer entre la
CUP i el govern municipal.
Dilluns es realitzen les comissions informatives de Serveis a les Persones, de Serveis Generals i
Econòmics, de Serveis Territorials i Urbanisme i de Transparència, comissions en les que hi
assisteixen membres del Grup Municipal, a sota en podeu veure el resum.
Dimarts fem roda de premsa per tal de fixar públicament la posició de la CUP respecte al ple del
dijous. Així mateix, fem reunió del Grup Municipal per tal de preparar l'ordre del dia del plenari
municipal. El mateix dimarts per la tarda, la Marta assisteix al Consell Consultiu de les Dones
realitzat al Consell Comarcal.
La Mariona assisteix a la inauguració de la programació dels cursos realitzats als centres cívics de
Reus el dimecres.
El dijous la Marta assisteix a la Junta de Portaveus pal matí. Membres del Grup Municipal es
reuneixen amb membres d'un sindicat, reunió en la que es marquen diferents temes a abordar. A
la tarda es realitze el Ple, del que en fem un resum a banda.
Divendres, la Mariona assisteix al Consell Municipal de l'IMAC en el que s'informa sobre les
Festes de Misericòrdia que són a tocar. Membres del Grup Municipal preparen la realització d'un
resum de cara a abordar l'acompliment dels pressupostos en l'àmbit de l'assemblea de la CUP de
Reus.

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
Resum Comissió Informativa de Serveis Generals i Econòmics 12 de setembre del 2016
En nom de la CUP hi assisteixen la Mariona, el Xavi A i la Mariona
1. S’aprova l’acta anterior
2. Gestió econòmica i pressupostària: expedient de modificació de crèdits de la Corporació.
No diem res i no hi votem.
3. Intervenció. Donar compte de l’informe d’intervenció trimestral a data de 30/06/2016 sobre el
Pla d’Ajust previst al RDL 4/2012. Se'n dóna compte.
4. Intervenció. Sol·licitud d’autorització al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques de
selecció de 9 places a la Guàrdia Urbana.
El pla d’ajust impedeix contractar gent nova, però la guàrdia urbana n’està exempta com a cos de
seguretat. Aquesta llei és estatal. Comentem: que cobren sobresous que no cobren altres
treballadors. L’Edgar convida a tractar aquest tema més endavant, després de la nostra moció.
Hi votem en contra.
5. Recursos Humans. Sol·licitud de compatibilitat d’una activitat pública per a una treballadora de
l’Ajuntament de Reus. Hi votem a favor.
6. Assumptes sobrevinguts. Modificació contracte d’arrendament de l’Ajuntament a Redessa. Es
vota la rescissió del contracte amb el Cesicat i no hi votem.
Se’ns informa que Metrovacesa ha fet una subrogació a favor de l’empresa Merlin Propierties de la
qual s’han demanat requisits de solvència. En resum tot queda igual
Resum Comissió Informativa de Serveis a les Persones 12 de setembre del 2016
En nom de la CUP hi assisteixen la Marta, la Mariona i l'Edgar.
1. Aprovació de les actes anteriors. S’aproven.
2. Ocupació. Conveni de col·laboració ajuntament i Departament d’Ensenyament pels programes
PFI/PTT Són programes d’inserció. Hi votem a favor.
3. Participació, ciutadania i transparència. Contracte programa per a la coordinació, cooperació
i col·laboració del SIAD, programa adreçat a la Dona pel termini 2016/2019, per un valor de
46.000 €. Ho votem a favor.
4. Informació regidories
Vilella:
– Els ajuts de menjador s’han retardat des de la Generalitat, però només és un problema de
gestió.
– Festa del aliments: 15 d’octubre: “No malbaratem els aliments”
– S’agafa una educadora nova.
– Serveis Socials a partir d’ara s’organitzarà per temàtiques: Pla nou de Serveis Socials que
encara no està explicat.
Flores:
– Parla del procés participatiu sobre la reforma del Reglament de Participació i ens convida a
crear opinió, per exemple, escrivint articles

– Els Centres Cívics van agafant aires nous, més participatius: posa per exemple les
converses en idiomes. Preguntem si hi ha subvencions per a les activitats dels Centres Cívics,
Vilella contesta que es pot mirar des de Serveis Socials
–Hi haurà un cicle d’educació emocional per a joves.
Sardà:
Llibres escolars: El Consell Comarcal no hi posa res. Serveis Socials hi posa els 70.000 € que
vam reservar.

Resum Comissió Informativa de Transparència 12 de setembre del 2016
En nom de la CUP hi assisteixen la Mariona, la Marta i l'Edgar.
Aprovació de la carta de serveis de serveis socials bàsics. La regidora Flores explica què és
el que aporta a la Transparència. La regidora Vilella diu que aquesta carta és per a avaluar els
serveis. N’hi haurà d’altres que s’aniran fent. Dels comentaris i intervencions dels regidors se’n
desprèn que aquest tema s’ha de completar i ens emplacem una altra vegada el proper dia 24
d’octubre. No hi ha hagut resolucions, doncs

Reunions i actes institucionals previstos la setmana que ve
–
–
–

Comissió Especial per la Targeta Resident (acord de pressupostos). 20/09/2016.
Guardons de la Ciutat. 21/09/2016.
Pla director de la Bicicleta. 22/09/2016.

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

ACTES ORGANITZATS PER ENTITATS ALS QUE ASSISTIM
–

La Mariona assisteix a l'inici de les activitats als centres cívics el dia 14/09/2016.

–

La Mariona assisteix al naixement del Basilisc Petit al Mercadal el dia 17/09/2016.

–

La Mariona assisteix a la Festa de la Flora al Barri Fortuny el dia 18/09/2016.

