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

(26/06/17 –02/07/17)
Activitat del Grup Municipal i de l'assemblea local de la CUP de Reus
Dilluns hi ha reunió del Grup Municipal que prepara els detalls de les mocions que s'han de
presentar de cara al ple del proper dia 6 de juliol, en el que la Candidatura d'Unitat Popular hi
presentarà una moció per tal d'aprofundir en les clàusules socials i per fer efectiva una
contractació pública per part de l'Ajuntament més socials i justa, i per altra banda la CUP hi
presentarà una moció que demana l'obertura de l'equipament dedicat a un centre de dia i
residència del CAP Horts Miró, que es va projectar l'any 2010 però que cria pols des que es va
inaugurar el CAP.
Dilluns membres de la CUP fan suport als encausats pels fets esdevinguts durant la darrera edició
de les Barraques de Reus, on van ser detingudes tot un seguit de persones.
El mateix dilluns l'Edgar assisteix a la Junta de Portaveus en la que s'hi passa revista de l'informe
anual del Síndic de Greuges.
Dimarts les regidores de la CUP Mariona i Marta Llorens, conjuntament amb membres de la
comissió de sanitat de la CUP, fan una roda de premsa en relació al cas particular d'una pacient
que està en llista d'espera de ser operada d'una pròtesis des de fa mesos.
Dimecres hi ha una reunió preparatòria amb els col·lectius USITAC i amb l'Associació de Gent
gran de Reus i Baix Camp de cara a elaborar i presentar una moció al següent ple relacionada
amb l'obertura de la residència tancada al CAP Horts Miró.
Seguidament la Marta Llorens es citada a una reunió amb a regidora de salut en relació a la
creació del nou consell Municipal de Salut.
Membres de l'assemblea participen en l'acte de les Completes en el que s'hi denuncia l'actitut de
guàrdies de seguretat i dispositiu policial a les barraques de Reus. En relació a aquest punt
membres de l'assemblea van acompanyar a dos dels detinguts en el judici ràpid que es va
realitzar i també en la roda de premsa posterior en la que s'hi va denunciar com l'Ajuntament havia
plantejat la qüestió de la seguretat en l'edició d'enguany de les barraques.
Divendres membres del grup municipal es reuneixen amb tècnics de l'Ajuntament i el regidor
d'urbanisme per valorar el projecte de la Boca de la Mina.

Tot seguit tota la resta d'activitat institucional de la CUP a llarg de la setmana.

INFORME DEL GRUP MUNICIPAL PER A L'ASSEMBLEA DE LA CUP
1.-RESUM REUNIONS INSTITUCIONALS:
Consell General de l'IMFE Mas Carandell

22/06/2017 (ve de la setmana passada)

En nom de la CUP hi assisteix el Toni Nogués
Després d'unes esmenes que cal realitzar pel decalatge entre allò recollit i el que va succeir en
l'anterior consell i que passen inadvertides per la resta de consellers, a les que el representant de
la CUP hi fa esment, s'aprova l'acta.
Es fa saber que el Conseller que representava la Cambra de Comerç de Reus, en Joan Josep
Sardà s’ha mort, essent substituït per en Josep Baiges.
Els comptes d'enguany estan pendents d’aprovació del pressupost municipal, es preveu un
increment de 50.000€ despeses corrents + 97.000€ en inversions. S’han fet diverses rodes de
premsa; la signatura de col·laboració amb el grup Bon Preu/Esclat (pròximament obriran un
supermercat a Reus); destaquen la participació en la Fira FP. Jornades idees; visites a empreses;
han ajudat la creació de cooperatives, dutes a terme per alumnes de Mas Carandell. També
explica que ha proposat a supermercats un curs a mida sobre «frescos» però les empreses no
han estat receptives.
Els punts 4 i 5 fan referència a la liquidació pressupost 2016 i aprovació de l’exercici 2016. En
parla la interventora, Conxa T. Fa saber que hi ha superàvit però serà menor del que actualment
consta, atès que a hores d’ara hi ha programes que no estan tancats, per la qual cosa els
aproximadament 160.000€ de superàvit acabaran essent uns 18.000€. El representant de la CUP
hi vota en contra de la liquidació (l´únic vot contrari) dues abstencions i 4 a favor Punt 6
(col·laboració entre IMFE Mas Carandell i Fundació Mas Carandell). El punt 8 (preus dels cursos
de l’Aula Mentor). Exposa el punt na Montserrat Pagès. El representant de la CUP se n'absté, els
altres sis vots hi són favorables. Punt 9 (ratificació de l’acord prorroga conveni persones
treballadores per l’any 2017) tots els presents voten favorablement aquest punt, en consonància a
allò que han manifestat les treballadores de l'IMFE.
En l'apartat de precs i preguntes el representant de la CUP comenta que en l’anterior reunió
(desembre 2016) es va informar que abans de finalitzar l’hivern hi hauria enllestit un nou lloc web
«el portat de l’ocupació» en el qual es visualitzarien les ofertes laborals de les empreses
col·laboradores de Mas Carandell més les ofertes de tot el «grup ajuntament», s’informa que
encara no està enllestit, atès que els informàtics de l’ajuntament han tingut altres prioritats més
urgents, tot i això s’espera que s’implanti a la tardor, una vegada les urgències hagin estat
cobertes.

2.-REUNIONS I ACTES INSTITUCIONALS PREVISTOS PER AL SETMANA QUE VE:
–
–
–
–

Comissió Informativa de Territori i Urbanisme. 03/07/2017
Comissió Informativa de serveis Generals i Econòmics. 03/07/2017
Comissió Informativa de Serveis a les Persones. 03/07/2017
Ple municipal. 06/07/2017.

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

4.-ACTES ALS QUE ASSISTEIX EL GRUP MUNICIPAL:
Regidors de la CUP assisteixen a l'acte de “tinguem la festa en pau” que es realitza durant
les completes a Reus. 28/06/2017
–

