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

(01/11/17 – 30/10/17)
Activitat del Grup Municipal
El mes de novembre ha estat marcat, com els anteriors, per la proclamació de la República i les
conseqüències derivades, molt especialment per la repressió exercida per l'Estat Espanyol.
En aquest sentit aquesta repressió ha tingut una traducció ben real amb la denúncia per part de la
Policia Nacional instruïda pel jutjat número 2 contra càrrecs electes i ciutadans de Reus, en una
causa general que encara pot afectar a mes ciutadans per delictes d'odi, coaccions i suposada
malversació de fons. En aquest sentit la CUP s'hi veu afectada ja que per una banda una regidora
va signar com a portaveu i per aquest fet està imputada ja que l'atestat de la policia incloïa aquest
manifest com a part d'una suposada campanya d'incitació a l'odi, com si un cos de policia fos una
minoria assetjada què és amb el que es pensava quan es va redactar. Per altra banda, també
s'imputa a dos regidors més de la CUP per participar en manifestacions.
Tot plegat ha comportat citacions i declaracions davant de la jutgessa d'instrucció, a les quals la
CUP hi ha assistit per acompanyar als altres encausats, però a les quals les encausades de la
CUP s'han negat a assistir perquè es valora que es tracta d'una causa general totalment política i
per tant resten a l'espera d'una detenció.
Per altra banda, el grup municipal de la CUP també ha participat en la logística institucional per a
les eleccions imposades, a les que la CUP hi participa per tal d'impedir la implementació del 155 i
per avançar en la consecució de la República.
L'assemblea de la CUP i simpatitzant realitzen les preparatius per preparar amb condicions les
eleccions i també alhora participen en les mobilitzacions pels presos i contra la lògica repressiva
de l'estat espanyol.

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

COMISSIÓ REDACTORA NOVA ORDENANÇA TINENÇA D'ANIMALS 07/11/2017
Hi assisteix en nom de la CUP l'Oriol
S'hi han acceptat part del contingut que ha proposat la Comissió Animalista de la CUP per tal
d'assegurar la convivència de tots els éssers vius que habiten Reus. Es continuen amb els treballs
en aquesta comissió, i per part de la CUP continua la supervisió per tal d'elaborar una nova
ordenança de tinença d'animals per a Reus respectuosa amb els animals.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TRANSPARÈNCIA 13/11/2017
Hi assisteixen en nom de la CUP la Mariona, la Marta Llorens i l'Oriol.
S'hi porta l'aprovació de les Cartes de Serveis de Trastorns Alimentaris i la Carta de Serveis del
Servei d'Informació i Atenció a les Dones, com a mesura de transparència en funció de la Llei de
Transparència que obliga als municipis a realitzar aquestes cartes de serveis. Aquests punts
arriben al ple del dia 1 de desembre.

CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL
Hi assisteix en nom de la CUP la Marta Llorens.

15/11/2017

En aquest Consell Escolar simplement s'hi trien els membres representants d'aquest Consell
Escolar.

COMISSIÓ REDACTORA DEL NOU PLA DE MOBILITAT EN BICICLETA
Hi assisteix en nom de la CUP l'Oriol.

15/11/2017

L'empresa que ha redactat l'avantprojecte del nou pla de mobilitat en bicicleta, presenta el seu
estudi que serà la base del nou directori de mobilitat en bicicleta. Membres del grup municipal de
la CUP i de la Comissió de Territori i Urbanisme de la CUP consensuen aportacions en aquest nou
pla directori i el fan arribar al govern municipal.

CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE REUS SERVEIS MUNICIPALS (INNOVA)

16/11/2017

Hi assisteixen en nom de la CUP l'Edgar, la Marta Llorens i el Xavi Angelergues
En aquest consell d'administració s'hi proposa que se sotmeti a votació la presentació d'un recurs
contra la sentència del Tribunal de Cuentas que fa pagar unes costes a l'Ajuntament i contra el
recurs que l'exgerent d'INNOVA, el sr Prat, ha presentat contra aquesta sentència.
També s'hi voten les tarifes d'Aigües de Reus, que es mantenen i a les quals els representants de
la CUP se n'abstenen; i pel que fa a la divisió de Serveis Funeraris, als que la CUP hi vota en
contra ja que no es considera que no es té present uns serveis dignes per a les persones que no
es poden pagar uns serveis funeraris com cal.
També s'aprova un acord amb l'ACA per tal que aquesta sufragui els serveis que Aigües de Reus
presta a Reus.

CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DEL GRUP SALUT (HOSPITAL SANT JOAN, HOSPITAL DE
MÓRA I CLÍNICA FÀBREGAS) 17/11/2017
Hi assisteixen en nom de la CUP la Mariona, la Marta Llorens i el Xavi Milian
En aquest consell d'administració s'hi proposa que s'iniciïn els treballs necessaris per tal de fer
trasllat dels serveis quirúrgics de la Clínica Fàbregues a l'Antic Hospital, i els serveis Generals a
les instal·lacions del nou Hospital.

PLE EXTRAORDINARI SORTEIG DE LES MESES ELECTORALS DE LES ELECCIONS DEL
DIA 22 DE DESEMBRE
22/11/2017
Arran de la imposició del 155 i de les eleccions del 21 de desembre, cal fer un nou sorteig per als
membres de les meses electorals.

CONSELL D'AMINISTRACIÓ DE REDESSA

30/11/2017

Hi assisteixen en nom de la CUP el Xavi Angelergues, l'Edgar i el Sergi
S'hi vota el pressupost de l'empresa municipal, que prospera amb el vot contrari dels consellers de
la CUP.

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

