
 INFORME DEL GRUP MUNICIPAL PER A L'ASSEMBLEA DE LA  CUP
(13/02/12 – 17/02/12)

Reunions realitzades :

– Regidor Via Pública : Realitzem una visita a les instal·lacions de les Brigades Municipals i ens
expliquen els projectes que estan implementant. Parlem sobre la qüestió de les cartelleres. Hi
ha 30 cartelleres que van ser tretes de la via pública i estan apilades al magatzem. Parlem
amb els tècnics les possibilitats de reimplantar-les. Redactarem una proposta, i conjuntament
amb el regidor, ens reunirem amb les entitats per parlar d'aquesta qüestió.

– Reunió comissió sobre habitatge públic :  Hi assistim amb un company de la Plataforma
d'Afectats per la Hipoteca. L'Ajuntament donarà suport a la dació de pagament només quan
estigui  recomenada  per  l'Ofideute.  Llavors,  intervindrà  de  mitjancer  entre  les  persones
afectades i les entitats bancàries. Intentaran arribar d'acord amb propietaris que tinguin cases
abandonades,  perquè siguin arreglades per  persones dels  plans d'ocupació  i  es posin  en
lloguer social. Plantegen que als pisos de protecció social, la persona que l'ocupi pagui el que
pugui i  la resta mitjançant treball  a la comunitat. Proposem que les persones desnonades
tinguin més punts per ocupar lloguer social, enlloc de rebutjar les seves peticions perquè tenen
deutes amb els bancs. L'oficina de mediació consistirà amb un telèfon d'atenció al ciutadà i
una advocada de serveis socials que assessorarà a les persones afectades.

– Consell Municipal de la Gent Gran : Es constitueix amb l'absència d'alguns grups municipals.
Es creen tres comissions: festes, acció cívica i inclusió social. La CUP participarà en aquesta
tercera comissió. Demanem que es facin més de dues reunions l'any, per tal que la comissió
pugui  treballar  i,  no  sols,  ser  una  trobada  semestral.  Actualment,  bàsicament,  només  se
treballa  la  festa  de  la  gent  gran.  Posem  sobre  la  taula,  la  necessitat  de  poder  debatre
propostes de caràcter social que afectin particularment a la gent gran.

– Comissió Informativa Urbanisme : S'expliquen diferents projectes d'urbanisme de caràcter
“menor” i sancions a propietaris de gossos perillosos. S'està negociant amb “La Caixa” per
canviar  l'opció  de  “lloguer-compra”  a  només  “lloguer  social”  dels  pisos  de  la  Patacada.
Informen del  Pla  de Xoc dels  pisos de protecció oficial  del  Mas Iglésies.  Només hi  havia
present un regidor de tres que hi havien de ser. Per aquest motiu, diverses preguntes que
plantejàvem no han estat respostes.

– Comissió Informativa Serveis a les Persones : S'informa dels preus de les sortides de les
escoles bressol. Preguntem sobre les possibles privatitzacions de les escoles bressol, però no
ens ho han sabut respondre. Estan pendents d'ajudes i de com evoluciona. Preguntem sobre
la investigació del síndic sobre les modificacions en les ajudes dels menjadors escolars, que
naltros ja vam denunciar. Diuen que s'han limitat a aportar tota la informació que els hi han
requerit des de la Sindicatura.

Reunions previstes:

– Reunió grup econòmic INNOVA – 20 de febrer
– Reunió grup salut INNOVA – 23 de febrer

Actes on som convidats:

– Benedicció capella nou hospital a càrrec de l'Arquebisbe – No hi assistirem
– Inauguració del CESICAT a l'edifici CEPID – No hi assistirem
– Cantaval – 17 febrer
– Conferència entitat aids-quth – 17 febrer



– Xerrada sobre sanitat de l'Assemblea Popular de Reus – 23 febrer
– XXII Setmana Cultural Casa d'Anadalusia – febrer-març
– Calçotada popular AVV Jardins de Reus – 4 març

Comentaris :

– Redactem i difonem comunicat de premsa de les CUP del Camp en suport a la manifestació
contra les retallades de Tarragona, a les tancades als centres educatius de Tarragona i Reus i
a la lluita dels treballadors i treballadores dels hospitals de Tarragona i Valls.

– Sol·licitem informació de pressupostos de la Regidoria d'Esports i  facturació de RELLSA a
l'Ajuntament.

– Convoquem roda de premsa per dilluns 20 de febrer per explicar el fons social.


