
 INFORME DEL GRUP MUNICIPAL PER A L'ASSEMBLEA DE LA  CUP
(17/10/11 - 21/10/11)

Reunions realitzades :

– Plataforma d'Afectats/des per la Hipoteca : Intercanvi d'opinions i se li proposa de fer una
xerrada  sobre  aquesta  problemàtica.  Ens  passa  informació  sobre  tot  el  que  ha  de  fer
l'Ajuntament  per  un  seguiment  dels  processos de desnonament,  per  tal  de  trametre-ho al
regidor competent que es va excusar, dient que no havia fet res de la proposta que ens van
aprovar,  perquè  no  sabien  com  fer-ho.  També  ens  conviden  a  participar  a  les  seves
assemblees, a Tarragona.

– Junta  de  Portaveus :  Presentació  de  l'informe  de  la  Sindicatura  de  Greuges,  amb  tota
l'activitat  realitzada  durant  l'any.  Les  principals  queixes  arriben  del  Districtes  II  i  VI  per
qüestions vàries.  Ens conviden a l'acte de dimarts  que ve,  on participaran tots  i  totes les
síndiques  del  Principat.  
Informe d'alcaldia: explica que s'apujarà la taxa d'escombraries, perquè abans es finançava a
través d'altres partides. Estan plantejant retirar el sistema de recollida de residus pneumàtica,
a  causa  de  la  seva  ineficiència.  
ARA Reus i CUP defensem que no es faci electoralisme durant el debat de les ordenances.
Tot el tema de regulació de comunicació que portem dos mesos proposant, es tracatarà en la
propera  junta  de  portaveus  ordinària,  a  causa  del  canvi  de  persona  encarregada  de
comunicació a l'Ajuntament.
Tots els grups municipals continuen sense voler regular la Junta de Portaveus i el Ple, dient
que ja hi ha un acord verbal per regular  el  nombre de propostes que es poden portar  en
ambdós òrgans.
Ens asseguren que ens faran arribar el cost de la liquidació d'un ex-gerent d'INNOVA.
Preguntem sobre un accident greu d'un vianant amb un autobús urbà i ens comenten que no
saben res al respecte.
Calendari dels propers plens:

- 24 d'octubre: Ple extraordinari sorteig meses electorals
– 28 d'octubre: Ple extraordinari d'ordenances
– 2 de desembre: Ple ordinari (incloent pressupostos)

– Comissió Informativa Serveis Econòmics :Presenten la proposta de noves ordenances que es
portaran a votació en el proper Ple, i que es podran esmenar al llarg de la setmana.

Reunions previstes :

– Ple extraordinari sorteig meses electorals – 24 octubre
– Reunió  amb la  comissió  de  joventut  per  fer  proposta  reglament  Casal  de Joves  –  24

octubre
– Reunió Grup Empreses d'Aigües – 24 octubre (posposada)
– Ple Extraordinari Ordenances – 28 d'octubre
– Reunió Grup d'Empreses Salut – 27 d'octubre

Actes on som convidats:

– Presentació +Vilaweb – Antic Arxiu Històric 20 d'octubre 2/4 de 9 del vespre
– Inauguració local d'Òmnium Cultural – 22 d'octubre 2/4 de 7 del vespre
– Assemblea Nacional SEPC – 22, 23 i 24 d'octubre



– Acte 10è aniversari Sindicatura de Greuges – 25 d'octubre a les 7 del vespre
– Marató donació de sang al Teatre Fortuny – 27 d'octubre
– Correllengua – 28 d'octubre

Comentaris :

– Contactem amb el Síndic de Greuges de Catalunya per demanar informació sobre les queixes
del bus Reus-Tarragona, ens contesten que és informació confidencial.

– Contactem amb la CUP de Tarragona per fer quelcom junts respecte el servei del bus Reus-
Tarragona

– Contactem amb l'Ajuntament de Perpinyà i d'altres organismes responsables per conèixer el
projecte de producció d'energia solar.

– Rebem un carnet  de “Visitant  d'honor  2011-2012”  a Fira de Reus,  al  qual  renunciem i  ho
publiquem al bloc.

– Rebem dos documents de formació en matèria d'hisenda del Seminari d'Economia Crítica Taifa
i s'ofereixen a realitzar una trobada  per complementar-ho. Els reenvio pel googlegroups de
l'assemblea i pel googlegroups de càrrecs electes de la CUP perquè el puguin mirar i oferim la
possibilitat de fer un taller de formació a càrrec de Taifa.

– Sol·licitem la moció de la CUP de Girona sobre la renda bàsica, per mirar d'estudiar-la per
presentar-la a Reus.

– Apareix  en mitjans de comunicació  el  comunicat  de Pirates  de Catalunya criticant  que el
govern municipal que no aprovés la moció que vam presentar sobre SGAE i programari lliure.

– Enviem correu agraint el suport de les més de 300 persones a la moció de la targeta resident i
rebem alguna felicitació al respecte.

– Reserva Sala de Premsa per fer roda de premsa valoració post-ple 28 d'octubre
– Reserva Sala de Premsa  i convocatòria de roda de premsa sobre el bus Reus-Tarragona pel

24 d'octubre


