
 INFORME DEL GRUP MUNICIPAL PER A L'ASSEMBLEA DE LA  CUP
(10/10/11 - 14/10/11)

Reunions realitzades :

– Centre de Lectura : Ens reunim amb el president i dues persones de la junta. Ens oferim per
ajudar-los amb els mecanismes que tinguem com fem amb totes les entitats. Intercanviem
opinions  sobre  l'estat  de  la  cultura  a  la  ciutat  i  el  funcionament  de  l'entitat.  Així  com,
aprofundim en les repercussions que la situació de crisi pottenir en l'àmbit de la cultura. Parlem
també sobre el Consorci del Teatre Bartrina (50% Ajuntament + 50% Centre) i sobre el projecte
paral·litzat d'ampliar les instal·lacions del Centre per poder acollir amb millors condicions les
escoles del propi Centre, així com, ampliar els serveis del teatre.

– Comissió Informativa d'Urbanisme i Territori : S'informa de diferents expedients urbanístics
que estan en tràmit d'aprovació. 
Regidor urbanisme: informa que avancen les negociacions sobre el  futur  de l'espai  de La
Comarcal;  informa sobre el projecte de Llei  de Barris,  que no sap quan sortirà la propera
convocatòria, s'estan reunint amb els veïns d'Immaculada i Sol i Vista. Estan parlant amb els
promotors de les obres a mitges per parlar de com es poden resoldre per evitar problemes de
seguretat.
Regidor via pública: remodelació jardineria Mas Iglésies i condicionament de les voreres dels
túnels  que uneixen Mas Abelló  i  Mas Iglésies.  També jardineria al  Passeig Mata i  al  Barri
Niloga. A punt d'iniciar-se les obres de soterrament de les línies elèctriques del Pinar i estan
estudiant arreglar el camp de futbol de la urbanització.
Regidor  Medi  Ambient:  continuen les reunions  per  la qüestió  de  la  benzinera  del  final  de
l'avinguda PPCC; consens d'alcaldes de Baix Camp i Tarragonès per resoldre la depuració
d'aigua per evitar més problemes al Barranc de Barenys; han sol·licitat un informe sobre la
instal·lació d'antenes telefòniques en diferents llocs de la ciutat.
Preguntem sobre l'Agència Local de l'Energia: Massó: “no hem tingut temps de llegir què és”
Prec per demanar ampliació horari de deixalleria, però diuen que no és prioritari per qüestions
econòmiques.
Prec per demanar que es faci el seguiment dels desnonaments, tal i com es va aprovar fa
mesos. Aportem informació de com l'Ajuntament pot estar-ne al corrent i ens oferim al regidor
corresponent a ajudar-lo en tot allò que faci falta per tirar aquest projecte endavant.
Ens informen que han resolt el problema de manteniment de les vies de l'avinguda Onze de
Setembre que vam denunciar en l'anterior Comissió Informativa.
Ens demanen més informació sobre la problemàtica de les cartelleres que vam demanar que
es resolgués en l'anterior comissió.
Preguntem si el regidor ha enviat la carta a l'Autoritat del Transport mostrant la queixa pel
servei de Bus Reus-Tarragona. Ens diuen que no ho ha fet (regidor absent) i des de la CUP el
convidem a que vingui personalment a fer el viatge perquè vegi l'estat del servei.

Reunions previstes :

– Reunió Grup Empreses d'Aigües – 24 octubre
– Reunió amb el nou comitè de treballadors/es del Sanatori Villablanca
– Reunió amb la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca
– Reunió amb la comissió de joventut per fer proposta reglament Casal de Joves
– Reunió Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació – 14 octubre

Actes on som convidats:

– Festes del Pilar del “Cachirulo” - 12 d'octubre
– Conferència Conseller Recoder Cambra de Comerç



– Sardinada AAVV Sol i Vista – 16 d'octubre
– Marató donació de sang al Teatre Fortuny – 27 d'octubre

Comentaris :

– Convoquem, realitzem i difonem roda de premsa sobre visita de Felip Puig
– Participem a la concentració de rebuig a la visita de Felip Puig
– Enviem comunicat de suport al procés de recollida de signatures de Pirates de Catalunya i

mostrant posicionament de la CUP a les eleccions espanyoles
– Recerca de documentació sobre reglaments de casals de joves
– Rebem informe d'altes i baixes laborals de l'Ajuntament i organismes autònoms del que portem

d'any 2011
– Restem a l'espera de rebre convocatòria de reunió de l'AAVV Sol i Vista.
– Rebem visita de l'AAVV Joan Prim que ens donen un document amb les seves reclamacions

sobre l'estat del barri.
– Contacte  amb  diferents  CUPs  per  preparar  mocions  i  informació  sobre  reglaments  i

ordenances.


