
 INFORME DEL GRUP MUNICIPAL PER A L'ASSEMBLEA DE LA  CUP
(12/09/11 - 17/09/11)

Reunions realitzades :

– Reunió Cambra de Comerç :  Intercanviem opinions sobre la nova legislatura. Parlem de
l'estat general de la ciutat. Ells ens expliquen el seu punt de vista sobre temes econòmics i,
sobretot, aeroport i fira. Ens emplacen a realitzar trobades de forma periòdica per mantenir
el contacte.

– Comissió  informativa serveis urbanisme : Expliquen que el que se va aprovar en l'anterior
Ple (reforma del Pla Parcial  que vam votar en contra)  servirà perquè al Tecnoparc s'hi
puguin instal·lar comerços. 
Conveni entre Ajuntament i Habitatge de la Generalitat que consisteix en subvenció per al
funcionament de l'Oficina Local de l'Habitatge i la Borsa de Mediació per al Lloguer Social.
S'expliquen les llicències d'obres atorgades. 
Continuen les gestions per la instal·lació d'una benzinera a l'avinguda Països Catalans
(tocant a Misericòrdia) per les queixes veïnals pel soroll. Pactaran horaris. 
El  regidor  d'urbanisme  està  fent  tràmits  per  reiniciar  el  procés  del  POUM.  Revisen
projectes urbanístics finalitzats, però que no s'han acabat realment. 
Volen fer obres a la variant per evitar els embusos de la rotonda de Cambrils i potenciar la
de l'Agro-Reus. 
Propostes CUP:
Comentem les campanyes de cartellers i passem plànols al regidor per reimpulsar-ho.
Sobre la Casa Navàs: treballen una proposta de consens amb els propietaris per dignificar-
ho.
Peixateries  Velles:  treuen  els  bancs  per  les  queixes  dels  veïns  pels  “skaters”.  Estan
estudiant de posar-ne uns repenjats a la paret perquè la gent pugui seure i eliminar els
“skaters”.
Demanem per l'informe d'habitatges buits: diuen que ho estan treballant en el marc del
procés de redacció del POUM. Que estan mirant els criteris (comptadors d'aigua...). Que
quan ho facin ens informaran.
Seguiment moció desnonaments: no han fet res, ni saben com fer-ho.
Queixes Riera Aragó i estat vies del tren: li passem les fotografies al regidor perquè ho
registri i es tramiti.

– Comissió  informativa serveis econòmics : 
Regidor Jofré informa que encara no ha enviat la queixa a l'Autoritat del Transport del
Camp que es va comprometre a fer, a petició nostre, per les queixes d'usuaris i usuàries
del bus Reus-Tarragona.
A  la  propera  comissió  informativa  es  presentaran  les  modificions  previstes  a  les
ordenances  fiscals  per  poder  preparar  les  esmenes  per  al  Ple  extraordinari  del  mes
d'octubre.
Preguntem per l'informe laboral: diuen que ens ho faran arribar aviat.
El  PSC-PSOE  demana  còpia  d'un  document  que  certifica  que  els  diners  per  pagar
SECOMSA sí que hi eren, però que no se va pagar perquè no hi havia un acord amb el
conveni de l'any següent. Responen que ho faran arribar a tots els grups municipals. Que
ja s'ha pagat i que s'està negociant el conveni.

Reunions previstes :

– Directora de Canal Reus TV (dilluns)
– BiciCamp: convocada per la comissió d'urbanisme
– Regidor Cultura: convocada per la comissió de joventut



Actes on som convidats:

– Projecció d'una pel·lícula del Consell de Cooperació i Solidaritat
– Presentació del llibre de Josep Baiges
– Desfilada de moda “Reus de moda 2011”
– Acte de lliurament dels guardons de la ciutat 
– Trobada de Misericòrdies 
– Solemne ofici al santuari de misericòrdia
– Festa patronal de la Guàrdia Urbana
– Visita a les instal·lacions d'Aigües de Reus 

Comentaris :

– Fem calendari de treball per a les properes setmanes: ho explicarem a l'assemblea d'avui al
vespre al Casal Despertaferro.

– Estem fent les gestions per acollir l'Assemblea Nacional de la CUP a Reus


