
 INFORME DEL GRUP MUNICIPAL PER A L'ASSEMBLEA DE LA  CUP
(30/07/11 - 05/08/11)

Reunions realitzades :

 ·CUP Vilanova i la Geltrú : Realitzem un dinar (també XAA i PVS) per intercanviar punts 
de vista sobre la dinàmica institucional i els principals temes que afecten als ajuntaments 
catalans.

· Hipòlit Montseny (Regidor Via Pública ): Quedem per intercanviar opinions. Li comentem  
que  presentarem  una  reforma  de  les  ordenances  de  via  pública  i  publicitat  exterior  
perquè se tingui en compte les entitats sense ànim de lucre, com també, li comentem la  
problemàtica de les cartelleres. Acordem que li farem arribar l'acord de 2005 per la seva 
instal·lació.

·  Roda de premsa Aplec del Camp:  Assistim (JCV i XMN) a la roda de premsa, on es 
denuncia el paper de SI i l'Ajuntament d'Altafulla, que ha provocat que se suspengui el IV  
Aplec del Camp.

· Marxa funerària per a la salut pública : Assistim a aquesta marxa de denúncia de les 
retallades en la sanitat pública.

·  Comissió  informativa  serveis  a  les  persones :  Es  desestimen  les  al·legacions  
presentades pels “indignats” a les beques dels menjadors. Ens presenten informe jurídic 
en que justifiquen que les bases són legals. Preguntem sobre que vola  dir  l'”efecte  
crida” quan justificaven els 2 anys d'empadronament per accedir a les beques. Resposta:
“tenim els diners que tenim i hem d'ajudar a la gent de Reus”. Preguntem,  “qui  és  de  
Reus?”. Resposta: “qui viu i estar empadronat a Reus”. PSC i CUP vota en contra de 
les beques.  Els Plans Educatius d'Entorn es redueixen en 30,000€ de la  Generalitat.  
Preguntem que s'ha fet amb les mocions dels desnonament i somescola.cat que ens van 
aprovar  i  diuen que hem d'anar  a secretaria  a  fer  el  seguiment.  Preguntem sobre  la  
retallada del servei d'ambulàncies. Ens contesten que la Generalitat s'ha compromès a  
recuperar el servei normal a partir del setembre. Preguntem sobre l'”illeta” i ens responen 
que estan en espera de l'informe tècnic sobre què s'ha de fer amb aquell espai i, que en 
cas que no se pugui utilitzar, que encara no saben on habilitaran aquest servei. D

· Reunió tècnic joventut : Ens entrega documentació  (a la casella de la Comissió  de  
Joventut de l'estanteria del despatx) i ens explica tots els projectes que porta a cap l'àrea 
de joventut. Acabem la trobada fent una visita al Casal de Joves.

Reunions previstes :

Actes on som convidats:

·  Jornada Mundial de la Joventut : declinem la invitació en tractar-se d'una trobada de 
joves cristians, on s'ofereix una missa. Exposem a l'Ajuntament que la CUP no assistirà a 
cap acte religiós, independentment, de l'església (confessió) que l'organitzi. Demanarem 
una llista de despeses assumides per l'Ajuntament.



Comentaris :

– Fem dues pancartes que tocava fer com a CUP per a l'Aplec del Camp a Altafulla. Una amb el
lema “De Salses a Guardamar i de Fraga a Maó” i l'altre “Welcome to Catalan Countries”.

– Responem en nom de l'EIC a la  denúncia  del  PP de la província  de Tarragona sobre  la
invitació a Bildu a participar de l'Aplec del Camp.

– Fem un comunicat de premsa en suport a les al·legacions presentada per l'Assemblea Popular
de Reus a les beques dels menjadors escolars.


