
 INFORME DEL GRUP MUNICIPAL PER A L'ASSEMBLEA DE LA  CUP
(16/04/12 – 20/04/12)

Reunions realitzades :

– Comissió  Informativa  Servei  Generals  i  Econòmics :  Ens  presenten  la  proposta  de
pressupostos de les empreses municipals, els organismes autònoms i l'Ajuntament. S'obren 15
dies per presentar esmenes. El 27 d'abril presentaran el dictamen de l'interventor. I, al 4 de
maig  es  debatran  al  Ple  de  pressupostos.  Passat  aquest,  es  convocarà  un  altre  Ple
extraordinari  sobre  l'aprovació  del  Pla  d'Ajustament  (si  és  acceptat  per  Madrid).  
Preguntem sobre el Pla de Sanejament (Generalitat). Expliquen que el procés és similar que al
Pla d'Ajustament. Tornem a preguntar sobre el motiu de les mesures que es van prendre pel
Pla d'Ajustament, i continuen sense contestar-nos. 
Els treballadors i treballadores afectades per les mesures del Pla d'Ajustament es reuniran
amb l'Ajuntament un cop s'hagi aprovat la llei de pressupostos a Madrid.
Preguntem pels proveïdors que poden cobrar pel crèdit del Pla d'Ajustament. Ens expliquen
que han trucat proveïdor per proveïdor informant que havien sol·licitar ells el cobrament.

– Comissió  Informativa  Serveis  a  les  Persones :  Votem en  contra  de  les  bases  per  a  la
subvencions a l'assistència dels menjadors de les escoles i  instituts perquè estableixen un
mínim  de  2  anys  d'empadronament  per  poder-les  sol·licitar  i  endureixen  els  requisits  per
acceptar-les. Votem a favor del Pla Local de Joventut, a canvi del compromís d'un termini de
15 dies per poder presentar esmenes. Votem en contra de la dissolució del Consell Municipal
de la Dona i el Consell de polítiques per a la igualtat, i la creació d'un nou Consell Municipal de
polítiques de gènere, ja que considerem que al Consell de polítiques per a la igualtat no és
exclusiu de la discriminació de gènere, sinó d'altres sectors de la població. Ens presenten el
llistat de matriculacions de primària i secundària de les escoles i instituts de la ciutat. Vam
preguntar a la comissió anterior sobre uns convenis signats amb la comunitat terapèutica, en
concret  l'associació AEC Gris i  ARRI,  i  encara estem esperant  que ens diguin quelcom al
respecte.  Preguntem  per  les  declaracions  de  la  regidora  de  Participació  dient  que  el
Reglament estava a punt d'implementar-se, però no ens contesta la nostra pregunta, sinó que
ens parla d'altres qüestions que no tenen res a veure. Preguntem per la nostra sol·licitud de
l'octubre que ens facin arribar el llistat d'entitats i diuen que es pensaven que ja ho havien
enviat. Demanem la bonificació d'ordenances i taxes a les persones que han aconseguit una
dació en pagament.

Reunions previstes:

– Institut Municipal Puericultura – 24 abril
– IMFE Mas Carandell – 24 abril
– Comissió Especial Pla General Urbanisme – 25 abril
– Reunió Consell Administració Grup Salut – 26 abril
– Consell Assessor Urbanisme – 26 abril

Actes on som convidats:

– Recepció institucional Institut Estudis Catalans – 20 abril
– Presentació catàleg Grup Filatèlic de Reus – 20 abril
– Descobriment placa Ramon Amigó al Mas Iglesias – 21 abril
– Lectura sense barreres – 21 abril
– Paella popular Barri Sol i Vista – 22 abril
– Conferència associació Alzheimer – 25 abril
– Concert 20è aniversari Banda Pare Manyanet – 29 abril
– Gala de Teatre Solidari Associació Down Tarragona – 4 de maig



– Sopar Solidari Parròquia St Bernat Calbó – 5 maig
– Dinar de Germanor FAVR – 13 maig

Comentaris :

– Participem a la roda de premsa de presentació de la campanya per la sanitat pública de la
CUP a nivell nacional, que es fa a l'Espai Vilaweb de Barcelona. Enviem nota de premsa.

– Convoquem, realitzem i difonem roda de premsa sobre la política cultural de l'Ajuntament.
– Convoquem, realitzem i difonem concentració de suport a les 2 tarragonines detingudes.


