
 INFORME DEL GRUP MUNICIPAL PER A L'ASSEMBLEA DE LA  CUP
(26/03/12 – 30/03/12)

Reunions realitzades :

– Comissió  Informativa  Serveis  Econòmics :  Presenten  el  Pla  d'Ajust  que  serà  votat  el
dimecres següent.

– Junta de Portaveus :  Simplement,  s'explica que s'ha convocat un ple extraordinari  perquè
vencia el termini de presentació del Pla d'Ajust a Madrid. I que la proposta presentada va ser
redactada durant el cap de setmana.

– Ple  Extraordinari :  El  Pla  d'Ajust  s'aprova  amb  els  vots  contraris  de  tots  els  partits  de
l'oposició. Preguntem al regidor d'Hisenda perquè han escollit aquelles mesures i no d'altres,
però el regidor no atent les nostres preguntes, i enlloc d'explicar el Pla es dedica a atacar els
partits de l'oposició.  Un cop aprovat  el  Pla,  la  regidora Gomis,  Alegret  i  el  senyor  alcalde
-sense el dret a rèplica de la resta de regidors i regidores- prenen la paraula per carregar
contra  l'oposició.  Davant  d'aquesta  vulneració  de  drets,  abandonem  el  Ple  en  senyal  de
protesta. 

– Patronat IMFE Mas Carandell : Es convoca una reunió per aprovar la demanda d'un crèdit.
Des  de  la  CUP critiquem la  forma  de  la  convocatòria,  així  com retraiem l'assistència  de
l'alcalde en aquesta reunió, quan en les anteriors no hi ha participat. Votem en contra, ja que
demanem una sèrie de documentació sobre la necessitat de demanar el crèdit i no ens la fan
arribar. Per tant, desconeixem la situació econòmica real del Patronat.

– Comissió Informativa d'Urbanisme i Territori : Ens presenten el Pla de Mobilitat Urbana de
Reus. Demanem cita per poder tractar-los de forma més extensa, però no ens donen hora fins
passada l'aprovació inicial del Pla en el Ple. Ens presenten el Pla Bàsic de Protecció Civil, que
recull els diferents plans d'emergència de la Generalitat, com ara l'Inuncat, Sismicat, Aerocat,
Neucat...  i el Plaseqta. Creen la Comissió de Protecció Civil de Reus, on es coordinen els
diferents serveis municipals i agents implicats. Ens conviden a participar-hi.  Ens oferim per
presentar propostes al Pla de Mobilitat. El regidor de Promoció Econòmica és absent i no se'ns
pot  respondre  la  pregunta  sobre  el  seguiment  del  bus  Reus-Tarragona.  Preguntem sobre
l'estat de la Casa Navàs, i ens informen que a l'abril faran una inspecció els tècnics de la
Generalitat.

Comentaris :

– Enviem nota de premsa sobre el Pla d'Ajust.
– Enviem nota de premsa sobre el Ple del Pla d'Ajust
– Enviem nota de premsa de convocatòria de la Vaga General
– Participem en els piquets informatius i les mobilitzacions de la Vaga General.


