
 INFORME DEL GRUP MUNICIPAL PER A L'ASSEMBLEA DE LA  CUP
(07/05/12 – 11/05/12)

Reunions realitzades :

– Cambra de Comerç :  Presentem a la Cambra de Comerç les bases del concurs del  Fons
Social Germinem i els hi informem de tots els detalls de la proposta. Valoren positivament
aquesta idea, en tant que fomenta l'ocupació i l'emprenedoria. Els convidem a que estudiïn el
document i que ens comentin si estan interessats en participar-hi d'alguna forma, i de quina
forma.  De  moment,  mostren  bona  receptivitat  i  ja  aporten  alguna  idea  interessant  per
complementar el projecte. 

– Reus Amunt :  El  regidor  Arza  i  la  regidora  Vilella  ens expliquen aquest  projecte,  que rau
d'origen en el prec que vam presentar la CUP. No obstant, la seva proposta no té res a veure
amb  la  nostra.  Pretenen  organitzar  unes  jornades,  on  es  tractaran  qüestions  temàtiques
relacionades amb promoció econòmica i serveis socials, per fer un posterior debat i aportar
propostes.  Estan preocupats pels  participants  i  volen  limitar-ho al  mínim.  Des de la  CUP,
comentem que aquesta proposta no té res a veure amb el prec que vam presentar. Però, els
emplacem a  que  si  finalment  es  fa  així,  doncs  hi  participarem i  portarem propostes  per
debatre. Insistim en que no s'ofereixi un projecte tancat, sinó que es parli amb les entitats que
hi  participaran perquè hi  diguin la  seva.  També mostrem la nostra preocupació pel  fet  de
barrejar serveis socials amb promoció econòmica, ja que la nostra idea original es centrava en
la segona àrea.

– Regidor Promoció Econòmica : Ens reunim de nou amb el regidor Arza per presentar-li el
projecte de Fons Social Germinem. Troba interessant la proposta i l'estudiarà tant des de la
perspectiva de la seva regidoria, com de REDESSA.

– Comissió Informativa Serveis a les Persones : Ens expliquen el motiu de la pujada del preu
de les matrícules de les escoles bressol. Estan pendents de la subvenció de la Generalitat per
saber com quedarà finalment.  Expliquen els preus dels cursos a l'IMFE Mas Carandell,  la
mitjana de la pujada és del  5%. Expliquen que es renovarà el  Consell  Escolar  Municipal.
Participació organitza una xerrada de dones i política, i naltros no hi podem participar perquè
no  tenim  una  dona  regidora.  Ens  reunirem amb la  gerent  de  serveis  a  les  persones  les
implicacions dels nous pressupostos amb els programes de les regidories, ja que les regidores
no ens ho saben explicar.

Reunions previstes:

– UGT – 14 de maig
– Comissió seguiment televisió local – 18 de maig
– Consell Municipal de l'Esport – 18 de maig
– Reunió amb regidoria de Medi Ambient – 21 de maig

Actes on som convidats:

– Inauguració Bugaderia MESNET Taller Baix Camp – 8 de maig
– Conferència Antonio Quinteiro – 10 de maig
– Esmorzar a Sol i Vista – 12 de maig
– Manifestació 1r Aniversari Acampades – 12 de maig
– Dinar de Germanor FAVR – 13 maig
– Dia Internacional de les Famílies – 15 maig
– Jornades sobre els rumors en la immigració – 16 maig
– Festa Gran – 17 maig



– Excursió BiciCamp a Vilallonga – 20 maig
– Conferència “Fent esport, fent ciutat” - 22 maig

Comentaris :

– Ens adherim al manifest del nou col·lectiu d'alliberament sexual Brot Bord del Camp.
– Tramitem permisos per a la realització d'un esmorzar popular a Sol i Vista.
– Tramitem permisos per a la realització d'una roda de premsa de la Plataforma d'Afectats per la

Hipoteca i convoquem a la premsa a petició seva.
– Tramitem permisos per realitzar l'acte del primer aniversari a les Peixateries Velles.
– Convoquem, realitzem i difonem roda de premsa sobre els sous de l'Ajuntament i d'INNOVA.


