
 INFORME DEL GRUP MUNICIPAL PER A L'ASSEMBLEA DE LA  CUP
(14/05/12 – 18/05/12)

Reunions realitzades :

– Unió General de Treballadors : Presentem 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'economia social. Els convidem a que estudiïn el document i que ens
comentin si  estan interessats en participar-hi  d'alguna forma, i  de quina forma.  A part  del
projecte,  també  realitzem  una  petita  conversa  sobre  la  situació  actual  i  el  calendari  de
mobilitzacions.

– Comissió Informativa Urbanisme :  Aprovació inicial  d'un projecte d'urbanització del  carrer
Maspujols  i  de la construcció de l'Institut-escola Ganxets,  promogut per INNOVA. Carrutxa
renuncia a la sessió de la primera planta a l'antic arxiu. La fins ara gerent s'acomiada. El nou
gerent serà el que ocupava el Grup Econòmic d'INNOVA. 

– Junta de Portaveus : Comenten que el tema Metrovacesa continua tot igual. No troben cap
solució ni  l'empresa pensa atendre's  a les exigències  de l'Ajuntament.  Al  Consell  d'Admin
d'INNOVA explicaran els canvis en la gerència del grup econòmic. El govern descarta retre un
homenatge a Cipriano Martos com vam proposar des de la CUP. Tenen la voluntat de posar
una placa en record de Joan Garcia Oliver a la casa on va néixer, però en cap cas reconéixer-
lo com a fill il·lustre. A la propera Junta de Portaveus ens ratificaran aquesta proposta.

– Comissió  seguiment  televisió  local :  S'informa del  conveni  amb l'empresa  que  gestiona
Canal Reus TV. Ens abstenim ja que implica un 15% de retallada del pressupost. A més,
posem especial èmfasi en les condicions laborals dels seus treballadors i treballadores.

– Consell Municipal de l'Esport :S'informa de la proposta de jurat per als premis de l'esport que
s'entregaran  per  Misericòrdia.  Informen  de  com  es  desenvoluparan  les  conferències.  La
primera que es realitza, el regidor d'esports explica que les dues prioritats de l'Ajuntament són
els Jocs del Mediterrani del 2017 que es faran a Tarragona i la creació d'una ciutat esportiva
per fomentar el turisme. I, per tant, com una operació econòmica. El pressupost de la regidoria
ha augmentat ja que assumeix programes que abans tenien altres regidories: Parc de Nadal,
transport d'equips esportius de la ciutat... i  s'han donat 83.000€ públics al Reus Ploms per
solucionar els seus problemes econòmics. Preguntem per la subvenció al Club de Futbol Reus
Deportiu. No saben respondre'ns i els instem a presentar documentació a la propera reunió. La
comissió de salut del Consell ha acceptat un prec nostre i farà materials pedagògics sobre les
pràctiques esportive saludables que es repartiran als centres escolars, a les curses populars i
es col·locaran als espais públics on es practica esport.

Reunions previstes:

– Reunió amb regidoria de Medi Ambient – 21 de maig
– Reunió Grup Salut – 24 de maig
– Reunió Sagessa – 29 de maig
– Junta de portaveus – 8 de juny
– Ple – 8 de juny

Actes on som convidats:

– 2a Trobada de Casals i Ateneus dels Països Catalans a Vilanova i la Geltrú – 19 maig
– Vermut popular Assemblea Popular de Reus – 19 maig
– #novullpagar popular a les autopistes – 20 maig



– La rondalla del rei Lear a Santa Llúcia – 20 maig
– Excursió BiciCamp a Vilallonga – 20 maig
– Conferència “Fent esport, fent ciutat” - 22 maig

Comentaris :

– Enviem comunicat de premsa sobre les propostes que presentem a la Junta de Portaveus i del
resultat de la votació d'aquestes.


