
 INFORME DEL GRUP MUNICIPAL PER A L'ASSEMBLEA DE LA  CUP
(30/04/12 – 04/05/12)

Reunions realitzades :

– Junta de Portaveus : Presentem de nou la proposta de reconeixement a Joan Garcia Oliver i
Cipriano Martos.  Ens l'accepten i  es trametrà a la  Comissió d'Honors i  Distincions perquè
l'estudiïn. Ens expliquen que l'any 2014 es volen organitzar un seguit d'actes pels 200 anys del
seu naixement.  I,  també,  ens expliquen la  proposta  de l'Any  Fortuny.  Presentem un prec
perquè l'Ajuntament pugui acollir batejos civils, ja que hem rebut una sol·licitud per a aquest
tipus de cerimònia.

– Ple: Cessió de Núria Roset com a gerent de serveis territorials. Venda d'accions de SAGESSA
al Consell Comarcal del Priorat. Reconeixement a Llop's Teatre i Col·legi Sant Josep. Fusió del
Consell  de  polítiques  per  la  igualtat  i  el  Consell  de  Dones,  en  el  Consell  Municipal  de
Polítiques de Gènere. Hi votem en contra, en considerar que aquest nou consell deix desatès
a diferents sectors de la societat que estan discriminats, com ara persones GLBT. Votem en
contra de la reforma parcial del POUM per tal que es construeixi un hotel de luxe al centre
comercial del Pallol. Ens abstenim en la modificació de crèdits dels organismes autònoms, per
tal  que els  romanens  de l'exercici  anterior  es  destinin  a  pagar  factures  pendents  d'altres
partides. 
Es  realitzat  el  debat  de  pressupostos.  El  govern  no  accepta  cap  de  les  esmenes  que
presentem. Tampoc no accepta les esmenes d'ARA Reus, però diuen que les estudiaran. Per
aquest motiu: la votació Sí (CiU,PP,ARAReus) i No (PSC-PSOE,CUP). 
L'alcalde no permet que puguem llegir tot el nostre discurs, motiu pel qual no podem explicar
molts dels motius que ens porten a votar no. No obstant, convidem a tots i totes les assistents i
ciutadanes a entrar al nostre bloc on hi ha tota la nostra argumentació de l'orientació de vot i
les esmenes presentades i que no han acceptat.

Reunions previstes:

– Presentació Any Fortuny – 2 maig
– Junta de Portaveus – 4 maig
– Ple – 4 maig
– Assemblea Popular Parcel·les Casas – 4 maig
– Sopar solidari - 5 maig
– Sardinada AAVV Barri Gaudí – 6 maig
– Inauguració Komkal Mercat del Camp (no hi assistirem) – 7 maig
– Festa Suau – 11 maig

Actes on som convidats:

– Acte commemoració Primer de Maig a Reus – 1 maig
– Manifestació Primer de Maig a Tarragona – 1 maig
– Xerrada Teresa Fortuny sobre la lluita sindical durant el franquisme – 3 de maig
– Lliurament certificats cursos català SOC – 3 de maig
– Gala de Teatre Solidari Associació Down Tarragona – 4 de maig
– Conferència Gregorio Luri – 4 de maig
– Sopar Solidari Parròquia St Bernat Calbó – 5 maig
– Inauguració Saló Moto Fira Reus – 5 maig
– Conferència Antonio Quinteiro – 10 de maig
– Dinar de Germanor FAVR – 13 maig
– Excursió BiciCamp a Vilallonga – 20 maig


