
 INFORME DEL GRUP MUNICIPAL PER A L'ASSEMBLEA DE LA  CUP
(10/09/12 –  14/09/12)

Reunions realitzades :

– Rebuda Insistucional Conseller Boi Ruiz : Li entreguem el manifest de la Taula Ciutadana en
Defensa de la Salut Pública de Reus i un exemplar de la revista “Tots els homes del president”,
editada per la CUP, CATAC-CTS i Cafè amb llet.

– Comissió  Informativa  Serveis  Econòmics:  Es  comuniquen  modificacions  parcials  de
qüestions tècniques i el prec de condicions del concurs per a la gestió de la funerària.

– Junta de Portaveus :  No es parla de res rellevant. Simplement, es fa un repàs de l'ordre del
dia del Ple.

– Ple: Resum de continguts tractats al Ple:
· Renúncia de la regidora Garrido. López serà investit regidor a l'octubre.
· S'aprova la creació de l'Agència Reus Promoció que substitueix el Patronat de Turisme
(votem en contra, ja que implica l'entrada de capital privat).
·  S'atorga  distinció  a  Òmnium,  Fundació  Reddis  i  Bastoners  de  l'Orfeó
· S'aprova el canvi de gestió de la funerària i el plec de condicions del concurs (votem en
contra)
· Presentem una proposta de resolució per paral·litzar el projecte del Barcelona World fins
que no hi ha consens al territori (ens quedem sols)
· El PSOE proposa dues mocions sobre polítiques d'ocupació que són rebutjades (hi votem
a favor).
· El PSOE proposa un ple extraordinar sobre educació (votem sí recordant les espais de
les comissions informatives que caldria potenciar per parlar sobre temàtiques concretes).
· Presentem una moció perquè les entitats sense ànim de lucre no tinguin tantes traves per
organitzar  actes  al  carrer,  com  l'Ajuntament  ha  imposat  arran  de  la  suspensió  del
Rock'n'Reus (és impossible fer entendre als regidors del govern el que estem presentant i
voten en contra pensant-se que voten un altra moció!).
· Presentem una moció amb les propostes que presentàrem al darrer ple i a la comissió de
seguiment d'INNOVA, però el govern ho tumba amb la “cançoneta” de ja estem treballant
per aprimar INNOVA.
· ARA Reus presenta una moció per fomentar els museus. Tot i que no hi estem del tot
d'acord (preveu l'entrada de capital privat) hi votem a favor, a causa de la situació en que
es troba l'IMMR.
· ARA Reus presenta una moció per resoldre una qüestió tècnica en les llicències de guals.
Hi votem a favor, però no s'aprova perquè el govern diu que ja té pensat esmenar-ho en
les properes ordenances que es debaten al proper Ple.
·  Preguntem sobre  la  retallada  pressupostària  de  Misericòrdia.  Ens  contesten,  amb la
“cançoneta” de no hi ha ni un ral.
· Preguntem sobre una moció que vam presentar fa un any i es va aprovar, perquè els
diners del cànon de l'aigua, servissin per resoldre el deute entre l'ACA i Aigües de Reus.
Ens responen que van enviar una carta, però no quina va ser la resposta a aquesta. Per
tant, continuem sense saber-ho. El que sí que sabem, és lo deute continua igual.

Reunions previstes:

– Grup Salut – 27 de setembre



Actes on som convidats:

– Festes del Passeig Prim – 14, 15 i 16 de setembre
– Festa 20è aniversari Club Esportiu Alba – 16 de setembre
– Xerrada cicle “fent esport, fem ciutat”
– Homenatge als reusencs i reusenques assassinats pels bombardejos durant la Guerra Civil –

17 de setembre
– Presentació Taula anti-crisi Reus Amunt – 18 de setembre
– Inauguració exposició Fortuny – 19 de setembre

Comentaris :

– Fem comunicat amb les propostes al Ple.


