
 INFORME DEL GRUP MUNICIPAL PER A L'ASSEMBLEA DE LA  CUP
(19/11/12 –  23/11/12)

Reunions realitzades :

– Comissió Informativa Urbanisme i Territori:  S'aprova el projecte d'urbanització de la zona
on hi ha la Bòbila  Sugranyes.  Eixamplaran el  carrer Hospital  (davant pastisseria  Pedreny)
perquè hi puguin passar els camions, quan tirin a terra les cases per a construir-hi l'hotel.
Resolen problemes de drenatge a Parcel·les Casas.   Unificaran en una sola finestreta els
tràmtis de la regidoria d'urbanisme i medi ambient. 

– Comissió  Informativa  Serveis  Econòmics :  Informació  de  les  regidories.  Informen  de  la
modificació dels pressupostos per adequar el finançament del nou Pla d'Ocupació públic-privat
del Mas Carandell. Informen que volen demanar un nou crèdit per acabar les obres dels pisos
de protecció oficial de la plaça de la Patacada, que estan parades. Informen del seguiment del
Pla d'Ajusament i les obligacions de l'Ajuntament amb l'Estat espanyol.

– Comissió  Informativa  Serveis  a  les  Persones :  Aprovació  definitiva  de  les  bases  per  a
l'accés a la targeta del transport públic per a persones discapacitades. Preguntem perquè el
consultori del Barri Sant Josep Obrer està tancat. Ens responen que hi havia diferents metges
de baixa i no se podien substituir. Però, volen obrir només als matins i derivar els i les pacients
al  CAP  d'Horts  Miró.  “La  Caixa”  a  través  d'un  conveni  amb  l'Ajuntament  subvenciona
l'escolarització en llars d'infants del propi Ajuntament.

Reunions previstes:

– Consell Centre Normalització – 27 novembre
– Consell Assessor Urbanisme – 28 novembre
– Grup Salut – 29 novembre
– IMFE Mas Carandell – 29 novembre
– Aigües de Reus – 29 novembre
– Institut Dr Frías – 29 novembre

Actes on som convidats:

- Projecció documental problemes veïnals a Reus Casal de la Dona – 30 novembre

Comentaris :

– Participem en la  manifestació dels treballadors i  treballadores de l'Ajuntament,  organismes
autònoms i empreses municipals.


