
 INFORME DEL GRUP MUNICIPAL PER A L'ASSEMBLEA DE LA  CUP
(23/07/12 – 27/07/12)

Reunions realitzades :

– Reunió de SAGESSA : El CATSalut comunica que no pot pagar a les empreses concertades.
L'Alcalde  sol·licita  al  gerent  un  informe econòmic  per  mirar  de  retallar  despeses  corrents.
Informen de l'activitat de les empreses durant les darreres setmanes. Preguntem sobre la llei
espanyola  que  exclou  a  persones  aturades  i  immigrants  irregulars  del  sistema  sanitari
universal.  No ens saben respondre sobre  l'aplicació d'aquesta  llei  ni  de les persones que
poden ser afectades. 

– Hostelers : Ens reunim amb dos propietaris d'hostals de la ciutat. Plantegen que a Reus no hi
ha cap senyal viari que indiqui on estan ubicats els hostals, mentre que sí que n'hi ha indicant
els hotels. Consideren que és un greuge i que els seus clients i clientes tenen dificultats per
trobar els allotjaments.

– Comissió  Informativa  Urbanisme :  Informen  de  diferents  reparcel·lacions  i  projectes  de
sanejament  ubicats en solars  de la  carretera de Falset  i  de Bellisens.  S'informe que s'ha
comprat  el Palau de Tubercolosos. 200.000€ a pagar en 4 anys. Union Fenosa guanya el
concurs  per  a  gestionar  l'enllumenat  públic  de  la  ciutat.  Preguntem  sobre  qüestions
relacionades amb l'autobús interurbà Reus-Tarragona, però el regidor competent no hi és.

– Comissió  Informativa  Generals  i  Econòmics :  Informen  de  l'activitat  de  les  darreres
setmanes. Preguntem sobre la gestió dels diners del Fons Feder. Ens contesten que les obres
no s'han fet i s'hauran de tornar els diners.

– Comissió  Informava  Serveis  a  les  Persones :  S'aproven  les  bases  per  l'atorgament  de
subvencions al foment d'activitats culturals i juvenils. Ens abstenim perquè aquestes no han
passat pels respectius Consells Municipals. Aproven preus públics de les activitats del Mas
Pintat. Votem en contra ja que augmenten lleugerament. Preguntem sobre l'atorgament de les
targetes de bus gratuït a les persones amb discapacitats. Ens responen que no ha sortit la
convocatòria  a  causa  de  la  modificació  dels  pressupostos.  Preguntem  pel  lloguer  dels
barracons dels col·legis. No ens contesten. Preguntem sobre les retallades a les fundacions
que treballen  amb persones discapacitades  i  la  possibilitat  de  bonificar-les  en  les  taxes  i
impostos  municipals.  Ens  responen  que  ja  s'està  aplicant  la  bonificació  -igual  com altres
entitats- però no responen la reta de preguntes.

Reunions previstes:

– Junta de Portaveus – 31 de juliol
– Consell Administració INNOVA – 2 d'agost
– Ple extraordinari – 2 d'agost
– Grup Salut – 27 de setembre

Actes on som convidats:

– Festes del Barri de Santa Anna – 26 i 28 de juliol
– Festes del Barri Fortuny – 28 de juliol
– Festes Horts de Simó – 28 i 29 de juliol
– Festes c/ Móra d'Ebre – 27, 28 i 29 de juliol



Comentaris :

– Emetem comunicat de premsa amb informació de la segona xerrada del cicle “Cap a la unitat
popular”.

– Emetem comunicat de premsa amb el posicionament de la CUP, respecte l'aprovació de la
proposta de Pacte Fiscal al Parlament de Barcelona.


