
 INFORME DEL GRUP MUNICIPAL PER A L'ASSEMBLEA DE LA  CUP
(28/05/12 – 01/06/12)

Reunions realitzades :

– Consell  Administració  d'INNOVA :  Informen  de  les  bases  del  concurs  per  a  la  venda
d'accions de l'empres municipal que gestiona la funerària GESFURSA. Ens hi oposem.

– Oficina  Local  d'Habitatge :  Ens  expliquen  el  funcionament  d'aquesta  oficina,  on  hi  ha
treballadores GUPSA i d'altres de l'Ajuntament. Ens expliquen el funcionament de l'Oficina de
Mediació Hipotecària, creada a partir de la proposta de la CUP i la Plataforma d'Afectats per la
Hipoteca al Ple en suport a les famílies desnonades. També ens expliquen el funcionament i el
volum de servei de les borses de lloguer, així com el parc immobiliari d'Habitatges de Protecció
Oficial, tot diferencian si són de venda o lloguer, i si són propietat de la Generalitat, GUPSA o
l'AJuntament.  Ens  comenten  la  reducció  dràctica  d'ajudes  al  lloguer  i  a  la  restauració
d'immboles per part de la Generlitat i l'estat espanyol. L'any 2010 hi havia 6649 habitatges
buits  a  la  ciutat.  El  potencial  d'habitatges  a  ocupar  seria  de  1800  pisos.  Debatem sobre
aquesta problemàtica i  les limitacions jurídiques i  competencials  per realitzar  polítiques de
foment de l'ocupació de l'habitatge.

– Reunió SAGESSA : Passen informe de les diferents àrees de gestió. Es comenta l'auditoria
dels  comptes  anuals  de  2011.  Es  comenten  les  activitats  realitzades  per  les  diferents
fundacions durant l'exercici 2011. Votem en contra dels comptes presentats per les fundacions
argumentant que no disposem de suficient informació per fer-nos càrrec de les activitats que
es desenvolupen i els comptes presentats.

– Reunió CCOO : Queda aplaçada, ja que participem a la concentració de suport al Víctor als
Jutjats de Reus.

– Comissió Especial de Comptes : Es passa un informe comptable de l'activitat de l'Ajuntament
i de les diferents empreses municipals de l'exercici.

– Reunió  Tomb  de  Reus :  Ens  expliquen  el  motiu  del  seu  naixement  com  a  associació  i
l'evolució d'aquesta. També, la relació entre l'associació i els diferents patronats i consorcis
creats en els darrers anys per potenciar el comerç. Ens expliquen el concepte de BID i la seva
possibilitat d'aplicar-ho a la zona comercial del centre de Reus. Ens fan un balanç de l'actual
conjuntura de crisi  en la  seva afectació  al  comerç.  Debatem sobre  el  model  de comerç  i
turisme com a instrument de promoció econòmica de la ciutat. Els hi presentem el Fons Social
Germinem.

– Reunió  PIMEC :  Els  hi  presentem  les  bases  del  Fons  Social  Germinem.  Realitzem  un
intercanvi d'opinions sobre l'estat de la ciutat i el paper dels petits i mitjans empresaris.

– Comissió Informativa Serveis Econòmics : Es passa informe de les regidories.

– Comissió  Informativa  Serveis  Urbanisme  +  Comissió  E special  del  POUM :  Es  passa
informe de les regidories i s'explica el procés de redacció del nou POUM.

– Comissió Informativa Serveis a les Persones : Es passa informe de les regidories.

Reunions previstes:

– Audiència Pública – 2 de juny
– Comissió Seguiment Immigració – 4 de juny



– Patronat IMFE Mas Carandell – 5 de juny
– Consell Municipal Joventut – 5 de juny
– Junta de portaveus – 8 de juny
– Ple – 8 de juny
– Consell d'Infants – 12 de juny
– GECOHSA – 12 de juny
– Presentació Any Fortuny – 12 de juny
– Comissió seguiment Reglament Lingüístic – 13 de juny
– Presentació Club Cambra – 13 de juny
– Homenatge primer mestres de mestres de català – 15 de maig

Actes on som convidats:

– Presentació anuari Mèdia.cat al Casal Despertaferro – 6 juny
– Festes Barri Immaculada – 9-10 juny

Comentaris :

– Realitzem roda de premsa per difondre l'audiència pública.
– Realitzem cobertura informativa de la detenció del company Víctor.
– Assistim a les concentracions de suport.
– Entreguem una carta del Grup Municipal al jutge que instrueix el cas del Víctor.
– Emplacem als grups municipals  a donar mostres de suport al Víctor. No ho aconseguim.
– Rebem noficacions de la Fiscalia dels Jutjats de Reus i del Tribunal de Comptes sobre els

escrits presentants a ambdues instàncies.
– Trametem diferents sol·licituds de casament civil.
– Sol·licitem permís per publicar informacions a l'intranet de l'Ajuntament. Ens el donen, però

posteriorment ens veten.


