
 INFORME DEL GRUP MUNICIPAL PER A L'ASSEMBLEA DE LA  CUP
(18/02/13 –  22/02/13)

Reunions realitzades :

– Reunió  sobre  accessibilitat:  El  Pla  d'Accessibilitat  redactat  fa  anys,  conjuntament  per
diferents entitats d'aquest àmbit, acaba aquest any i no hi ha previsió de redactar-ne un de
nou. L'objectiu de la regidoria és treballar aquest tema a través d'una comissió que depèn del
Consell Municipal de Discapacitat en base a actuacions concretes i de baix cost econòmic.
Des de la Regidoria han dut a terme diferents iniciatives com ara l'apropament de discapacitats
al teatre, la reserva d'espais en els actes de festa major... Des de la CUP no podem participar
en aquesta comissió ja que està reservada a les entitats i tècnics/ques. Per aquest motiu, des
de  la  CUP  podem  aportar  les  nostres  propostes  a  través  del  Consell  Municipal  de
Discapacitats,  el  qual  traslladarà  a  les  comissions  d'accessibilitat  i  d'espais  oberts  perquè
n'estudii la seva viabilitat.

– Consell Municipal de l'Esport : El nostre representant no hi pot assistir per motius de salut.

– Comissió  Informativa  Serveis  Econòmics :  Es  sol·licita  a  la  Diputació  de  Tarragona  el
cofinançament de diferents actuacions que s'inclouen dins del PUOSC: reforma d'una planta
del Centre Cívic del Carme, reforma de l'antic dispensari (c/ Sant Joan) per a l'Agència Reus
Promoció, substitució de l'enllumenat públic...

– Comissió Informativa Serveis Persones : Modifiquen el reglament del Consell Municipal de
Solidaritat i Cooperació perquè la regidora de participació hi pugui enviar una altra persona.
Augmenten 1€ el preu de diferents sortides escolars (hi votem en contra). Agrupació Mútua
(mútua privada de salut)  instal·larà un punt d'anàlisi  oftalmològic a l'Hospital  Sant Joan de
Reus per  fer  revisions  gratuïtes  i  aconseguir  nous  clients.  Informen del  seguiment  de  les
beques dels menjadors escolars.

Reunions previstes:

– Gerent d'INNOVA – 25 de febrer
– Consell Municipal de l'IMAC – 26 de febrer
– Catàleg de masos – 28 de febrer

Actes on som convidats:

– Xerrada sobre la corrupció – 18 febrer
– Concentració contra la corrupció – 19 febrer
– Manifestació contra la corrupció – 23 febrer
– Setmana cultural Centre Cultural Andalusia – 23 febrer – 3 març
– Calçotada i inauguració local AAVV Blancafort – 24 febrer
– Conferència Carles Pellicer – 25 febrer
– Entrega guardons Fons Germinem – 28 febrer
– Calçotada Barri Pelai – 3 març
– Inauguració noves andanes Parc del Ferrocarril – 10 març

Comentaris :

– Realitzem una roda de premsa a Tortosa sobre la gestió sanitària de SAGESSA a les Terres de
l'Ebre.



– Realitzem  una  roda  de  premsa  informant  que  la  CUP demanarà  als  grups  municipals  la
celebració d'un Ple extraordinari, perquè l'Ajuntament es posicioni com a acusació popular en
els diferents processos judicials sobre INNOVA.


