
 INFORME DEL GRUP MUNICIPAL PER A L'ASSEMBLEA DE LA  CUP
(13/05/13 –  17/05/13)

Reunions realitzades :

– Consell Municipal Esport: Presenten les conclusions de les xerrades que s'han organitzat al
llarg del curs. CUP, CiU i Consell Comarcal plantegem que aquestes conclusions haurien de
tenir alguna plasmació pràctica per aporfitar tots els debats que s'han generat. Presenten les
subvencions 2013-2014, però sense partida pressupostària, i es reduiran a l'organització de
campionats i tornejos a la ciutat, així com a pagar desplaçaments quan esportistes reusencs i
reusenques  vagin  a  l'estranger.  Preguntem  pel  pressupost  de  la  Campionat  del  Món  de
patinatge  de  l'any  que  ve.  Ens  diuen  que  el  pressupost  encara  no  està  tancat.  El  20%
l'assumirà l'Ajuntament i la resta, d'altres institucions i empreses privades.

– Comissió  Informativa  Urbanisme :  S'aprova  el  projecte  d'urbanització  (enllumenat,
clavegueram...) d'una zona del Tecnoparc per habilitar-lo com a polígon industrial. Aprovació
inicial del Pla Parcial de “La Comarcal”, on hi posaran un restaurant i una gasolinera d'Àrea
Guissona. Aprovació inicial del Pla Parcial del CESDA  per ampliar les instal·lacions (escola
aviació). Conveni amb l'Agència de Residus de Catalunya per a la gestió de residus electrònics
i  elèctrics  22.000  kg  (2012).  Aprovació  conveni  Consell  Comarcal  per  als  Plans
d'Autoprotecció. El regidor Massó informa que estan netejant el camí dels Monjos i el barranc
de Sol i Vista. El regidor Monseny informa de poda en diferents vies públiques i, especialment,
al carrer Escultor Rocamora. El regidor Domingo informa que hi ha 360 famílies que han de
demanar pròrroga del lloguer social, però que el pressupost de la Generalitat s'ha reduit molt.
Demanem que ens donin resposta a les al·legacions presentades al Pla de Mobilitat que fa un
any que esperem. Diuen que en una setmana arribarà. Sobre la nostra proposta del Wep App
a l'Autoritat del Transport Metropolità de Tarragona per controlar els busos Reus-Tarragona ens
diuen que encara no s'han reunit. Demanem el reglament que regula la instal·lació de taules i
cadires a la via pública. Demanem una sessió formativa sobre la llei de contractació i serveis.
Demanem informació sobre el projecte de remodelació del pis de la Caserna de la Guardia
Civil. Diuen que adeqüen una vivenda a la Caserna (pagant l'Ajuntament) perquè si la Caserna
se queda buida, traslladaran els serveis que es presten a un altre municipi. La regidora Martina
Garcia (PSOE) diu  que això ja  se va parlar.  Li  diem que al  Ple se'ns va  donar  una altra
resposta.

– Comissió  Informativa  Serveis  Persones :  L'Agència  d'Habitatge  de  Catalunya  cedeix  sis
habitatges per impulsar polítiques de lloguer social. S'aproven les bases de les subvencions de
les escoles bressol municipals i els preus públics d'aquestes per al mes d'agost (Hi votem en
contra perquè el  preu és més alt  que a la  privada i  hi  ha el  requidit  de dos anys  mínim
d'empadronament  per  poder  accedir  a  les  subvencions).  S'aprova  el  conveni  amb  el
Departament d'Arts Escèniques per a fer el batxillerat de circ al IES Gabriel Ferrater. 

Reunions previstes:

– Ple extraordinari – 27 maig
– Consorci Normalització Lingüística – 30 maig
– Consell d'Infants – 3 juny

Actes on som convidats:

– Espai museístic Hospital Sant Joan – 14 maig
– Xerrada Aeroport de Reus a la Cambra – 14 maig
– Conferència Dr. Gumà – 15 maig



– Escratx PP dret a l'avortament – 17 maig
– Concentració contra l'homofòbia i transfòbia – 17 maig
– Concert presentació Grup Havaners Balandra – 17 maig
– 5è aniversari Mas Pintant – 18 maig
– Presentació Som Països Catalans – 28 maig
– Fira Gent Gran – 23 i 24 maig
– Jornades Poder Popular – 25 maig
– Projecció documental Operación Garzón – 25 maig
– Sopar amb el President d'Honor de “La Caixa” - 29 maig
– Jornades Fons Social Germinem – 1 juny
– Trobada de puntaires AAVV Camí de Valls – 8 juny
– Seguici Festiu Barcelona a Reus – 15 juny

Comentaris :

– Fem roda de premsa sobre les cartelleres.


