
 INFORME DEL GRUP MUNICIPAL PER A L'ASSEMBLEA DE LA  CUP
(09/09/13 –  15/09/13)

Reunions realitzades :

– Junta de Portaveus :  S'aprova (només vot  en contra del  PP) una proposta del  PSOE de
denúncia del decret del trilingüísme del govern balear al sistema d'ensenyament públic. Es
donen informacions sobre el procés de les obres de Metrovacesa.

– Ple:  S'aprova  (votem  no)  que  l'empresa  municipal  GESFURSA (serveis  funeraris)  pugui
externalitzar serveis. S'aprova (votem no) el reglament d'horts urbans, en el qual entre d'altres
coses, s'exigeix una antiguitat de dos anys d'empadronament per poder-hi accedir, així com
diferents  taxes  a  pagar  per  poder-lo  utilitzar.  Es  rebutja  una  proposta  del  PSOE perquè
l'Ajuntament doni suport a la ILP per la Renda Bàsica garantida. Es rebutja una moció del
PSOE per a la creació d'un espai infantil i esportiu a Mas Pellicer (hi votem a favor). Es rebutja
una moció del PSOE per al manteniment de la via pública i solars (hi votem a favor). Es rebutja
una  moció  d'ARA  Reus  per  la  creació  d'una  comissió  de  seguiment  de  les  obres  de
Metrovacesa (hi votem a favor). Es rebutja una moció de la CUP (9 sí, 2 abs i 16 no) per tal
d'implementar un projecte de rehabilitació dels immobles municipals a càrrec d'estudiants i
autònoms de la  ciutat.  Es rebutja  una moció de la  CUP (11 sí i  16 no) per  impulsar una
campanya de promoció dels productes locals. Es rebutja una moció de la CUP (9 sí i 18 no)
per impulsar una campanya antirumors sobre la immigració. Preguntem per l'acabament de les
obres dels pisos de la plaça de la Patacada. El regidor d'urbanisme ens respon que en 12
mesos s'entregaran les claus als nous llogueteres i llogueteres. Preguem a l'alcalde que en el
proper Ple presenti  una moció per instar a la Generalitat  a realitzar una consulta sobre la
independència el proper 2014. La segona tinent d'alcalde ens respon que no ho faran perquè
el president de la Generalitat ja ha dit públicament que la consulta es realitzarà.

Reunions previstes:

Actes on som convidats:

– Acte institucional Diada – 10 setembre
– 5a Marxa de Torxes – 10 setembre
– Ofrena floral Baluard – 11 setembre
– Esmozar de la Federació d'Associació de Veïns de Reus – 11 setembre
– Via catalana cap a la independència – 11 setembre
– Manifestació “Independència per canviar-ho tot!” - 11 setembre
– Inauguració exposició “Fortuny & Queralt” - 12 setembre
– Obra de teatre “Los Palomos” Cachirulo – 14 setembre
– Inauguració exposició “pirotècnica de festa” - 19 setembre
– Xerrada del cicle “Testimonis” - 19 setembre
– Acte entrega guardons de la ciutat – 20 setembre
– Festes AAVV Joan Prim i Passeigs – 20, 21 i 22 setembre
– Xerrada del cicle “Testimonis” - 10 octubre
– Xerrada del cicle “Testimonis” - 17 octubre
– Xerrada del cicle “Testimonis” - 7 novembre
– Xerrada del cicle “Testimonis” - 21 novembre

Comentaris :

– Enviem convocatòria de premsa per als actes de la Diada de l'11 de Setembre, convocats per
l'Esquerra Independentista.



– Enviem nota de premsa amb les mocions per al Ple
– Enviem nota de premsa amb el prec i la pregunta per al Ple
– Participem dels actes de la Diada: marxa de torxes, ofrena floral institucional, ofrena floral a

Capçanes, Via Catalana per la Independència i Manifestació “Independència per canviar-ho
tot!”

– Registrem al·legacions a les bases per a l'atorgament de subvencions a les persones i famílies
afectades per la dació en pagament i/o execució hipotecària amb plusvàlua


