
 INFORME DEL GRUP MUNICIPAL PER A L'ASSEMBLEA DE LA  CUP
(01/07/13 –  05/07/13)

Reunions realitzades :

– Grup Sagessa : L'empresa ven les accions que té de l'empresa MGS Seguros, a la pròpia
empresa. Se modifiquen els estatuts de GINSA. Venen les accions que tenien a lmatge Mèdica
Intercentres al Consorci Hospitalari Social Catalunya. L'alcalde de Reus diu que en breu es
farà una proposta per resoldre la situació d'interinatge del Gerent de l'empresa. Es parlar de la
integració  del  servei  d'higienització  i  neteja  a  l'empresa.  Es  prenen  diferents  acords  per
materialitzar la futura central de compres (COSS), per tal que la majoria del pes racaigui a
Terres de l'Ebre.

– Junta  de  Portaveus :  L'alcalde  informa  que  el  19  de  juliol  hi  haurà  Ple  per  tractar  de
Metrovacesa. S'assigna dos noms a noves places:  Jaume Mestre Cardona (davant Escola
Marià Fortuny) i plaça Manuel Ortega Rubio (Parcel·les Casas). S'aprova donar suport a una
proposta per a la no-modificació de la Llei Orgànica del Poder Judicial. Es dóna suport a una
proposta per a que es lliuri documentació de l'Arxiu de Salamanca als seus propietaris.

– Ple:  S'aprova  la  desginació  de  nova  directora  de  l'IMFE  Mas  Carandell  (ens  abstenim).
S'aprova una menció honorífica al College Français de Reus (ens abstenim).
La proposta de la CUP en suport als treballadors i treballadores de l'Aeroport, així com de la
seva viabilitat i competitivitat, es rebutja amb 9 vots a favor (CUP i PSOE) i 18 en contra (ARA,
CIU i PP).
Proposta del PSOE en contra d'una reforma de la llei de l'avortament s'aprova amb 13 vots a
favor (CUP, PSOE i 4 vots CIU), 6 abstencions (ARA i CIU) i 8 vots en contra (PP i CIU).
Proposta CUP perquè l'Ajuntament de Reus treballi amb la banca ètica FIARE es rebutja amb
1 vot a favor (CUP), 16 en contra (PP i CIU) i 10 abstencions (ARA i PSOE).
S'aprova una moció de la CUP en contra la línia de Molt  Alta Tensió (MAT) d'Escatrón-La
Secuita, amb esmenes de CIU: 13 a favor (CUP, ARA i CIU) i 14 abstencions (PP i PSOE).
Moció d'ARA Reus perquè a l'agost la zona blava sigui gratuïta. Hi votem a favor, tot recordant
la proposta aprovada de la Targeta Resident. 3 vots a favor (ARA i CUP) i 24 en contra (CIU,
PP i PSOE).
Moció d'ARA Reus per fomentar l'exportació de les empreses reusenques: 10 vots a favor
(PSOE i ARA), 16 en contra (CIU i PP) i 1 abstenció (CUP).
Moció PSOE per un pla de xoc de menjadors escolars durant l'estiu: 9 vots a favor (PSOE i
ARA), 16 en contra (PP i CIU) i 1 abstenció (CUP)
Moció PSOE per fomentar el civisme i policia de barri: se vota per punts i només s'aprova el
darrer que era insubstancial.
Preguntem sobre  què ha fet  l'Ajuntament  durant  aquests  darrers  dos  anys  per  millorar  el
transport públic, després que se'ns hagin aprovat dues mocions de la CUP en aquest sentit, i
no s'hagi notat cap millorar al respecte. El regidor informe de diferents gestions que està fent
l'Ajuntament a l'Autoritat del Transport Metropolità del Camp de Tarragona.
Realitzem un prec demanant, que si Alicia Alegret va ordenar a la Guàrdia Urbana que retirés
cartells i pancartes crítiques durant la Festa Major que dimitís, i que si ho havien fet agents de
la Guàrdia Urbana pel seu compte, que es realitzés una investigació interna. Alegret eludeix el
tema i,  enlloc de respondre, felicita als cossos de seguretat per la seva actuació durant la
Festa Major. Vidal li exigeix una resposta i Alegret diu que no la pensa donar.

Reunions previstes:

– Assemblea Nacional Catalana – 9 juliol



Actes on som convidats:

– Pregó Festes del Barri Gaudí – 4 juliol
– Sopar 30è aniversari Mercat Carrilet – 6 juliol
– Festes del Barri Horts de Miró – 6 i 7 juliol
– Festes de la Urbanització Blancafort – 6 i 7 juliol
– Festes del Barri Mare Molas – 10 – 13 juliol
– Festes del Barri i Diada de Santa Teresa – 11, 12 i 13 juliol

Comentaris :

– Enviem nota de premsa amb les propostes del Ple de divendres.
– Enviem nota de premsa sobre el posicionament de la CUP respecte la consulta de l'HSJR.
– Enviem nota de premsa de valoració dels resultats de la consulta a l'HSJR.


