
 INFORME DEL GRUP MUNICIPAL PER A L'ASSEMBLEA DE LA  CUP
(02/09/13 –  06/09/13)

Reunions realitzades :

– Comissió  Informativa  Urbanisme :  S'aprova  definitivament  el  Reglament  d'Usos  d'Horts
Urbans, sense tenir en compte les al·legacions que vam presentar. El regidor de Via Pública
informa que han instal·lat llums al porxo de la plaça del Prim i que acaben les obres de la plaça
del Teatre. Informa que el concurs pel servei de poda d'arbrat s'atorga a Urbaser per 72.000 €.
Preguntem al regidor de Medi Ambient si FCC realitza neteges de finques privades pagant
l'Ajuntament.

– Comissió  Informativa  Econòmics :  Es  concedeixen  140.000€  a  FCC per  la  recollida  de
residus  voluminosos.  Subrugació  a  favor  de  l'empresa  Gas  Natural  del  contracte  de
subministrament d'energia elèctrica dels edificis municipals i empreses. Donen compte de les
bases per l'atorgament de subvencions a les persones afectades per execucions hipotecàries.
El límit  de l'ajut  és de 600€. Plantegem greuges salarials entre treballadors i  treballadores
municipals. Plantegem la revisió del Catàleg de Treball de l'Ajuntament per resoldre aquestes
qüestions i demanem per enèssima vegada la relació de llocs de treball de l'Ajuntament i les
empreses municipals.

– Comissió Informativa Serveis a les Persones : Lamentem l'absència reiterada del regidor de
Cultura i  el  regidor  d'Esports  i  la  manca d'informació d'aquestes dues regidories.  Mostrem
preocupació per la contractació a l'empresa Giravolt. Demanem un informe sobre l'activitat de
les piscines municipals.

Reunions previstes:

Actes on som convidats:

– Inauguració exposició “Vicaries a la sala Vicaria” - 6 setembre
– Festes del Mas Iglesias – 6, 7 i 8 setembre
– Acte cloenda Any Fortuny – 7 setembre
– 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
– Acte entrega guardons de la ciutat – 20 setembre

Comentaris :

– Realitzem roda de premsa sobre les llistes d'espera al servei sanitari.
– Realitzem  roda  de  premsa  per  presentar  els  actes  de  la  Diada  de  l'11  de  Setembre  de

l'Esquerra Independentista.


