
 INFORME DEL GRUP MUNICIPAL PER A L'ASSEMBLEA DE LA  CUP
(11/11/13 –  15/11/13)

Reunions realitzades :

– Cambra de Comerç : Ens explica el projecte d'Eix 2015, consistent en un seguit de trobades
de  debat,  per  elaborar  una  proposta  de  polítiques  per  impulsar  el  creixement  i
desenvolupament de la ciutat. Quan hagin conclòs les jornades, elaboraran una proposta de
moció que traslladaran als grups municipals, per ser debatuda al Ple. Intecanviem impressions
i opinions sobre l'estat actual de la ciutat i els principals reptes de futur.

– Consell Administració REDESSA : És presenten els resultats i els comptes. Es fa notar que
els pressupostos de poc serveixen si l'Ajuntament no compleix amb els pagamanents amb
l'empresa. El gerent comenta que ells poc hi poden fer més enllà de demanar el compliment
dels  convenis  firmats  i  l'Alicia  diu  que  per  part  de  l'Ajuntament  en  principi  s'esperen  els
pagamants  de  Metrovacesa  i  que  per  tant  podrien  donar  compliment.  Votem  en  contra.
S'aproven les noves tarifes per Redessa que és mantenen en el mateix preu però s'amplien les
bonificacions pel primer, segon i tercer any per les pimes. Votem en contra.
S'ha creat un Consell Assessor Territorial per donar cabuda a totes les poblacions i Consells
comarcals que abans formaven part de Redessa.

– Directora Hospital Sant Joan de Reus : Mantenim una conversa entorn de diferents temes de
gestió de l'Hospital i  sobre qüestions concretes com ara l'activitat de les mútues, les llistes
d'espera, la funció i desenvolupament dels consells d'administració...

– Comissió Informativa Urbanisme:  Presenten una campanya per erradicar la superpoblació
de coloms. Informen de la  neteja de seixanta solars privats  per  evitar  problemes de salut
pública. 20 d'aquests són d'execució subsidiària. S'arregla l'asfalt del passeig Mata i el ferm de
la plaça de la Llibertat. Hi ha problemes amb l'arbrat del Barri Pelai. Sobre la proposta de la
CUP de l'app a l'ATM, el regidor respon que l'ATM no té recursos i  proposen que ho faci
l'Ajuntament  de Reus i  aquest  els  hi  trameti.  Sobre el  rètol  il·legal  del  Carrefour  que vam
denunciar, el regidor comunica que la Guàrdia Urbana no ho ha denunciat. 

– Comissió  Informativa  Serveis  Econòmics:  Sol·liciten  un  refinançament  prèstec  a  llarg
termini per recapitalitzar l'empresa Tecnoparc. S'aproven els preus dels autobusos de 2014.
Només s'apuja el  de l'aeroport (de 2,5 a 3€). Modificació de crèdit  per a noves despeses.
S'aprova el plec de condicions del concurs del servei de neteja de dependències municipals,
GESFURSA i RELLSA. Preguntem si poden esforçar-se igual a nivell d'informació ciutadana
quan hi ha esdeveniments que obliguen a retirar els vehicles que quan hi ha fumigacions de
l'arbrat. Preguntem sobre les productivitats de 2011 de l'Institut de Museus.

– Comissió Informativa Serveis a les Persones : S'aprova el preu públic per a la prestació del
transport  adaptat.  Ens  adherim al  protocol  d'execució de les diligències de llançament  als
partits judicials de Catalunya. Realitzaran una reunió amb la Diputació de Barcelona per a
veure què poden adaptar de la campanya anti-rumors sobre la immigració.  Es parla de la
proposta de manifest en motiu del Dia Internacional contra la Violència de Gènere. Preguntem
al regidor d'Esports com li va anar per Taiwan, a la recollida de la bandera del Mundial de
Patinatge. Li preguntem quant va costar. Respon que un billet d'anada-tornada classe turista,
tres  nits  d'hotel  i  la  producció  d'un  vídeo  de  promoció  amb  un  preu  molt  baix
(http://www.youtube.com/watch?v=K0PeFumqxek). Preguntem sobre la titularitat de l'edifici del
CAP Sant Pere. Ens responen que és de la Generalitat. Preguntem si hi ha algun document
realitzat pel CATSalut que avali el desdoblament del CAP Sant Pere cap a l'antic Hospital Sant
Joan. Ens responen que no existeix. Preguntem sobre el possible local per l'AEG Misericòrdia i
responen que ho estan estudiant. Preguntem sobre les productivitats de 2011 dels treballadors/
es dels Museus i Arxius. Ens respon que ho estan estudiant.



Reunions previstes:

– Ple – 22 novembre
– Consell Municipal Gent Gran – 27 novembre
– Consell del CNL – 10 desembre
– Grup SAGESSA – 11 desembre
– Ple – 13 desembre
– Ple Pressupostos – 21 desembre

Actes on som convidats:

– VIII Jornades Formació del Fòrum de síndics – 13 i 14 novembre
– Conferència inauguració curs CFA Mas Pellicer – 14 novembre
– Sopar solidari Associació d'Alzheimer – 14 novembre
– Xerrada “Josep Puig i Gilavert i el primer centenari del naixement de Joan Prim” - 14 novembre
– Inauguració 17a Fira d'Oli Siurana – 15 novembre
– Sopar Lliga Contra el Càncer – 15 novembre
– Concert de Santa Cecília Pare Manyanet – 16 novembre
– Exposició fotogràfica sobre el Cementiri de Reus – 16 novembre
– Xerrada del cicle “Testimonis” - 21 novembre
– Els problemes dels veïns – 22 novembre
– Acte recepció Premi Nacional del Centre de Lectura – 22 novembre
– 15è aniversari de Canal Reus TV – 22 novembre
– Trobada corals de Reus – 23 novembre
– Sopar  Dia Internacional Persones amb Discapacitat – 29 novembre

Comentaris :

– Convoquem, realitzem i difonem roda de premsa sobre les accions previstes en defensa de la
sanitat  pública:  xerrada 29 de novembre,  roda  de premsa presentació  acusació  popular  i
manifestació 14 de desembre.

– Enviem comunicat de premsa fent valoració de la detenció de tres persones pel Cas Shirota.


