
 INFORME DEL GRUP MUNICIPAL PER A L'ASSEMBLEA DE LA  CUP
(13/01/14 –  17/01/14)

Reunions realitzades :

– Reunió prèvia Comissió Polítiques d'Habitatge Socia l: S'estan analitzant diferents informes
jurídics sobre la qüestió de les multes a empreses que tinguin habitatges buits. Primerament,
s'ha de definir  que és un “pis buit”.  Els tècnics  diuen que això  és comptabilitat  fàcilment,
mentre que quan la CUP vam presentar una moció per gravar l'IBI als pisos buits el regidor va
dir que tècnicament era molt complicat. Els bancs de tota la ciutat ofereixen 12 pisos en lloguer
a l'Ajuntament.  Proposarem una ampliació de la  partida pressupostària  de Serveis  Socials
destinada a habitatge social, que només és de 20.000€. Hem recordat que vam proposar de
crear una brigada per a rehabilitar i adequar els habitatges de protecció social de l'Ajuntament
que estan buits. Plantegem quines repercusions legals pot tenir l'aplicació o no-aplicació de la
legislació.

– Comissió Informativa Serveis Econòmics : Se'ns informa de l'acomiadament d'un treballador
municipal. 

– Comissió Informativa Serveis Persones : La regidora Bonfill informe sobre el projecte “Dents
ben netes”. Informen que del 17 al 14 de gener es fa una marató de donació de sang a tota la
CAC. El regidor de cultura informe sobre la inauguració de l'exposició de Josep Tapiró. La
regidora de participació comenta que properament se farà reunió del  Consell  Municipal de
Solidaritat i Cooperació. La regidora de convivència explica la campanya que estan realitzant
sobre l'inicivisme. El regidor d'esports enviarà properament un informe sobre el Parc de Nadal,
tal  i  com vam demanar  des de la  CUP.  Preguntem sobre  la  campanya anti-rumors sobre
immigració.  Ens  responen  que  la  Generalitat  els  hi  ha  donat  diferents  idees  i  que  estan
perfilant  la  campanya a  un mínim cost.  La  regidoria  ens  emplaça a  fer  arribar  propostes
d'activitats.

– Junta de Govern Local : La durada no arriba als 7 minuts i comença amb un quart d'hora de
retard. S'explica que s'ha anat a Madrid a parlar amb el Ministre de Justícia i s'ha parlat amb el
Conseller  de Justícia,  per tal  que els Jutjats de Reus no es tanquin.  Tenen el compromís
d'ambdós de que se mantindran,  ja que la ciutat  supera els 100.000 habitants. Al punt de
l'ordre del dia d'assumptes sobrevinguts, s'aprova 

Reunions previstes:

– Comissió Polítiques d'Habitatge Social – 20 gener
– Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació – 23 gener
– Ple – 31 gener
– Ple – 28 febrer

Actes on som convidats:

– Exposició fotogràfica Els colors de les papallones – 16 gener
– Roda de Premsa Reus Amunt – 21 gener
– Presentació Apropa Cultura – 21 gener
– Inauguració exposició Josep Tapiró – 23 gener
– Contes solidaris – 25 gener
– Presentació campanya Independència per canviar-ho tot – 25 gener
– Eucaristia de l'Arquebisbe per beatificació màrtirs Pare Manyanet – 1 febrer

Comentaris :


