
 INFORME DEL GRUP MUNICIPAL PER A L'ASSEMBLEA DE LA  CUP
(20/01/14 –  24/01/14)

Reunions realitzades :

– Comissió Polítiques d'Habitatge Social : El representant no hi assisteix per motius d'agenda.

– Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació : Informen que el pressupost de 2014 serà de
25,000€, corresponents a: 10,000€ sensibilització, 15,000€ a un projecte de cooperació i 0€
per  casos  d'emergència.  D'aquests  2.1000€  van  a  parar  al  Fons  Català  de  Cooperació  i
Desenvolupament. Qüestionem la ideoneïtat d'aquesta aportació.

– Comissió Polítiques d'Habitatge Social : El representant no hi assisteix per motius d'agenda.

– Comissió Informativa Urbanisme : El representant no hi assisteix per motius personals.

– Reunió amb les PAHs : Es realitza una reunió amb un representant de cada grup municipal,
un representant de la PAH de Tarragona i una representant de la PAH de Reus amb dos punts.
El primer, la moció que es presentarà al proper Ple de mesures contra l'acaparament de pisos
buits  per  part  dels  bancs  i  altres  empreses.  El  segon,  que  periòdicament  es  realitzaran
reunions entre les PAHs, serveis tècnics d'habitatge i representants dels Grups Municipals per
fer un seguiment de les polítiques d'habitatge. Des de la CUP diem que votarem a favor de la
moció que es presentarà conjuntament, però que exigim que se passi de les paraules als fets, i
que si l'Ajuntament no actua en conseqüència, ho farem al carrer.

– Junta de Govern Local :  S'informa de l'acord entre  GESFUSA i  el  Consell  Comarcal  i  la
compareixença  de  l'alcalde  en  suport  a  BCN  World.  S'aprova  un  protocol  de
drogodependències per als treballadors i treballadores municipals. S'aprova el pagament de
l'Ajuntament a Càritas per 80.596,64€ pel servei de menjador social de 2013 (incialment hi
havia  presvist  65000€).  L'Ajuntament  presenta  al·legacions  a  l  Generalitat  per  tal  que
subvencioni les obres al Parc de la Festa, per un valor de 35.000€, en el marc del Pla Únic
d'Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC). En el marc del Porgrama Específic del Pla d'Acció
Municipal,  l'Ajuntament  sol·licita  a  la  Diputació  de  tarragona  el  finançament  de  la  planta
soterrani  del  Centre  Cívic  del  Carme  i  les  voreres  de  Mas  Pellicer  (2013),  les  obres
d'adeqüació de la nova seu de l'Agència de Turisme al carrer Sant Joan (2014), l'expropiació
d'un  edifici  (2015)  i  la  substitució  de  l'enllumenat  públic  (2016).  En  torn  d'assumptes
sobrevinguts, l'assessor del Grup Municipal de la CUP intervé per preguntar el motiu pel qual,
pots intervenir com a públic en les Juntes de Govern Local i no en el Ple. Teresa Gomis, no
sap  que  respondre  i  cedeix  la  paraula  al  Secretari  de  l'Ajuntament.  Aquest  respòn  que
l'Ajuntament hauria de revisar i aprovar un nou Reglament Orgànica de l'Ajuntament abans
d'acabar la legislatura. Qüestió que des de la CUP portem plantejant des de juliol de 2011.

Reunions previstes:

– Comissió Informativa Serveis Econòmics – 28 gener
– Consell Administració Hospital St Joan, CMQ i GECOHSA – 30 gener
– Ple – 31 gener
– Ple – 28 febrer

Actes on som convidats:

– Roda de Premsa Reus Amunt – 21 gener
– Presentació Apropa Cultura – 21 gener
– Inauguració exposició Josep Tapiró – 23 gener
– Inauturació exposició Tarracoart – 24 gener
– Contes solidaris – 25 gener



– Presentació campanya Independència per canviar-ho tot – 25 gener
– Visita tunes a l'Ajuntament – 28 gener
– Eucaristia de l'Arquebisbe per beatificació màrtirs Pare Manyanet – 1 febrer

Comentaris :

- Convoquem, realitzem i difonem roda de premsa de presentació de la campanya “Independència
per canviar-ho tot!”


