
 INFORME DEL GRUP MUNICIPAL PER A L'ASSEMBLEA DE LA  CUP
(10/02/14 –  14/02/14)

Reunions realitzades :

– Junta  de  Govern  Local :  S'aprova  el  plec  de  clàusules  administratives  i  tècniques  del
procediment obert i harmonitzat per la contractació del servei de manteniment de jardineria de
la zona est de la ciutat. S'aprova l'adscripció de les noves aules de la finca del Mas Carandell a
l'IMFE Mas Carandell. S'aproven inicialment les noves bases dels premis REUSSONA i Esport
i Ciutat. Preguntem des del públic sobre la reforma del ROM. L'alcalde respon que no creu que
aquesta se pugui dur a terme en aquest mandat, que s'haurà de deixar pel proper. Preguntem
el cost del lloguer del Saló de Plens per a realitzar l'acte del col·lectiu Reus 1979. L'alcalde ens
respon que va ser de 0€. Que se va cedir gratuïtament, ja que es tracta d'un col·lectiu format
per ex-regidors/es i ex-diputats/des. Preguntem sobre la reunió mantinguda entre l'Ajuntament
i el SOC per resoldre la problemàtica dels i les alumnes que van realitzar un curs, en el qual
s'havien de fer pràctiques i contracte laboral de 6 mesos, i s'ha quedat aturat. L'alcalde respon
que no té informació complerta al respecte, però que li consta que la reunió va anar bé i que
les pràctiques se podran realitzar a l'Ajuntament.  L'alcalde informa que durant  aquest  any
s'aprovarà una nova ordenança del civisme i una ordenança de via pública. Preguntem perquè
no s'està complint amb la periodicitat de les convocatòries dels consells municipals. L'alcalde
diu que no ens pot respondre.

– Junta de Portaveus : El regidor no hi pot asssitir per motius personals.

Reunions previstes:

– Ple – 28 febrer

Actes on som convidats:

– El document del mes a l'Arxiu – 13 febrer
– Actes 3r aniversari nou Casal Despertaferro – 14 i 15 febrer
– Inauguració columnes Kursaal a la plaça Llibertat – 15 febrer
– Gala benèfica Santa Llúcia – 15 febrer
– Inauguració nou Casal Popular Sageta de Foc de Tarragona – 15 febrer
– Inauguració exposició Associació Dones Blanca Almendro – 17 febrer
– Present i futur de la nostra llengua: com podem avivar la flama? - 18 febrer
– Xerrades d'educació col·legi Turó – 20 febrer
– Conversa entre alcalde Reus i Tarragona a la CEPTA – 20 febrer
– Premis CDO d'olis d'oliva verge extra 2013 – 21 febrer
– Sopar benèfic Lliga contra el càncer – 28 novembre

Comentaris :

– Convoquem, realitzem i difonem roda de premsa sobre un grup de persones aturades de llarga
durada que realitzaven un curs al Mas Carandell amb la promesa de contracte i títol formatiu, i
no han pogut acabar el curs, sense contracte ni títol.

– Difonem el vídeo realitzat pel Grup de Treball de Sanitat de la CUP sobre les llistes d'espera,
explicant  el  cas  del  riudomenc  atès  a  l'Hospital  Sant  Joan  de  Reus:
https://www.youtube.com/watch?v=DsydE4bCjlw&list=UUv7aM5uSjTjiRvna6sRchcQ


