
 INFORME DEL GRUP MUNICIPAL PER A L'ASSEMBLEA DE LA  CUP
(17/02/14 –  21/02/14)

Reunions realitzades :

– Comissió  Informativa  Serveis  Urbanisme:  El  nostre  representant  no  hi  pot  assistir  per
motius d'agenda.

– Comissió  Informativa  Serveis  Econòmics :  El  nostre  representant  no  hi  pot  assistir  per
motius d'agenda.

– Comissió Inforamtiva Serveis a les Persones : El nostre representant no hi pot assistir per
motius d'agenda.

– Junta  de  Govern  Local :  S'aprova  conveni  amb  AMERSAM pel  manteniment  d'escoles  .
S'aprova la revisió dels preus del contracte del servei de la central de recollida pneumàtica de
la brossa. S'aprova la revisió de preus del contractes del subministrament elèctric de potència
superior a 10Kw dels edificis municipals. S'aproven els plans de protecció civil  de diferents
esdeveniments  com ara  Carnaval,  Setmana  Santa  o  la  Diada  de  Sant  Jordi.  S'aprova  el
conveni  entre  Ajuntament  i  Generalitat  pel  programa  PQPI  que  se  fa  al  Mas  Carandell.
S'aproven els preus de les sortides i activitats de les escoles bressol. S'aproven les bases de
subvencions per a entitats que desenvolupen projectes de cooperació al  desenvolupament.
S'aprova la concessió a una empresa,  per  valor  de 364,000 € aprox,  per  la  renovació de
l'exposició Gaudí i el Modernisme de la primera planta del Gaudí Centre.

Reunions previstes:

– Patronat Fundació IMFE Mas Carandell – 24 febrer
– Consell Administració Grup Salut – 27 febrer
– Ple – 28 febrer

Actes on som convidats:

– 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
– Dia Internacional de la Llengua Materna – 21 febrer
– Premis CDO d'olis d'oliva verge extra 2013 – 21 febrer
– Conferència Carles Pellicer – 24 febrer
– Exposició fotogràfica Carnval Reus 2013 – 26 febrer
– Degustació gastronòmica Diada Autonòmica d'Andalusia – 28 febrer
– Sopar benèfic Lliga contra el càncer – 28 novembre

Comentaris :

–


