
 INFORME DEL GRUP MUNICIPAL PER A L'ASSEMBLEA DE LA  CUP
(31/03/14 –  04/04/14)

Reunions realitzades :

– Junta General  INNOVA:  Votem en contra de la  reordenació de les empreses municipals.
Podreu  trobar  parts  de  l'argumentari  a:  http://reus.cup.cat/noticia/%E2%80%9Cno-votarem-
favor-d%E2%80%99un-nou-peda%C3%A7-una-pol%C3%ADtica-sense-rumb%E2%80%9D

– Ple extraordinari : Votem en contra de la reordenació de les empreses municipals. Podreu
trobar  parts  de  l'argumentari  a:  http://reus.cup.cat/noticia/%E2%80%9Cno-votarem-favor-d
%E2%80%99un-nou-peda%C3%A7-una-pol%C3%ADtica-sense-rumb%E2%80%9D

– Comissió Informativa Urbanisme : Informen de sancions a propietaris de gossos perillosos.
Presenten el Pla Local d'Habitatge: http://www.reus.cat/serveis/pla-local-dhabitatge
Preguntem sobre les declaracions de l'alcalde dient que no s'obriran mesquites a la ciutat. El
regidor respon que la nau escollida pels promotors no compte amb els requisits necessaris per
obtenir la llicència. Però, que més enllà de qüestions tècniques de l'espai seleccionat, no hi ha
res més.

– Comissió Informativa Serveis Econòmics : L'empresa VISSER ha guanyat el concurs del
Servei de Seguretat dels edificis municipals, però cal analitzar si també hi haurà les empreses
municipals. Preguntem sobre l'empresa i el concurs. Ens ho passarà el regidor de promoció
econòmica per correu. S'explia la renovació del conveni amb el CESICAT (hi votem en contra).
Expliquen que el CESICAT no ha pagat lloguer a l'Ajuntament per l'ús de les instal·lacions, ni
aparcament, ni telèfon.

– Comissió Informativa Serveis Persones : S'aprova l'oferta formativa i els preus públics de
l'Escola d'Adults Marta Mata. S'aproven les subvencions dels menjadors escolars pels centres
escolars (hi votem en contra pel requisit de dos anys d'empadronament, que a més no consta
als criteris de la Generalitat). Se produeix una discussió entre qui fa més política social, si en el
govern anterior o l'actual, quan decidim d'abandonar la reunió per aprofitar el temps fent feina.

– Junta de Govern Local : No hi assistim per motius d'agenda.

Reunions previstes:

– Pla Local d'Habitatge -7 abril
– Consell Municipal de Medi Ambient – 8 abril
– Junta de Portaveus – 11 abril
– Ple – 11 abril

Actes on som convidats:

– Presentació llibre “Ciutat” - 3 abril
– Acte Col·legi Advocats de Reus – 4 abril
– Acte Reus Solidari a Santa Llúcia – 4 abril
– Presentació llibre sobre Islàndia a Cal Massó – 5 abril
– Partit CF Reus Deportiu – Nàstic – 6 abril
– Presentació Ciri Pasqual  – 7 abril
– Inauguració exposició Josep Tapiró – 9 abril
– Xerrada col·lectiu Reus 1979 – 10 abril
– Presentació llibre “De l'anarquisme al folklore. Cels Gomis Mestre” - 10 abril



– Baixa dels armats  Congregació Sang – 10 abril
– Xerrada Models d'Estat per a Catalunya – 11 abril
– Pregó de Setmana Santa – 11 abril
– Presentació nou web  Congregació Sang – 14 abril
– Processó Sant Enterrament  Congregació Sang – 18 abril
– Santa Missa Congregació Sang – 20 abril 
– Actes Dia Mundial Parkinson – 10, 11, 23 i 30 abril
– Cicle “Testimonis” Consultori St Josep Obrer - 30 abril
– Cicle “Testimonis” Misericòrdia Vallès - 22 maig
– Cicle “Testimonis” sobre Artur Martí - 5 juny
– Sopar benèfic Lliga contra el càncer – 28 novembre

Comentaris :

–


