
 INFORME DEL GRUP MUNICIPAL PER A L'ASSEMBLEA DE LA  CUP
(03/03/14 –  07/03/14)

Reunions realitzades :

– INNOVA:  El  director  general  de  l'Ajuntament  explica  la  proposta  de  reforma  de  la  xarxa
empresarial d'INNOVA per adequar-se als requisits imposats per la Ley de Racionalización de
la Administración Local. El pla estableix una nova reordenació de les empreses en diferents
grups,  però encara deix algun interrogant obert  sobre la subsistència o liquidació d'alguna
empresa deficitària.

– Director  General  INNOVA :  Mantenim una  reunió  sobre  el  contingut  de  la  proposta  de la
reforma de l'entremat empresarial d'INNOVA. Li plantegem diferents dubtes sobre la situació
de  determinades  empreses.  Constatem  que  més  enllà  de  la  reforma  de  les  empreses
afectades per la LRAL el 31 de març, no hi ha cap pla a mig termini sobre la viabilitat de les
empreses, ni sobre com s'afrontarà el canvi de competències d'ensenyament, serveis socials i
atenció primària.

– Junta de Portaveus : Ens informen del procés de reestructuració de les empreses municipals,
motivada per l'aplicació de la LRSAL espanyola.

Reunions previstes:

– INNOVA i EPEL-INNOVA – 10 març
– Consell Municipal de Joventut – 11 març
– Consell Administració Reus Transport i AMERSAM – 17 març
– Consell Administració REDESSA i GUPSA – 19 març

Actes on som convidats:

– Presentació d'Alfred Pitarch com a candidat d'ERC – 6 març
– Conferència 25 anys de Mas Carandell – 6 març
– Presentació mediador cultural Barri Gaudí – 8 març
– Inauguració Fira Bestial – 8 març
– Calçotada Associació Veïns Pelai – 9 març
– Entrega premis Torneig Internacional Beep Autolica-Mercedes Benz Tennis Monterols – 9 març
– Presentació mascota Mundial de Patinatge – 11 març
– VIII Trobada de reusencs de fora vila – 24 març
– Acte Col·legi Advocats de Reus – 4 abril
– Sopar benèfic Lliga contra el càncer – 28 novembre

Comentaris :

– Difonem al nostre web el document complert de l'ordenança del civisme, ja que l'Ajuntament
no ho ha fet.

– Difonem roda de premsa de presentació de la campanya “Per un referèndum tant sí com no!”
– Participem i  difonem roda  de  premsa de la  roda  de premsa  sobre  la  campanya  del  25è

aniversari de l'accident de la Central Nuclear de Vandellòs I.
– Participem  en  l'ocupació  de  l'oficina  del  BBVA de  la  plaça  del  Prim  amb  la  Plataforma

d'Afectats per la Hipoteca.


