
 INFORME DEL GRUP MUNICIPAL PER A L'ASSEMBLEA DE LA  CUP
(10/03/14 –  14/03/14)

Reunions realitzades :

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

– Consell  Municipal  Joventut :  Hi  ha  molt  poca  assistència.  Bàsicament  ens  van  donar
informació sobre l'activitat de regidoria de joventut. Canvi de model per difondre les activitats
(ara és mensual).  Que s'obre el periode per presentar subvencions (mantenen pressupost,
d'uns  16.000€),  també informen sobre  les  de  la  Generalitat.  Presenten una nova  activitat
trimestral que és l'ExpoJove (preten seguir el model del CreArt!). Expliquen que ja treballen en
les activitats d'estiu i esperonen a que s'enviin activitats per incloure-les. Comenten canvi de
bases del ReusSona. I finalment, s'informe s'obre la cessió del Casal de la Palma a entitats i
també a persones individuals. Plantegem la problemàtica que planteja l'ordenança del civisme.
Des dels caus i esplais expliquen que estan treballant per fer algun tipus de mobilització al
respecte.

– Consell Municipal Cooperació : La nostra representant no hi pot assistir per motius d'agenda.

– Comissió  Informativa   Urbanisme :  Ens  expliquen el  contingut  del  Pla  de  Masos.  S'han
catalogat  diferents  masos de la ciutat  segons criteris històrics i  arquitectònics,  per  tal  que
aquests masos puguin acollir-se normativament a diferents activitats. El regidor Domingo ens
explica que en sis mesos estaran les obres dels pisos de la Patacada acabades. Sobre el Pla
de Mobilitat -fa més d'un any i mig que vam presentar esmenes- ens expliquen que encara
s'estan fent reunions per a veure com es tirarà endavant. Sobre la Casa dels Mestres que
s'estan  arreglant  cinc  cases.  S'està  negociant  amb  el  Ministeri  de  Foment  pel  baixador
ferroviari al Campus de la URV de Bellisens.

– Comissió  Informativa  Persones :  S'aproven  les  bases  perquè  les  entitats  organitzin  les
activitats d'estiu. S'aprova el projecte “tastets escola” i es fixen els preus públics d'inscripció.
La regidora Vilella diu que “en breu” ens donarà una còpia de la memòria de la seva regidoria.
La regidora Tello informa que fins l'11 d'abril es portarà a terme el projecte “Reus solidari”. Ens
lliura  un  informe  de  les  subvencions  concedides  per  la  seva  regidoria  durant  el  present
mandat.  Ens  queixem  de  la  instrumentalització  de  l'ordenança  del  civisme  per  a  fer
electoralisme i insistim de nou a la regidora Compte que arranqui d'una vegada la campanya
contra els rumors sobre la immigració. Expliquem que el Parlament ha aprovat una proposta
perquè es retirin de les ordenances municipals determinades qüestions que atenten contra la
igualtat entre la ciutadania, i que apareixen en el projecte d'ordenança. Preguntem sobre l'estat
de la Casa dels Mestres. La regidora Bonfill explica que s'estan arreglant cinc pisos. I, que
encara, no tenen clars els criteris per adjudicar-les. Li recordem la nostra proposta al respecte.

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

Reunions previstes:

– Consell Administració Reus Transport i AMERSAM – 17 març
– Consell Administració GESFURSA i RELLSA – 17 març
– Consell Administració REDESSA i GUPSA – 19 març
– Consell Administració SAGESSA, GINSA i Fundacions – 19 març
– Consell Administració Grup Salut – 20 març

Actes on som convidats:



– Presentació mascota Mundial de Patinatge – 11 març
– Inauguració Bar Tape-o – 14 març
– Inauguració Expoauto – 15 març
– Calçotada Urb. Blancafort – 23 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 :

– Enviem comunicat  de  premsa  sobre  l'aprovació  al  Parlament  d'una moció  de  la  CUP-AE
instant als ajuntaments a revisar les ordenances del civisme que estigmatitzin la pobresa.


