
 INFORME DEL GRUP MUNICIPAL PER A L'ASSEMBLEA DE LA  CUP
(12/05/14 –  16/05/14)

Reunions realitzades :

– Patronat Fundació IMFE Mas Carandell: El nostre representant no hi pot assistir per motius
d'agenda.

– Comissió Informativa Serveis Econòmics : Es dóna compte del preu de la concessió de la
recollida de la brossa. Ascendeix a 12 M d'euros per FCC. Es comença a retornar el crèdit del
Pla d'Ajust que va tramitar l'Ajuntament a través de l'Estat. El primer pagament ascendeix a
723,000€. Es modifiquen crèdits per pagar la factura dels arquitectes de la Biblioteca Pere
Anguera (que està tancada) i d'altres imports menors.

– Comissió  Informativa  Serveis  a  les  Persones :  Al  punt  “Informació  de  regidories”,  cap
regidora té cap informació a donar. S'aprova el protocol d'atuació front la violència masclista.
Es prorroga el projecte “compartim taula”. S'aprova el conveni amb Càritas. Es fixen els preus
públics pels serveis de les escoles bressol municipals pel mes d'agost. Només hi podran tenir
accés els i les alumnes matriculades durant el curs.

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

Reunions previstes:

– Patronat Fundació IMFE Mas Carandell – 13 maig
– Consell Municipal Infants – 2 juny

Actes on som convidats:

– Xerrada Aeroclub Reus – 12 maig
– Penjada de nius – 13 maig
– Xerrada-exposició història barri Horts de Miró – 14 maig
– Xerrada sobre el deute del Multireferèndum – 15 maig
– Sopar benèfic pel càncer – 15 maig
– Presentació 2a fase campanya recollida selectiva – 15 maig
– Taula rodona “Patrimoni immaterial i objectes” de Carrutxa – 15 maig
– Dia Internacional de la Família al Mas Pintat – 15 maig
– Xerrada 80è aniversari inauguració Museu de Reus – 16 maig
– IV Trobada de Casals i Ateneus dels Països Catalans – 17 maig
– Dia Internacional dels Museus – 18 maig
– Inici exposició cartells Fem Coral – 19 maig
– Jornada Formació i ocupació al sector del metall i automatismes Mas Carandell – 20 maig
– Entrega Premis a la Internacionalització de la Cambra de Comerç – 21 maig
– Xocolatada 25è aniversari Mas Carandell – 21 maig
– Cicle “Testimonis” Misericòrdia Vallès - 22 maig
– Presentació Documental Prim anatomia d'un general – 27 maig
– Acte 3r aniversari Grup Municipal CUP – 27 maig
– Escola de Dones Polítiques 2014 – 27 maig
– Concert Fem Coral – 28 maig
– Fira de la Gent Gran – 29 i 30 maig
– Jornades Formació Popular CUP – 30 maig
– Festa per la Independència ANC – 31 maig
– Reggus – 31 maig
– Cicle “Testimonis” sobre Artur Martí - 5 juny
– Acte 25 anys Mas Carandell – 6 juny



– Jornades per la Unitat Popular – 14 juny
– Cloenda cursos de català – 26 juny
– Sopar benèfic Lliga contra el càncer – 28 novembre

Comentaris :

– Enviem un carta al representant del govern espanyol i autonòmic a Tarragona reivindicant una
solució a la precarietat laboral i del servei del Parc de Bombers de Reus.


