
 INFORME DEL GRUP MUNICIPAL PER A L'ASSEMBLEA DE LA  CUP
(19/05/14 –  23/05/14)

Reunions realitzades :

– Director General Ajuntament i INNOVA : Realitzem una trobada per intercanviar opinions i
demanar  informació  sobre  diferents  qüestions  relacionades amb les  empreses  municipals.
L'emplacem a que se redacti un protocol jurídic sobre confidencialitat, davant la manca d'un
criteri comú en els diferents consells d'administració. 

– Junta Portaveus extraordinària : D'un dia per l'altre ens convoquen en Junta de Portaveus.
Ens expliquen que l'advocat de l'Ajuntament demanarà als encausats pel Cas Tecnoparc que
retornin diners per un import total de 114.047,27€, corresponents als diners que haurien cobrat
de forma irregular, sense demanar responsabilitats penals.

– Ple Municipal:  Estava prevista la celebració de Ple ordinari pel divendres 23 de maig, però
com que coincideix  amb les  eleccions  europees i  els  partits  que  s'hi  presenten van  molt
enfeinats, el suspenen quatre dies abans.

– Comissió Inforamativa Urbanisme: No hi assistim per motius d'agenda.

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

Reunions previstes:

– Grup Salut – 29 de maig
– Junta de Portaveus – 30 de maig
– Ple – 30 de maig
– Audiència del Consell Municipal d'Infants – 2 juny

Actes on som convidats:

– 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
– Presentació Mundial Patinatge de Reus a Barcelona – 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
– Xerrada “Prim, el braç armat d'una revolució” - 29 maig
– Fira de la Gent Gran – 29 i 30 maig
– Jornades Formació Popular CUP – 30 maig
– Xerrada “Els jocs retrobats. 33 cròniques de la Catalunya juganera” - 30 maig
– Festa per la Independència ANC – 31 maig
– Comiat de les despulles del General Prim al Saló de Plens – 31 maig
– Reggus – 31 maig
– Missa 70è aniversari Confraria del Nostre Pare Jesús del Calvari – 1 juny
– 50è aniversari Col·legi Sant Pau – 4 juny
– Cicle “Testimonis” sobre Artur Martí - 5 juny
– Acte 25 anys Mas Carandell – 6 juny
– Inauguració mausoleu General Prim – 7 juny
– Jornades per la Unitat Popular – 14 juny



– Cloenda cursos de català – 26 juny
– Sopar benèfic Lliga contra el càncer – 28 novembre

Comentaris :

– Sol·licitem la  convocatòria  de  la  Comissió  de  Seguiment  del  Reglament  d'Utilització  de  la
Llengua Catalana a l'Ajuntament, davant de reiterades queixes per l'incompliment d'aquest per
part del govern.

– Convoquem, realitzem i difonem roda de premsa en motiu dels 3 anys de participació de la
CUP a l'Ajuntament de Reus i comuniquem la decisió d'abandonar el Consell d'Administració
de RELLSA per la seva manca d'efectivitat i fem públic l'escrit presentat a fiscalia denunciant
irregularitats en la gestió d'aquesta empresa.


