
 INFORME DEL GRUP MUNICIPAL PER A L'ASSEMBLEA DE LA  CUP
(26/05/14 –  30/05/14)

Reunions realitzades :

– Sindicat Ferrocarril CGT : Ens plantegen de presentar una proposta de resolució sobre les
retallades en el servei de manteniment d'infraestructures de RENFE, que afecta especialment
a Reus, ja que preveu el tancament del servei d'electrificació i, també podria representar el
tancament de tots els serveis de manteniment que té ADIF a Reus. Com que el ROM obliga
que siguin els grups municipals que plantegin les mocions al Ple, des de la CUP acceptem de
fer de mitjancers perquè la moció es pugui debatre al Ple.

– Junta Portaveus extraordinària : El nostre representant no hi pot assistir per motius d'agenda.

– Director  General  d'INNOVA :  Ens  explica  la  proposta  d'adaptació  de  càrrecs  directius
d'organismes autònoms, fundacions i empreses municipals per adaptar-se a la LRSAL.

– Reunió  PAH  i  Grups  Municipals :  El  nostre  representant  no  hi  pot  assistir  per  motius
d'agenda.

– Comissió d'Honors i Distincions:  S'atorga concessió honorífica a l'escola General Prim de
Reus i l'Institut Josep Tapiró.

– Junta  Portaveus  ordinària :  12  empreses  de  Reus  han  realitzat  un  conveni  amb  la
constructora de Metrovacesa per serveis auxiliars en les obres d'aquest  centres comercial.
Preguntem si la Borsa de Treball del Mas Carandell per a aquestes obres tindrà en compte a
les  persones  que van  realitzar  un  curs  al  Mas  Carandell  sense tenir  el  contracte  laboral
promés. Diuen que farà el màxim perquè així sigui. Sobre la proposta de SI en relació al PHN,
s'acorda que tot allò que difereixi de la proposta que vam presentar com a CUP s'aprovarà.
Dilluns  se'ns  entregarà l'informe jurídic  de  les  al·legacions  a  l'ordenança del  civisme,  que
s'haurà d'aprovar definitivament al Ple del 13 de juny.

– Ple Municipal: Rebutgen la proposta per a garantir els serveis de manteniment a l'Estació de
Trens de Reus, aproven per unanimitat la moció per la creació d'una via verda i aproven la
moció de promoció de la recuperació de la memòria històrica. Votem a favor de la moció d'ARA
Reus per declarar Reus lliure de desnonaments, per respecte a la PAH, però no s'aprova.
Votem en contra de l'adaptació dels sous dels càrrecs directius a la LRSAL i recordem que
venim reclament  des  de 2011 que se  faci  a  partir  del  consens.  Preguntem quan paga el
CESICAT per fer ús d'un edifici municipal i  ens responen que 0€. Preguntem sobre relació
entre regidoria d'esports i RELLSA. El regidor Sebastià Domènech es reafirma de nou en que
tot s'ha fet correctament, però diu que al proper Consell d'Administració caldrà revisar algunes
qüestions.

Reunions previstes:

– Audiència del Consell Municipal d'Infants – 2 juny
– Reunió PAH, grups municipals i altres entitats – 2 juny
– Grup Salut – 5 juny

Actes on som convidats:

– 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
– Festes Barri Montserrat – 30 i 31 maig i 1 juny
– 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
– Manifestació contra BCN World a Salou – 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
– Recepció jugadors CF Reddis – 2 juny
– 50è aniversari Col·legi Sant Pau – 4 juny
– Inauguració exposició Francisco de Goya a la BCR – 5 juny
– Cicle “Testimonis” sobre Artur Martí - 5 juny
– Acte 25 anys Mas Carandell – 6 juny
– Trobada fi de curs escoles bressol municipals – 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 :

– Redactem una carta sol·licitant als jutjats l'alliberament sense càrrecs d'un reusenc detingut a
Sants, en motiu de la manifestació de suport a Can Vies.

– Participem a les mobilitzacions de suport a Can Vies i a les persones detingudes.
– Participem  acte  de  la  CUP  de  Tarragona,  conjuntament  amb  altres  moviments  socials,

companys de la CUP de Tarragona i parlamentari de la CUP-AE.


