
 INFORME DEL GRUP MUNICIPAL PER A L'ASSEMBLEA DE LA  CUP
(09/06/14 – 13/06/14)

Reunions realitzades :

– Consell Rector Hospital Móra d'Ebre : El nostre representant no hi pot assistir per motius
d'agenda.

– Comissió Seguiment del Reglament d'Ús de la Llengua : L'alcalde comenta que cal complir
amb la periodicitat semestral de les reunions de la comissió. Es comenta que s'han presentat
diferents  queixes  per  incompliment  del  Reglament.  Des  de la  CUP comentem que  n'hem
presentat  unes  quantes  i  emplacem  a  que  se  segueixi  el  Reglament.  S'aprova  fer  un
seguiment  més exhaustiu  del  reglament.  Des  de la  regidoria  i  el  Centre  de Normalització
Lingüística  es  dóna  informació  sobre  els  cursos  per  a  treballadors  i  treballadores  de
l'Ajuntament i dels cursos que es desenvolupen al Mas Vilanova. També informen que s'amplia
el programa de pel·lícules del CINC (cicle de cinema infantil), que aquest any es convoca el
Premi Idees i que en breu es presentarà al Teatre Bartrina el projecte Desdezero, desenvoupat
a partir de la convocatòria anterior del Premi Idees. En torn obert de paraules, des de la CUP
instem a l'Ajuntament a parlar amb l'administració espanyola per tal que es garanteixin els
drets lingüístics (especilament al servei de NIF i de l'Aeroport). També instem a l'Ajuntament a
contactar amb els serveis lingüístics de la URV i amb el seu Rector pel constant incompliment
dels  drets  lingüístics  dels  i  les  alumnes.  Proposem  que  des  del  CPNL  s'assessori
lingüísticament a les associacions de veïns i entitats de la ciutat,  per tal que els textos de
difusió de les seves activitats estiguin en català i compleixin amb les normes lingüístiques.
Preguntem si es té en compte la qüestió lingüística en l'oferta de cinema a la fresca de La
Palma.  Responen  que  ja  s'ha  fet,  i  que  s'ha  anat  més  enllà  i  s'ha  parlat  amb  totes  les
institucions i entitats que organitzem cicles de cinema. Preguntem per la beca que es donava
per assistir a la Universitat Catalana d'Estiu. Ens recorden que ja fa tres anys que es va deixar
de fer per la manca de demanda.

– Junta de Portaveus :  S'aprova proposta de declaració  en  suport  a  Jaume Sastre,  docent
mallorquí en vaga de fam en defensa de l'escola pública i en català. S'aprova proposta perquè
el mausoleu del General Prim sigui Bé d'Interès Nacional.

– Ple: S'aprova modificació interès del Pla d'Ajust (5,5 a 4,1% d'interès) a canvi d'acceptar les
exigències de l'Estat espanyol. S'aprova passar els treballadors i treballadores contractats per
EPEL-INNOVA als departaments de l'Ajuntament on treballen realment. Es rebutja moció en
contra de la LGTBIfòbia. Es rebutja moció per estendre l'estudi de contaminació atmosfèrica de
la Plataforma Cel Net i la Universitat Politècnica de Catalunya a la ciutat de Reus i demanar a
la Generalitat un control més exhaustiu de les emissions de la petroquímica. S'aprova instar a
la Generalitat  que s'obri  la residència de gent gran del Barri  Fortuny.  S'aprova demanar a
l'Estat espanyol el compliment de la llei de dependència.

Reunions previstes:

– Comissió Especial de Polítiques d'Habitatge Social – 16 juny
– Consell Municipal Discapacitats – 18 juny
– Consell Administració SAGESSA – 18 juny
– IMFE Mas Carandell – 19 juny

Actes on som convidats:

– Visita pisos municipals Patacada – 10 juny
– Jornada empresarial MKRC 2014 – 12 juny



– Presentació llibre “Sí, sóc sacerdot!” - 13 juny
– Trobada de puntaires Associació Dones Camí de Valls – 14 juny
– Romería del Rocío – 13, 14 i 15 juny
– Reconeixement docents jubilats – 16 juny
– Presentació llibre “Medicina, metges i malalts” - 17 juny
– Cloenda curs PQPI-PTT – 17 juny
– Recreació teatral primera matrimoni civil – 17 juny
– Festival Patinatge “101 dies pel Mundial” - 18 juny
– FotoArtReus – 20 juny
– Pregó de la Festa Major – 24 juny
– Cloenda cursos de català – 26 juny
– Celebració 25è aniversari CPNL – 26 juny
– Sopar benèfic Lliga contra el càncer – 28 novembre

Comentaris :

– Convoquem, realitzem i difonem roda de premsa sobre el CESICAT.
– Enviem  nota  de  premsa  sobre  el  prec  en  relació  al  cobrament  d'impostos  per  part  de

l'Ajuntament.


