
 INFORME DEL GRUP MUNICIPAL PER A L'ASSEMBLEA DE LA  CUP
(01/09/14 – 05/09/14)

Reunions realitzades :

– Junta  de  Portaveus :  El  Ple  ordinari  es  farà  el  26  de  setembre.  Es  realitzarà  un  Ple
extraordinari per votar la menció honorífica al Centre Cultural d'Andalusia i la Colla Gegantera,
per tal que es puguin lliurar les mencions en motiu de les Festes de Misericòrdia. El dia 5 i 19
es faran juntes de govern local. El dia 10 es farà el pregó de la Diada Nacional. El dia 11 a les
10 es realitzarà l'ofrena floral al Baluard i a les 11h l'alcalde rebrà les signatures recollides per
Òmnium i ANC. 
La CUP presentem una proposta en motiu de la Diada. S'aprova donar suport a les iniciatives
ciutadanes en motiu de la Diada i mostrar de nou el suport a la Consulta del dia 9. Es rebutja
convidar a la ciutadania a penjar l'estelada al balcó, així com que l'Ajuntament pengi l'estelada
al balcó.  
Ens queixem que el Consell Municipal de l'Esport no es convoca, tot i haver-hi forces punts a
debatre.  L'alcalde  assegura  que el  Mundial  de  Patinatge no  gerarà  cap tipus  de  dèficit.  
Ens  queixem que l'Ajuntament  no  dóna  resposta  a  diferents  instàncies  que hem registrat
demanant informació.  
Informen  que  es  realitzarà  un  canvi  de  presidència  a  Reus  Esport  i  Lleure.  Gomis  serà
substituïda per Sebastià Domènech. S'està acabant de realitzar una auditoria externa sobre
l'estat de l'empresa dirigida per l'interventor. A partir d'aquest informe i de les decisions que
prengui el BBVA, es plantejarà el futur d'aquesta (es preveu per començaments d'octubre).
Informen que els pagaments de Metrovacesa i l'evolució de les obres van sobre el previst.

– Comissió Informativa Serveis Econòmics :  Es desestimen les al·legacions presentades en
relació a la meritació productivitat 2014/2015 i la seva forma de pagament. El govern diu que si
que es van fer reunions per parlar d ‘aquest tema i que en l’acord pres al ple de juliol del 2014
es fixa el mes de febrer del 2015 per marcar en el calendari l’acceptació i el pagament de les
productivitats en la segona part  de l’exercici 2015 ja amb el nou mandat.  Canvien el 60 €
d’assistència per 60€ de productivitat acumulada.
S’aprova un conveni col·laboració amb el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la
Informació de la Generalitat per a la cessió de l’ús i compartició de l’ús d’infraestructures de
telecomunicacions. No té cap cost per l’Ajuntament i permetrà aprofitar recursos i fer arribar la
fibra òptica a diferents indrets de la ciutat.
S’aprova una reducció del cànon als paradistes del mercat central d’un 30 %, igual que l’any
passat. Votem a favor a canvi de ser informats en brevetat de certs impagaments d’alguns
paradistes  i  de  rebre  part  documental  en  relació  a  la  gestió  del  Mercat  Central  per  part
d’Amersam.
En el torn d’assumptes sobrevinguts demanem per segon cop que responguin a la petició d’un
informe en relació  amb el  detall  de facturació de totes  les àrees de l’Ajuntament.  Un cop
tinguem aquesta informació que vàrem demanar fa 7 mesos, conjuntament amb els model de
facturació de les empreses d’INNOVA i l’informe de fiscalització corresponents als exercicis
2012 i 2013 realitzarem un estudi de la gestió i facturació de pràcticament tot el mandat.

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

Reunions previstes:

– Junta Portaveus – 18 o 19 setembre
– Ple extraordinari – 18 o 19 setembre
– Ple ordinari – 26 setembre



Actes on som convidats:

– Festa de l'Esport – 4 setembre
– Conferència sobre la Guerra de Successió – 4 setembre
– Festes Barri Sol i Vista – 5, 6 i 7 setembre
– Festes Barri Mas Iglesias – 6 i 7 setembre
– Minut de silenci davant Biblioteca Pere Anguera – 6 setembre
– Festes Urbanització Mas Carpa – 6 i 7 setembre
– Conferència ·El 1714 al Priorat” - 9 setembre
– Diada del Club Natació Reus Ploms – 10 setembre
– Marxa de Torxes per la Independència – 10 setembre
– Manifestació Diada 11 de Setembre a Reus – 11 setembre
– Marxa solidària amb les malalties mentals – 20 setembre
– 3 Jornades sobre l'Alzheimer – 22 setembre
– Sopar benèfic Lliga contra el càncer – 28 novembre

Comentaris :

– Realitzem roda de premsa per explicar la proposta al Ple sobre els processos judicials oberts:
http://reus.cup.cat/noticia/la-cup-proposar%C3%A0-la-creaci%C3%B3-una-comissi%C3%B3-
de-seguiment-dels-processos-judicials

– Enviem nota de premsa amb la proposta a la Junta de Portaveus sobre la Diada de l'11 de
Setembre:http://reus.cup.cat/noticia/l11-de-setembre-lestelada-al-balc%C3%B3-de-lajuntament

– Realitzem roda de premsa per explicar els actes de l'Esquerra Independentista del Camp, en
motiu de la Diada:  http://reus.cup.cat/noticia/l%E2%80%99esquerra-independentista-creu-en-
la-mobilitzaci%C3%B3-i-la-desobedi%C3%A8ncia-com-claus-del-proc%C3%A9s-i

  


