
 INFORME DEL GRUP MUNICIPAL PER A L'ASSEMBLEA DE LA  CUP
(06/10/14 – 10/10/14)

Reunions realitzades :

– Comissió Informativa Econòmics : Presenten la modificació de crèdit que s'ha d'aprovar a
Junta  de  Govern  Local  i  al  proper  Ple.  També  ens  presenten  la  proposta  d'ordenances.
Recordem que en la darrera reunió vam presentar totes les instàncies demanant informació
que no ens han lliurat. Ens diuen que hi estan treballant. Demanem llistat dels beneficiaris dels
plans d'ocupació de 2012 i ens deriven a un regidor no present. Demanem explicacions sobre
els darrers desplegaments policials d'operacions anti-droga. No podem explicar la resposta, ja
que podria ser constitució de delicte. Preguntem de nou si l'Ajuntament està personat en la
causa dels  “8 de Reus”.  Ens responen que ho miraran.  Preguntem sobre el  nomenament
provisional  del  senyor  Pagès com a cap de la  Guàrdia  Urbana.  Ens responen que era la
persona més idònia.

– Comissió  Informativa  Urbanisme :  Després  de  dos  anys  presenten  el  Pla  de  Mobilitat
Urbana. Ens han de passar per escrit la resposta a les nostres al·legacions. Informen d'una
multa per un gos perillós. Informent que estan arreglant el Camí de les Puntes. S'està fent un
tractament  a  l'arbrat  contra  una  plaga.  Informen  que  han  acceptat  una  queixa  que  vam
presentar  sobre  publicitat  irregular  a  la  via  pública  d'una empresa (han tardat  més de 20
mesos).  Preguntem  com  està  la  instal·lació  d'un  espai  habilitat  per  autocaravanes.  Ens
responen que estan estudiant  l'espai adequat.  Preveuen que en sis mesos s'arribi  al  75%
d'ocupació dels pisos de la Patacada. Qüestionem el preu del lloguer i ens responen que es
deu a la inversió que s'hagut de realitzar per reprendre les obres que se van quedar a mitges.
Faran 5 rotondes noves en diferents punts de la ciutat que tindran un cost 100.000€.

– Junta de Govern Local :  S'aprova una modificació de crèdits,  és a dir,  se dóna de baixa
despeses previstes en els pressupostos i els diners resultants se destinen a d'altres despeses.
En aquest cas, la principal baixa són 560,000€ destinats als interessos d'un crèdit bancari i la
principal alta són 240,000€ per cobrir les pèrdues de la societat Reus Esport i Lleure, SA.

Reunions previstes:

– Junta de Portaveus – 17 octubre
– Ple ordinari – 17 octubre

Actes on som convidats:

– Cerimònia benvinguda campionat món patinatge – 6 octubre
– Presentació llibre cultura judeocatalana a Tortosa – 7 octubre
– Inauguració ExproReus – 8 octubre
– Jornada portes obertes pisos lloguer Barri Carme – 9 octubre
– Reconeixement estudiants selectivitat – 10 octubre
– Jornada Dia Mundial Salut Mental Associació Dr. Tosquelles – 10 octubre
– Cerimònia cloenda Mundial Patinatge- 11 octubre
– Exhibició de pàdel al Monterols – 11 octubre
– Festa I aniversari de la PAH Reus – 12 octubre
– VIII Ral·li Clors Barenys – 12 octubre
– Acord nominació Reus Capital Cultural Catalana 2017 – 13 octubre
– Inauguració exposició numismàtica Prim – 14 octubre
– Inauguració curs acadèmic economia URV – 15 octubre
– Jornada sobre l'aiguardent – 17 octubre
– Cicle Testimonis Miquel Reverte i Caterina Martí – 23 octubre



– Festa AAVV Blancafort – 26 octubre
– Marató de donació de sang – 30 octubre
– Cicle Testimonis M. Teresa Vallverdú – 6 novembre
– Cicle Testimonis Salvador Palomar – 27 novembre
– Sopar benèfic Lliga contra el càncer – 28 novembre

Comentaris :

– Realitzem  roda  de  premsa  de  presentació  de  la  campanya  “Paga  el  que  toca!”:
http://reus.cup.cat/noticia/la-cup-inicia-la-campanya-%E2%80%9Cpaga-el-que-toca
%E2%80%9D

– Participem a la recepció oficial del Mundial de Patinatge, on lliurem una carta al president de la
Federació Espanyola de Patinatge, sr. Paniagua, reivindicant el reconeixement oficial de les
seleccions esportives catalanes.

– Difonem  la  campanya  Esquerres  pel  Sí  Sí:  http://reus.cup.cat/noticia/esquerres-pel-s
%C3%AD-s%C3%AD

– Participem a la concentració dels #estudiants9N en vaga de 48 hores per defensa la consulta.
  


