
 INFORME DEL GRUP MUNICIPAL PER A L'ASSEMBLEA DE LA  CUP
(13/10/14 – 17/10/14)

Reunions realitzades :

– Consell  Administració  Reus  Transport :Es  van  presentar  les  noves  tarifes  i  targetes
d'autobús, així com els nous recorreguts de les línies 10 i 60. No es va votar res, només era
una reunió informativa. A precs i preguntes vam preguntar:

1-Quantes visites té la web.
2-Quanta gent ha comprat la nova targeta T365. En un mes només han venut 3 T365.
3-Si van arribar a algun acord econòmic amb la treballadora del PP contractada per 
l'empresa. Diuen que no van haver d'indemnitzar-la ja que tenia un contracte d'obra i 
servei.
4-Vam preguntar si eren gaire habituals els contractes precaris fins a fi d'obra i servei. Ens 
van dir que normalment feien a la gent un contracte indefinit...després de tres contractes 
anuals de prova. És a dir, 3 anys (3!) de prova abans no et fan un contracte indefinit. Vam 
fer que constés en acta que això era una vergonya.
5-Vam suggerir que a totes les reunions de RTP es passessin les comptes del que es 
portava d'exercici. Ens van dir que es feia a la reunió anual i que no estava previst fer-ho a 
cada reunió.

– Junta de Portaveus : El presentant no hi pot assistir per motius de salut. 

– Ple: El representant no hi pot assistir per motius de salut.

Reunions previstes:

–

Actes on som convidats:

– Acord nominació Reus Capital Cultural Catalana 2017 – 13 octubre
– Inauguració exposició numismàtica Prim – 14 octubre
– Inauguració curs acadèmic economia URV – 15 octubre
– Conferència “Els romanços com a eina de comunicació” - 15 octubre
– Jornada sobre l'aiguardent – 17 octubre
– Representació teatral Amorós a Sta Llúcia – 19 octubre
– Concentració 25è aniversari accident Vandellòs I – 19 octubre
– Marxa Ciclista reivindicativa – 19 octubre
– Mitja Marató & 10 km Reus – 19 octubre
– Cicle Testimonis Miquel Reverte i Caterina Martí – 23 octubre
– Festival Internacional de Moviment i Teatre Gestual COS – 23 octubre
– Inauguració curs escolar Centre Formació Adults Mas Pellicer – 23 octubre
– Festa AAVV Blancafort – 26 octubre
– Marató de donació de sang – 30 octubre
– Xerrada “Reus i el control sanitari marítim del port de Salou” - 30 octubre
– Cicle Testimonis M. Teresa Vallverdú – 6 novembre
– Sopar solidari Associació Alzheimer – 7 novembre
– Cicle Testimonis Salvador Palomar – 27 novembre
– Sopar benèfic Lliga contra el càncer – 28 novembre



Comentaris :

– Realitzem roda de premsa de presentació del procés participatiu de redacció del programa
electoral: http://reus.cup.cat/noticia/la-cup-inicia-un-proc%C3%A9s-participatiu-capgirar-reus

– Assistim  a  la  declaració  de  la  PAH  de  Reus  als  jutjats  pel  pis  ocupat  al  Barri  Fortuny:
https://twitter.com/CUPReus/status/521973521623560192

– Realitzem una assemblea oberta al Mercadal sobre la proposta del govern per la consulta del
9N: https://twitter.com/CUPReus/status/522128244100071424

– Presentem i moderem la primera sessió del cicle “Entre totes tot! Capgirem Reus” per a la
redacció  del  programa  electoral  de  la  CUP  a  les  eleccions  municipals  de  2015:
http://reus.cup.cat/pagina/entre-totes-tot

  


