
 INFORME DEL GRUP MUNICIPAL PER A L'ASSEMBLEA DE LA  CUP
(29/09/14 – 03/10/14)

Reunions realitzades :

– Cambra de Comerç : Intercanvi d'impressions sobre l'actualitat i balanç de la tasca de govern
municipal. Debat sobre propostes en infraestructures de mobilitat del territori. Debat entorn al
procés i la consulta del 9N.

– Recaptador municipal : Realitzem una trobada per tal de plantejar diferents dubtes sobre el
funcionament  de  la  unitat.  Així  com  també,  per  realitzar  consultes  sobre  la  recaptació
d'impostos.

– Comissió Informativa Serveis Econòmics : Es presenta l'informe d'intervenció de fiscalització
dels exercicis 2012-2013. Lliuren un document amb el resum dels canvis en les ordenances de
2015, en comparació a 2014. Es convoca una reunió per divendres que ve per parlar de les
ordenances. Sol·licitem reunió amb el regidor i amb l'interventor per tractar aquesta qüestió.
S'aprova la prorróga del lloguer del local on hi ha ubicat el Cafè de Reus per un període de 8
anys per un preu 1800€ + IVA al mes, a canvi que assumeixi el llogater el cost de diferents
obres i inversions que cal fer per l'accessibilitat  del local.   Entreguem a la presidenta Sra.
Alegret totes les instàncies que l'Ajuntament té pendent de respondre'ns.

– Comissió Informativa Serveis Persones : S'aproven els preus públics per la visita a la Bòbila
Sugranyes. S'aprova el conveni amb l'Agència de Salut Pública. En l'apartat d'informació de les
regidories, informen que la trobada de puntaires va ser un èxit i va anar molt bé. Les altres
regidores presents no tenen informació a presentar. La regidora de Serveis Socials diu que en
breu ens respondrà una instància que vam presentar, preguntant per la regulació de la Casa
dels Mestres.

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

Reunions previstes:

– Comissió Informativa Serveis Econòmics – 10 octubre
– Junta de Portaveus – 17 octubre
– Ple ordinari – 17 octubre

Actes on som convidats:

– Acte 25 anys Consorci per la Normalització Lingüística – 30 setembre
– Presentació revista Centre Lectura – 1 octubre
– Inauguració exposició Fotosport 2014 – 2 octubre
– Xerrada Plataforma 25 anys Vandellòs I – 2 octubre
– Conferència impacte independència en l'esport – 2 octubre
– Lliurament Memorial Pau Josep Vidal i Llecha – 3 octubre
– Trobada poesia social (ACABS) – 3 octubre
– Festiva infantil de dansa catalana – 3 octubre
– Festa inauguració nou local de Carrutxa – 4 octubre
– Festes Pilar Centre Cachirulo – 4 a 18 octubre
– Paella AAVV Pelai – 5 octubre
– Cerimònia benvinguda campionat món patinatge – 6 octubre
– Inauguració ExproReus – 8 octubre
– Exhibició de pàdel al Monterols – 11 octubre
– Inauguració exposició numismàtica Prim – 14 octubre
– Cicle Testimonis Miquel Reverte i Caterina Martí – 23 octubre



– Cicle Testimonis M. Teresa Vallverdú – 6 novembre
– Cicle Testimonis Salvador Palomar – 27 novembre
– Sopar benèfic Lliga contra el càncer – 28 novembre

Comentaris :

– Participem a la concentració al Mercadal en rebuig a l'anul·lació de le Llei de Consultes per
part del Tribunal Constitucional.

– Realitzem  roda  de  premsa  per  valorar  l'informe  d'intervenció  de  l'exercici  2012-2013  de
l'Ajuntament  i  INNOVA:  http://reus.cup.cat/noticia/l%E2%80%99informe-de-l
%E2%80%99interventor-lapida-el-pacte-de-gesti%C3%B3

  


