
 INFORME DEL GRUP MUNICIPAL PER A L'ASSEMBLEA DE LA  CUP
(03/11/14 – 07/11/14)

Reunions realitzades :

– Comissió  Informativa  Serveis  Persona :  Votem a  favor  de  la  creació  de  la  Taula  per  la
Pobresa Energètica de Reus,  prèvia  resposta que no es  tindran en compte els  dos anys
d'antiguitat  d'empadronament  per  accedir  a  les ajudes  que es derivin  de  l'acció  d'aquesta
Taula. Votem a favor de la renovació de membres del Consell  Municipal Escolar. Informen
d'unes jornades sobre diversitat en l'àmbit educatiu. Informen que es repetirà la Fira d'Entitats,
però enlloc de fer-ho al carrer, se farà al Centre Cívic del Carme. Informen que estan treballant
en els actes del  Dia Internacional  de la  Infància.  També informen de l'èxit  d'una enquesta
d'opinió  sobre  l'Escola  d'Adults.  Informen  que  estan  treballant  per  la  instal·lació  de
desfibril·ladors  en  diferents  espais  de  la  ciutat.  Lliuren  informació  sobre  la  matriculació  a
l'Escola Marta Mata. Realitzem un prec demanant la quantitat de reusencs que estudien a la
URV.

– Comissió Inforamtiva Serveis Econòmics : Es dóna compte de l'informe trimestral sobre el
Pla d'Ajust. S'aprova la sol·licitud de l'ampliació del termini de les liquidacions dels impostos de
l'Estat  sense  interessos.  Preguntem  sobre  l'adjudicació  del  restaurant  del  Gaudí  Centre.
Informen que s'ha atorgat a l'empresa que gestiona el Bar Casa Coder, que pagarà 3.010€ al
mes de lloguer.

– Consell  General  Agència  Reus  Promoció :  El  representant  no  hi  pot  assistir  per  motius
d'agenda. 

Reunions previstes:

– Ple – 14 novembre
– Consell Municipal Serveis Socials – 20 novembre
– Ple extraordinari pressupostos – 20 desembre

Actes on som convidats:

– Festival Memorimage – 5 a 8 novembre
– Acte Esquerres pel Sí Sí – 5 novembre
– Inauguració del Ganxet Pintxo – 5 novembre
– Cicle Testimonis M. Teresa Vallverdú – 6 novembre
– Sopar solidari Associació Alzheimer – 7 novembre
– Acte campanya 9N CUP a la Palma – 7 novembre
– Inauguració exposició Universus Palau Bofarull – 7 novembre
– Sopar solidari Parcel·les Casas – 14 novembre
– Concert de Santa Cecília Palau Bofarull – 15 novembre
– 35è aniversari Taller Baix Camp – 25 novembre
– Cicle Testimonis Salvador Palomar – 27 novembre
– Sopar benèfic Lliga contra el càncer – 28 novembre

Comentaris :

– Enviem  nota  de  premsa  instant  a  Carles  Pellicer  a  informar  sobre  la  consulta  del  9  N:
http://reus.cup.cat/noticia/la-cup-de-reus-insta-pellicer-ser-proactiu-en-la-consulta-del-9n



– Enviem nota de premsa denunciant la negativa d'Alicia Alegret a ampliar freqüència busos per
votar el  9N:  http://reus.cup.cat/noticia/alegret-nega-ampliar-la-freq%C3%BC%C3%A8ncia-de-
busos-pel-9n

  


