
 INFORME DEL GRUP MUNICIPAL PER A L'ASSEMBLEA DE LA  CUP
(10/11/14 – 14/11/14)

Reunions realitzades :

– Junta de Portaveusa : Es parla de l'organització del Ple, marcat pel trencament del pacte de
govern entre CiU i PP. Es posa sobre la taula la precipitació del pacte, ja que no s'ha pensat en
com s'estrucutarà el nou govern i les empreses, el que provoca que tot i el trencament del
pacte, el PP encara mantingui càrrecs.

– Ple ordinari : L'Alcalde explica els canvis en el govern municipal després del trencament del
pacte de govern. Tanmateix, encara no s'han signat els decrets, ni tampoc informa dels canvis
en les empreses. Els diferents grups municipals fan valoració del canvi de govern i l'ALicia
Alegret fa un discurs de comiat dels càrrecs que ostentava el seu grup municipal. S'aprova la
proposta que presentem per garantir una mobilitat digne als estudiants universitaris de Reus
que estudien fora. Insistim en que ja se va aprovar una proposta més global sobre transport
públic, però que en tres anys no s'ha fet res al respecte, i que per tant, exigim que els acords
que es prenen al Ple es portin a la pràctica. Les altres dues propostes són rebutjades. La que
fa referència al Consorci Sanitari, cap de les formacions intenta fer debat i l'Alcalde ens insta a
fer via a acabar. La que fa referència a la ILP per l'Educació Pública, el PSC i CiU hi voten en
contra perquè defensen la LEC i el PP hi vota en contra perquè defensa la LOMQE. També
realitzem un prec demanant un concurs per regularitzar la plaça de cap de la Guàrdia Urbana.
Responen que s'inclourà dins el pressupost de 2015, però que no se convocarà el concurs fins
passades les eleccions municipals. També fem un prec preguntant per l'auditoria de RELLSA i
el futur de l'empresa. No ens responen en cap data concreta. Simplement diuen que hi estan
treballant. Totes les propostes presentades les podeu trobar a http://gm.cupreus.cat/mocions-
presentades/

Reunions previstes:

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

Actes on som convidats:

– Sopar solidari Parcel·les Casas – 14 novembre
– Concert de Santa Cecília Palau Bofarull – 15 novembre
– Fira de l'Oli – 14 i 15 novembre
– Premis d'Idees per Promoure l'Ús del Català – 17 novembre
– 35è aniversari Taller Baix Camp – 25 novembre
– Cicle Testimonis Salvador Palomar – 27 novembre
– Sopar benèfic Lliga contra el càncer – 28 novembre
– Dia Internacional Persones amb Discapacitat – 2 desembre

Comentaris :

–

  


