
 INFORME DEL GRUP MUNICIPAL PER A L'ASSEMBLEA DE LA  CUP
(17/11/14 – 21/11/14)

Reunions realitzades :

– Alcalde :  L'Alcalde  ens  explica  la  remodelació  del  govern  i  de  l'estructura  empresarial  i
d'organismes autònoms. Li plantegem diferents dubtes al respecte i sobre la línia d'actuació
del govern. Un cop més, mostrem la nostra disponibilitat a col·laborar en aquells temes que
creguem oportuns, segons el nostre programa electoral, com hem fet al llarg del mandat.

– Consell Municipal Serveis Socials : La representant no hi pot assistir per motius laborals.

– Comissió Informativa Urbanisme : Informen que al Centre de Recursos per la Protecció de la
Salut i el Medi se li encomana la gestió de 2014 en relació a temes de salut pública. Informen
de l'adjudicació de diferents llicències urbanístiques. Es fa oficial el traspàs de carteres entre
l'ex-regidor Massó (Medi Ambient) i el regidor Monseny. Expliquen que faran una campanya
contra  el  malbaratament  alimentari.  Informen  que  s'han  finalitzat  les  obres  de  diferents
rotondes de la ciutat. Els tècnics estan seleccionant les persones dels Plans d'Ocupació. El
Departament de Territori informe favorablement de la memòria ambiental del sector C8, el que
permetrà continuar la tramitació de la construcció d'un restaurant a l'antiga “Comarcal” per part
de  l'empresa  Bon  Àrea.  Preguntem  sobre  la  denúncia  pesentada  per  Podemos  per
l'emmagatzament d'uralita en aquest solar. L'Ajuntament diu que se n'ha fet càrrec però que no
sap si ho cobrarà.

– Comissió Informativa Serveis Persones : S'aprova el preu públic del catàleg de l'exposició
de Joan Prim. S'aprova el conveni de col·laboració entre la Generalitat, l'Oficina de Suport a la
Iniciativa Cultural i  l'Ajuntament de Reus en relació als equipaments del Teatre Fortuny i el
Teatre Bartrina per  la  programació  de  2014.  S'aprova el  Pla de  Polítiques de Gènere.  La
Regidora de Participació ens agreix les aportacions fetes al Pla. Demanem quan ha costat la
redacció del Pla i no ens responen. Instem a la regidora que l'aprovació del Pla passi per debat
al plenari de l'Ajuntament.

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

Reunions previstes:

– Consell Assessor Urbanisme – 27 novembre
– Ple extraordinari pressupostos – 20 desembre

Actes on som convidats:

– Premis d'Idees per Promoure l'Ús del Català – 17 novembre
– Presentació Agenda Llatinoamericana – 18 novembre
– La solemnitat de 1733 en honor a sant Bernat Calbó – 20 novembre
– Inauguració Fira Tot Nuvis – 21 novembre
– Guardons diversitat funcional i moviments socials – 21 novembre
– Concert Santa Cecília Cor Mestral Prioral – 22 novembre
– Actes 50è aniversari Reus Ciutat Pubilla – 22 novembre
– 35è aniversari Taller Baix Camp – 25 novembre
– Cicle Testimonis Salvador Palomar – 27 novembre
– Sopar benèfic Lliga contra el càncer – 28 novembre
– Taller de jocs en català – 29 novembre
– Nit del Comerç i del Turisme – 29 novembre
– Dia Internacional Persones amb Discapacitat – 2 desembre



Comentaris :

– Participem en la roda de premsa al CATSalut per denunciar el Consorci encobert Sanitari de
Tarragona:  http://reus.cup.cat/noticia/mercad%C3%A9-confirma-verbalment-les-tesis-sobre-el-
consorci-encobert

– Denunciem una agressió feixista patida per un veí de Reus:  http://reus.cup.cat/noticia/la-cup-
denuncia-la-impunitat-de-les-agressions-feixistes

  


