
 INFORME DEL GRUP MUNICIPAL PER A L'ASSEMBLEA DE LA  CUP
(02/02/15 – 06/02/15)

Reunions realitzades :

– Comissió Informativa Urbanisme :  Se cedeix un terreny a la Generalitat per una possible
ampliació de l'IES Josep Tapiró. S'informe del pla de protecció civil per carnaval. S'informa de
diferents llicències d'obra. Informem que tenim indicis que s'està poden utilitzar glisofats en
diferents espais públics. El regidor se compromet a enviar inspectors per comprovar-ho. Fem
una esmena a l'acta de la reunió anterior, per fer constar que vam pregunar -per enèssim cop-
sobre la legalitat d'un cartell del Carrefour a la via pública. Responen que hi ha la previsió que
la setmana que ve se retiri.

– Comissió Informativa Serveis Persones: S'aproven (per vot de qualitat de la presidenta) els
preus  públics  per  les  sortides  i  activitats  de  les  escoles  bressol  municipal.  S'aprova  la
modificació  en  la  representació  municipal  al  consells  escolars  de  cada  centre.  Però  no
s'escullen representants per als consells dels centres concertats. La regidora se compromet a
fer una carta als centres concertats perquè permetinla participació de l'Ajuntament als seus
consells. Entre el 10 i 17 de març s'obre la preinscripció escolar. Hi ha una proposta de portar
una exposició sobre matemàtiques des de Barcelona, però té un cost molt elevat. Els diferents
regidors implicats se reuniran per a veure com se pot fer per reduir costos.

– Comissió Informativa Serveis Econòmics : S'aprova adaptar els preus públics del servei de
recollida pneumàtica de brossa segons l'IPC. S'aprova que el senyor Adserà reguli la seva
jornada  de  la  següent  manera:  12%  gerent  Fundació  Rego  (escola  pilots  aviació)  i  88%
INNOVA. Preguntem per les instàncies pendents de resposta. El regidor Enrech diu que hi està
treballant. Demanem que se'ns informi dels plusos dels sous de la guàrdia urbana. 

– Junta Govern Local : S'aprova bases contractació servei de deshabituació i reinserció social
de persones amb dependència a les drogues. S'aprova l'encàrrec a Reus Mobilitat i Serveis
per  al  manteniment  de  les  escoles  i  llars  d'infants.  Modificació  bases  subvencions  per  a
persones  amb  dificultats  econòmiques  per  incorporar  a  la  subvenció  de  l'IBI.  Declaració
compatibilitat d'un treballador de Reus Serveis Municipals, SA (INNOVA). Aprovació del pla de
protecció civil per Carnaval.

Reunions previstes:

–

Actes on som convidats:

– Inauguració Fira de Comerç Online – 4 febrer
– Xerrada “Què és la glosa?” - 5 febrer
– Campionat de Catalunya de patinatge – 7 i 8 febrer
– Presentació ball de quaresma i les set virtuts – 11 febrer
– Presentació estat redacció del POUM – 11 febrer
– Xerrada Escola Teresa Miquel Pàmies – 13 febrer
– Inauguració nou espai Gaudí Centre – 17 febrer
– Acte Renda Bàsica – 5 març
–



Comentaris :

– Enviem nota de premsa sobre la contractació temporal i parcial dels treballadors i treballadores
de la nova residència al Barri Fortuny:  http://reus.cup.cat/noticia/la-cup-denuncia-que-el-grup-
sagessa-promou-la-precarietat-laboral

– Enviem  nota  de  premsa  sobre  el  correu  de  CiU  enviat  a  les  entitats  de  la  ciutat:
http://reus.cup.cat/noticia/la-cup-critica-l%E2%80%99electoralisme-de-ciu-amb-les-entitats


