
 INFORME DEL GRUP MUNICIPAL PER A L'ASSEMBLEA DE LA  CUP
(09/02/15 – 13/02/15)

Reunions realitzades :

– Reunió explicativa POUM : El gruix de la reunió gira entorn a l'eix ferroviari:Desviament de les
mercaderies per una via paralela al cinturó que enllaça amb la C-14,què enllaçaria amb la línia
de ferrocarril direcció Lleida i una altra línia que enllaçaria amb l'estació. El regidor també va
parlar del projecte d'una nova estació al sud de la ciutat davant de la universitat a Bellisens. 
Després va parlar sobre el pla de mobilitat urbana:- Amplada mínima de les voreres 1.80m (si
són més estretes el carrer passarà a ser peatonal). Ens resta el dubte si aquest criteri també
s'aplicarà al Tomb de Ravals. 
Parla també dels “eixos cívics”, que consisteix en fer compatible el pas de vianants i circulació
de bicicletes a les entrades a la ciutat. 
Després  va  exposar  la  potenciació  de  la  matriu  agricola  i  valors  paisàgistics:  habitatges
familiars rurals, hoteler(cases rurals), patrimoni rural: masos,sòl agricola, proposta via verda,
regeneració espais  verds dintre del  terme municipal sota els principis de sostenibilitat  i  de
l'identitat(rieres,zona  roquis  etc..),  impacte  deles  infraestructures,  recuperació  zones
degradades, resoldre l'abocador de la Mina, xarxa de camins practicables.
Un altre punt que va explicar va ser el de la regenaració del teixit urbà: portal del carme i portal
nou(comunica el passeig fins a Sant Pere), edifici sindical i antiga SEAT (preservar edifici dels
sindicats i obertura de carrers en el solar que deixaria la seat.cap al tomb de ravals), antiga
Hispania (fer una plaça i fer recorreguts que vagin cap al tomb de ravals), la Sedera (edificar
conservant la façana).
També va esmentar la reorientació del model de creixement aplicant el plà local del habitatge
del 20-05-2014.
Fer un analisi acurat dels equipaments municipals.
Aplicar  els  principis  de  viabilitat  i  sostenibilitat  econòmica  a  la  promoció  inmobiliària  i
actuacions  rendibles  i  assumibles  per  la  ciutat(a  l'hora  de  fer  plans  parcials,promocions
inmobiliaries).
Digitalització planols de la ciutat(base gàfica digital).

– Comissió  Informativa  Serveis  Econòmics :  El  representant  no  hi  pot  assistir  per  motius
d'agenda.

– Comissió  Informativa  Serveis  Persones :  El  representant  no  hi  pot  assistir  per  motius
d'agenda.

– Comissió  Informativa  Serveis  Urbanisme :  El  representant  no  hi  pot  assistir  per  motius
d'agenda.

– Junta Govern  Local :  Modificació  de les  bases  per  a  la  concessió  de  subvencions  per  a
persones en situacions socioeconòmiques desfavorides. Revisió dels preus del contracte del
servei  de  recollida  pneumàtica  de  residus.  Conveni  entre  l'Ajuntament  i  Protecció  Civil.
Conveni  entre  l'Ajuntament  de  Reus  i  Tarragona  per  col·laborar  en  l'àmbit  de  la  pobresa
energètica. Aprovació subvencions per a contribuir a evitar la pobresa energètica. Aprovació
subvencions per al foment de l'esport base. Aprovació preus públics de les sortides i activitats
de les escoles bressol.

Reunions previstes:

– Taula Baixador de Bellisens – 17 febrer
– Junta de Portaveus – 20 febrer
– Ple ordinari – 20 febrer



Actes on som convidats:

– Presentació ball de quaresma i les set virtuts – 11 febrer
– Presentació estat redacció del POUM – 11 febrer
– Concert solidari del Círcol – 13 febrer
– Xerrada Escola Teresa Miquel Pàmies – 13 febrer
– Inauguració nou espai Gaudí Centre – 17 febrer
– Inauguració Escola d'Art i Disseny de Reus – 18 febrer
– Presentació Targeta Ciutat – 19 febrer
– Acte Renda Bàsica – 5 març

Comentaris :


