
 INFORME DEL GRUP MUNICIPAL PER A L'ASSEMBLEA DE LA  CUP
(09/03/15 – 13/03/15)

Reunions realitzades :

– Comissió d'Honors i Distincions : Concessió de Fill Il·lustre al desparegut Ramon Ferran (hi
votem a favor). Concessió menció honorífica municipal al Col·legi Maria Rosa Molas de Reus
(hi votem en contra).

– Junta Portaveus : El representant no hi assisteix per motius d'agenda.

– Ple: El Síndic de Greuges exposa la memòria de la seva activitat durant l'exercici 2014. Agraïm
la seva tasca i destaquem determinats temes que hem treballat plegats.
S'aprova per unanimitat la distinció de fill il·lustre de la ciutat a l'escultor Ramon Ferran.
S'aprova  per  unanimitat  una  moció  per  la  reducció  de  les  llistes  d'espera  a  l'Hospital,
presentada pel PSOE.
Es rebutja una moció del PSOE (pel vot de qualitat de l'alcalde i l'abstenció del PP) per exigir
que es multi als bancs que tenen pisos buits.
S'aprova  per  unanimitat  moció  d'ARA Reus  per  crear  incentius  per  a  la  rehabilitació  dels
edificis de la ciutat.
Es rebutja proposta de la CUP per la unificació de la llista d'espera a l'Hospital Sant Joan.
S'aprova per unanimitat una moció de la CUP per promoure mesures d'estalvi energètic.
S'aprova per unanimitat una moció de la CUP per impulsar el Pla Educatiu de Ciutat.

Reunions previstes:

– Reus Mobilitat i Serveis (AMERSAM) - 16 març
– Reus Transport – 16 març
– Consell Municipal Polítiques de Gènere – 18 març

Actes on som convidats:

– Inauguració exposició Dripping als rentadors – 9 març
– Inauguració exposició Maria Rosa Molas – 10 març
– Inauguració exposició Visions del patrimoni del Baix Camp – 11 març
– Inauguració exposició Parelles artístiques – 13 març
– Inauguració pista esportiva Sant Josep Obrer – 14 març
– Inauguració Fira Epocauto – 14 març
– Xerrada “Ciutadans musulmans: drets, deures i obligacions” - 14 març
– Sopar inauguració bicentenari Maria Rosa Molas – 21 març
– Dia Mundial Síndrome Down – 21 i 22 març
– Calçotada AAVV Urbanització Blancafort – 22 març
– Festa anual del Col·legi d'Advocats de Reus – 27 març
– Debat electoral discapacitats i moviments socials – 17 abril
– Sopar per recollir fons pel Campionat de Catalunya de tennis taula d'Special Olympics – 18

abril

Comentaris :

– Convoquem, realitzem i difonem roda de premsa sobre la contractació d'un nou interventor i la
personació  de  l'Ajuntament  en  els  diferents  procediments  judicials:
http://reus.cup.cat/noticia/la-cup-creu-que-avui-%E2%80%9Cpoblet-i-p%C3%A9rez-esta-
brindat-amb-cava%E2%80%9D

– Difonem les propostes de la CUP al Ple que s'ha celebrat aquest divendres: http://reus.cup.cat/



noticia/propostes-de-la-cup-al-ple-daquest-divendres
– Difonem la incorporació de la proposta de BiciCamp de Pla Director de Mobilitat en Bicicleta a

Reus  a  l'esborrany  del  programa  electoral:  http://reus.cup.cat/noticia/la-cup-assumeix-la-
proposta-de-pla-director-de-la-bicicleta

– Acompanyem a les persones de la PAH denunciades pel SAREB per l'ocupació d'un immoble.


