
 INFORME DEL GRUP MUNICIPAL PER A L'ASSEMBLEA DE LA  CUP
(06/08/11 - 12/08/11)

Reunions realitzades :

– Carles  Pellicer  truca  per  demanar-nos  que l'acompanyem a  reunir-nos  amb els  i  les
“indignades” que han tornat a acampar a la plaça. Li diem que naltros no hi intervindrem, ja
que, és una qüestió  entre “acampats/des”  i  Ajuntament.  Que les  persones acampades
només es representen a elles soles i, per tant, naltros no podem parlar ni en nom d'elles, ni
en nom del Consistori. Ell mateix es presenta amb el regidor de via pública a l'acampada
demanat que l'aixequin. Finalment autoritzen un punt d'informació davant la Casa Rull fins
al 15 d'octubre.

– Òmnium Cultural :ens comenten que volen participar a la marxa de torxes del 9-S, però
que els hi agradaria que hi participessin més entitats. Els hi comento que el temps és just i,
que podem treballar-ho de cara l'any que ve.

Actes on som convidats:

· Festes del Barri Pelai (del 12 al 15 d'agost)

Comentaris :

– Envio un correu a totes les CUPs proposant de presentar al proper Ple la moció contra l'espoli
fiscal,  en resposta a la reclamació de l'Estat als ajuntaments (Reus 6,742,233 €). Farners,
Girona, Les Borges Blanques... s'afegeixen a la proposta. Diferents CUPs la presentaran als
propers plens respectius.

– Redacto mocions respecte:
– Moció per la insubmissió fiscal a l'Estat i rebuig a l'espoli fiscal
– Moció per a sufragar el deute que l'ACA té amb Aigües de Reus a través de quedar-se amb

el cànon de l'aigua
– Moció per al retorn del cànon digital de l'SGAE i rebuig al pagament de llicències.
– Prec en relació a la manifestació de l'11 de Setembre

– Registrem instàncies sol·licitant:
– Relació de multes a les empreses privades per encartellar en llocs prohibits
– Relació de despeses per la visita dels i les catòliques europees
– Relació de factures de la compra de programari informàtic

– A petició de la comissió de via pública, registrem instàncies sol·licitant:
– Còpia del Pla d'Accessabilitat
– Còpia del Pla Educatiu de Ciutat


