
 INFORME DEL GRUP MUNICIPAL PER A L'ASSEMBLEA DE LA  CUP
(27/02/12 – 02/03/12)

Reunions realitzades :

– Junta de Portaveus : El divendres 24 de febrer, en Junta de Portaveus, l'alcalde informa que
dilluns següent (27/02) es celebrarà Junta de Portaveus extraordinària per tractar els temes
Metrovacesa i  Gesfursa,  a  més de la  proposta  de declaració  presentada  per  la  CUP.  No
obstant el senyor alcalde, al cap d'unes hores, diu que no convocarà la reunió.

– Reunió del Grup Aigües : Només hi ha dos punts a l'ordre del dia. El primer, és que ARA Reus
ha demanat informació sobre les empreses.  Diuen que no li  poden donar físicament,  sinó
només consultar-ho. No obstant, no es parla del contingut del que han demanat.  El segon
punt, és l'explicació del procés de fusió de les tres empreses en una, per tal d'evitar despeses i
costos. En la propera reunió presentaran l'informe extens. Informen de les dietes cobrades en
l'anterior legislatura.

– Comissió Informativa Urbanisme : No hi assistim. El regidor està malalt.

– Comissió Informativa Serveis a les Persones : No hi assistim. El regidor està malalt.

Reunions previstes:

– Consell d'Administració d'INNOVA – 6 març
– Consell d'Administració EPEL-INNOVA – 6 març
– Reunió Consell Municipal Medi Ambient – 6 març
– Junta de Portaveus – 9 març
– Ple Municipal – 9 març
– Assemblea Nacional CUP – 11 març

Actes on som convidats:

– Xerrada presentació Coop'57 – 1 març
– Cassolada contra la reforma laboral – 2 març
– Calçotada Barri Pelai – 11 març
– Xerrada regidor CUP Reus – 14 març Círcol

Comentaris :

– Convoquem roda de premsa de les CUPs del Camp per presentar el document sobre sanitat.
La realitzem, amb la col·laboració de la resta de col·lectius de l'EIC, CGT, CATAC i Assemblea
Popular de Reus. Enviem nota de premsa a tots els mitjans.

– Enviem comunicat de suport a la vaga d'universitats i instituts d'arreu dels Països Catalans del
29 de febrer.


