
 INFORME DEL GRUP MUNICIPAL PER A L'ASSEMBLEA DE LA  CUP
(11/06/12 – 15/06/12)

Reunions realitzades :

– Consell  General  IMAC:  Expliquen  la  programació  i  pressupost  de  la  Festa  Major  i  del
programa Estiu a la Fresca.

– Consell d'Infants : El Consell d'Infants proposta un seguit de propostes. Des de la CUP llegim
un conte i animem als xiquets i xiquetes presents a participar en la política de la ciutat, posant
l'accent en la necessitat  de crear mecanismes de participació com l'Audiència Pública que
s'està celebrant.

– GECOHSA:  No hi  assistim,  ja  que coincideix  amb la gravació  del  debat  de  portaveus de
l'Ajuntament a Canal Reus TV.

– Any Fortuny : El nostre reprsentant no hi pot assistir per motius personals.

– Comissió seguiment Reglament Lingüístic : El nostre representant no hi pot assistir perquè
assisteix a la declaració dels companys de Cafè amb Llet a la Ciutat de la Justícia.

– Comissió Informativa de Serveis a les Persones : Presenten les bases per a la subvenció
per a l'escolarització a les escoles bressols municipals.  Hi  votem en contra perquè també
incorpora el requisit d'un mínim de 2 anys d'empadronament per optar-hi! Preguntem perquè
estan denegant la cessió gratuïta de la targeta de tarnsport a persones discapacitades. No ens
saben respondre. Preguntem sobre el cas de persones desnonades a qui cobren impostos
quan no tenen capacitat econòmica per fer-ne front. Diuen que serveis socials treballarà cada
cas de forma personalitzada. Fem un prec per  reunir-nos amb el  regidor  d'urbanisme i  la
regidora  de serveis  socials  en  relació  a l'habitatge  social,  on  convidarem a la  Plataforma
d'Afectats  per  la  Hipoteca  a  assistir-hi.  Preguntem  sobre  l'aprovació  del  reglament  de
participació i ens contesten que “està sobre la taula”.

Reunions previstes:

– Assemblea General de la CUP – 17 de juny
– Formació dels i les conselleres municipals de la CUP – 17 de juny

Actes on som convidats:

– Manifestació en solidaritat amb les persones detingudes i empresonades – 16 de juny
– Acte d'homenatge als i les mestres jubilades – 18 de juny
– I Conferència de l'Esport Local – 18 de juny
– Acte cloenda cursos català CPNL – 19 de juny
– Festa Major 2012 – 20 al 29 de juny
– Festes Barri Sol i Vista – 22, 23 i 24 juny
– Pregó Festa Major – 25 de juny
– V Aplec del Camp – 6, 7 i 8 de juliol

Comentaris :

– Assistim  al  debat  de  portaveus  de  l'Ajuntament  a  Canal  Reus  TV,  en  motiu  del  primer
aniversari de l'inici de la legislatura.

– El regidor assisteix a la tertúlia de divendres de Punt6 Ràdio.
– Assistim a la Ciutat de la Justícia de L'Hospitalet de Llobregat per donar suport al company i la

companya de Cafè amb Llet,  els quals han estat  denunciats per un alt  càrrec de CiU per
denunciar les pressumptes irregularitats al sistema sanitari català.

– Enviem a la rotativa l'InfoCUP2, coincidint amb la Festa Major de 2012.


