
 INFORME DEL GRUP MUNICIPAL PER A L'ASSEMBLEA DE LA  CUP
(02/07/12 – 06/07/12)

Reunions realitzades :

– Reunió  amb  gerència  INNOVA i  secretaria : Realitzem  una  reunió  amb  un  membre  de
secretaria que a partir  d'ara assistirà a les reunions d'INNOVA, un secretari  d'INNOVA i el
gerent del hòlding. El tema de la reunió és la cessió d'informació que hem demanat des de fa
un any als consells d'administració. Fins ara se'ns havia negat, però amb l'entrada del cos
jurídic de l'Ajuntament s'ha reobert el debat. Finalment, acordem un seguit de criteris per tal de
poder accedir a certa informació, que fins ara se'ns negava al·legant que no hi teníem dret a
accedir-hi  en base a la  llei  de confidencialitat.  En tot  cas,  caldrà avaluar  en  les properes
setmanes els resultats d'aquesta trobada.

– Junta de Portaveus: Aproven la Declaració de l'Any Fuster que vam presentar com a CUP. Es
debat sobre una proposta de declaració entorn als fets succeïts per Sant Pere. Des de la CUP
qüestionem la tendiciositat del text i avancem que ens hi oposarem.

– Comissió Informativa Serveis Econòmics : Expliquen els comptes anuals de l'exercici 2011.

– Ple: S'aprova una declaració de condemna dels fets de Sant Pere. La CUP s'hi oposa. Es
monema el Consell Escolar. S'aprova la creació de l'Agència Reus Promoció. Ens hi oposem
perquè significa la participació de capital privat. S'aproven -amb el nostre vot negatiu- l'informe
dels comptes anuals de l'exercici 2011. S'aprova una proposta de resolució del PSC-PSOE en
suport a la immersió lingüística. Ens rebutgen una moció per resoldre els desequilibris salarials
entre els diferents treballadors i treballadores de l'Ajuntament i les empreses municipals. Ens
rebutgen una moció perquè l'Ajuntament pagui les factures als proveïdors de les empreses
que no han entrat al Pla d'Ajustament perquè no són 100% de l'Ajuntament.  Ens aproven una
moció en suport a les empreses cooperatives.

Reunions previstes:

–

Actes on som convidats:

– Festes del barri Horts de Miró – 7 i 8 de juliol
– Festes del Barri Gaudí – 8 de juliol
– V Aplec del Camp – 6, 7 i 8 de juliol

Comentaris :

– Enviem comunicat de premsa en resposta a les declaracions de l'alcalde responsabilitzant a la
CUP dels aldarulls del dia 28-J.


