
 INFORME DEL GRUP MUNICIPAL PER A L'ASSEMBLEA DE LA  CUP
(04/06/12 – 08/06/12)

Reunions realitzades :

– Consell Seguiment Immigració : S'entrega un informe sobre les dades demogràfiques de la
ciutat en relació a la migració dels darrers anys.

– Reus Amunt (taula anticrisi) : Expliquen que la “taula” serà un seguit  de conferències. La
presentació consisteix en una xerrada d'un professor d'ESADE. El projecte no té res a veure
amb la proposta inicial que va fer la CUP.

– Patronat IMFE Mas Carandell : El nostre reprsentant no hi pot assistir per motius laborals.

– Consell Municipal Joventut : S'aprova un text de suport al Víctor (militant de l'EI detingut).
Presentem les nostres esmenes al Pla Local de Joventut (som els únics que ens l'hem llegit).
Ens informen que han realitzat modificacions al contingut del web tal i com es va demanar en
passades reunions. Accepten la nostra proposta de co-gestió del Casal de Joves, entre tècnics
de l'Ajuntament i entitats juvenils. Sobre la nostra proposta de revisar les condicions d'ús dels
espais públics per part de les entitats, ens contesten que tot continuarà igual. Remarquem que
des de la CUP continuarem treballant pequè els entitats puguin fer ús dels espais públics. A
proposta de la CUP es crea una comissió per reformar els estatuts del Consell Municipal de
Joventut i fer-lo més participatiu i democràtic. Al setembre es reunirà la comissió que farà la
proposta de redactat. 

– Reunió amb Francesc Vallès (PSC-PSOE) :  El  regidor es reuneix amb Francesc Vallès a
petició seva. Intercanvi d'opinions sobre la situació de la ciutat i el futur polític d'aquesta.

– Junta de Portaveus : El regidor no hi pot assistir per la seva compareixença als jutjats per
declarar sobre l'escrit presentant a fiscalia sobre INNOVA.

– Ple: El regidor no hi pot assistir per la seva compareixença als jutjats per declarar sobre l'escrit
presentant a fiscalia sobre INNOVA.

Reunions previstes:

– Consell d'Infants – 12 de juny
– GECOHSA – 12 de juny
– Presentació Any Fortuny – 12 de juny
– Comissió seguiment Reglament Lingüístic – 13 de juny
– Presentació Club Cambra – 13 de juny
– Acte de cloenda Setmana de l'esperit olímpic – 15 de juny
– Homenatge primer mestres de mestres de català – 15 de juny
– Acte cloenda cursos català CPNL – 19 de juny

Actes on som convidats:

– Festes Barri Immaculada – 9-10 juny

Comentaris :

– Convoquem, realitzem i difonem roda de premsa de valoració del Ple i procés INNOVA.


