
 INFORME DEL GRUP MUNICIPAL PER A L'ASSEMBLEA DE LA  CUP
(15/10/12 –  19/10/12)

Reunions realitzades :

– Comissió  Informativa  Serveis  Econòmics:  No  hi  podem  assistir  per  solapament  de
convocatòries.

– Junta de Portaveus : S'informa que hi haurà tres mocions sobre l'Estat propi. Una pactada
entre CiU i ARAReus. Una altra del PSC-PSOE. I, una altra (l'originària) de la CUP. Durant la
setmana es va fer una reunió, on no es va convidar la CUP, per fer una moció que se pugués
aprovar i rebutjar la presentada per la CUP, però no se van poder ficar d'acord, i per això,
finalment se presenten dues mocions sobre el mateix tema, a més de la nostra.

– Ple: Es nomena Germán López com a nou regidor del GM PSC-PSOE, nomenament del nou
director  de  l'Institut  de  Museus  (ens  hi  abstenim  perquè  no  hi  ha  hagut  procés  de  lliure
concurrència). S'aproven les ordenances acceptant les esmenes presentades per ARAReus
(CUP i  PSC-PSOE hi  votem en contra).  S'aprova el  catàleg  de treballadors  amb els  vots
afirmatius de l'equip de govern. S'aprova una moció de CIU i ARAReus sobre l'Estat propi,
però no el punt sobre el dret a decidir (ens abstenim conjuntament amb el PSC-PSOE i no hi
ha prous vots afirmatius). La moció presentada pel PSC-PSOE sobre el mateix tema es va
rebutjar. La moció presentada per la CUP (aprovada en d'altres municipis per CiU i fins i tot
PSC) va ser rebutjada per tots els partits. S'aprova una proposta de resolució presentada pel
PSC-PSOE sobre la  reforma educativa del  ministre Wert.  S'aprova una moció de la  CUP
perquè el  nou govern autonòmic  reobri  les  comissions  d'investigació parlamentàries  sobre
l'àmbit  sanitari  i  els  bancs  i  caixes.  ARA Reus  presenta  una  moció  sobre  l'estat  dels
treballadors i treballadores de l'IMFE Mas Carandell que es rebutjada per l'equip de govern.

Reunions previstes:

– Consell Municipal de Joventut – 23 d'octubre
– Patronat de Turisme – 24 d'octubre

Actes on som convidats:

–

Comentaris :

– Fem comunicat de premsa amb propostes per al Ple.
– Fem comunicat de premsa amb valoració del Ple.


