
 INFORME DEL GRUP MUNICIPAL PER A L'ASSEMBLEA DE LA  CUP
(04/03/13 –  08/03/13)

Reunions realitzades :

– Junta  de  Portaveus :   L'alcalde  explica  que  s'ha  contractat  a  un  advocat  perquè  porti
l'acusació particular de l'Ajuntament en els processos judicials que hi ha engegats, en el marc
de  l'Operació  Cirurgia.  També  comenten  que  si  apareixen  noves  causes,  estudiaran  la
idoneïtat de presentar-s'hi també com a acusació, segons les seves característiques.

– Reunió  mocions  habitatge :  Ens  entreguen  una  proposta  de  moció  i  una  proposta  de
resolució en matèria d'habitatge per debatre i votar al Ple del mes d'abril. Ambdues propostes,
són fruit  de la sessió de la Taula Reus Amunt, així com d'un llistat de propostes que vam
traslladar des de la CUP al regidor d'Urbanisme, d'Hisenda i a la regidora de Serveis Socials.

– AAVV Pau Casals: Ens fan una radiografia de l'estat del barri. Ens expliquen, que igual com
moltes altres AAVV, a causa de les retallades pressupostàries de l'Ajuntament s'han quedat
sense local social, el que els impedeix realitzar la seva activitat regular (tallers de punta de
coixí,  classes  de  repàs  per  als  i  les  estudiants,  punt  d'informació  als  veïns  i  veïnes...).
Consideren que la qüestió del local és clau perquè l'AAVV pugui continuar treballant, així com
en destaquen la  necessitat  que té per  la  vida  social  del  barri.  També comenten diferents
incidències del barri,  en relació a la neteja de la via pública, de la inseguretat,  de la salut
pública...

– Treballadors/es del Centre Obert Mestral : Ens comenten que al desembre l'Ajuntament va
extingir el contracte amb la Fundació Privada Enxarxa que gestionava aquest centre. Que des
del 4 de febrer, tots els centres han recuperat l'activitat, menys del Mestral (Barri Gaudí). Que
el  servei  està  aturat  des  del  desembre  i  no  saben  si  el  tornaran  a  obrir,  ni  si  seran
contractas/des de nou per poder continuar desenvolupant la seva tasca. Plantejarem aquesta
problemàtica al Ple.

– Junta de Portaveus : No hi pot assistir per motius de salut.

– Ple: No hi pot assistir per motius de salut.

Reunions previstes:

– Aigües de Reus – 12 març
– REDESSA i AMERSAM  (Grup Econòmic) – 12 març
– GUPSA (Grup Econòmic) – 14 març
– Consell Administració INNOVA – 22 març

Actes on som convidats:

– Actes de la Dona'13 – 4-9 de març
– Manifestació “Contra l'ofensiva patriarcal i capitalista, desobediència feminista” - 8 de març
– Inauguració noves andanes Parc del Ferrocarril – 10 de març
– Presentació llibre Francesc Llevat (alcalde franquista de Reus) – 13 de març
– Motocalçotada Modernista Solidària AAVV Jardins de Reus – 17 març
– Actes Setmana Santa Reial Congregació de la Puríssima Sang – 20, 21, 22 i 29 de març

Comentaris :

– Enviem nota de premsa amb les propostes de la CUP al Ple.


