
 INFORME DEL GRUP MUNICIPAL PER A L'ASSEMBLEA DE LA  CUP
(08/07/13 –  12/07/13)

Reunions realitzades :

– Assemblea  Nacional  Catalana:  Ens  expliquen  el  procés  d'organització  i  logística  i  de
realització de la cadena humana prevista per l'11 de Setembre. Demanen la implicació de totes
les entitats de la ciutat, per tal de cobrir el tram que passa per Reus i la resta de la comarca.
També plantegen la possibilitat d'aprofitar la mobilització ciutadana per realitzar la cadena, per
tal de participar en la manifestació reivindicativa que organitza l'Esquerra Independentista del
Camp.  Aprofiten  per  comentar-vos  com  funciona  l'entitat  i  diferents  propostes  que  estan
treballant per realitzar actes en els propers mesos.

– Comissió Informativa Urbanisme : Nova parcel·lació d'una finca de la carretera de Constantí,
ja que la junta de compensació ha dit que l'original no estava ben feta. Proposta d'acord sobre
l'Oficina  de  l'Habitatge  amb  una  aportació  de  l'Agència  d'Habitatage  de  Catalunya  i  de
l'Ajuntament de Reus. S'informa de diferents qüestions referents a les diverses regidories: jocs
esportius a Mas Pellicer, mosquit tigre...

– Comissió  Informativa  Econòmics :  Es  dóna  compte  de  l'informe  de  fiscalització  de
l'interventor de l'exercici de 2011. S'informa de l'evolució del deute a proveïdors i el Pla d'Ajust.
Informen del plec de clàsules del concurs del servei de neteja de les dependències municipals.
Modificació dels estatuts del Gaudí Centre per poder rebre ajuts FEDER de la UE.

– Comissió  Informativa  Persones :  Desconvocada per  presidència,  sense donar  cap  mena
d'explicació.

Reunions previstes:

– Junta de Portaveus – 15 juliol

Actes on som convidats:

– Festes del Barri Mare Molas – 10 – 13 juliol
– 3a nit de BMX a l'Skate Parc – 12 juliol
– Festes del Barri i Diada de Santa Teresa – 11, 12 i 13 juliol
– Festes de la Urbanització del Pinar – 13 i 14 juliol
– Festes del Barri del Carme – 16 juliol

Comentaris :

– Assistim a les concentracions dels treballadors i treballadores de l'Hospital.
– Assistim a l'acció d'ocupació de La Caixa a Valls.
– Assistim com a ponents a l'Escola d'Estiu de la CUP a Barcelona.
– Assistim com a ponents en una assemblea oberta de la CUP de Riudoms.
– Enviem nota de premsa sobre la proposta de decàleg del PSC sobre l'Hospital.


