
 INFORME DEL GRUP MUNICIPAL PER A L'ASSEMBLEA DE LA  CUP
(22/09/14 – 26/09/14)

Reunions realitzades :

– Ple extraordinari : S'aprova la moció presentada conjuntament per CIU i la CUP, a instàncies
de diferents entitats i partits de la ciutat, per mostrar el suport explícit de l'Ajuntament de Reus
a la Consulta del proper 9 de Novembre sobre la independència de Catalunya.

– Junta de Portaveus : Tots els partits (excepte PP) voten a favor de dedicar una via pública a
Pere Joan Barceló “Carrasclet”.

– Junta General RELLSA : S'aprova la dimissió dels consellers de CUP, CIU (inclosa presidenta
del Consell), PP i PSC del Consell d'Administració de Rellsa.

– Ple  ordinari :  S'aprova  la  modificació  del  Catàleg  de  Masos.  Canvis  en  diferents  òrgans
municipals. S'aprova demanar diners al SOC per realitzar un Pla d'Ocupació. Rebutges les
nostres  dues  mocions d'Aigua és Vida  i  Comissió  Especial  Seguiment  processos  judicials
(mirar la secció mocions presentades del bloc).  S'aprova moció del PSOE per mantenir  el
servei  del  SEM (ambulàncies)  a  Reus.  Ens  aproven  el  prec  sobre  l'informe de  multes  a
empreses per fer ús irregular de les cartelleres i no ens responen la pregunta sobre les dietes
que cobra l'alcalde al CAT i SIRUSA (mirar la secció mocions presentades del bloc).

Reunions previstes:

– Ple – 17 octubre

Actes on som convidats:

– Presentació llibre 50è aniversari Col·legi Sant Pau – 22 setembre
– Descoberta rètol Plaça de la Ràdio – 22 setembre
– Missa de Misericòrdia – 25 setembre
– Festes del Barri Monestirs – 26 al 28 de setembre
– Gala “Sort Campions” - 27 setembre
– Trobada d'Àligues dels Països Catalans – 27 setembre
– Acte 25 anys Consorci per la Normalització Lingüística – 30 setembre
– Presentació revista Centre Lectura – 1 octubre
– Inauguració exposició Fotosport 2014 – 2 octubre
– Lliurament Memorial Pau Josep Vidal i Llecha – 3 octubre
– Festes Pilar Centre Cachirulo – 4 a 18 octubre
– Paella AAVV Pelai – 5 octubre
– Cerimònia benvinguda campionat món patinatge – 6 octubre
– Inauguració ExproReus – 8 octubre
– Exhibició de pàdel al Monterols – 11 octubre
– Cicle Testimonis Miquel Reverte i Caterina Martí – 23 octubre
– Cicle Testimonis M. Teresa Vallverdú – 6 novembre
– Cicle Testimonis Salvador Palomar – 27 novembre
– Sopar benèfic Lliga contra el càncer – 28 novembre

Comentaris :

– Enviem  nota  de  premsa  amb  les  propostes  de  la  CUP  al  Ple  ordinari:
http://reus.cup.cat/noticia/propostes-de-la-cup-al-ple-de-divendres-12

  


