INFORME DEL GRUP MUNICIPAL PER A L'ASSEMBLEA DE LA CUP

(01/08/17 –31/08/17)

Activitat del Grup Municipal i de l'assemblea local de la CUP de Reus
Al llarg del mes s'han anat treballant diferents línies de treball relacionades amb temes nous i
d'altres que ja es portaven d'abans.
S'han fet alguns preparatius relacionats amb la campanya a favor de la internalització del servei
de la neteja viària de Reus i de la recollida dels residus, actualment serveis en mans de l'empresa
FCC.
S'ha anat treballant per part del grup municipal de la CUP diferents aspectes legals,
administratius, polítics i també comunicatius relacionats amb la situació de les famílies que han
ocupat pisos al carrer Joan Coromines de la ciutat de Reus, malgrat el bloqueig per part del
govern municipal que ha respòs a l'estigma i a la catalogació de delinqüents a ciutadans (menors
inclosos) que per contra de ser qualificats per part de polítics amb responsabilitat de govern,
haurien de ser administrats per aquests.
Al llarg d'aquestes setmanes s'han anat fent els preparatius dels actes previstes el proper mes de
setembre, que inclouen: la marxa de torxes del dia 10 de setembre i la manifestació de la Diada
del mateix dia 11 de setembre pels carrers de la ciutat de Reus, i els actes a favor del SÍ en el
referèndum al que són convocats els ciutadans i ciutadanes de Catalunya el dia 1 d'octubre.
Logística, preparatius, permisos, contactes... .
Aquests actes comprenen també l'acte del dia 10 de setembre al Parc Dr Claudi Tricaz pel matí,
l'acte del dia 15 de setembre a la plaça de la Cultura de la Pau i el del dia 21 de setembre a
l'avinguda del Carrilet.
Durant aquest mes l'assemblea local de la Cup de Reus i col·laboradors han participat activament
en la difusió de material favorable a la consulta i a la independència del nostre poble. Feina que es
continuarà desenvolupant els propers dies previs per tal de defensar el referèndum on tothom hi
pugui expressar el seu vot, sigui en el sentit que sigui.
A banda, el grup municipal ha començat a preparar el proper ple municipal, el dia 15 de setembre,
i ha atès a persones i col·lectius que s'han apropat al despatx per diferents temes.

Tot seguit tota la resta d'activitat institucional de la CUP a llarg del mes d'octubre.

INFORME DEL GRUP MUNICIPAL PER A L'ASSEMBLEA DE LA CUP
1.-RESUM REUNIONS INSTITUCIONALS:
Signatura dels Comptes Generals del 2016

09/08/2017

En nom de la CUP hi assisteix l'Edgar Fernández
És un resum de l'aplicació dels pressupostos de l'any 2016, per tal que aquests siguin traslladats a
la Sindicatura de Comptes de la Generalitat i al Tribunal de Cuentas del Estado. Se'n fa un resum
per part de l'Interventor Municipal i se signen per part dels representants dels partits consistorials.

2.-REUNIONS I ACTES INSTITUCIONALS PREVISTOS PER AL MES DE SETEMBRE:
–
–
–
–
–

Acte ANC en motiu del referèndum. 07/09/2017.
Parlament institucional a l'Ajuntament a càrrec d'Àngels Oller. 10/09/2017.
Ofrena institucional a la plaça del Baluard. 11/09/2017.
Comissions informatives prèvies al ple. 12/09/2017.
Ple municipal. 15/09/2017

3.- PREMSA:
S'ha anat treballant per les xarxes tot allò que fa referència a l'actualitat municipal:
http://cupreus.cat/?p=866

4.-ACTES ALS QUE ASSISTEIX EL GRUP MUNICIPAL:
La Mariona i l'Edgar assisteixen a la concentració a l'Ajuntament de repulsa contra els
atemptats. 19/08/2017.
–

La Mariona assisteix a la Junta de portaveus d'urgència convocada en motiu dels
atemptats a Barcelona i Cambrils. 25/08/2017.
–

La Mariona assisteix a la concentració convocada pel col·lectiu musulmà de Reus i
comarca. 25/08/2017
–

La Mariona i la Marta Llorens assisteixen a l'acomiadament dels nens saharauis que han
passat l'estiu a Reus. 31/08/2017
–

