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

(19/09/16 – 25/09/16)
Activitat del Grup Municipal
El dilluns els membres del Grup Municipal fan una reunió per tal de posar-se al dia respecte a
diferents temes que hi ha pendents i per avançar en els treballs de cara a les ordenances fiscals
que properament s'han d'anar tractant en dates properes en plenari municipal. En aquest sentit
fem reunions amb tècnics i representants polítics per tal d'anar desbrossant camí.
Preparem prèviament amb les comissions corresponents de l'assemblea de la CUP les properes
reunions que hi ha derivades del seguiment dels acords de pressupostos que van signar la Cup i
l'equip de govern de la ciutat.
El dimarts hi ha la reunió de la Comissió Especial per la Creació de la Targeta Resident a la que hi
assisteix l'Oriol en nom de la CUP.
La Mariona i l'Oriol assisteixen a l'edició especial que es fa del programa de Canal Reus “Avui per
demà”, que arriba al seu número 500.
El dimecres dia 21 de setembre els regidors Marta Llorens, Mariona Quadrada i Oriol Ciurana
assisteixen a l'entrega dels Guardons de la Ciutat de Reus que es fa al vespre. El Grup Municipal
de la CUP emet un article d'opinió de la Mariona Quadrada respecte al discurs que va fer Josep
Ignasi Sarinyana en el nomenament de fill il·lustre de la ciutat a mossèn Gil, pel seu caràcter
proselitista religiós i també de caràcter teològic.
Dijous dia 21 de setembre, l'Oriol Ciurana assisteix a la reunió de la Comissió Especial per
elaborar el Pla Directori per la Mobilitat en Bicicleta.

A sota resum de les reunions assistides per part de membres de l'assemblea de la CUP
relacionades amb l'Ajuntament.

RESUMS DE LES REUNIONS ASSISTIDES
Resum Consell Municipal de l'IMAC 16 de setembre del 2016
Ve de la setmana anterior.
En nom de la CUP hi assisteix la Mariona
Ordre del dia
Valoració de la Festa Major de Misericòrdia per part de la regidora:
– Diables: han constituït una comissió del foc: debat i renovació, adaptació a la legislació
vigent.
– Novetat: reunió amb el seguici per valorar la festa anterior.
– Es facilita als representants el programa i s'hi explica que el cartell no s’ha fet per concurs
per qüestió de temps, tot i que hi estaven compromesos. Es comenta que l'ha fet el
dissenyador Jordi Romero.
–Ens diu que la revetlla es fa a la Llibertat i a La Palma i no al Mercadal.
–Els actes s’han preparat amb les entitats i l’IMAC.
Valoracions dels assistents:
–Es comenta l’endogàmia dels cóssos i es parla d’obrir-los a la gent.
–Es comenta que la coordinadora de barraques és més positiva que altres anys.
Preguntes i intervencions que fa la portaveu de la CUP:
–Recorda la campanya “no és no” i que hi va haver una agressió
–Diu que hi ha persones grans o malaltes que no van als llocs perquè no tenen possibilitat
d’anar al lavabo. Diuen que sempre n’hi ha, però que ho revisaran.
–Comenta que s’ha de revisar el model de Barraques. En relació a aquest assumpte,
plantegem per què hi ha entitats que ja no hi van? En aquest sentit rebem la resposta que
sembla que hi ha entitats que només hi van a fer calaix, però que no se sap ben bé si després,
les seves activitats tenen retorn en la ciutadania. Proposem esponjar la festa cap a places i
llocs no tan corrents: per exemple, a tall dels quarts de teatre fer concerts de petit format
escampats per la ciutat.
3. El decret de presidència fa referència al contracte que se li va fer al Benji com a suport per a
les festes de Sant Pere. Era un conveni entre L’IMAC i el Consorci del Teatre Bartrina.

Resum Comissió Informativa de Transparència 12 de setembre del 2016
En nom de la CUP hi assisteix l'Oriol
En aquesta reunió senzillament es fa arribar a mans dels regidors un document que és una anàlisi
realitzat per l'empresa municipal Reus mobilitat i Serveis sobre l'oferta d'aparcament comercial, un
anàlisi sobre l'oferta d'aparcament residencial i finalment propostes d'implantació de la targeta
resident.
Recordar que la implementació de la Targeta Resident és una proposta de la CUP recollida en els
acords amb el govern per tal de facilitar l'aparcament en aquelles zones afectades.

Resum Comissió Redacció Pla Director Bicicleta 22 de setembre del 2016
En nom de la CUP hi assisteix l'Oriol (passarem el resum la setmana que ve).

Reunions i actes institucionals previstos la setmana que ve
–
–
–

Comissió Transparència del Consell Comarcal, el dia 27/09/2016.
Reunió del grup organitzador de l'any Reus Capital de la Cultura Catalana 2017, el dia
29/09/2016.
Grup Salut, el dia 30/09/2016.

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

ACTES ORGANITZATS PER ENTITATS ALS QUE ASSISTIM
–

La Mariona i l'Oriol assisteixen al programa Avui per demà al Mercadal. 20/09/2016.

Marta, Mariona i Oriol assisteixen a l'entrega dels Guardons de la Ciutat de Reus a
l'Ajuntament. 21/09/2016.
–

