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

(26/12/16 – 01/01/17)
Activitat del Grup Municipal
La setmana comença dimarts dia 27 de desembre amb una Junta de Portaveus en la qual es fa
entrega als partits polítics de l'estudi sobre la viabilitat d'internalitzar el servei de la recollida de
residus urbans i neteja viària al qual s'havia compromès la CUP i l'equip de govern durant el tràmit
de pressupostos del present any 2016. Aquest estudi demostra que en un escenari en el que
aquest servei sigui municipal, això vol dir sense un contracte amb una gran empresa del sector
com a dia d'avui, hauria un estalvi d'entre 1'2 i 1'3 milions d'€ anuals per a l'Ajuntament. En aquest
sentit, la CUP fixarà la seva postura política el dia 11 de setembre en una roda de premsa.
Finalment la Marta Puig acaba rebent la credencial que l'habilita com a regidora del Grup
Municipal de la CUP, després dels tràmits iniciats al novembre, quan David Vidal va assistir al seu
darrer ple municipal.
Més enllà d'aquests punts, anem avançant feina respecte al proper ple municipal que està previst
per al dia 19 de gener del 2017.
Avancem en la proposta de pressupostos participatius en el 25% del pressupost per a inversions
de l'any 2017, i també ho fem en la preparació de propostes de cara a la reforma del Reglament
de Participació Ciutadana, procés iniciat després que la CUP ho proposés en ple a finals de l'any
2015 i s'aprovés. En aquest sentit hi ha dos aspectes a destacar, per una banda entregarem al
govern la proposta de pressupostos participatius pel 25% de la partida d'inversions pel 2017, i per
altra banda el dia 20 de gener la comissió de participació ciutadana de la CUP organitzarà una
assemblea pública per tal que la gent encara tingui una nova oportunitat de portar propostes per al
nou Reglament de Participació Ciutadana de Reus, que actualment s'està reformant.
Sense gaire més a dir, desitjar-vos un bon 2017 a tothom.

A sota la resta d'informacions del Grup Municipal
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REUNIONS I ACTES INSTITUCIONALS PREVISTOS PER AL SETMANA QUE VE
–

No hi ha cap acte previst per a la setmana que ve.

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

ACTES ALS QUE ASSISTIM
–

L'Oriol assisteix a la inauguració del Parc de Nadal. 27/12/2016.

L'Oriol i la Mariona assisteixen a una trobada amb membres de la comunitat musulmana a
la mesquita de la nostra ciutat en la que s'informa de les activitats i inquietuds d'aquesta
comunitat. . 28/12/2016
–

