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

(02/01/17 – 15/01/17)
Activitat del Grup Municipal
Aquest informe del Grup Municipal de la CUP correspon a la primera i segona setmana de gener
del 2017. Durant aquestes setmanes el Grup ha estat treballant possibles propostes de mocions
de cara al ple del gener, que fins fa poc hem sabut que segurament serà el proper dia 23 de
gener, dilluns, per la tarda. Relacionat amb el ple, el dilluns dia 16 de gener es realitzaran les
comissions informatives de Territori i Urbanisme, de Serveis Generals i Econòmics i de Serveis a
les Persones on s'hi tractaran temes que posteriorment passaran al ple municipal.
Durant aquestes dues setmanes s'han acabat de tancar diferents aspectes relacionats amb
projectes que treballaven conjuntament el Grup Municipal amb la Comissió de Participació
Ciutadana de la CUP: per una banda s'ha ultimat i presentat a la regidora de Participació
Ciutadana de l'Ajuntament de Reus, Montserrat Flores, la proposta que fa la CUP de pressupostos
participatius en compliment de l'acord al qual van arribar la CUP i el govern municipal l'any 2016;
per altra banda la CUP anunciarà en boca del seu grup municipal que el proper divendres dia 20
de gener es realitzarà una jornada oberta a la ciutadania per tal de recollir propostes pel que fa a
la reforma del Reglament de Participació Ciutadana, reglament que s'està reformant després que
prosperés una moció que així ho demanava per part de la CUP.
Aquesta setmana també ha sigut intensa pel que fa a explicació pública a la ciutadania en forma
de roda de premsa en relació a la proposta de municipalització del servei de recollida de residus
de la nostra ciutat. En aquest sentit, el Grup Municipal conjuntament amb la comissió que treballen
aquesta matèria van recalcar públicament que cal assumir aquest servei essencial si és demostrat
en l'estudi que hi ha un estalvi econòmic declarant que és absurd entestar-se en assumir la gestió
deficitària de l'hospital i no voler-ho fer en canvi amb la brossa si aquesta suposa un estalvi, van
respondre a declaracions realitzades per l'alcalde i altres agents que intervenen en aquest procés i
finalment van llençar la proposta de realitzar un referèndum per tal que la ciutadania decideixi quin
model de gestió de recollida de residus creu més pertinent.

A sota resum de la Junta de Portaveus i del Ple celebrats el dia 2 de novembre.
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Al llarg d'aquestes dues setmanes no s'ha convocat cap reunió de caràcter institucional per part de
l'Ajuntament.

REUNIONS I ACTES INSTITUCIONALS PREVISTOS PER AL SETMANA QUE VE
–
–
–
–

Comissió Informativa de Territori i Urbanisme. 16/01/2017.
Comissió Informativa de Serveis Generals i Econòmics. 16/01/2017.
Comissió Informativa de Serveis a les Persones. 16/01/2017.
Trobada Reforma Reglament Participació Ciutadana. 20/01/2017.

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
La Mariona i la Marta van participar en la performance organitzada pel Col·lectiu solidari
Reus Refugi. 03/01/2017.
–

El Grup Municipal assisteix a l'acte organitzat per col·lectius de la ciutat per tal de mostrar
el seu rebuig a la visita de la Vicepresidenta espanyola Soraya Sáez.
–
–

La Mariona i l'Oriol assisteixen a la Gala dels Imprescindibles. 14/01/2017.

La Marta Llorens, la Marta Puig i l'Edgar Fernandez participen en l'elaboració del mural
antifeixista i la cartellera popular al carrer del Roser. 15/01/2017.
–

