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

(20/02/17 – 26/02/17)
Activitat del Grup Municipal
El dilluns comença amb una roda de premsa organitzada pel grup comarcal de la CUP en la que
s'hi denuncien les presumptes irregularitats per part d'un càrrec del PDCAT en cobrar dos sous
públics quan la legislació no ho permet.
El dimarts s'inicia amb una roda de premsa per part dels regidors Edgar Fernandez i Marta Puig
en la que hi exposen els diferents punts d'una campanya sobre seguretat que impulsarà la CUP
els propers mesos, aquí en teniu la nota:
http://cupreus.cat/cup-comenca-campanya-reus-ciutat-segura/
El dimecres la Mariona assisteix a la reunió convocada per la regidoria de Cultura per tractar el
Reus Capital de la Cultura Catalana, a sota en teniu un resum d'aquesta reunió.
El dijous es realitza una roda de premsa per part dels regidors Oriol Ciurana i Xavier Angelergues
per tal de fixar la posició de la CUP respecte a la targeta resident, tema que és un dels acords
signats entre CUP i govern municipal l'any 2016. Aquí en teniu la nota:
http://cupreus.cat/cup-insta-govern-treballar-seriosament-targeta-resid/
El mateix dijous la Marta Llorens assisteix al Consell Escolar Municipal en la que s'hi informa que
finalment es realitzarà l'estudi que havia demanat la CUP de zonificació escolar, aquest era un
altre acord de pressupostos que va signar la CUP i el govern municipal el passat any 2016. La
CUP en farà el seguiment corresponent per tal que sigui un pas més cap a una zonificació escolar
inclusiva i que respecti la diversitat existent a la nostra ciutat.
El dijous membres del Grup Municipal organitzen amb membres de l'assemblea la primera xerrada
sobre seguretat organitzada al Casal Despertaferro, en la que hi parla el regidor Edgar Fernandez.
El divendres el regidor Edgar Fernandez assisteix al ple de la Diputació.
Al llarg de la setmana el Grup Municipal va treballant al voltant de diferents campanyes endegades
per l'assemblea, també prepara el proper ple municipal previst per al proper dia 16 de març atén a
ciutadans que es presenten al despatx per casuístiques personals.

A sota resum de la Junta de Portaveus i del Ple celebrats el dia 2 de novembre.
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Consell Municipal de Polítiques de Gènere 22/02/2017
Se suspèn.

Capital Cultura Catalana

22/02/2017

En nom de la CUP hi assisteix la Mariona.
En aquesta reunió s'hi va explicar el programa del segon semestre, que diuen que ja està validada
i que inclou el projecte “Sigulars”, que són els actes que volen remarcar des de la regidoria com a
més importants. La valoració per part de la representant de la CUP és que tot el que hi ha previst
fins ara continua sent actes que la pròpia dinàmica cultural de la ciutat, tret d'aquests projecte
“Singulars”. Pel que fa a l'aportació econòmica, es valora per part de l'Ajuntament que és més
interessant fer-ho des de convenis, en comptes de fer-ho des de subvencions. A nivell econòmic
es valora per part de el govern municipal que és farà a partir d'una bossa única gestionada des de
Regidoria.

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

Xerrada taula d'experts models de gestió de serveis municipals. 02/03/2017
Consell Municipal de Serveis Socials. 03/03/2017

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 Marta Llorens i l'Oriol assisteixen a l'acte de Demòcrates de Catalunya organitzat al
Círcol de Reus. 23/02/2017.
–

La Mariona assisteix a l'acte de presentació de l'Ateneu Cooperatiu del Camp en el que hi
assisteix la Consellera de Treball Dolors Bassa. 24/02/2017
–

