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

(10/04/17 – 16/04/17)
Activitat del Grup Municipal
La setmana s'inicia amb les conseqüències de la qüestió de confiança plantejada per l'alcalde per
tirar endavant els seus pressupostos per a l'any 2017, i també amb la proposta adreçada a
diferents grups municipals per part de la CUP per tal de conformar un govern alternatiu. Les dues
propostes se solapen ja que el PDECAT ho tenia previst per tal d'aprovar els pressupostos, i per
part de la CUP es va posar sobre la taula a causa de la manca de rumb que aquesta formació
denúncia en aspectes essencials de la ciutat.
Al llarg de la setmana es van prodigant contactes amb diferents forces polítiques de la corporació
per tal d'aprofundir amb la possibilitat que prosperi una moció de censura al govern i alcalde actual
de la ciutat de Reus, després que la CUP fes pública la presentació d'una moció de confiança en
el ple del passat dia 7 d'abril per tal de conformar un govern sòlid amb PSC, Ara Reus i ERC,
partits que conformen la majoria absoluta de 14 regidors, a diferència del que ocorre a dia d'avui
amb un govern amb 11 regidors.
El dimarts se celebra la Junta de Portaveus per tal de preparar el ple del dia següent, hi participa
la portaveu de la CUP, Marta Llorens.
Dimecres al matí hi ha el ple municipal en que l'alcalde presenta la seva moció de confiança per
aprovar els pressupostos municipals i on la CUP reitera l'oferiment de conformar majoria estable
per tal de reorientar el rumb erràtic de la ciutat. També fa aquest oferiment per tal de posar les
bases per iniciar un canvi de model, una alternativa a INNOVA i la seva continuació posterior
existent a Reus. Durant aquest ple passen tot un seguit de circumstàncies, com ara que el PSC
s'ofereixi per governar sense deixar gaire clar com, que el representant d'Ara Reus realitzi una
diatriba contra la CUP aprofitant l'existència d'una imatge concreta entre sectors conservadors de
cert estat sudamericà, que ERC es manifesta també que de moment manté el compromís amb el
govern actual.
Durant el ple, la CUP també manifesta que ha perdut la confiança amb el propi alcalde i -vistes
certes intervencions- ha de fer defensa del model assembleari com a mètode i filosofia per tal de
prendre decisions, enfront del despotisme il·lustrat hegemònic durant dècades en la nostra
política. També queda clar durant el ple que certs partits utilitzen una imatge caricaturitzada de la
CUP per tal tancar files i no haver de rendir comptes de la seva gestió ni qüestionar-se un model
que ha dut a la ciutat de Reus a un sobreendeutament que ha paralitzat l'administració local i
també a la pròpia ciutat.
La contraposició de models entre la CUP i la resta de partits és el resultat més evident dels darrers
plens municipals, i tot plegat es vincula a diferents aspectes: des de el model de sanitat pública,
processos d'internalització i aposta per un model de serveis públics públic integral, aposta
estratègica pels serveis socials... .
Deixant de banda les dinàmiques relacionades amb la qüestió de confiança presentada per
l'alcalde i els suports que la CUP cerca en pro d'una canvi de govern, el dilluns se celebra el
Consell Municipal de l'IMAC, s'hi presenten els comptes generals i balanços de l'exercici 2016; la
representant de la CUP (Mariona) qüestiona el plantejament general del Consell i més després
que l'IMAC estigui en procés de dissolució dintre de l'Institut de Museus. La representant de la
CUP, tampoc signa els comptes generals ni els balanços. Per contra, durant el Consell General de
l'IMAC no es passa revista de les activitats relacionades amb el Reus Capital de la Cultura
Catalana ja que es farà a posteriori en una altra reunió.
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El resum de les reunions i ple municipal ja hi és a l'apartat anterior.

REUNIONS I ACTES INSTITUCIONALS PREVISTOS PER AL SETMANA QUE VE
–

Comissió redactora del nou Reglament Orgànic Municipal. 19/04/2017.

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
–

Aquesta setmana els regidors no assisteixen a cap acte públic d'entitats.

