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

(12/06/17 –18/06/17)
Activitat del Grup Municipal
Dilluns hi ha reunió del Laboratori de Referència de Reus i Baix Camp, a sota en teniu el resum de
la nostra representant. El mateix dia hi ha també el Consell Municipal d'Esports en el que el nostre
representant no hi pot assistir. Finalment, dilluns també es realitza el Consell d'Administració de
REDESSA, en teniu el resum a sota.
Dimecres hi ha el Consell Municipal Escolar, en teniu a sota el seu resum.
Divendres hi ha reunió del grup municipal, en el que es posa fil a l'agulla al proper ple en el que
es dirimeixen les al·legacions i a la propera Comissió Informativa de Serveis Generals i Econòmics
en la que també es dirimirà aquesta qüestió. Finalment s'han presentat quatre al·legacions
diferents: la de De9Reus referent a l'acord de pressupostos per uns pressupostos participatius
signats entre la CUP i el govern municipal l'any 2016 i que aquesta formació demana que
s'incloguin en els pressupostos del 2017, la del partit Demòcrates de Catalunya (no confondre
amb el PDECAT) que demana el pagament de les quotes de l'AMI en els següents pressupostos,
la de la CGT referent a l'aprovació de la plantilla en els pressupostos i finalment un particular per
un tema urbanístic. Totes les esmenes són desestimades per l'Interventor municipal.
Es realitzen els preparatius per la roda de premsa de presentació de l'espai de coordinació per la
internalització del servei de la neteja viària i recollida de residus urbans a la ciutat de Reus, que de
moment ja han signat 7 col·lectius.
També es prepara la documentació i plantejaments polítics dels consells d'administració previstos
per a la setmana que ve.

Tot seguit tota la resta d'activitat institucional de la CUP a llarg de la setmana.

INFORME DEL GRUP MUNICIPAL PER A L'ASSEMBLEA DE LA CUP
1.-RESUM REUNIONS INSTITUCIONALS:
Laboratori de Referència Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre

12/06/2017

En nom de la CUP hi assisteix la Marta Llorens
S'informe del nomenament de Josep Maria Simó com a nou director del Laboratori i es passa un
document amb els objectius a mig termini.

Consell Escolar Municipal

14/06/2017

En nom de la CUP hi assisteix la Marta Llorens
En aquesta sessió del CEM s'hi aborda l'estudi d'equitat escolar que va demanar fa temps la CUP
i es passa revista del treball de camp realitzat i del que hi ha previsió de fer properament per part
de l'empresa que realitza l'estudi.
Altres temes que també s'aborden són el finançament de les escoles bressols, els plans educatius
d'entorn, els casals d'estiu. També es toca el tema dels consells d'infants que la CUP havia portat
com a moció al ple municipal anterior, i s'hi diu que l'Ajuntament ja està treballant en la línia del
que va proposar la CUP.

2.-REUNIONS I ACTES INSTITUCIONALS PREVISTOS PER AL SETMANA QUE VE:
–
–
–
–
–
–

Comissió Informativa Serveis Generals i Econòmics. 19/06/2017.
Consell d'Administració de Reus Mobilitat i Serveis. 21/06/2017.
Consell d'Administració de Reus Transport Públic. 22/06/2017.
Consell d'Administració de l'Hospital Sant Joan de Reus. 22/06/2017.
Consell d'Administració de la Clínica Fàbregues. 22/06/2017.
Consell d'Administració de l'Hospital de Móra. 22/06/2017.
Ple de resolució de les al·legacions dels pressupostos municipals. 23/06/2017.

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

4.-ACTES ALS QUE ASSISTEIX EL GRUP MUNICIPAL:
–

Iftar o trencament de dejuni, la Marta Llorens i la Marta Puig. 15/06/2017.

Inauguració de l'esdeveniment “el Foc sota a casa”, organitzat pel Museu, la Mariona.
23/06/2017.
–

