
 INFORME DEL GRUP MUNICIPAL PER A L'ASSEMBLEA DE LA CUP
(22/05/17 –28/05/17)

       Activitat del Grup Municipal

Al llarg de la setmana es van treballant diversos assumptes relacionats amb la cultura, seguint el 
fil de la moció que va presentar en el seu moment el grup municipal de la CUP per canviar la  
relació entre l'Ajuntament i  Cal Massó. Alhora, membres de la CUP aborden altres temàtiques 
relacionades també amb la cultura popular.

També  es  treballen  per  part  de  l'assemblea  de  la  CUP  certs  aspectes  relacionats  amb  la 
participació ciutadana, com ara els pressupostos participatius, assumpte en el que hi va haver un 
acord amb el govern municipal per part de la CUP per tal d'iniciar una aposta en aquest sentit per 
als pressupostos de l'any 2017, acord que finalment el govern municipal no ha complit. Per aquest 
motiu el dijous el grup municipal de la CUP fa una roda de premsa, per denunciar que en realitat el  
govern municipal no hi creu en la participació ciutadana des de l'Ajuntament, tot per la institució 
sense el poble.

En aquest sentit també es treballen aspectes que guarden relació amb la reforma del reglament  
de Participació, que per iniciativa de la CUP s'està duent a terme aquesta reforma.

La CUP continua amb les converses amb altres partits polítics per tal d'avançar en la moció de 
confiança i bastir una alternativa al govern marcadament de dretes actual.

Es fan els preparatius per tots els actes i activitats de distribució de material de campanyes per  
part de la CUP.

Les regidores Marta Llorens i Mariona Quadrada protagonitzen l'acte polític i popular que la CUP 
organitza a la plaça de la Sardana el divendres dia 26 de maig.

El divendres hi ha Consell d'administració de Reus Serveis Municipals, en teniu resum a sota, 
divendres s'envia nota de premsa al respecte. 

Finalment, el grup municipal inicia els preparatius pel proper ple municipal del dia 8 de juny.

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

Consell d'Administració de Reus Serveis Municipals      26/05/2017

En nom de la CUP hi assisteixen la Marta Llorens, el Xavi Angelergues i l'Edgar Fernández

El divendres se celebra aquest consell d'administració, Reus Serveis Municipals és l'empresa que 
sorgeix de la reestructuració d'INNOVA l'any 2014, i conté en el seu sí divisions (Funerària i Aigües 
de Reus) i també dues empreses municipals que són filials de RSM (Reus Mobilitat i REDESSA). 

En aquest consell d'administració, apart de sotmetre a votació els comptes anuals del 2016 de les 
empreses Reus Mobilitat i de REDESSA, als que la CUP hi va votar en contra en coherència a la 
postura presa en matèria de pressupostos, també se sotmet a votació el recurs que presenta 
l'Ajuntament per la sentència del Tribunal de Cuentas respecte a la responsabilitat civil del cas 
Shirota. La CUP manifesta durant el consell d'administració que no està d'acord amb com s'ha 
plantejat per part de l'Ajuntament el recurs, ja que només contempla demanar que l'Ajuntament no 
hagi  de  pagar  les  costes  judicials;  a  més  tot  plegat  es  produeix  enmig  de  dos  informes 
contradictoris, un que realitza un advocat (amb l'aval del Secretari Municipal de Reus) en el que 
s'hi  valida  la  possibilitat  de  recórrer  la  sentència  de  manera  íntegra,  i  un  altre  realitzat  
expressament per a l'ocasió pel bufet Roca i Junyent, en el sentit de demanar només les costes 
judicials. 

A petició de la CUP es vota l'acord proposat pel govern de recórrer només les costes judicials (que 
prospera amb el vot negatiu de la CUP); i per altra banda un altre acord que la CUP proposa de 
recórrer tota la sentència al  complert,  ja que no s'entén que l'Ajuntament no defensi els seus 
interessos en matèria de responsabilitat civil, se sotmet a votació i només obté els vots positius 
dels consellers de la CUP.  

REUNIONS I ACTES INSTITUCIONALS PREVISTOS PER AL SETMANA QUE VE

– Patronat de la Fundació IMFE Mas Carandell

          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 la Marta Puig assisteixen a l'acte organitzat per Omnium en la que la 
sociòloga Mar Joanpere aborda com afrontar des de la República Catalana les situacions 
d'assetjament sexual. 23/05/2017.

– La Mariona, la Marta Llorens i la Marta Puig assisteixen el dia 26 de maig a la inauguració 
del Simposi de Foc, i també a l'encesa de les fogueres per aquest esdeveniment.

– La Mariona assisteix a un acte del Reus Capital de la Cultura Catalana, “una rosa per la 
llibertat”. 27/05/2017

http://cupreus.cat/?p=866

