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

(05/12/16 – 11/12/16)
Activitat del Grup Municipal
Al llarg d'aquesta setmana anem preparant el proper ple ordinari de la corporació municipal el
proper dia 19 de desembre -s'ha canviat la data finalment-, elaborant mocions i precs i preguntes.
Membres del Grup Municipal realitzen una amb membres del grup de l'equip de govern una reunió
per parlar dels pressupostos de l'any 2017.
La Mariona participa de la reunió en la que es convoquen als representants dels consells
municipals de l'IMAC i de l'Institut de Museus en la que se'ls informa que ambdós instituts seran
reduïts a un de sol, amb el NIF de l'Institut de Museus, i -per tant- amb una absorció per part
d'aquest de l'IMAC.
El dia 6, dia de la constitució espanyola, el grup municipal ve a treballar a l'Ajuntament i aprofita
per fer tasques dirigides a les properes setmanes i a preparar el grup municipal per atendre millor
a la ciutadania.
La Mariona participa del Consell de l'Agència Reus Promoció, resum a sota.
Anem atenent als diferents casos particulars que ens arriben al despatx i intentem posar en ordre
al nostre discurs en diferents matèries.

A sota la resta d'informacions del Grup Municipal

INFORME DEL GRUP MUNICIPAL PER A L'ASSEMBLEA DE LA CUP
Consell Municipal de l'Agència Reus Promoció

07/12/2016

En nom de la CUP hi assisteix la Mariona
Es vota a favor de l'aprovació de l'acta anterior.
Hi haurà una petita partida per fer treballa transversal entre cultura i promoció per projectar el
patrimoni modernista. Es valora des de la CUP que els projectes d'aquesta natura s'externalitzen
fàcilment: per exemple Port d'Aventura també exporta espectacles dels que es veuen pels carrers
de Reus.
S'informa que es vol potenciar els productes primaris de Reus. Relacionat amb aquest punt es
genera una gran partida de la Fira de Sant Jaume amb l'argument que allí s'hi promocionen
productes gastronòmics de la ciutat.
S'informa de la creació futura de la Marca Ciutat per a Reus.
Es vol fer una línia de merxandatge de la ciutat cosa que segons afirmen serà molt beneficiosa per
la ciutat.
Es vol fer un estudi per valorar l'impacte que té per a Reus la celebració d'esdeveniments.
S'informa als assistents que es pretén consolidar la col·laboració públic i privada per potenciar el
comerç local.
Per part de la representant de la Candidatura d'Unitat Popular a l'Agència es valora que Parlen de
Reus com un gran centre comercial a cel obert, la seva màxima és vendre i el comerç girant-ho al
voltant de l'oci i el comerç sense cap més visió estratègica.

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

Consell Municipal de l'IMAC 12/12/2016
Consell Municipal de l'IMMR. 12/12/2016
Comissió Informativa de Territori i Urbanisme. 12/12/2016
Comissió Informativa de Serveis Generals i Econòmics. 12/12/2016
Comissió Informativa de Serveis a les Persones. 12/12/2016
Comissió Informativa de Transparència. 12/12/2016
Reunió de Reus Capital de la Cultura Catalana 2017. 12/12/2016
Reunió del Patronat de la Fundació IMFE. 12/12/2016
Visita a les instal·lacions d'Aigües de Reus.
Consell d'Administració de Reus Serveis Municipals. 13/12/2016
Consell Municipal de Medi Ambient. 13/12/2016.
Grup Salut. 16/12/2016.

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 no hi ha actes als quals haguem assistit.

