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

(16/01/17 – 22/01/17)
Activitat del Grup Municipal
Setmana de preparació del ple que es realitzarà el dilluns dia 23 de gener, per tant també de
preparació de mocions i també de realització de comissions informatives prèvies al ple.
La CUP presenta per al proper ple dues mocions, una en la que s'hi demana que es vetlli per tal
que els interessos privats quedin al marge de la sanitat pública i una altra en la que es demana
que s'acompleixi allò acordat repetides vegades en el ple municipal en matèria de de simbologia
del règim franquista, que sigui inventariada i retirada, complint així amb el que s'estipula en
matèria legal en memòria històrica.
El dilluns dia 16 de gener les regidores de la CUP Marta Llorens i Mariona Quadrada presenten la
proposta de la CUP en matèria de pressupostos participatius en una roda de premsa, proposta
que ja van presentar al govern municipal. Ena questa roda de premsa també s'hi fa esment que la
CUP porta temps treballant la reforma del Reglament de Participació -va ser després d'una moció
de la CUP aprovada en ple municipal- i que divendres dia 20 de gener es realitza una jornada
oberta per recollir aportacions.
El dilluns també els representants de la CUP assisteixen a les comissions informatives de Territori
i Urbanisme, de Serveis Generals i Econòmics i finalment de Serveis a les Persones.
Des del despatx anem abordant diferents qüestions relacionades amb casos particulars causats
per la greu situació social que pateixen moltes persones a la nostra societat i també d'altres
relacionats en matèria laboral.
Conjuntament amb les persones que treballen en la comissió de treball per municipalitzar el servei
de la recollida de residus, s'ha abordat per part del Grup Municipal les properes accions de la
campanya que realitzarà la CUP.
Les conselleres del Grup Salut participen del Consell d'Administració del Grup Salut que es
realitza el divendres.
Conjuntament amb la Comissió de Participació Ciutadana de la CUP, persones del Grup Municipal
organitzen la jornada oberta dedicada a recollir aportacions que organitza la CUP el divendres a
les 19h al Casal Despertaferro amb una assistència més que notable.

A sota resum de la Junta de Portaveus i del Ple celebrats el dia 2 de novembre.
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Les comissions informatives recullen punts que seran tractats en el ple, i per tant seria redundant
el seu resum.
Com a temes destacables, dir que en la Comissió Informativa de Serveis a les Persones se'ns
respon a la pregunta que formulem respecte a les noves places en residències per a la tercera
edat, se'ns respon que hi ha una ampliació prevista de 53 places, 32 a la del Marià Fortuny i 21 a
la Misericòrdia. A la del Marià Fortuny ja hi ha les dues places obertes segons informen.
Es calcula que de moment hi ha recaptat per part de diferents fonts uns 650.000€, entre els quals
100,000€ de la Caixa. També es comenta que s'està debatent al voltant de les Barraques de cara
a aquest any vinent i futures edicions.

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

Junta de Portaveus. 23/01/2017.
Ple municipal. 23/01/2017.

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 no s'assisteix a cap acte.

