
 INFORME DEL GRUP MUNICIPAL PER A L'ASSEMBLEA DE LA  CUP
(12/12/11 - 16/12/11)

Reunions realitzades :

– Comissió  informativa  de  serveis  econòmics :  Es  comenta  que  es  desestimen  les
al·legacions  presentades,  excepte  una  presentada  per  CiU  i  PP,  que  ofereix  que  el  i  la
ciutadana puguin pagar els impostos abans i, a canvi, reben una bonificació.

– Junta  de  portaveus :  CiU  insisteix  que  la  moció  que  presentem  perquè  l'Ajuntament
s'adhereixi a l'Associació Municipis per la Independència s'ha d'aprovar per majoria absoluta.
Al·leguem que està en procés de constitució i, per tant, només és necessària la majoria simple.
Després de parlar amb l'alcalde d'Arenys de Munt, queda en acta, que només és necessària la
majoria simple. Amb tot, la junta de portaveus s'allarga mitja hora més del previst.

– INNOVA:  S'informa  i  s'aprova  la  sol·licitud  de  realitzar  una  auditoria  de  les  empreses
d'INNOVA, amb la supervisió de l'interventor. Aplaudim aquesta darrera qüestió, però som els
únics que votem NO, al·legant que l'empresa que es vol contractar, realitzava les auditories de
l'ICS, i per tant, es planteja una qüestió d'incompatibilitat.

– Ple: Ens oposem a l'aprovació final de les ordenances i preus públics, al·legant els arguments
que ja vam esgrimir en el Ple extraordinari de novembre. Votem a favor d'utilitzar internet per
realitzar  tràmits  administratius  de  l'Ajuntament.  Ens  mostrem contraris  a  les  modificacions
d'operacions de crèdits sobre l'endeutament de l'Ajuntament. Votem No a la reforma d'unes
parcel·les que toquen amb el Barri Sol i Vista, ja que, no s'explica les implicacions que té per al
veïnat  i  que  s'hi  vol  construir.  Votem  a  favor  la  moció  del  PSC-PSOE,  perquè  els  i  les
reusenques no paguem més de la factura de l'aigua pel cobrament del doble cànon de l'ACA.
Votem a favor de les mocions de PSC-PSOE i ARAReus sobre el conflicte del CEIP Reus XXI i
Isabel Besora (unanimitat). La moció que presentem d'adhesió a l'Associació de Municipis per
la Independència no prospera (Sí: 7 CDC 1 CUP / Abs 3 UDC 2 ARAReus / No: PP-PSOE). La
moció de seguiment de la línia de Bus Reus-Tarragona per tal de millorar-ne el servei que
presentem la CUP, s'aprova per unanimitat excepte el punt 4. La moció que presentem la CUP
per la creació d'una xarxa d'horts urbans, no s'aprova per l'oposició del govern.

Reunions previstes:

– Unió de Pagesos – 20 de desembre

Actes on som convidats:

- Conferència alcalde sobre la situació econòmica de l'Ajuntament – 19 de desembre

Comentaris :

– Convoquem roda de premsa post-ple, que queda anul·lada en allargar-se la realització del Ple.
S'envia nota de premsa amb el resum dels continguts i la nostra valoració del Ple.


