
 INFORME DEL GRUP MUNICIPAL PER A L'ASSEMBLEA DE LA  CUP
(14/07/14 – 18/07/14)

Reunions realitzades :

– Comissió Informativa Serveis Persona: El respresentant no hi assisteix per baixa laboral.

– Comissió Informativa Serveis Econòmics: El respresentant no hi assisteix per baixa laboral.

– Comissió Informativa Serveis Urbanisme: El respresentant no hi assisteix per baixa laboral.

– Junta de Govern Local : No hi assistim per motius d'agenda.

– Agència  Reus  Promoció :  Se  tracta  d'una  convocatòria  extraordinària  per  tal  d'aprovar
l'adaptació dels estatuts de l'Agència al que estipula la LRSAL, limitant la presència de les
entitats a un màxim de 5. S'aprova per tres vots a favor i un en contra (CUP).

– Comissió d'Honors i Distincions : El representant no hi assisteix per motius d'agenda.

– Junta de Portaveus : El representant no hi assisteix per motius d'agenda.

– Ple: S'aprova el reglament de venda ambulant amb la nostra abstenció. S'aprova l'ordenança
del civisme i l'ordenança sobre l'ús de les vies públiques amb els vots a favor del govern i els
vots en contra de PSOE, ARA Reus i  CUP. Anunciem un cop més, que no hem presentat
al·legacions, sinó que presentarem un escrit al contenciós administratiu, ja que entenem que
diferents articles de les ordenances no s'ajusten a la legislació vigent. Votem en contra de la
modificació de crèdit i dels comptes generals de l'exercici 2013, en coherència amb el nostre
vot  negatiu  als  pressupostos  del  passat  exercici.  Votem  en  contra  de  la  suspensió  a
l'atorgament  de  llicències  per  a  centres  de  culte  per  termini  d'un  any.  Votem a  favor  de
l'adhesió de l'Ajuntament a la Xarxa d'Habitatges d'inserció,  per tal  que l'Ajuntament pugui
optar a una subvenció de la Generalitat per a promoure pisos per a persones amb problemes
d'inserció social.  Votem a favor del Pacte de Ciutat  per a la Infància, presentat pel PSOE.
Votem a  favor  de  l'agilització  dels  tràmits  de  noves  activitats  i  de  realitzar  una  auditoria
econòmica  i  d  egestió  del  període  2011-2014,  presentades  per  ARA Reus.  Plantegem  al
Consistori que portem des de juliol de 2011 exigint que es facin auditories des de l'exercici
2007, i que finalment l'auditoria s'haurà de fe rmitjançant procediment judicial.

Reunions previstes:

– Comissió Especial de Polítiques d'Habitatge Social – 21 juliol
– Grup SAGESSA – 22 juliol  

Actes on som convidats:

– Acte primera pedra Residència Amposta – 14 juliol
– Festes Associació Veïnal d'Amics Barri Fortuny – 18 juliol
– Sopar benèfic Lliga contra el càncer – 28 novembre

Comentaris :

– Difonem acte de la CUP del dissabte 19 de juliol a les 8 del vespre a la plaça Abat Oliva: http://
reus.cup.cat/noticia/independencia-para-cambiarlo-todo
  


