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

(20/06/16 – 26/06/16)
Activitat del Grup Municipal
Setmana de molt poca activitat institucional per part del propi Ajuntament, tanmateix, això ens
permet fer reunions de caràcter intern respecte a temes importants.
Fem reunió del grup municipal en la que acotem els temes a tractar durant el proper ple i
planifiquem l'agenda d'aquests dies.
Com cada setmana, tractem assumptes particulars que ens arriben, tan de casos individuals com
d'altres vinculats a entitats o col·lectius que també ens demanen la nostra intervenció o
assessorament.
El dilluns un regidor del grup municipal participa en la Comissió Especial de Comptes en la que
s'hi presenta i es voten l'execució pressupostària de l'any 2015, a sota hi ha el resum.
Membres del grup municipal participen conjuntament en reunió amb la Comissió Animalista de la
CUP i ultimen detalls relacionats amb diversos temes que hi ha en curs.
Membres del grup municipal participen conjuntament en reunió amb la Comissió de Territori i
Urbanisme de la CUP per tal d'avançar en diversos temes oberts.
Els regidors de la CUP participen dels actes laics organitzats per l'Ajuntament en motiu de la Festa
Major de Reus.

A sota resum de les reunions assistides per part de membres de l'assemblea de la CUP
relacionades amb l'Ajuntament.

RESUMS DE LES REUNIONS ASSISTIDES

Comissió especial de Comptes del 2015

20/06/2016

En nom de la CUP hi assisteix el Xavier
Es tracta del Compte General que passats uns mesos de l'exercici anterior es remet als grups
municipals per tal que el votin, en aquest cas el corresponent a l'exercici 2015. En aquest informe,
apart de les dades sobre l'execució real en partides que es va produir en aquest exercici, s'hi fa un
informe per part del Departament d'Intervenció Municipal per tal d'enfocar-hi les línies generals de
les partides i d'altres realitzades a l'Ajuntament, organismes autònoms municipals i empreses
municipals.
Es comenta a grans trets que l'evolució és positiva en termes econòmics.
Atès que si no ho aprovaven els grups municipals la Sindicatura de Comptes i el Tribunal de
Comptes hagueren deixat de supervisar-los en el futur, tot i haver votat la CUP en contra del
pressupost de l'any 2015, el representant de la CUP s'absté en aquesta votació, per tal de facilitar
la tasca fiscalitzadora dels òrgans competents.
Fem memòria que estem a favor d'una auditoria del deute com a exercici de transparència
ciutadana i per tal de facilitar la tasca als funcionaris que s'ocupen de la supervisió.

Consell Municipal de la Gent Gran

20/06/2016

La nostra representant no hi pot assistir per motius d'agenda personal.

Comissió especial del Pla de Mobilitat en Bicicleta

21/06/2016

En nom de la CUP hi assisteix l'Oriol
Passarem el resum d'aquesta reunió la setmana que ve.

Reunions i actes previstos
–
–
–
–
–

Consell d'Administració del Grup Salut. 27/06/2016.
Consell Municipal de la Discapacitat. 27/06/2016.
Junta Universal de Reus Serveis Municipals. 30/06/2016.
Junta Universal de l'Hospital Sant Joan de Reus. 30/06/2016.
Cloenda del curs del Consorci per la Normalització Lingüística. 30/06/2016.

Premsa
Hem anat treballant per les xarxes tot allò que fa referència a l'actualitat municipal:
http://cupreus.cat/?p=866

Actes als que hi assistim
–

Els sis regidors assisteixen al pregó de Festa Major de Marta Magrinyà. 24/06/2016

L'Oriol, la Mariona i el Xavier assisteixen al concert de Festa Major a la Prioral de l'Orfeó
Reusenc. 24/06/2016.
–

