
 INFORME DEL GRUP MUNICIPAL PER A L'ASSEMBLEA DE LA  CUP
(22/07/11 - 29/07/11)

Reunions realitzades :

· Reunió amb el  Cap de Comunicació  de l'Ajuntament (Jordi Salvat): Fem una primera  
trobada de contacte. Li demanem que ens donin sortida de vídeo per poder retransmetre 
els plens i li  comuniquem que farem roda de premsa en acabar els plens. També ens  
assegura que tot el material corporatiu que vam encomanar ja s'està fent  (cartell rodes de 
premsa, targetes corporatives...)

·  Comissió  informativa  de  serveis  econòmics  i  hisenda:  Un  únic  punt  sobre  la  
incompatibilitat  d'un  treballador  d'exercir  càrrec  de  confiança  a  dedicació  exclusiva  i  
dedicar-se a altres tasques professionals. Se suspèn per manca d'informe jurídic.

·  Reunió Consell  d'Administració de  Redessa :  De 45 membres a 18 membres (9  de  
l'Ajuntament).  Es  crea un Consell  Executiu  amb els  9 membres de l'Ajuntament,  que  
controlarà el procés de fusió amb la resta d'empreses.

· Reunió Consell IMFE Mas Carandell (XAA): (passa informe)

·  Sessió  formativa  empreses INNOVA  (BCR,  David,  XMN):  Ens  aporten  un dossier  
amb una presentació de l'evolució d'INNOVA, del model de gestió i de l'estat econòmic.  
També, un altre dossier amb estatuts, organigrames, càrrecs directius i fitxes d'empresa.

·  Reunió amb el  director d'INNOVA ,  Josep Prat:  2 hores reunió,  en què bàsicament,  
plantegem dubtes sobre les relacions entre INNOVA i Ajuntament i qüestions de caràcter 
comptable  i  financer,  així  com,  les  principals  inversions  de  la  ciutat  (Metrovacesa,  
Tecnoparc, Hospital...)

·  Reunió  consell  admin.  Grup  salut :  Presentació  de  l'organigrama  del  Grup  Salut  
d'INNOVA. Sagessa: debat sobre la ubicació de l'estàtua d'homenatge a la maternitat.  
Gesfursa: La gerent de la funerària deix el càrrec per ser-ne la directora. Es farà una ruta 
nocturna pel cementiri (demana informació i ens la passaran per correu). Rellsa: El gerent 
plega  i  s'està  fent  un  informe  econòmic  pel  nou  gerent.  En  acabar,  tothom  marxa  
sense poder fer precs i preguntes. Sense ordre del dia, però amb esmorzar de categoria. 
Propera reunió: 1 de setembre a les 9h. I, la següent el 28 de setembre.

· Reunió comissió informativa urbanisme : Presentem un prec per queixar-se pel servei de 
bus Reus-Tarragona a l'ATM i s'aprova. Es crea un òrgan tècnic municipal. Ens expliquen 
que al punt “assumptes sobrevinguts” només se parla sobre expedients. Ens passen el  
programa d'un curs de formació per als membres de la comissió sobre urbanisme.

· Reunió comissió serveis econòmics : explicació del crèdit a l'ICO i preguntem sobre la 
prioritat  alhora  dels  pagaments  (primer  autònoms  i  PIMEs  i  després  resta).  Ho paga  
directament l'ICO als proveïdors.

· Junta de Portaveus : presentem la moció SomEscola.cat, s'aprova amb el vot negatiu del
PP. S'accepten esmenes per tal que es pugui aprovar. Presentem moció tancament d'Ascó.
Només  votem  a  favor  la  CUP.  Presentem  un  prec  perquè  els  antics  responsables  
econòmics  i  els  actuals,  expliquin  els  comptes  de  l'Ajuntament.  L'alcalde  s'hi  nega.  
S'aprova per unanimitat una moció de condemna dels fets de Noruega. Es presenta el  
calendari dels actes institucionals del mes de setembre. A la junta de portaveus del 9 de 
setembre es regularan les mocions que es poden presentar al Ple. Ens aclareixen diferents
qüestions en les formes de presentar les mocions a la junta de portaveus.



· Ple extraordinari: Votem a favor de demanar el crèdit de 4,3 milions d'euros a l'ICO, ja 
que, aquests diners serviran per pagar les factures pendents (d'abans de 30 d'abril) a tots 
els proveïdors de l'Ajuntament, prioritzant els autònoms i les petites empreses. S'aprova 
per unanimitat. No obstant, plantegem els nostres dubtes sobre les despeses supèrflues, 
com ara dinars i d'altres. I, comentem que les empreses multinacionals com Telefónica o 
Endesa haurien d'esperar-se més a cobrar. També es planteja, que d'ara endavant es  
prioritzi  la  contractació  de  serveis  a  empreses  més  respectuoses  amb  els  i  les  
treballadores, la llengua i l'entorn.

Reunions previstes :

· CUP Vilanova i la Geltrú

Actes on som convidats:

Comentaris :

· Es fa roda de premsa, en la qual es parla del consell d'admin. de SAGESSA, de la Junta de
Portaveus i del Ple.
· Rebem la visita de diverses entitats de la ciutat
· Ens comuniquen una multa de 500€ a Maulets per la instal·lació d'una carpa durant el Nadal de
la campanya de canvi d'un Pare Noel per un tió. 
· Rebem les propostes de la CUP de presentar moció per les matrícules dels cotxes i sobre l'estat
de les vies de tren al pas per Reus. Ho treballarem.
· Divendres que ve, convocarem roda de premsa per explicar que hem demanat un informe sobre
les altes i baixes laborals a l'Ajuntament i les empreses municipals fins a agost de 2011.


