
 INFORME DEL GRUP MUNICIPAL PER A L'ASSEMBLEA DE LA  CUP
(21/11/11 - 25/11/11)

Reunions realitzades :

– Regidor d'urbanisme : Ens presenta un informe jurídic que acota les nostres peticions a la
comissió informativa d'urbanisme a les regidories presents. Tot allò que depengui d'empreses
municipals, encara que siguin de l'àmbit de les regidories, ho haurem d'adreçar a aquestes.
També ens entrega part de la informació sol·licitada en la darrera comissió informativa.

– Reunió  SAGESSA :  Es  constitueix  la  Junta  General ,  on  no  hi  formem  part.  El  Consell
d'Administració  aprova els pressupostos (amb el nostre vot negatiu) i votem NO a la Junta
General  mencionada,  però tindrem dret  a  participar-hi  de veu.  Es constitueix l'Assemblea
General de GINSA, SA , on tampoc tenim vot. El Consell d'Administració de GINSA , votem
NO als càrrecs i als pressupostos. El Patronat de la Fundació SAGESSA-Salut , votem NO al
pressupost. El Patronat de la Fundació Social , votem NO als pressupostos i a la constitució.
El  Patronat de la  Fundació Educativa,  votem NO als pressupostos i  a  la  constitució.  El
Patronat Fundació Recerca ,  votem NO als pressupostos i  a la constitució. Es constitueix
l'Assemblea General  de GINSA-AIE ,  on no tenim dret  a vot.  I,  es constitueix  el  Consell
d'Administració  de  GINESA-AIE ,  on  tampoc  tenim  dret  a  vot.  S'expliquen  i  voten  10
pressupostos en 45 minuts aproximadament. Votem NO als pressupostos dels organismes on
tenim dret a vot. Expliquem l'orientació del nostre vot argumentant la falta d'informació. Fora
de reunió preguntem quan cobrarem per haver assistit a aquesta reunió i ens diuen l'endemà
ens donaran la resposta. Cobrarem 600€. Hi havia 15 persones.

– Reunió  Grup Salut  INNOVA: Presidència comenta que han recollit les propostes de tots els
sindicats  i  presentaran  una  proposta  de  pressupostos.  Han  eliminat  8  comandaments
intermedis de l'organigrama d'infermeria. S'inaugura un departament exclusiu per a celíacs.
Sobre la vaga de metges: 20% el primer dia i 17% segon dia, sobre la plantilla amb dret a
vaga. El primer dia es van anular 90 visites i el segon 70. S'amplia les terminals telefòniques
de l'hospital. El Centre MQ  té el 50% de facturació en mútues privades, ha incrementat el 10%
aquesta facturació el present curs. Per aquest motiu, volen traslladar-ho a l'edifici de l'antiga
Clínica Savé per ampliar els serveis a mútues. Demanem un informe sobre el projecte de
compra  “abans  que  la  comprin”.  Votem  NO  a  aquest  projecte  per  manca  d'informació  i
fomentar la sanitat privada. A Amposta i a Tortosa ja han arribat a un pacte amb els sindicats
per  les  retallades  pressupostàries.  S'informa  de  l'activitat  de  GESFURSA i  RELLSA .
Expliquem informe del secretari que ens legitima per demanar tota la informació i se'ns respon
que l'estan estudiant. Demanem un llistat complert de totes les empreses involucrades en el
Grup Salut  i  ens contesten que ja  ens  ho han passat  en  un arxiu.  Responem que hi  ha
empreses que no hi apareixen, però que es farà una reunió el dia 1 de desembre on se'ns
explicarà sobre tot plegat.

– Reunió  Grup Econòmic  INNOVA: es realitza reunió per aprovar pressupostos, tarifes i pla
d'inversions. Tot segueix la mateixa línia que al Grup d'Aigües i al Grup Salut,  reducció de
pressupostos i de totes les despeses, incloses les de personal. També, els pressupostos són
tancats, no hi ha marge per poder introduir esmenes. Només es pot votar sí, no, abstenció.
Seguint la coherència amb la resta de consells d'administració votem NO a tot, en considerar
que no existeix aquest marge per proposar alternatives i no estar d'acord amb la proposta.

– Comissió  Informativa  Urbanisme :  S'aprova  l'acta  de  la  sessió  anterior  amb el  nostre  vot
contrari,  ja  que,  no estem d'acord en el  paràgraf  que diu “el  senyor  Vidal  fa referència  a
l'assumpte d'un accident greu en un autobús urbà que es va produir el dia 1 de novembre amb
resultat de mort i de la manca de representació de l'Ajuntament” i volem que s'inclogui que “la
senyora Gomis va afirmar que ens va lliure un informe que a dia d'avui encara no ens ha
arribat”.  Es  proposa  una  esmena,  però  com  que  la  senyora  Gomis  no  hi  és  present,  el
president  de la comissió decideix traslladar-ho a la  següent comissió.  S'aprova el  projecte
d'adequació dels voltants del barranc de la Mina i  les obres de subministrament del carrer



Camí  de  Riudoms.  El  regidor  de  Medi  Ambient  informa  que  la  deixalleria  nord  (rere  el
Carrefour) es tanca per conflictes amb els ferrallers, per contra s'hi instal·larà una deixalleria
mòbil  de forma periòdica.  S'està ampliant  la  deixalleria  del polígon Agro Reus.  La CUP el
felicita  per  la  iniciativa  de  la  gerra  d'aigua  (consum  d'aigua  d'aixeta  als  establiments  de
restauració) i demana el seguiment del projecte. El regidor de Via Pública informe de diversos
problemes causats per les pluges, que estan instal·lant punts de llum en “zones fosques” de la
ciutat i llums de nadal als barris (no sols al centre), amb el cofinançament de les associacions
de veïns i veïnes. Ens entreguen un informe tècnic justificant la tala d'arbres de l'avinguda Prat
de la Riba que havíem demanat, argumentant que perjudiquen l'enrajolat, que imcomplien la
normativa de mobilitat i l'alt cost del manteniment. Es plantaran arbres nous per substituir-los.
Felicitem al regidor per contestar una petició amb un informe tècnic. Sobre els balcons del
Barri  Fortuny  que  van  caure,  l'Ajuntament  diu  que  es  responsabilitat  dels  propietaris  i
propietàries. Es gasten 137.000€ en condicionar de la jardineria de la plaça Almoster, avinguda
11 de setembre, passeig Boca de la Mina... La regidora de Família informa que l'AMPA de
l'Escola de St. Bernat Calvó ha sol·licitat una parada de bus més propera i li contesten que
això s'ha de presentar a Reus Transport. No vam poder realitzar preguntes ni precs perquè
s'iniciava una altra reunió i no hi havia temps (prec casa Sol i Vista i xarxes Wi-Fi). 

– Junta de Portaveus :  El  dia 16 hi  haurà ple ordinari  on es parlarà dels  pressupostos.  Es
pregunta a l'alcalde quan realitzarà la conferència sobre la situació econòmica. Diuen que no
sap la data, però que no hi haurà dret que la ciutadania pugui intervenir-hi. El Reglament d'ús
de la Sala de Premsa queda igual com estava, però estan estudiant la nostra proposta de
retransmetre els plens per internet. No ens permeten fer ús de la sala de premsa els divendres
i  no ens permeten gravar les nostres pròpies rodes de premsa. I,  ens veten tota la  resta
d'esmenes  que  havíem  presentat.  Demanem  una  auditoria  externa  i  interna  de  gestió
d'INNOVA, però no ens contesten.  La regidora Teresa Gomis ens comenta que li passem un
llistat de totes les sol·licituds que hem realitzat a la seva àrea perquè ha perdut el control de
totes elles.

– Comissió  Informativa  Serveis  a les Persones :  Es parla del  conveni  entre  la  Generalitat  i
l'Ajuntament pel Pla Educatiu d'Entorn del present curs. La regidora d'educació ens presenta
un informe detallat  sobre  les incripcions  als  centres  escolars i  ens comenta que vindrà  a
explicar-nos-ho  en  persona.  Demanem  una  relació  complerta  de  totes  les  adreces
electròniques  que  utilitza  el  departament  de  participació.  Trametem  noves  peticions
d'informacions sobre l'activitat de les diferents regidories de l'àrea.

– Reunió equip directiu CEIP Pompeu Fabra :Intercanviem informació sobre l'activitat de la CUP
i del Centre. Parlem sobre el Pla Educatiu de Ciutat que es va fer a principis dels 90 i va
quedar  abandonat,  ens  comenten la  col·laboració  que reben per  part  del  departament  de
Benestar Social i també xerrem sobre el Pla Educatiu d'Entorn. Ens comenten que no existeix
AMPA al centre i que molts serveis els han d'assumir el propi equip docent amb la col·laboració
puntual d'algun pare i/o mare.

Reunions previstes:

– Assemblea Oberta de la CUP Barri Fortuny – 26 de novembre
– Jornades de formació del Seminari d'Economia Crítica TAIFA – 27 de novembre
– Sopar tertúl·lia de la CUP – 1 de desembre
– Reunió Escola Mowgli – 1 de desembre
– Junta Universal d'INNOVA – 2 de desembre

Actes on som convidats:

– Xerrada “Els Segadors. De cançó eròtica a himne nacional” - 22 de novembre



– Actes 25-N organitzats per L'Hora Violeta – 25 de novembre
– Acte institucional 25-N – 25 de novembre
– Aniversari CFA Mas Pellicer – 30 de novembre
– 125è Aniversari de la Cambra de Comerç – 30 de novembre
– Jornades d'Inclusió Social – 13 de desembre

Comentaris :

– Convoquem,  realitzem  i  difonem  roda  de  premsa  sobre  INNOVA i  els  contactes  amb  la
Sindicatura Municipal i la Sindicatura de Greuges de Catalunya per la informació que no se'ns
està facilitant.

– Concertem reunió amb Rafel  Ribó (Síndic  de Greuges de Catalunya) i  Misericòrdia Vallès
(Síndica Municipal de Greuges de Reus).

– Ens adherim al manifest del 25 de Novembre publicat per L'Hora Violeta, Cau de Llunes (Tgn) i
Les Filles de les Fetilleres (Tdb).

– Realitzem tasques de publicitat de l'assemblea popular al Barri Fortuny.
– Realitzem sol·licitud de diferents expedients d'urbanisme
– Rebem una relació de solars municipals buits.
– Rebem informe de les parades d'autobús i dades de servei.
– Realitzem nota de premsa de l'assemblea popular al Barri Fortuny.


