
 INFORME DEL GRUP MUNICIPAL PER A L'ASSEMBLEA DE LA  CUP
(24/10/11 - 28/10/11)

Reunions realitzades :

– Ple Extraordinari sorteig meses electorals: Consisteix en escollir un número, a partir del qual
s'escolliran les persones que participaran a les meses electorals. Dura 5 minuts. Es cobra per
assistència!

– Associació Gent Gran Reus i Baix Camp:  El president d'aquesta associació ens visita al
despatx. Ens explica la tasca de la seva entitat i ens parla sobre les residències públiques de
gent gran. Ens comenta que hi ha dos residències paral·litzades (Sol i Vista i Barri Fortuny) i
que han arrancat el compromís de la Generalitat de que siguin obertes a finals d'any. Ens 
oferim -com sempre- a treballar plegades i ens intercanviem el contacte.

– AMPA Reus 21 i Isabel Besora : Reus XXI comenta que si es fusionen els centres, no hi haurà
suficientment  espai  per  acollir  a  tots  i  totes  les  alumnes  i  hauran  de  canviar  el  projecte
educatiu de centre. A més, l'edifici no està preparat per absorbir-les i s'haurien de fer obres per
complir la normativa. Consell Escolar Isabel Besora va aprovar el trasllat, però a manca de
consens de tota la comunitat,  s'aprova finalment un document que diu que el trasllat sigui
provisional, fins que no es construeixi un centre d'obra. Alhora, el tancament de l'escola Isabel
Besora sumat al canvi de zonificació, podria provocar un transvasament d'alumnes de l'escola
pública a  la  concertada.  Els  vam comentar  que la  comissió  d'educació  estudiarà  aquesta
proposta.

– Reunió  treball  ordenances  fiscals :  Analitzem  punt  per  punt  totes  les  ordenances  per
preparar les esmenes a presentar i el guió de la intervenció al Ple.

– Reunió treball comissió joventut : Analitzem el Reglament del Casal de Joves i el Reglament
del  Consell  de  Joventut  i  presentarem una proposta  de reforma en la  propera  reunió  del
Consell de Joventut.

– Reunió del Grup Empreses Salut : S'aprova l'acta de la reunió anterior. 
Informació de presidència: informa de la marató de donació de sang i que el 10 de novembre,
hi ha un dinar del Grup Hospital a Móra d'Ebre, i posteriorment, una reunió sobre els serveis
de les Terres de l'Ebre i lo Priorat. 
Informació hospital:  s'han detectat dos casos de legionel·la que ja han sigut erradicats; es
manté el servei de cura del càncer de mama; i es realitza una programa de formació sobre
serveis geriàtrics. L'empresa Boris 45, que gestiona el servei de menjador, ha acomiadat 17
treballadors de 77. Es construirà una nova cuina al nou hospital, amb el compromís de que
s'augmenti la plantilla. En tot cas, garanteixen les dietes de tots i totes les usuàries. Canvis de
personal en la direcció d'infermeria. La nova directora serà Anna Figueras, i l'anterior passa a
personal administratiu. S'incrementa l'atenció telefònica de consultes de 10 a 30 hores. S'ha
invertit en la formació professional del servei d'atenció a l'obesitat. Reducció de serveis pel
pont de la primera setmana de desembre. Els serveis tancats durant l'estiu i setembre, s'està
reactivant progressivament. Es vol potenciar la Clínia Fábregas i el CMQ de cara a les mútues
privades per aconseguir més recursos econòmics. L'Ajuntament ha signat el contracte d'arres
de l'edifici de l'antiga Clínica Savé.
Informació sobre les retallades: estem a l'espera de rebre un powerpoint que ho explica. Cal
destacar:  més  de  la  meitat  de  l'estalvi,  serà  a  través  de  pactes  laborals,  i  la  resta  en



infraestructures i material.
Proposta nomenament d'auditories a una empresa de Reus sobre les empreses Hospital Sant
Joan, Gecohsa, Centre MQ Reus i Gesfursa.
Es nomena Teresa Gomis com a representant de l'Ajuntament a l'empresa Shirota Functional
Foods.
S'ha suspès la visita a les instal·lacions de l'Hospital.
Assumptes sobrevinguts: es comenta que s'ha obert el concurs de monitors per al Parc de
Nadal.
Precs i preguntes: Demanem un informe amb les retribucions efectuades des de gener de
2010 fins a setembre de 2011 corresponent al personal de gerència i direcció. Insistim que
encara no hem rebut l'informe d'altes i baixes laborals de l'empresa de 2011, després de dos
mesos. Ens queixem que l'informe jurídic que ens van donar argumentant que no ens podien
facilitar informació sobre contractació de càrrecs directius no té un fonament jurídic clar. No
ens contesten res al respecte. 

– Sopar del #fila0 : El regidor participa en el sopar del grup conegut com a #fila0, que es realitza
al Casal Despertaferro. Podeu llegir una crònica del sopar a www.elmondereus.cat

– Comissió informativa serveis econòmics: La reunió comença a les 9,17 i acaba a les 9,30.
De totes les esmenes que vam presentar a les ordenances, el regidor corresponent, només
ens argumenta la no-acceptació de dues. No accepten cap esmena de les presentades.

– Junta de Portaveus:  El govern proposa una declaració a favor  dels  Jocs del  Mediterrani
Tarragona 2017. La CUP diu que no té informació sobre que representa per a la ciutat ser seu
d'aquest esdeveniment. En aquest sentit, demanem la posposició de la decisió, en espera, que
se'ns informi degudament. L'alcalde i primera tinent d'alcalde, ens obliguen a votar i es neguen
a  posposar  la  declaració.  Ens  reafirmem  en  no  voler  votar  i  que  es  posposi  la  votació.
Finalment, davant el silenci de la resta de portaveus, l'Ajuntament fa una nota de premsa, dient
que la declaració ha estat aprovada per tots els partits i l'abstenció de la CUP. Decidim de
registrar una instància demanant informació sobre la seu dels jocs.

– Ple Extraordinari Sindicatura i Ordenances Fiscals : Realitzem una intervenció felicitant a la
Síndica  i  explicant  la  nostra  visió  sobre  aquesta  institució  (veure  “mocions  presentades”).
Votem en contra de la reforma de les ordenances i fem un discurs argumentant el perquè, així
com, explicant la nostra visió sobre aquesta qüestió (veure “mocions presentades”).

Reunions previstes :

Actes on som convidats:

– Acte 10è aniversari Sindicatura de Greuges – 25 d'octubre a les 7 del vespre
– Berenar contra el tancament del Reus 21 – 26 d'octubre
– Marató donació de sang al Teatre Fortuny – 27 d'octubre
– Correllengua – 28 d'octubre

Comentaris :

– Realitzem roda de premsa i fem nota de premsa sobre el servei d'autobús Reus-Tarragona.
– Convoquem roda de premsa i fem nota de premsa de valoració post-ple de les ordenances
– Registrem instància sol·licitant una còpia del projecte tècnic de la contracta de recollida de

residus i neteja viària.
– Participem a la concentració convocada per l'AMPA del Reus 21.


