
 INFORME DEL GRUP MUNICIPAL PER A L'ASSEMBLEA DE LA  CUP
(20/02/12 – 24/02/12)

Reunions realitzades :

– Reunió Grup Econòmic INNOVA : Es renoven diferents consellers. S'ha realitzat el concurs
per a la contractació de l'empresa de seguretat (Casessa) i  està obert  el  de l'empresa de
neteja.
Edifici  Bioempreses :  La resolució del  contracte amb l'UTE que havia de fer el  centre de
bioempreses té un cost en principi de 10.900 €. Aquesta resolució es deu a la dificultat per
finançar el projecte per la qual cosa es renuncia també als fons FEDER. De totes maneres
s'ha aconseguit una pròrroga de venciment fins el 30 de juny per la qual s'intentarà tenir el
70% de l'obra feta per no renunciar a una part d'aquests fons que ascendiria a 200.000 €.
REDESSA ha facturat a Tecnoparc,SA més de 200.000€ des de 2006, en concepte de serveis
externs.
La Cambra de Comerç critica que a l'auditoria no es reflecteixen les dietes cobrades per antics
conselleres.
Les  accions  de  Shirota  que  tenia  la  Morella  Nuts  les  manté  l'antic  propietari  d'aquesta
empresa,  enlloc  de  quedar-se-les  la  multinacional  que  ha  comprat  aquesta  empresa.
Demanem factures de REDESSA a la resta d'empreses on hi té participació.
AMERSAM : preguntem per l'estudi de viabilitat de la targeta resident. Ens contesten que estan
a punt d'iniciar-lo.
Preguntem pels assessors que té aquesta empresa. Ens comenten que només hi ha un ex-
membre del gabinet de l'anterior alcaldia. 
Preguntem si es vol privatitzar la societat. Ens contesten que no i que no s'ha fet cap estudi.
Sol·licitem  llistes  de  treballadors  i  treballadores  de  l'empresa.  
GUPSA: Les dues empreses ubicades al Centre Gaudí no paguen el cànon o tenen deutes
pendents de les obres.  S'està negociant amb una entitat bancària perquè els edificis de la
Patacada passin a ser de lloguer, ja que no se n'ha venut cap. Al Mas Bertran 2 hi ha més de
300 sol·licituds de lloguer.
Sol·licitem un llistat dels diferents sectors urbanístics on GUPSA hi té interès o és gestionat per
la societat.
REUS TRANSPORT: ha augmentat l'ús del servei a causa de la ubicació del nou hospital. No
obstant,  s'han acomiadat  5  o  6  treballadores  que tenien  un contracte  temporal  per  cobrir
vacants de la resta de treballadores que tenien vacances o baixa.
Les targetes de bonificació per a gent gran i escolars encara no s 'han actualizat, ja que no es
negociarà fins que hi hagi aprovats els pressupostos de 2012.

– Reunió  Grup  Salut  INNOVA :  Ens  acusen  de  gravar  les  reunions  amb  el  mòbil  (sense
comentaris!).  
Estan treballant en la venda de la funerària. No obstant, hi ha més informació als mitjans de
comunicació que la que ens han facilitat. Diuen que els diners de la venda de les empreses
aniran destinats  a pagar deutes crediticis  a la  banca,  tal  i  com estableix  la  llei  espanyola
promulgada darrerament. L'estudi preeliminar de la venda l'està fent PriceWaterhouse. No ens
saben respondre sobre els efectes vers les empreses auxiliars. L'alcalde es reunirà amb els
treballadors.  
Les properes reunions de grup salut i SAGESSA se faran abans del 31 de març per tancar
l'estat de comptes de les empreses.  
Gomis parla de les filtracions a les empreses i  comenta que posarà marques d'aigües als
documents oficials. Contestem que aquesta mesura és del segle passat. Els documents que
no siguin pública portaran marca d'aigua i els documents que no són públics només seran de
consulta. Comentem que no poden acusar de filtracions a ningú de l'oposició si la informació
que es filtra només la té el govern. No ens responen.  
La residència de Sol i Vista sortirà a concurs de concessió.



Presenten el Pla Salut 2011-2015 (ICS). Ens passaran una còpia. 
Al mes de maig tenen previst obrir el CAP d'Horts Miró. 
Sol·licitem de nou llistat de tots i totes les treballadores de l'Hospital i còpies dels contractes.
L'empresa IMI (51% ajuntament 49% Parc de Salut Mar) vol fer-se amb el servei radiologia de
tots els hospitals de SAGESSA, però no està sortint a compte i potser volen dissoldre-la.  
Preguntem perquè hi ha accions de diferents empreses municipals a SHIROTA. Ningú ens sap
contestar. La presidenta respon, finalment, “això és cosa del Prat”.
Sol·licitarem informació de la facturació i convenis entre les diferents empreses municipals de
sanitat i  l'ICS, la XHUPS, Consorci Sanitari de Catalunya i la Unió Catalana de l'hospitals.
Preguntem sobre el projecte de la Clínica Savé (per enèssima vegada). Gomis responsabilitza
a l'anterior govern. A final de març venç la pròrroga del contracte d'arres, i si no es compleix,
es perdran 55.000€. Estan negociant d'arribar a un acord perquè el CMQ pugui anar de lloguer
a la Clínica Savé, sense perdre la paga i senyal.
Es volen dissoldre les societats GAPSs i GINSA, SA.

– Junta de Portaveus : Presentem dues propostes de declaració institucional. La primera, en
relació a la reforma laboral aprovada pel govern espanyol, es decidirà en la junta de portaveus
extraordinària convocada per dilluns que ve. La segona, en relació a les càrregues policials
produïdes aquests dies a València, ha estat aprovada (amb l'únic vot negatiu del PP) amb una
esmena,  en  que  es  substitueix  “violència  desproporcionada  de  la  policia  espanyola”  per
“lamentar  la  resposta  del  cos  policial”.  Dilluns  es  realitzarà  una  junta  de  portaveus
extraordinària per parlar de Metrovacesa i la funerària.

Reunions previstes:

– Junta de portaveus – 27 febrer
– Reunió Consell Municipal Medi Ambient – 6 març

Actes on som convidats:

– Xerrada presentació Coop'57 – 1 març
– Xerrada regidor CUP Reus – 14 març Círcol

Comentaris :

– Realitzem roda de premsa per presentar el Fons Social i el concurs per escollir el seu nom.
També  aprofitem  per  presentar  moció  per  al  proper  Ple  demanant  que  es  publicitin  les
remuneracions i declaracions patrimonials dels regidors i regidores.

– Redactem i difonem comunicat de premsa amb les propostes que presentem a la Junta de
Portaveus.

– Ens reunim amb el Círcol per detallar les característiques de la conferència que farà el regidor
el 14 de març.

– Preparem xerrada formativa per l'assemblea sobre el concepte de servei públic, les formes de
gestió d'aquest, les alternatives possibles i què és i per a què serveix INNOVA.

– Col·laborem amb la  intercomarcal  de  les  CUP del  Camp amb la  redacció  d'un  document
d'anàlisi de la situació del sistema sanitari a les nostres comarques.


