
 INFORME DEL GRUP MUNICIPAL PER A L'ASSEMBLEA DE LA  CUP
(05/03/12 – 09/03/12)

Reunions realitzades :

– Consell d'Administració d'INNOVA i EPEL-INNOVA : S'inicia el procés de fusió de les tres
empreses del Grup Aigües. Nomenaran una comissió tècnica sobre la funerària, formada per
polítics i tècnics (l'oposició no hi pot participar), però després diuen que no està decidit qui la
conformarà. Volen vendre el 80% de capital de GESFURSA, però que tot el procés passarà
quatre cops pel Ple. PriceWaterhouse està fent l'estudi inicial i preguntem quan ha costat. No
ens  ho  han  dit.  Ni  tampoc  saben  quan  se  va  contractar  aquesta  empresa.  L'Ajuntament
controlarà els preus del cementiri a través de les ordenances. També s'ha creat una comissió
de seguiment amb els treballadors per tot el procés. Es fa un repàs de les empreses en les
que l'Ajuntament hi té participació:
– Shirota: S'aprova pagar el crèdit de Shirota, per tal que no s'executi l'aval bancari. Diem

que hi votem a favor si es demanen responsabilitats per la gestió, s'accepta.
Demanarem totes les actes des de 2007 sobre aquesta empresa, perquè desconeixem
perquè es va crear, quina funció ha fet i a quins interessos respon.

– Tecnoparc:  L'empresa no té activitat  econòmica.  Es vol  dissoldre assumint  GUPSA les
pèrdues, però quedant-se l'edifici CEPID a canvi.

– Recane: No té ni guanys ni pèrdues. Volen sortir-ne a la llarga.
– Promoimpuls: Volen sortir-ne però sense assumir grans despeses, ja que, l'activitat que

està desenvolupant és insignificant en relació als seus objectius fundacionals.
S'explica el contingut del darrer Decret del govern Rajoy que afecte a les empreses públiques.
Els ajuntament hauran d'explicar abans de finals de mes quin és lo deute total entre empreses
i institució.

– Consell Municipal de Medi Ambient : El regidor comenta que la prioritat de Medi Ambient és
fomentar que creixin les llicències d'activitat, així com reduir entre un 20 i un 25% el consum
energètic municipal. Preguntem sobre la subvenció que hi havia pel projecte de la bici, ens
comenten que no és prioritari. Preguntem sobre els horts urbans, diuen que n'hi ha tres de
projectats. Preguntem pel tancament del Centre de Recursos Medioambientals, ens contesten
que la taca d'aquest el farà directament la regidoria i també el GEPEC.  Preguntem sobre la
documentació que vam demanar fa temps sobre la contracta de la brossa, i ens contesten que
ja  ens  ho  han  passat.  També  es  comenten  les  queixes  per  determinats  locals  que  no
requereixen les condicions d'accessibilitat per a discapacitats i sobre els abocaments il·legals
en  diferents  zones  del  terme.  La  Creu  Roja  pregunta  sobre  la  circulació  de  trens  amb
mercaderies  perilloses,  ho  estudiaran.  Al  final  de  la  sessió,  comentem que  la  reunió  del
Consell no havia complert els seus objectius estatutaris, sinó que simplement, es presenten
uns informes de la regidoria i es poden fer preguntes, però en cap cas es debat sobre les
polítiques que s'estan desenvolupant o que s'estan dissenyant a curt o mitjà termini. Així com
també, que el regidor no ha explicat cap pla d'actuació per a la present legislatura.

– Comissió Informativa Serveis Econòmics : Presenten la situació de dèficit de l'Ajuntament,
l'informe  d'intervenció  de  la  liquidació  del  pressupost  de  2011.  Informen  que  Ajuntament
pagarà 164.489€/any de lloguer de la primera planta de l'edifici del CEPID al Tecnoparc. Però,
com que aquest darrer deu diners a l'Ajuntament, no es pagarà el lloguer.

– Junta de Portaveus : Es debat la proposta de declaració en contra de la reforma laboral que
vam presentar, vota en contra ARAReus, CiU i PP. Retirem la nostra proposta de declaració
pel Dia de la Dona, a canvi d'introduir esmenes al que havia presentat el PP.

– Ple  Municipal :L'interventor  explica  que  el  deute  de  l'Ajuntament  (no  INNOVA)  és  de  7,7
Milions d'euros,  així  com les tres formes de poder resoldre'l:  reducció de les despeses al
pressupost 2012, operació de finançament, limitada al 5% del total pressupostari, o aprovació



al 2012 dels pressupostos de 2013 per tal d'eixugar el deute en dos anys.
Proposta resolució Reforma Laboral (PSOE): Demanem que es voti per punts. Votem a favor
de tots, excepte del punt que demana que els sindicats majoritaris, la patronal i el  govern
negociïn el contingut de la reforma laboral que ja s'està aplicant. Des de la CUP entenem que
no hi ha marge a la negociació, sinó que l'única sortida a aquesta reforma, així com al conjunt
de mesures, és la lluita als centres de treball i al carrer. El PP defensa la reforma laboral i li
responem des del posicionament ideològic de l'esquerra. A l'hora de votar, hi ha un malentès,
però  fem constar  en  l'acta  en  el  nostre  desacord  amb el  segon  punt  de  la  proposta  de
resolució. No s'aprova cap punt.
Proposta  resolució  Universitat  Pública  (PSOE):  Votem  a  favor,  tot  posant  èmfasi  en  les
conseqüències  del  Pla  Bolonya  i  de  l'EU  2015,  com  a  privatització  de  l'ensenyament
univeristari, així com, donant suport a la lluita de les darreres setmanes dels i les estudiants de
les universitats d'arreu dels Països Catalans, i especialment, de les reclamacions del SEPC a
la URV i les condicions de treball del PAS i PDI. S'aprova punt 1 i 2 de suport a la universitat,
però no el 3, consistent en crear una comissió Ajuntament-Generalitat per impulsar la ciutat
educativa al Tecnoparc.
Proposta resolució corredor del Mediterrani (PSOE): votem a favor, ja que, aquesta proposta ja
va ser presentada per CiU al començament de la legislatura, i per tant, es tracta de reafirmar-
nos després de l'anunci de la ministra espanyola de prioritzar el corredor central que no passa
pels Països Catalans. S'aprova per unanimitat.
Moció condicions contractuals  en els processos de privatització (ARAReus):  Exposem que
votarem en contra perquè el que cal plantejar és un debat sobre què cal privatitzar, abans de
com s’ha de privatitzar. Mostrem el nostre rebuig total a la privatització dels serveis públics i
exigim un pla de viabilitat i un debat entre tots els grups municipals per fer un pla de consens.
Només vota a favor ARA Reus.
Moció per publicitar  els ingressos i  patrimoni  dels càrrecs electes,  directius i  de confiança
(CUP): Exposem que és un exercici de transparència de publicar al web de l’Ajuntament el
patrimoni dels i les regidores i ingressos de diners públics (informació que és pública). ARA
Reus demana que retirem el que fa referència al “patrimoni” perquè podria anar en contra de la
privacitat de les persones. El govern diu que la informació patrimonial és secreta, i tot i dir que
es reformuli l’acord i el secretari avali la reforma, continuen sense acceptar que voluntàriament
un o una regidora pugui publicar el seu patrimoni.
Moció insubmissió fiscal (CUP): Tots els partits diuen com que actualment no és legal, voten
tots en contra.
Moció per un informe de viabilitat de les diferents formes de gestió dels serveis públics (CUP):
Ens vota negativament el govern i ARA Reus i el PSC s’absté. No hi pot haver debat, ja que no
es parla sobre el que proposem sinó sobre si intervenció i les empreses, treballen millor o
pitjor.
Prec cartelleres (CUP): El regidor Hipòlit Monseny, es compromet a estudiar la viabilitat de la
instal·lació de les cartelleres adequades, de control de l’ús d’aquestes i del seu manteniment.

Pregunta sobre el cost de l’estudi de Price Waterhouse sobre GESFURSA: La regidora Teresa
Gomis explica que l’encàrrec consisteix en un informe jurídic i econòmic per calcular el valor
de l’empresa i sobre possibles venedors de GESFURSA i en quines condicions s’hauria de
produir la venda. El cost és de 15.000€ + IVA i va ser encarregat al novembre per INNOVA.

Reunions previstes:

– Reunió Comissió Consell de Joventut
– Assemblea Nacional CUP – 11 març



Actes on som convidats:

– Manifestació 8 de Març a Tarragona
– Conferència sobre educació al Tecnoparc – 9 de març
– Actes Dia de la Dona Treballadora a Reus – 10 març
– Presentació IPP sanitat pública a Barcelona – 10 març
– Calçotada Barri Pelai – 11 març
– Xerrada regidor CUP Reus – 14 març Círcol
– Jornades “Serveis socials en temps de crisi, com innovar?” a la Fira - 20 març

Comentaris :

– Ens encarreguem de gestionar l'organització i coordinació de l'Assemblea Nacional de la CUP.
– Enviem nota de premsa sobre l'AN i també sobre la manifestació i els actes del Dia de la Dona

Treballadora.


