
 INFORME DEL GRUP MUNICIPAL PER A L'ASSEMBLEA DE LA  CUP
(21/05/12 – 25/05/12)

Reunions realitzades :

– Salut i Medi : Aquest consorci és l'hereu del Centre de Recursos Medioambientals. La principal
problemàtica actual és que amb la retallada pressupostària han hagut d'acomiadar unes 20
treballadores en menys d'un any. Actualment, no arriben a la desena. Per aquest motiu, la
seva acció queda més que malmesa. Ens expliquen diferents projectes que han implementat a
la ciutat, com ara la campanya “Reus és colors” i ens expliquen l'èxit d'aquestes iniciatives,
com  ara  l'augment  de  la  recollida  selectiva  a  la  ciutat.  Tenen  el  temor  que  si  aquestes
polítiques deixen de fer-se, hi hagi un retorn a les pràctiques anteriors a aquestes campanyes.
Alhora, la conjuntura actual de crisi és una situació propícia per a l'afectació de la salut pública
i, per tant, la reducció de campanyes de prevenció pot potenciar aquest perill.

– Treballadores  servei  neteja :  L'empresa  que  té  la  concessionària  de  diferents  edificis
municipals  vol  acomiadar  mitja plantilla  i  reduir  la  reducció de la  jornada de l'altra meitat.
Mirarem aquest servei i el conveni signat és amb l'Ajuntament i/o amb INNOVA per veure les
característiques d'aquest.

– Federació Associació de Veïns i Veïnes de Reus : Ens ofereix una explicació de les AAVV
que formen part de la Federació i de la feina que fa aquesta. També parlem sobre la situació
de diferents  barris  i  de  les  dinàmiques  de  les  associacions  veïnals.  Els  hi  expliquem les
assemblees populars que hem realitat  en diferents  barris  i  els  nostres principals  eixos de
treball.  Debatem sobre  alguns  d'aquests  que  afecten  a  l'activitat  de  la  Federació.  Els  hi
presentem la proposta de Fons Social Germinem per tal que ens en donin la seva opinió, i en
cas que sigui positiva, en facin difusió.

– Grup Salut :  Hospital  Sant Joan continuarà -tot  i  les nostres queixes- pagant un pis  a les
monges que ofereixen els seus serveis a l'hospital. Han arribat a un acord amb la Clínica Savé
per pagar 7.500€ de lloguer amb opció a compra per tot l'edifici per oferir servei a les mútues i
privats (votem en contra). Comenten el gran increment de l'activitat de les mútues privades de
març de 2011 a 2012 en els centres sanitaris públics. Altes 234%, intervencions quirúrgiques
228%, urgències 562%, primeres visites 311%, visites successives 703% més. Faura Casas
ha cobrat 2000€ per fer l'assessorament de la mediació entre INNOVA i Boris 45 pel servei de
menjar als pacients. INNOVA pagarà uns 400000€ a Boris 45 com a indemnització de l'any
2011, al 2012 pagarà 80702€ si es mantè l'actual dèficit de la previsió inicial del servei. Per
altra banda, si s'arriba al 93% del volum de negoci previst, Boris 45 haurà de construir la cuina
al  Tecnoparc.  Sobre  l'aparcament  gratuït  al  nou Hospital,  ens  diuen  que estan continuant
estudiant com ho faran (tres mesos de moment). Pel que fa a RELLSA increment del 7% dels
preus públics de les piscines municipals.

– Comissió  Informativa  Serveis  Econòmics :  Es  ratifica  la  decissió  d'expulsar  la  botiga
d'instruments de música del Gaudí Centre per incompliment de contracte. S'aprova el plec de
clàusules  per  a  la  contractació  de  l'aprovisionament  de  l'electricitat  a  les  dependències
municipals.  Ens  responen  que  el  dia  30  de  maig  acaba  el  període  d'al·legacions  als
pressupostos  municipals  de  2012.  Es  convocarà  una  Comissió  Especial  de  Comptes  per
estudiar  les al·legacions.  Preguntem sobre el Pla de Sanejament de l'Ajuntament que s'ha
plantejar a la Generalitat. Ens informen que segueix els mateixos paràmetres que el presentat
a l'Estat espanyol i que en la propera comissió informativa ens ho explicaran en detall.

– Reunió informativa sobre la funerària : La comissió de seguiment del procés per part dels
treballadors només s'ha reunit  dos cops.  Per tant,  només s'ha informat quan els acords ja
estaven presos.  L'argumentació per justificar  la concessió dels serveis funeraris, continuen
sent que és un mercat liberalitzat i que els diners 10M d'euros serveixen per pagar deutes.
Diuen que els preus del servei no s'apujaran per sobre del que augment l'IPC. El període de



concessió és de 25 anys, en el que l'empresa té un 95% i l'ajuntament un 5%. S'està treballant
en les qüestions administratives i  jurídiques per fer  efectiva l'operació:  ordenances i  taxes
municipals, projecte de viabilitat de l'empresa i memòria. Un cop realitzada aquesta tasca es
convocarà un concurs públic (1 de juliol aproximadament) i el 15 de setembre s'adjudicarà la
concessió. Al novembre es farà efectiu el canvi. L'estudi per determinar tot això l'ha fet Price
Waterhouse que ha cobrat  15.000€. Empreses interessades:  Funespaña, Mémora,  Serveis
Integrals i una altra. El 5% en mans de l'Ajuntament els hi permetrà impugnar actes, evitar la
venda d'accions, aportar punts a l'ordre del dia... 

– Reunió amb treballadors de la funerària : Intercanviem impressions respecte la informació
oferta per l'Ajuntament sobre aquesta operació i n'analitzem les seves conseqüències.

Reunions previstes:

– Consell d'Administració d'INNOVA – 28 de maig
– Reunió amb l'Oficina Local de l'Habitatge – 29 de maig
– Reunió Sagessa – 29 de maig
– Reunió amb CCOO – 30 de maig
– PIMEC – 31 de maig
– Regidora Convivència i Immigració – 31 de maig (anul·lada per la regidora)
– Patronat IMFE Mas Carandell – 5 de juny
– Consell Municipal Joventut – 5 de juny
– Junta de portaveus – 8 de juny
– Ple – 8 de juny

Actes on som convidats:

– Inauguració local reformat Xiquets de Reus – 26 de maig
– Festival Nins – 26 de maig

Comentaris :

– Canal Reus TV entrevista el regidor per l'aniversari de les eleccions.


