
 INFORME DEL GRUP MUNICIPAL PER A L'ASSEMBLEA DE LA  CUP
(23/04/12 – 27/04/12)

Reunions realitzades :

– Institut Municipal Puericultura : No hi assistim, ja que la nostra consellera està treballant.
Sol·licitem el canvi d'hora per conciliar la vida laboral amb les reunions i no rebem contesta per
part de la persona responsable. No és el primer cop que ens trobem que les convocatòries es
realitzen en hores laborables. Plantejarem accions per denunciar aquest criteri.

– IMFE Mas Carandell : El nou president és el regidor Arza. L'IMFE i la Fundació dependran de
la regidoria de promoció econòmica. També hi hagut canvis en les funcions de la directiva de
l'IMFE.  Estan  treballant  en  millorar  la  gestió  i  el  funcionament  de  la  borsa  de  treball  en
col·laboració  amb  la  Generalitat.   S'explica  informe  d'activitat  de  l'IMFE,  la  liquidació  del
pressupost  i  el  tancament  de  comptes.  Presenten  el  pressupost  de  2012.  Diuen  que  la
reducció “real” és del 15%, ja que hi ha canvis en l'organització i es desprenen del lloguer del
local del carrer Jurats. Preguntem si la retallada tindrà a efectes en la plantilla i ens asseguren
que es mantindrà exactament igual com fins ara. La plaça que havia quedat buida del servei
d'informàtica serà externalitzat, ja que segons el Decret espanyol no es pot contractar nou
personal.  Es  prorroga el  conveni  amb l'Ajuntament  per  un any més.  També s'informa del
conveni entre IMFE i Fundació IMFE. Demanem que se'ns envii la documentació amb major
antel·lació.  Demanem que als  consells  de l'IMFE hi  hagi  representació de l'alumnat i  dels
treballadors  i  treballadores  per  millorar  la  representativitat.  Demanem  -com  ens  vam
comprometre durant  la  campanya electoral-  que la  plantilla de l'IMFE entrin al  conveni  de
l'Ajuntament. Ens responen que per les seves característiques laborals i pel fet que ja s'ha
renovat  el  conveni  d'empresa,  és  difícil  realitzar  aquesta  operació.  Els  emplacem  a  que
estudiin la viabilitat d'aquesta operació a curt-mitjà termini. Desmenteixen les declaracions de
l'alcalde sobre la fusió de l'IMFE i la Fundació Mas Carandell, argumentant que va ser una
confusió,  arran de la comunicació interna.  I,  que l'alcalde,  donarà explicacions als comitès
d'empresa corresponents.

– Consell General IMAC : Presenten el pressupost de l'IMAC. Presentem diferents preguntes
sobre aquest i no ens saben respondre. Mostrem el nostre rebuig a aquests pressupostos.

– Comissió Especial POUM : Ens projecten la proposta d'avanç general del POUM. Ens passen
tota la documentació que trametem a la comissió d'urbanisme que ja l'està analitzant. Ens
expliquen principals propostes: noves carreteres per unir  la variant,  ampliació de l'estació i
parada  de  tren  a  l'avinguda  dels  PPCC,  passarel·la  dins  un  edifici  (estil  àrea  de  servei
d'autopista) que uneixin el barri gaudí i la ciutat...

– Consell Assessor Urbanisme : El nostre representant no hi assisteix perquè està de viatge. Hi
participa un altre membre de la CUP com a convidat. A grans línies, expliquen el mateix que a
la Comissió Especial del POUM.

– Reunió Grup Salut : Teresa Gomis fixa un preu de sortida de la funerària d'11 M d'€. Li diem
que si s'ha fet un estudi que ha costat 15.000€ per fixar-ne el preu que s'ensenyi. Informen que
el Conseller Boi Ruiz anirà als premis Sagessa que es faran a Móra. Informa'n que “estan
treballant”  amb GUPSA per  arreglar  el  tema de  l'aparcament.  No  saben  com afectarà  la
retallada de la sanitat que farà la Generalitat. INNOVA ha incomplert el con amb Boris 45 per la
cafeteria  de  l'hospital  i  l'empresa també.  Estan negociant  com ho poden resoldre.  Innova
encarrega a Faura Casas perquè estudii el cas. O es renegocia el contracte o es fa una nova
licitació. Estan negociant per llogar els baixos de la gestoria Fontboté per a l'ampliació del
CMQ. 234% d'altes de les mútues i privats al CMQ i a l'Hospital. 562,83% d'urgències de les
mútues i privats. 311,87% de primeres visites. El gerent nega les queixes rebudes pel servei
d'urgències. Demanem hora amb el tècnic financer per parlar de la situació de les diferents
empreses. Preguntem pels greuges dels drets dels treballadors i treballadores entre diferents



empreses d'INNOVA. Ens diuen que cada empresa és autònoma. El  comitè d'empresa de
RELLSA demanen al gerent i a la regidora Gomis que donin explicacions en assemblea sobre
el futur de l'empresa. Tornem a demanar els models 347 d'Hisenda de les empreses en espera
que  ens  ho  facilitin.  Preguntem  perquè  l'arquebisbe  de  Tarragona  va  inaugurar  la  sala
multiconfessional i ens diuen que hi ha una església catòlica, i una sala al costat per a la resta
de creences. Demanem tota la informació pendent de rebre des de fa mesos.

– Comissió  Informativa  Urbanisme :  Presenten  la  proposta  de  conveni  entre  Generalitat  i
Ajuntament  per  l'Oficina  de l'Habitatge.  90.875€ aporta  Habitatge i  Joventut  per  al  lloguer
social  d'habitatge.  Nova  zona  blava  al  carrer  Closa  de  Freixa  amb la  tarifa  B.  Aprovació
provisional de la reforma del POUM per la construcció de l'hotel a la plaça Evarist Fábregas.
Dues propostes de l'Ajuntament que vam ser els únics en votar en contra, la Generalitat les ha
tirat enrere: construcció al barranc de Sol i Vista i centre comercial al Tecnoparc. Tècnics de la
Generalitat diuen que hi ha un perill real de despreniment del balcó de la Casa Navàs.

– Junta de Portaveus : Informen que el ple de pressupostos serà ordinari, però que no es podrà
presentar cap moció. Ens hi oposem, però tots els partits hi estan a favor. Ens veta la moció
que ja teníem registrada. Informe que el tràmit de nova Carta de Gran Ciutat està paral·litzada
“un cop passi la crisi”. Presentem dues propostes perquè Cipriano Martos i Joan Garcia Oliver
rebin una distinció per part de l'Ajuntament, però no ens ho accepten al·legant problemes de
forma. La regidora Vilella ens presenta l'esborrany de “Reus Amunt” (taula de la crisi) i ens
convoca a una reunió la setmana següent.

– Comissió  Informativa  Serveis  Econòmics :  Passen  la  informació  més  detallada  de  la
proposta de pressupostos i l'interventor presenta el seu informe al respecte d'aquesta. Arribem
que la reunió ja està a punt de finalitzar, ja que la Junta de Portaveus es va allargar.

– Comissió Informativa Serveis a les Persones : Aprovació inicial del Pla Local de Joventut. Hi
votem a  favor  tot  comentant  que demanarem una  convocatòria  extraordinària  del  Consell
Municipal  de  Joventut  per  presentar-hi  les  nostres  esmenes.  Demanem  la  memòria
pressupostària  de  Serveis  Socials  per  poder  analitzar  els  efectes  en  aquesta  àrea  que
representen els pressupostos 2012. Informen que la residència de la Generalitat a Sol i Vista
la gestionarà una empresa basca, que ha guanyat el concurs per davant de SAGESSA.

Reunions previstes:

– Junta de Portaveus – 4 maig
– Ple – 4 maig
– Assemblea Popular Parcel·les Casas – 4 maig

Actes on som convidats:

– Conferència associació Alzheimer – 25 abril
– Inauguració exposició 50è aniversari Banda Cornetes Misericòrdia - 27 abril
– Inauguració Fira Bestial – 28 abril
– Lectura poemes Associació Parkinson – 28 abril
– Concert 20è aniversari Banda Pare Manyanet – 29 abril
– Acte commemoració Primer de Maig a Reus – 1 maig
– Manifestació Primer de Maig a Tarragona – 1 maig
– Presentació Any Fortuny – 2 maig
– Xerrada Teresa Fortuny sobre la lluita sindical durant el franquisme – 3 de maig
– Gala de Teatre Solidari Associació Down Tarragona – 4 de maig
– Sopar Solidari Parròquia St Bernat Calbó – 5 maig
– Sardinada AAVV Barri Gaudí – 6 maig



– Inauguració Komkal Mercat del Camp (rebutgem la invitació) – 7 maig
– Dinar de Germanor FAVR – 13 maig

Comentaris :

– Participem a la parada de Sant Jordi, ubicada a la plaça del Castell.
– Convoquem i difonem roda de premsa de presentació del Fons Social Germinem.
– Convoquem, realitzem i difonem roda de premsa sobre les propostes presentades a la Junta

de Portaveus i convocant als actes de l'1 de Maig.
– Rebem carta del Tribunal de Cuentas de Madrid, informant-nos que obren diligències prèvies

respecte  l'escrit  que  vam  presentar  sobre  l'aval  d'INNOVA  a  l'empresa  SHIROTA
FUNCTIONAL FOODS.

– Registrem una proposta per a la Junta de Portaveus i una moció per al proper Ple.


