
 INFORME DEL GRUP MUNICIPAL PER A L'ASSEMBLEA DE LA  CUP
(03/09/12 –  07/09/12)

Reunions realitzades :

– Comissió Informativa Urbanisme : Unión Fenosa ha guanyat el concurs per l'enllumenament
de la ciutat (via pública i edificis municipals). Preguntem per l'espai d'aparcament a l'Hospital.
No ens ho resolen, sinó que a més, hi ha un espai on aparca la gent que és de la URV i el
tancaran perquè no s'hi  pugui aparcar.  Diuen que a la propera reunió ens diran quelcom.
Sense més temps, la  majoria de regidors marxen perquè tenen compromisos personals  o
d'altres reunions. Ens queixem perquè no podem fer una reunió en mitja hora quan teníem
més d'una desena de preguntes per fer als regidors, les quals no s'han respòs. Això sí, cada
regidor que hi ha participat ha cobrat 150€

– Junta de Portaveus :  Plantegem que no és possible fer cinc reunions en dues hores i mitja.
Accepten la nostra crítica i diuen que miraran d'espaiar-les perquè es puguin desenvolupar
correctament. Critiquem que després del Rock'n'Reus, ara, l'Ajuntament no pot perjudicar a les
entitats de la ciutat que volen fer un concert o acte públic al carrer. Volen tancar el “tema”
Metrovacesa abans d'acabar l'any. Estan treballant en diferents vies, tant amb Metrovacesa o
en d'altres empreses. Aproven la nostra proposta de declaració per la Diada de l'11. Vots a
favor: CIU-CUP-ARA. Abstenció: PSOE. En contra: PP.

– Comissió seguiment INNOVA : Primera reunió que es crea arran de l'audiotira sobre INNOVA,
per tal de fer un seguiment de les recomanacions que s'hi fan. Comprovem que l'empresa
CCM Estratègies i Salut va tenir relació amb INNOVA abans del 2008. No pagaran les pagues
extres de Nadal als treballadors d'INNOVA. Preguntem si miraran de fer-la efectiva encara que
no sigui per Nadal. Diuen que no ho saben ni ho han mirat. La CUP informarem als secretaris
de la possibilitat legal de mantenir les pagues extres davant aquesta manca de voluntat dels
partits  polítics.  Manifestem  que  l'auditoria  no  reflecteix  fidelment  el  volum  de  producció  i
d'activitat dels anys de la “bombolla immobiliària” que són els que han provocat el deute actual.
Demanem  que  si  l'Ajuntament  disposa  dels  recursos  necessaris,  es  tingui  en  compte  la
possibilitat d'auditar anys anteriors al 2008 i fer extensible l'auditoria a fundacions, patronats i
empreses participades. Arran d'un decret espanyol, s'augmentarà l'externalització dels serveis,
ja que l'Ajuntament no pot contractar personal, però sí contracar una empresa perquè realitzi el
servei.

– Comissió  Informativa  Persones :  Augmenten  els  preus  dels  centres  cívics.  Diuen  d'aquí
menys d'un mes hi haurà les bases per aconseguir la targeta gratuïta d'autobús (porten tres
mesos amb això!). La Llar d'Infantis El Roser de 34 anys d'existència (Creu Roja + Càritas +
Catalunya  Caixa  +  Ajuntament)  té  un  pressupost  deficitari.  Catalunya  Caixa  abandona  i
l'Ajuntament retira l'ajut, però manté el servei de neteja. Proposen de reduir d'11 a 6 les aules.
Tancar, inicialment, les de 0-1 any. De 19 treballadors se n'han acomiadat 11 (Dosaigües ex-
regidora) se n'han acomiadat 9 (Sardà regidora). Es signarà un conveni de 112.000€ anuals
amb el Reus Deportiu per a tots els equips de futbol.

– Comissió  Informativa  Econòmics :  Aprovació  definitiva  de  les  bases  del  concurs  de  la
funerària. També anuncien que no acceptaran cap de les al·legacions presentades a les bases
del concurs, perquè segon el regidor d'Hisenda Enrech, estan mal plantejades.

Reunions previstes:

– Junta de portaveus – 14 de setembre
– Ple – 14 de setembre
– Grup Salut – 27 de setembre



Actes on som convidats:

– Inauguració exposició 125è aniversari Carrilet – 6 de setembre
– Acte institucional Diada Nacional – 10 de setembre
– Ofrena floral Ajuntament – 11 de setembre
– Rebuda Conseller Sanitat Boi Ruiz – 12 de setembre
– Festa de l'esport – 13 de setembre
– Festes del Passeig Prim – 14, 15 i 16 de setembre
– Presentació Taula anti-crisi Reus Amunt – 18 de setembre

Comentaris :

– Difusió de la darrera conferència del Cicle “cap a la unitat popular”
– Difusió de la marxa de torxes i manifestació Diada.
– Recollida d'adhesions al Fons Social Germinem
– Difusió propostes a la Junta de Portaveus


