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

Reunions realitzades :

– Consell Administració INNOVA i EPEL-INNOVA:  Ferrater (gerent), Natàlia Torrell (secretària)
i Ester Ventura (directora econòmicofinancera) tornen a formar part del grup d'aigües. El càrrec
de gerent surt a concurs. La secretaria l'ocupa Trini Castro. I s'elimina el càrrec de directora
econòmicofinancera. S'informa de la fusió efectiva de les tres empreses del grup d'aigües.
Informen que el concurs de venda d'accions de la funerària ha quedat desert. Proposen a) un
procés negociat sense passar per concurs per trobar una empresa interessada b)mantenir el
concurs reduint els requisits c)redissenyar el concurs per fer un procés de privatització total de
l'empresa  d)no  vendre-la.  INNOVA pretèn  ser  soci  únic  de  Tecnoparc  per  poder  liquidar
l'empresa. Informen que REDESSA no pot sortir de les accions de Promoimpuls perquè hi ha
233.000€ de deute i la resta de socis ho impedeixen. Shirota està en concurs de creditors.
S'estan reduint les pòlisses de crèdit que es demanen des d'INNOVA: Banc de València dóna
1.000.000 d'euros; Bankia 1M més; i BBVA dóna 3M euros. Es nomenen els auditors que faran
l'auditoria general de les diferents empreses del hòlding. La Generalitat deu a INNOVA 25M
d'euros. L'Ajuntament deu a INNOVA 20M d'euros. INNOVA deu a empreses proveïdores 18M
d'euros. S'aprova l'ampliació de crèdit per acabar les obres dels pisos de la Patacada. Votem
en contra dels pressupostos de totes les empreses d'INNOVA i la pròpia INNOVA i EPEL-
INNOVA. S'aprova la redacció d'un pla de viabilitat per liquidar el sistema cash-pooling. Votem
en  contra  perquè  restem  al  marge  de  tot  aquest  procés  i  exigim  que  es  depurin
responsabilitats als que han generat el deute actual i es posi en coneixement de les instàncies
judicials les possibles operacions irregulars que ha permés aquest  sistema. Ningú respon.
Gomis  proposa  de  fer  una  comissió  d'estudi  d'aquest  procés.  Diem  que  està  molt  bé  la
intenció, però que ja fa més d'un any que ho havíem proposat. I, a més, que la única comissió
que s'havia creat d'aquest estil fins ara, només se va reunií un cop i no va servir per a res.

– Reunió POUM : Exposen un informe de dades quantitatives sobre la primera part del procés
participatiu del POUM. També comenten les indicacions dels informes rebuts per part d'altres
administracions. Destaca, especialment, les contrainidicacions presentades pel que fa a les
vies  de  comunicació  que  han  de  passar  pel  nord  del  terme.  Les  entitats  van  poder  fer
preguntes sobre el que van creure oportú. Destacar les aportacions d'Unió de Pagesos sobre
la xarxa de camins i l'estat de les rieres. També a destacar, que el nou POUM, inclourà un
catàleg de masos d'interès.

– IMFE Mas Carandell : Es fa saber que es treballa en la mancomunació d'ofertes de cursos a
nivell comarcal i també amb altres ciutats importants del territori, especialitzant-se en funció
del tarannà de la ciutat (Tarragona cursos encarats a la inserció laboral de cara al turisme,
Reus I+D...). Aprovació de la relació dels llocs de treball de l a plantilla de l'Institut Mas
Carandell de l'any 2012 : no es va poder aprovar abans pq s'estava a l'espera de l'aprovació
de la llei de pressupostos de l'estat, el membre de la CUP s'absté en la votació pq en aquesta
relació de llocs de treball s'hi fa constar també la retallada en els sous dels treballadors en
relació a la pèrdua de la darrera paga extra de l'any.  Aprovació  dels  pressupostos :  s'hi
vota en contra atés què hi ha una baixada de més de 500000€ en pressupost de cara a la
plantilla. Es fa saber en aquest apartat, què el SOC deu a l'IMFE més de 1000000€, què el
SOC està -a l'igual què tota la Generalitat- en fallida econòmica i què si no és possible que
aboni  com a mínim un 30% d'aquest  deute,  l'IMFE es veurà obligat  a tirar  de la  plantilla
d'estructura només, sense poder utilitzar a persones especialistes per a què facin els cursos.
Modificació  preus públics :  Es vota a favor  (el  representant  de la  CUP) de l'aprovació  i
modificació dels preus públics (fotocòpies, sales...) i també del següent punt què fa referència
a la modificació de fitxers per adequar-la a la llei de protecció de dades. Donar compte del
conveni de col·laboració entre IMFE i Fundació IMFE : el representant de la CUP pregunta
al voltant del fet què es presenta com a concepte de col·laboració de la Fundació respecte a
l'IMFE el fet que la Fundació rebi 149.604€ de l'IMFE, es respon que és en materia de serveis i
gestions què la Fundació presta a l'Institut. El representant de la CUP se n'absté en la votació



per manca d'informació per fer-se'n un criteri clar. Ratificació dels acords adoptats amb els
representants dels treballadors/res: el representant de la CUP hi vota a favor, ja què s'hi fa
saber què gràcies a aquest acord els treballadors han pogut conservar algunes prestacions
afectades per la reforma laboral aprovada pel govern de Madrid a inicis d'any. 

Reunions previstes:

– Consell General Reus Promoció – 10 desembre
– Consell General IMAC – 11 desembre
– Reunió Grup SAGESSA – 14 desembre

Actes on som convidats:

– Presentació revista “Docència” del sindicat USTEC - 11 desembre
– Sopar Solidari Associació Alzheimer – 13 desembre

Comentaris :

– Entreguem tota la documentació de la campanya electoral a l'Arxiu Històric Comarcal.
– El David participa en una entrevista a Punt 6 Ràdio.
– Registrem Proposta de Declaració de rebuig a la llei d'ensenyament espanyola del ministre

Wert.
– Difonem la proposta de declaració i convoquem a la concentració convocada per l'Esquerra

Independentista.


