
 INFORME DEL GRUP MUNICIPAL PER A L'ASSEMBLEA DE LA  CUP
(05/11/12 –  09/11/12)

Reunions realitzades :

– Ple extraordinari :  El  PSC-PSOE força  la  convocatòria  d'un  ple  perquè l'equip  de  govern
expliqui  si  continuarà  vigent.  L'equip  de  govern  ni  respon la  intervenció  del  PSC-PSOE i
simplement  comenta  que els  regidors i  regidores  no percebran dietes per  l'assistèncai  en
aquest Ple que no arriba als 15 minuts. ARAReus no hi assisteix perquè creia que no s'havia
de  cobrar  per  un  Ple  d'aquestes  característiques.  Des  de  la  CUP aprofitem  per  reiterar
qüestions que portem des del començament de la legislatura comentant: manca d'informació i
transparència, manca de projecte de ciutat... 

– Consell  Administració  SAGESSA :  Informació de les  diferents  empreses  i  fundacions del
grup. Informen de l'estat de la previsió d'ingresos per a l'exercici 2013. Votem en contra dels
pressupostos de 2013 de les fundacions dependents de SAGESSA. Informen que l'interventor
de l'Ajuntament de Reus participarà en el control de diferents empreses del grup. Es referma
de la voluntat de mantenir la unitat del grup Sagessa, front algunes informacions públiques que
parlaven  de la  possible  divisió  entre SAGESSA nord  i  sud.  Una  regidora de l'Ajuntament
d'Amposta, Laia Subirats, amenaça al nostre representant de fer públic el seu sou, en resposta
a una roda de premsa que la CUP té previst realitzar davant l'Ajuntament de la capital del
Montsià, sobre la gestió de SAGESSA a les Terres de l'Ebre. El senyor Panisello de Tortosa,
informa que compraran l'antiga clínica l'Aliança per formar part del grup a partir de l'1 de gener
de 2013 (1M d'euros i 6,5M d'euros durant els primers 10 anys).

– Consell Administració GUPSA : Votem en contra dels pressupostos de 2013.

– Consell Municipal Discapacitats : Es debat sobre la reactivació de les comissions de treball i
es dóna informació de les comissions que ja estan en funcionament. Es signa un conveni amb
“La Caixa” i amb “Apropa Cultura” per aconseguir entrades a actes culturals habilitades per a
discapacitats. L'Ajuntament va fer un conveni amb l'AMPA de l'Escola Alba per a fer un casal
d'estiu,  ja que el  que feia abans l'Ajuntament l'ha deixat  de fer.  Es comenta que en breu
sortiran  les  bases  per  sol·licitar  la  targeta  de  bus  urbà,  però  encara  no  disposen  dels
requeriments que demanaran. Es comenta que s'obre el període per proposar activitats per al
Parc de Nadal.

– Comissió Informativa Econòmica : Acord entre Ajuntament de Reus i Cambrils per impulsar
l'administració electrònica. Informació de les regidories.

– Comissió Informativa Serveis Persona : Informació de les regidories. Ens expliquen que no
han acceptat cap de les nostres al·legacions a les bases de la convocatòria per l'accés a la
targeta d'autobús per a persones discapacitades. Per accedir-hi, doncs, s'haurà de tenir un
mínim de 2 anys d'empadronament, no es té en compte la renda mínima anual, tarden tres
mesos a processar la sol·licitud, mantenen el grau de discapacitat al 65, enlloc del 33 com
demanàvem...

– Comissió  Informativa  Urbanisme :  Informen  de la  pròrroga  de  l'acord  entre  Generalitat  i
Ajuntamnet per l'Oficina de l'Habitatge. Informació de les regidories.

– Junta de Portaveus : S'aprova el manifest en motiu del Dia Internacional contra la Violència de
Gènere. Informen del dispositiu administratiu i policial en motiu de les eleccions autonòmiques.

Reunions previstes:

– Consell Municipal Gent Gran – 12 de novembre
– Consell Medi Ambient – 13 de novembre



– Aigües de Reus – 15 de novembre

Actes on som convidats:

Comentaris :

– Registrem instàncies adreçades als membres del Consell d'Administració de SAGESSA a les
seves respectives institucions instant-les a donar-nos suport a la propera reunió, per demanar
una auditoria i informes de facturació i contractació de proveïdors i personal.


