
 INFORME DEL GRUP MUNICIPAL PER A L'ASSEMBLEA DE LA  CUP
(25/06/12 – 29/06/12)

Reunions realitzades :

– Consell Administració INNOVA: Es nomena al Josep Maria Sabater (secretaria Ajuntament)
com a secretari d'INNOVA. L'Alcalde explica que arran de l'auditoria de gestió, s'han trobat
diferents factures de difícil justificació (Manté i Batesteza) i sol·licita informe sobre el tema al
secretari  i  l'interventor.  El  PSC-PSOE presenta  una carta reivindicant  informació  sobre les
empreses  d'INNOVA i  algunes  decisions  preses  en  l'anterior  legislatura.  ARAReus  i  CUP
denuncien aquesta acitutd, ja que el PSC estava al govern quan es van prendre aquestes
decisions.  Preguntem sobre l'informe de l'auditoria  i  sol·licitem una reunió  de  la  mesa de
seguiment  de la  facturació d'INNOVA.  Responen a mitjans de juliol  tindrem els  resultats  i
obvien l'altra petició. Preguntem sobre l'empresa ATOMS, SL i INNOVA. L'alcalde diu que un
cop  acabin  les  obres,  ja  no  realitzaran  cap  més  encàrrec  amb aquesta.  Sobre  el  CRAE
Codina, Gomis diu que existeix un contracte de lloguer entre SAGESSA i Jacint Solana per
l'immoble i que no surt a compte rescindir-lo. 

– Consell Municipal Gent Gran : La presidenta del Consell no hi assisteix. Fan valoració de la
Festa de la Gent Gran que es va celebrar fa unes setmanes. Destaquen que els regidors van
pagar els 10€ com la resta de comensals i  que de cara a l'any que ve no hi  haurà taula
presidencial. Diuen que els 1500€ de lloguer del pavelló municipal, que no són de “lloguer”,
sinó per pagar els costos d'obertura del Pavelló. Preguntarem en d'altres espais quan costa
llogar el Pavelló. Critiquen que no se va fer una bona difusió del Cine-fòrum i va haver poca
afluència de públic. 

– Consell d'Aministració del Grup Salut :Gomis infora que les factures d'INNOVA amb Manté i
Batesteza eren signades per Josep Prat. Posteriorment, ho signava el senyor Nualart com a
Hospital. Manifesta que des de juliol de 2011 no s'ha facturat a cap d'aquestes dues persones.
Vidal comenta que aquestes irregularitats ja van ser denunciades al gener de 2012 per la CUP.
Vidal exigeix major transparència i l'entrega de la informació que falta a la presidenta Gomis, o
si no, se veurà obligat a demanar-ne la dimissió. Gomis manifesta “que no sortiran més temes
greus relacionats amb l'anterior mandat municipal, però que evidentment no pot posar la mà al
foc per ningú”. S'informa de l'activitat de les diferents empreses del Grup Salut. S'aprova la
sol·licitud de 13,5 M d'euros en el marc del Pla d'Ajustament i de la resta d'empreses del grup,
per abonar i cancel·lar les factures pendents. Vidal demana informes periòdics de l'activitat
econòmica (factures, proveïdors, obres i serveis) de les diferents empreses i fundacions del
Grup.  Davant la greu situació de Reus Esport i Lleure es farà una reunió monogràfica sobre la
situació d'aquesta empresa.

Reunions previstes:

– Presentació avanç POUM – 2 de juliol
– Junta de Portaveus – 6 de juliol
– Ple – 6 de juliol

Actes on som convidats:

– Festa Major 2012 – 20 al 29 de juny
– Pregó Festa Major – 25 de juny
– Penjada de la bandera de l'arc iris – 27 de juny
– Festes del barri Horts de Miró – 7 de juliol
– V Aplec del Camp a Marçà – 6, 7 i 8 de juliol

Comentaris :



– Participem a la concentració dels treballadors i treballadores de l'Hospital
– Realitzem i difonem roda de premsa sobre la denúncia d'un ex-treballador d'INNOVA sobre les

relacions entre INNOVA i l'empresa ATOMS.
– Participem en una taula rodona sobre polítiques GLBT a Tarragona, organitzada pel Brot Bord.
– Oferim una rebuda a una treballadora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura de la

República Bolivariana de Venezuela, amb la qual fem un intercanvi de projectes i li expliquem
la situació social i nacional dels Països Catalans.


