
 INFORME DEL GRUP MUNICIPAL PER A L'ASSEMBLEA DE LA  CUP
(26/11/12 –  30/11/12)

Reunions realitzades :

– Consell Administració grup econòmic:  
– Gupsa : S'aprova una modificació del deute contret per la construcció de l'edifici de la plaça

de la Patacada per tal de que deixin de ser pisos de venta per passar a ser de lloguer en
regim de protecció oficial. Pregunto pels preus del lloguer i tot i que em diuen que no el
saben de manera definitiva estarà al voltant d'uns 200€. S'ens informa sobre el traspàs de
la botiga de la Capsa Gaudi. El restaurant del mateix lloc demana una reducció del lloguer.
S'aproven  els  pressupostos  de  2013.  S'explica  la  voluntat  de  fusionar  Gupsa  amb
Redessa. Algunes de les competències retornaran a l'ajuntament i les altres passaran a ser
de Redessa. Una cosa que no he pensat és que potser volen fer servir els edificis per
demanar algun tipus de crèdit per sufragar els deutes acumulats a Redessa.

– Redessa : S'aproven uns pressupostos de mínims. S'ens diu una mica per sobre la mala
situació que està l'empresa a l'haver de fer front del pagament de la nova fira. S'informa de
l'ocupació dels diferents vivers d'empreses i s'aproven ens preus de lloguer pel proper any
que per regla general és continuista. També s'informa de que s'ha fet un concurs públic per
la venta de 24 parcel·les del tecnoparc de titularitat de l'empresa a raó de 110€ per m2. Tot
i que per les paraules que es van despendre no esperen vendre'n ni un. En tot cas el
concurs s'acaba la setmana que ve.

– Amersam :  S'aproven els pressupostos del  2013 i  les noves tarifes de zona blava que
pugen de mitja uns 5 cèntims. El pressupost contempla la reducció de despesa en nòmines
i  preguntem si  això  suposa fer  fora a gent  i  ens confirmen que si.  Se'ns presenta un
informe del 2008 per denegar la targeta resident. El gerent se'n va per les rames parlant de
noves  zones  al  que jo  li  contesto  que en cap cas  és això  el  que demanda la  moció
aprovada. Llavors ens explica que seria molt car canviar els sistema de les màquines de la
zona blava. Però després s'aproven unes inversions per modificar els dispensadors de la
zona blava per acceptar el sistema de pagament de targeta amb pin. Per tat la inversió s'hi
ha de fer igualment! S'informa de la intenció de fusionar l'empresa amb Reus Transport.

– Reus Transport : S'aproven els pressupostos del 2013 i les noves tarifes del bitllets. Es
parlen una mica de les rutes i poca cosa més.

– Consell Centre Normalització : No hi podem assistir per motius personals de la representant.

– Comissió Informativa Serveis Econòmics : No hi podem assistir per motius personals del
representant.

– Consell  Assessor  Urbanisme :  S'expliquen  els  diferents  documents  de  suggerències  que
s'han rebut per part de les diferents administracions, sobre l'esborrany del POUM.

– Consell Administració grup salut : S'aproven els pressupostos de les diferents societats. El
gerent s'acomiada i s'informa que es farà un “procés transparent” per trobar el seu substitut.
Proposem que les membres del consell d'administració no cobrin per assistir a les reunions.
CiU i PP s'hi oposa i no s'aprova la proposta.

– IMFE Mas Carandell : Anul·lada.

– Consell Administració grup aigües : El nostre representant no té dret a veu ni vot, ja que
encara no està nomenat. L'antic representant hi assisteix però actua de forma personal, ja que
ha estat relegat del seu càrrec per decisió de l'assemblea local per unanimitat. S'aproven els
pressupostos i les tarifes per consens.

– Consell Institut Dr. Frias : No hi pot assistir per motius laborals. No obstant, aconseguim que
canviin l'horari de reunió de matí a la tarda, per tal de facilitar l'assistència de la gent que té
compromisos laborals. 



– Junta de Portaveus : Presentem una proposta de declaració en contra de l'ús de bales de
goma per part dels cossos antiavalots. El PP vota en contra i la resta de partits s'abstenen, i
per tant, no s'aprova.

– Ple: De totes les mocions presentades pel grup municipal, només s'aprova la que presentem
des de la CUP sobre el transport interurbà. Les podeu trobar totes al bloc del Grup Municipal.
S'aprova l'ampliació d'un crèdit  per  acabar  les obres dels  pisos de protecció oficial  de La
Patacada. S'aprova la  modificació de crèdit  per finançar els plans d'ocupació públic-privat.
L'interventor donar compte de la liquidació de factures i pagaments del Pla d'Ajustament de
l'Estat. Els regidors amb cartera renuncien a la paga extra de desembre, com s'ha imposat a la
resta de treballadors i treballadores municipals.

Reunions previstes:

- Consell Administració INNOVA i EPEL-INNOVA – 3 desembre
– Reunió de suggeriments del POUM – 4 desembre
– Reunió Mas Carandell – 5 desembre

Actes on som convidats:

- Acte commemoració Dia Internacional contra la violència de gènere – 27 novembre
- Actes commemoració Dia Internacional de les Persona amb Discapacitat – 27 novembre – 4
desembre
– Projecció documental problemes veïnals a Reus Casal de la Dona – 30 novembre
– Presentació revista “Docència” del sindicat USTEC - 11 desembre

Comentaris :

– Difonem nota de premsa sobre les nostres propostes al Ple i a la Junta de Portaveus.


