
 INFORME DEL GRUP MUNICIPAL PER A L'ASSEMBLEA DE LA  CUP
(10/12/12 –  14/12/12)

Reunions realitzades :

– Consell General Reus Promoció : S'aproven els pressupostos de 2013.

– Consell General IMAC : S'aproven els pressupostos de 2013.

– Consell  General  Museus :S'aproven els pressupostos de 2013. Es comenten canvis en el
nom del Museu (Salvador Vilaseca per Reus), així com en els sales d'exposició.

– Comissió  Informativa  Urbanisme :  Limitació  de  parcel·les  entre  Reus i  Vila-seca.  A Mas
Bertran modifiquen dues illes per fer-hi  un supermercat  i  cases adosades.  Estan arranjant
camins del terme. Millores al Barri Montserrat en una zona d'aparcament. Estan arranjant un
solar al costat de l'Hospital però sense adequar-lo com a aparcament. Es farà un catàleg de
camins que anirà conjunt amb el catàleg de masos. BiciCamp farà una proposta de rutes.
Urbanisme  ha  treballat  amb  Reus  Transport  i  el  Consorci  del  Transport  Públic  per  tirar
endavant la moció que ens van aprovar. Preguntem per les obres a la Caserna de la Guàrdia
Civil  amb diners  municipals.  Diuen que és  un compromís  de l'anterior  govern  (60.000  €).
Preguntem pels accidents al carrer Astorga. Diuen que la única forma de resoldre-ho és un
sistema que val de 10 a 35.000 € i no hi ha pressupost. Per tant, ho deixaran igual.

– Junta de Portaveus : S'aprova un text un text refòs entre la proposta presentada per la CUP,
la  presentada  per  CIU  i  les  esmenes  dels  PSC-PSOE  a  la  nostra  proposta.  El  ple  de
pressupostos serà dissabte 22 pequè divendres hi ha el Ple del Parlament. Diuen que és un
“pressupost realista”. 2012 108.000€ al dia de deute als bancs el 2012 i el 2013 115.000€ al
dia. Pla d'inversions de 9M d'euros. El 18 de gener s'inaugura el local del Síndic de Greuges
de Catalunya al Casal de la Dona. Participarem amb una reunió amb el Síndic de Greuges.
L'Estat ha “amenaçat” als ajuntaments que no facin operacions comptables per pagar la paga
extra als treballadors.

– Comissió  Informativa  Serveis  Econòmics :Eliminen  el  registre  municipal  d'unions  civils
perquè diuen que hi havia unions de “conveniència”. L'Ajuntament lloga una menor superfície
de l'edifici del CEPID per reduir despeses. Els diners pressupostats per la paga extra de Nadal
van a parar a un fons,  que l'Estat  dirà com s'han d'utilitzar  (1,500,000€ aprox).  Demanem
informe de l'endeutament dels crèdits de l'Ajuntament any per any (42,2 M d'euros es pagaran
el 2013). Demanem informe detallat dels deutes a proveïdors. 

– Comissió  Informativa  Serveis  Persones :  Ens  informen  sobre  els  ajuts  atorgats  per  als
menjadors escolars. Ens informen sobre la matriculació a l'Escola Marta Mata. Es renuncia a la
subvenció atorgada per a la construcció de l'Escola Bressola La Sajolida,  ja que no tenen
diners per assumir la construcció de l'EBM i que ja hi ha prou places amb les EBMs actuals.
Renuncien a cobrar 6,7M d'euros per al projecte Institut Escola Els Ganxets pel mateix motiu.
S'aproven els  preus públics per  a les  activitats  als centres cívics.  Preguntem pel  projecte
Aprendre a Aprendre. Diuen que depenia exclusivament de la Generalitat, i que aquesta, va
eliminar la subvenció. Preguntem per la presència de diferents entitats de Reus al mercat de
Nadal de la plaça del Mercadal sense que s'hagi fet públic a les entitats. Responen que no en
saben res.

– Reunió grup Sagessa : Informació econòmica del Grup i comenten que el CATSalut només va
pagar el 60% del que havia de pagar el mes de novembre. El gerent (García Navarro) anuncia
que marxa al Consorci Social i Sanitari de Catalunya. La presidència li demana que es quedi
fins  a  finals  de  gener  per  tancar  l'exercici.  Des  de  la  CUP  presentem  una  proposta
(http://reus.cup.cat/noticia/la-cup-insta-als-consellers-de-sagessa-demanar-una-auditoria-de-
gesti%C3%B3)  que  va  ser  vetada  per  la  senyora  Teresa  Gomis  a  l'ordre  del  dia.  PSC i
ARAReus s'abstenen mentre que la resta de consellers i conselleres hi voten en contra. El



president  del Consell  Comarcal del Priorat “se sent dolgut” perquè diu que en xerrades al
Priorat gent de la CUP vam denunciar que a les reunions de GECOHSA feines dinars abans
de la reunió. Diem que és la veritat i no ho nega. L'alcalde d'Amposta acusa a la CUP de fer
partidisme amb aquesta proposta. Li acceptem que sí, així com que ell fa “partidisme” quan
“enxufen” coneguts i conegudes a treballar al centre del seu municipi. Qüestió que no nega ni
afirma. L'alcalde de Tortosa va intermediar al Consell perquè la nostra proposta es pugués
votar,  perquè  la  presidència  no  volia  que  se  votés.  La  presidència  -alcalde  de  Reus-
preguntava que era una “auditoria de gestió”. Li vam respondre que el que havia fet un any i
mig tard a INNOVA.

Reunions previstes:

– Consell Rector de l'Hospital de Móra d'Ebre – 17 de desembre
– Consell Municipal Serveis Socials – 18 de desembre
– Ple – 21 de desembre
– Síndic de Greuges de la Generalitat – 18 de gener

Actes on som convidats:

– Presentació revista “Docència” del sindicat USTEC - 11 desembre
– Lliurament 9è Premi d'Idees per promoure el català – 12 desembre
– Sopar Solidari Associació Alzheimer – 13 desembre
– Dia del Soci del Centre Cultural d'Andalusia – 15 desembre
– Inauguració estàtua “Dofins” - 17 desembre
– Audiència Pública Grup Municipal CUP – 18 desembre

Comentaris :

– Participem a la concentració de la Plataforma SOS Ensenyament Públic en contra de la “Llei
Wert”.


