
 INFORME DEL GRUP MUNICIPAL PER A L'ASSEMBLEA DE LA  CUP
(11/02/13 –  15/02/13)

Reunions realitzades :

– Comissió Administració Aigües:  L'empresa donarà les reserves de capital acumulades fins
al present (mai s'havia repartiment de dividends) a INNOVA, per tal que aquesta ho utilitza per
resoldre la situació de tresoreria de REDESSA. Ens hi oposem, amb els motius exposats a:
http://reus.cup.cat/noticia/la-cup-soposa-la-pol%C3%ADtica-de-peda%C3%A7os-dinnova

– Consell Administració GESFURSA : L'empresa donarà les reserves de capital acumulades
fins al present (mai s'havia repartiment de dividends) a INNOVA, per tal que aquesta ho utilitza
per resoldre la situació de tresoreria de REDESSA. Ens hi oposem, amb els motius exposats
a: http://reus.cup.cat/noticia/la-cup-soposa-la-pol%C3%ADtica-de-peda%C3%A7os-dinnova

– Consell Administració INNOVA i EPEL-INNOVA : AREMSA i REDESSA donaran les reserves
de capital acumulades fins al present (mai s'havia repartiment de dividends) a INNOVA, per tal
que aquesta ho utilitza per resoldre la situació de tresoreria de REDESSA. Ens hi oposem,
amb  els  motius  exposats  a:  http://reus.cup.cat/noticia/la-cup-soposa-la-pol%C3%ADtica-de-
peda%C3%A7os-dinnova

– Consell Administració SAGESSA : La reunió gira entorn al procés de selecció del nou gerent.
El procés de selecció que hi havia obert es declara desert. Ara, s'haurà d'obrir un nou procés
públic que tornarà a gestionar la mateixa empresa externa.  Es decideix de nomenar al  sr.
Benet com a nou gerent interí de SAGESSA, tot i la nostra oposició. Denunciem que darrere
d'aquest procés hi havia l'intent de col·locar al sr. Vallribera com a gerent de Sagessa, i que el
nou gerent interí respon al continuïsme del model de gestió creat pel sr. Josep Prat. 

– Parlament : Assistim a la sessió del Parlament de Barcelona on s'acorda la reobertura de la
Comissió d'Investigació del Sistema Sanitari de la CAC.

– Consell Municipal Gent Gran : Comenten que s'està treballant en el reglament i la adequació
d'un solar al Barri Gaudí per fer horts urbans, destinats bàsicament, a la tercera edat. També
comenten que la Festa de la Gent Gran es traslladarà del Pavelló Olímpic a la Fira de Reus,
on faran una “fira  de la gent  gran”, on les empreses que venen serveis a la tercera edat
exposaran els seus productes.

– Reunió sobre habitatge : Ens reunim amb la regidora de Serveis Socials, Montserrat Vilella, el
regidor  d'Hisenda,  Joaquim  Enrech,  i  el  regidor  d'urbanisme,  Miquel  Domingo.  Els  hi
presentem les nostres propostes programàtiques en matèria d'habitatge, així com plantegem
diferents problemàtiques que ens hem trobat en l'accés a l'habitatge i sobre matèria tributària.
Ens comentem per sobre la seva visió sobre cadascuna d'aquestes qüestions i ens comenten
que treballaran les nostres propostes i ens presentaran una “contraproposta” en breu, segons
la viabilitat efectiva de les nostres.

– Junta de Portaveus : Es revisa l'ordre del dia del Ple i es comenten diferents qüestions de
funcionament d'aquest.

– Junta General INNOVA : S'aprova per unanimitat el cessament de Joan Carles Ferraté com a
gerent  d'INNOVA i  s'aprova el  nomenament  de  Josep Maria  Solé (abstenció  d'ARAReus i
CUP). S'aprova l'operació de crèdit d'Aigües de Reus i GESFURSA a REDESSA (vot contrari
d'ARAReus i CUP i abstenció PSC). Pel que respecte a aquest darrer punt, consultar enllaç
que consta a la reunions de GESFURSA, AREMSA i INNOVA.

– Ple:  S'aprova  per  unanimitat  una  proposta  de  resolució  de  suport  al  Col·legi  d'Agents
Comercials de Reus i una proposta de resolució exigint que es facin les obres de l'estació



intermodal i el corredor del mediterrani al govern espanyol. S'aprova una moció d'ARAReus
traslladant al Parlament la necessitat de mantenir el nom de la URV. Denunciem el partidisme
del  PP de Tarragona en aquesta proposta i  critiquem les retallades i  la privatització de la
sanitat, tot llegint el comunicat conjunt de CUP Reus i Tarragona. S'aprova alguns punts de la
proposta  del  PSC sobre  els  pagaments  de  la  Generalitat  ales  entitats  del  Tercer  Sector.
S'aprova per unanimitat una proposta del PSC per mantenir les contractes dels programes de
serveis  socials.  S'aprova  per  unanimitat  una moció  d'ARAReus  en  matèria  d'habitatge.  Hi
votem a favor, tot comentant que la CUP hem presentant propostes a la regidoria d'Hisenda,
Urbanisme i Serveis Socials (mirar resum reunió sobre habitage més amunt).  S'aprova per
unanimitat una moció de la CUP per la sobirania i la sostenibilitat energètica, i una altra per
eliminar  l'ús  de  glisofats  en  la  jardineria  pública  i  tendir  cap a  tractaments  ecològics.  No
s'aprova una moció de la  CUP en suport  a  la  Declaració del Tercer Sector,  en la  qual  es
demana a l'Ajuntament que introdueixi un seguit de condicions en les contractacions externes
en matèria de serveis socials, al·legant que alguns punts van en detriment del que especifica la
llei de contractació pública. Es rebutja una moció del PSC sobre els Plans Comunitaris.

Reunions previstes:

– Reunió sobre accessibilitat – 18 de febrer
– Consell Municipal de l'Esport – 19 de febrer
– Catàleg de masos – 28 de febrer

Actes on som convidats:

– Presentació col·lectiu “Newen Trawün” Maputxe – 13 febrer
– Seguici festiu reusenc a Barcelona – 16-17 febrer
– Xerrada sobre la corrupció – 18 febrer
– Concentració contra la corrupció – 19 febrer
– Manifestació contra la corrupció – 23 febrer
– Calçotada i inauguració local AAVV Blancafort – 24 febrer
– Conferència Carles Pellicer – 25 febrer

Comentaris :

– Enviem i difonem les propostes de la CUP al Ple del dia 15 de febrer.


