
 INFORME DEL GRUP MUNICIPAL PER A L'ASSEMBLEA DE LA  CUP
(11/03/13 –  15/03/13)

Reunions realitzades :

– Aigües de Reus:  Es presenta la formulació de comptes, els quals no signem al·legant un
seguit de motius, tal i com ja vam fer en l'exercici passat. Manca de coneixement de l'activitat i
l'estructura de l'empresa; encara no ens han entregat informació que hem demanat des de fa
més d'un any i mig; la manca d'informació i debat a les reunions del consell d'administració de
les  empreses  (http://reus.cup.cat/noticia/la-cup-no-signa-els-comptes-dinnova)...  Assisteix  el
nou gerent d'INNOVA a la reunió.

– REDESSA, AMERSAM i Reus Transport: Es presenta la formulació de comptes, els quals no
signem al·legant un seguit de motius, similars en el cas d'Aigües (http://reus.cup.cat/noticia/la-
cup-no-signa-els-comptes-dinnova). També es presenta el document de fusió de les empreses
AMERSAM i REUS TRANSPORT. Ens neguem al signar el document, ja que se'ns ha entregat
en menys de 24 hores. A més, recalquem que es fes l'operació de capitalització de REDESSA,
sense que el Consell fos informat al respecte. http://reus.cup.cat/noticia/la-cup-denuncia-un-
cop-m%C3%A9s-el-%E2%80%9Cteatre%E2%80%9D-dels-consells-d%E2%80%99innova

– Reunió mocions habitatge : Aplaçada.

– GUPSA:   Es presenta la formulació de comptes, els quals no signem al·legant un seguit de
motius,  similars  en  el  cas  d'Aigües  (http://reus.cup.cat/noticia/la-cup-no-signa-els-comptes-
dinnova). Exigim que no es cobri per assistir a aquest Consell d'Administració, ja que ja s'ha
cobrat per assistir al del dia anterior (REDESSA, AMERSAM i Reus Transport).

– Junta  de  Portaveus :  Entreguen  un  document  on  es  visualitza  l'activitat  d'INNOVA post-
auditoria de gestió. En aquest, es constata -tal i com vam denunciar fa temps- que des de
llavors, quasi que no s'ha fet res a les empreses pre resoldre les irregularitats detectades.
Informen que abans del  juny actualitzaran el document per veure la  feina que s'està fent.
Informen  que  el  12  d'abril  es  realitzarà  un  Ple  extraordinari  sobre  l'estat  econòmica  de
l'Ajuntament i les empreses. Informa que s'anul·larà el Consorci del Teatre Fortuny, a canvi
d'un contracte-programa entre Ajuntament i Generalitat. L'Ajuntament augmentarà el seu pes
en accions dins del Teatre.

– Comissió  Informativa  Serveis  Econòmics :  Presenten  el  conveni  dels  treballadors  i
treballadores de l'Ajuntament de 2013. Aquest haurà de ser votat al proper Ple.

– Comissió  Informativa  Serveis  a  les  Persones :  L'Ajuntament  s'adherió  al  programa
“Compartint taula”. Ens abstenim a l'aprovació de les bases de subvencions per al  foment
d'activitats d'interès juvenil,  ja que no estableix clarament la definició de l'àmbit  d'entitats i
persones  que  s'hi  poden  presentar.  Preguntem  sobre  el  funcionament  del  Centre  Obert
Mestral,  ens  responen que s'ha  renovat  el  contracte  fins  al  juny (finalització  del  curs).  Al
setembre renegociaran amb l'empresa que ho gestiona les condicions del servei. Demanem la
llista de les subvencions a Associacions de Veïns de 2012. Instem a la regidora competent a
que parli  amb la  Generalitat  per  aprofitar  l'edifici  buit  de  l'antic  CAP de  la  Riera  Miró.  Li
preguntem sobre el Reglament de Participació de nou. Ens diuen que dilluns té reunió amb
l'alcalde  i  ens  portaran  l'esborrany.  Mostrem  els  nostres  dubtes  sobre  el  marge  per  la
participació ciutadana en la redacció d'aquest. Ens passen dades sobre la preinscripció del
curs 2013-2014 d'educació infantil i primària i de la matriculació de 2012-2013. 

Reunions previstes:

– Reunió treballadors CLH – 18 març



– Consell Solidaritat i Cooperació – 18 març
– Laboratori Referència Camp TGN TTEE – 18 març
– SAGESSA i Grup Salut – 18 març
– Reunió mocions habitatge – 19 març
– Consell Administració INNOVA – 22 març
– Junta de Portaveus – 5 abril
– Ple – 5 abril
– Ple extraordinari – 12 abril

Actes on som convidats:

– Contacontes solidari – 13 de març
– Presentació llibre Francesc Llevat (alcalde franquista de Reus) – 13 de març
– El document del mes a l'Arxiu – 14 de març
– Assemblea de Barri a Horts de Miró – 15 de març
– Sopar Solidari per Nicaragua – 15 de març
– Inauguració EpocAuto'13 – 16 de març
– Motocalçotada Modernista Solidària AAVV Jardins de Reus – 17 de març
– Concurs de “migas” i barbacoa a Sol i Vista – 17 de març
– Inauguració IBM-INSA Tecnoparc – 20 de març
– Actes Setmana Santa Reial Congregació de la Puríssima Sang – 20, 21, 22 i 29 de març
– La Passió de Reus – 23 i 24 de març

Comentaris :

– Difonem nota de premsa sobre la fusió de Reus Transport i AMERSAM.
– Difonem nota de premsa sobre la no-signatura de la formulació de comptes de les empreses.
– Difonem nota de premsa sobre l'Assemblea Oberta a Horts Miró
– Atenem als mitjans en referència a la problemàtica del Consorci del Teatre Fortuny amb la

Generalitat.


