
 INFORME DEL GRUP MUNICIPAL PER A L'ASSEMBLEA DE LA  CUP
(18/03/13 –  22/03/13)

Reunions realitzades :

– Treballadors  CLH:  Participem  a  la  concentració  dels  treballadors  d'aquesta  empresa.
(http://reus.cup.cat/noticia/participem-la-concentraci%C3%B3-dels-treballadors-de-la-clh-
tarragona)

– Grup Salut d'INNOVA: Es signa la formulació de comptes de totes les empreses del grup (la
CUP  no  els  signa  (http://reus.cup.cat/noticia/la-cup-no-signa-els-comptes-dinnova).  
· Laboratori Referència Camp TGN – TTEE: A causa de la marxa de l'antic gerent, la consellera
Gomis  agafa  poders  a  Laboratori  de  Referència  Camp  de  Tarragona  –  Terres  de  l'Ebre.
Informen que l'empresa ha realitzat un 60% més d'activitat respecte l'exercici 2011. Presentem
la nostra renúncia com a conseller a aquesta empresa (enllaç web carta). Entreguen dossier
sobre l'activitat formativa i de recerca de la pròpia empresa.
· GESFURSA i RELLSA: Expliquen els comptes anuals. Als propers consells d'administració
l'àmbit d'actuació es centrarà en les empreses de l'àmbit de la salut, ja que es té previst crear
una nova mesa per parlar del dia a dia de RELLSA i GESFURSA, sense caràcter retributiu. A
RELLSA exercirà  la  gerència  el  senyor  Lluís  Rodríguez  per  a  fer  el  pla  de  viabilitat.  A
GESFURSA exercirà la pròpia directora de l'empresa a qui si li dóna poders per fer tasques
gerencials. Es confirma el mal ús del cash pooling, per part dels antics administradors pel que
fa a RELLSA. Queda la incògnita oberta de si diners provinents d'altres administracions que
tenien caràcter finalista s'utilitzaven per al cash pooling. El principal deutor de RELLSA és el
propi ajuntament i els deutes que provoca el cash pooling i les operacions financeres a llarg
termini.
· SAGESSA: El senyor Bel (alcalde Tortosa) és substituit per Beatriz Viñuela (regidora Medi
Ambient de Tortosa). Plantegen un estudi (amb el nostre vot negatiu perquè no expliquen les
repercussions  en  drets  laborals)  perquè  es  rescindeixi  el  contracte  de  neteja  amb  les
empreses  vigents  i  una  Fundació  de  SAGESSA contracti  directament  als  treballadors  i
treballadores de la neteja. S'elimina l'Agrupació Empresarial de SAGESSA, Tecla, GIPS i Pius,
per a negociar  conjuntament els preus amb els proveïdors. SAGESSA és la única que vol
continuar amb aquesta iniciativa. La Fundació Educativa SAGESSA ha guanyat el concurs de
“Minuts menuts”, el Pla Educatiu d'Entorn i el programa d'activitats del Mas Pintat de Reus. Les
tarifes de la Fundació SAGESSA-Salut augmenten (hi votem en contra).

– Consell  Solidaritat  i  Cooperació :  Es  comenta  els  canvis  en  el  reglament  del  Consell.
Plantegem la problemàtica de que fa temps que els col·lectius volen canviar el reglament i s'ha
fet sense consultar-ho a ningú. A partir d'ara, la regidora pot delegar la seva presència a un/a
tècnic/a de la regidoria. Les reunions continuen encallades en el punt de com es justifiquen les
subvencions per als projectes de cooperació. El pressupost per enguany serà de 15000€ i,
definitivament, es deixa enterrada la Fira de Solidaritat i Cooperació que es venia fent en els
darrers anys, i que l'any passat ja se va anul·lar per falta de pressupost.

– Reunió mocions habitatge : Es presenten els esborranys dels dos textos que es pretenen
presentar al Ple de forma consensuada per avançar en matèria d'habitatge. Els diferents grups
aporten idees. La CUP porta diferents esmenes de substitució i d'adició per complementar els
dos textos, ja que considerem que moltes de les propostes pateixen d'ambigüitat i el paper
dels bancs i l'Estat només es tracten de forma superficial. Es proposa una reunió la setmana
que ve per introduir esmenes concretes entre tots els grups i acabar de perfilar els documents.

– Comissió Informativa Urbanisme : Realitzem un prec perquè el regidor competent proposi
l'adopcció  de  l'APP que ha desenvolupat  Reus  Transport  a  l'ATM,  amb l'objectiu  que  els
usuaris i usuàries de l'autobús interurbà tinguin aquesta eina per denuncia les deficiències en
el servei. Entreguem un document d'esmenes a les dues propostes de moció sobre habitatge
que han proposat, conjuntament, el regidor d'Urbanisme, Hisenda i Serveis Socials. Al web de



l'Ajuntament es pot trobar un document sobre les radiacions de camps electromagnètics de
radiofreqüència a les escoles. L'Ajuntament està en negociacions amb els veïns i veïnes i la
URV, per la qüestió del pas de vianants entre el campus i el barri de Sant Josep Obrer.

– Junta de Portaveus : El Síndic de Greuges presenta el seu informe de 2012. Comenta que la
majoria de queixes són en relació a les notificacions executives de la Guàrdia Urbana. També
reclama que la Sindicatura tinguin una partida pressupostària mínima. Teresa Gomis comenta
que “aviat hi anirà ella” al Síndic pels greuges que pateix. S'està buscant la fòrmula més idònia
de gestió del Teatre Fortuny. S'intentarà fer pública la programació passat Setmana Santa.
Agents de l'OLAF han visitat  la ciutat per investigar la gestió dels Fons FEDER, com vam
presentar des de la CUP. Finalment, col·locaran la placa en homenatge a Garcia Oliver. 

– Consell Administració INNOVA : No signem els comptes anuals d'INNOVA i EPEL-INNOVA
(http://reus.cup.cat/noticia/la-cup-no-signa-els-comptes-dinnova).  El  director  general  informa
que s'està elaboran un protocol de millora del funcionament del Consell d'Administració. Ens
presenten un recull del control del seguiment de l'auditoria. L'interventor informa que des de la
seva arribada no hi ha hagut cap irregularitat en la gestió del cash pooling. Es crearà una
comissió per fer un seguiment del procés de fusió entre AMERSAM i Reus Transport. S'explica
que s'ha imputat a Gómez, Urgellès i Morató en el cas Tecnoparc. Es substitueix el secretari
d'Aigües  (ara  serà  responsable  de  serveis  jurídics)  per  una  nova  secretària  del  Consell
d'Admninistració.

Reunions previstes:

– Mocions habitatge – 26 març
– Consell Municipal de Joventut – 2 abril
– Junta de Portaveus – 5 abril
– Ple – 5 abril
– Ple extraordinari – 12 abril
– Comissió Seguiment del Reglament per a l'ús de la Llengua Catalana – 16 abril

Actes on som convidats:

– 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
– Via Crucis Germanetes dels pobres – 24 de març
– Via Crucis Divendres Sant – 29 de març
– Exposició Kampanga ens mou – 4 d'abril
– XVIII Trobada de Caramelles Ciutat de Reus – 6 d'abril
– Jornada cloenda I Conferència de l'Esport Local – 8 d'abril

Comentaris :

–


