
 INFORME DEL GRUP MUNICIPAL PER A L'ASSEMBLEA DE LA  CUP
(25/02/13 –  01/03/13)

Reunions realitzades :

– Reunió gerent INNOVA: En primer lloc destaca que ell és Director General de l'Ajuntament, i
que com a tal, també ha d'encarregar-se d'INNOVA. Es desmarca completament de la gestió
duta a terme fins ara i es presenta com el garant de l'inici d'una nova etapa de treball, conjunt
amb intervenció i secretaria, que pretèn acabar amb les pressumpes irregularitats detectades i
posar  ordre  i  concert  en  tot  l'entramat  empresarial.  Comentem  diverses  qüestions  de
funcionament dels consells d'administració, de la transparència i opacitat en la informació, de
les actituds de determinades presidents de consells d'administració, així com les experiències
viscudes fins ara. Plantegem la indefensió jurídica que pateixen els consells i conselleres. I,
finalment, parlem sobre les possibles sortides de viabilitat de les empreses, tot plantejant el
nostre rebuig a la privatització dels serveis públics.

– Consell Municipal IMAC :  S'aprova una modificació del catàleg de treball (a la que votem en
co ntra), ja que es redueixen unes places que van en detriment dels drets de dos treballadors,
que actualment, estant en excedència. Informen que es procedirà a ingressar els diners de les
subvencions el més aviat possible, però sense fixar una data concreta.

– Catàleg de masos : Presenten un catàleg, on s'inclouen 184 masos de la ciutat que tindran un
règim urbanístic especial, per les seves característiques, d'acord amb el que estableix la Llei
d'Urbanisme. Podeu consultar tota la documentació al respecte a: http://poum.reus.cat/cataleg-
de-masos-0

– Consell Grup Salut : Votem en contra del llistat de tarifes per les mútues de 2013. Informen
que el procés de selecció per al nou gerent de SAGESSA (que va fracassar) va costar 6578 €.
Posen  sobre  la  taula  el  catàleg  de  llocs  de  treball  de  RELLSA,  que  podrem  esmenar
properament. Expliquen diferents qüestions en relació a l'activitat de l'Hospital, on destaca que
les llistes d'espera van en augment. L'Ajuntament està treballant un protocol de seguretat per
evitar possibles accidents amb visitants de les persones ingressades. 

– Comissió  Informació  Urbanisme :  L'Ajuntament  de  Reus  es  dóna  de  baixa  de  la  Red
Española de Ciudades por el Clima. Informen de la modificació puntual del Polígon NIRSA, per
tal d'actualitzar l'ús industrial que s'està desenvolupant en aquell sector.

– Junta de Portaveus : Proposem una proposta de declaració en motiu del 8 de Març, en suport
al manifest de les organitzacions feministes de les nostres comarques. Queda sobre la taula,
perquè només la portaveu de CiU se l'ha llegida. No obstant, adverteixen que a la propera
Junta de Portaveus, portaran la proposta de l'Institut Català de la Dona aprovar-lo. Plantegem
als  diferents  portaveus  el  seu posicionament  sobre la  nostra  proposta  de realitzar  un  Ple
Extraordinari,  per parlar  sobre el paper  de l'Ajuntament  en els  processos judicials.  Només
ARAReus dóna el  seu suport,  i  per  tant,  no hi  ha suport  necessari  per  tirar-ho endavant.
L'alcalde convida als portaveus en comparèixer davant els mitjans i llegir una declaració. Ho
rebutgem, ja que no compartim el contingut d'aquesta declaració.

– Comissió Informació Serveis Econòmics : No hi assistim per motius d'agenda.

– Comissió Informació Serveis Persones :No hi assistim per motius d'agenda.



Reunions previstes:

– Aigües de Reus – 12 març

Actes on som convidats:

– Conferència Carles Pellicer – 25 febrer
– Entrega guardons Fons Germinem – 28 febrer
– Inauguració Fira Bestial – 2 març
– Calçotada Barri Pelai – 3 març
– Inauguració noves andanes Parc del Ferrocarril – 10 març
– Presentació llibre Francesc Llevat (alcalde franquista de Reus) – 13 de març
– Motocalçotada Modernista Solidària AAVV Jardins de Reus – 17 març
– Actes Setmana Santa Reial Congregació de la Puríssima Sang – 20, 21, 22 i 29 de març

Comentaris :

– Atenem mitjans de comunicació per explicar la contractació de l'empresa Método 3 per part de
la CUP de Valls.

– Atenem mitjans de comunicació per donar la nostra opinió sobre els processos judicials en
relació a INNOVA.

– Atenem mitjans de comunicació en relació a la detenció de Prat i Manté.
– Contactem amb Som Energia per fer el seguiment de la moció aprovada en l'anterior ple sobre

sobirania  i  sostenibilitat  energètica.  
http://gm.cupreus.cat/wp-content/uploads/2013/02/mociosobiraniaenergetica.pdf

– Difonem la convocatòria i enviem nota de premsa de l'acte dels guardons de l'edició de 2012
del Fons Social Germinem.


