
 INFORME DEL GRUP MUNICIPAL PER A L'ASSEMBLEA DE LA  CUP
(15/04/13 –  19/04/13)

Reunions realitzades :

– Comissió Seguiment Reglament Llengua Catalana :  Es faran diferents cursos de formació
per als treballadors i treballadores de l'Ajuntament, especialment per a aquells i aquelles que
fan  escrits  oficials.  S'enviarà  una  carta  a  totes  les  regidories  de  l'Ajuntament  de  Reus  i
empreses d'INNOVA, recordant la necessitat de complir amb el reglament d'ús de la llengua
catalana. Posem sobre la taula que als centres cívics no s'està complint amb el reglament. Es
renova conveni amb Òmnium per als cursos de català bàsic. Èxit del Cicle Infanticl de Cinema
en Català. Al 2012 hi ha hagut 190 parelles lingüístiques. I,  168 establiments adherits a la
campanya de sensibilització de la llengua als comerços.

– Comissió  Seguiment  TV  Local :  És  una  comissió  de  caràcter  informatiu  i  no  decissiu.
Preguntem sobre els diferents canals del múltiplex i el seu cost. L'empresa diu que com que no
hi ha cap altra demanda es manté el mateix preu. Defensem dels treballadors i treballadores
de Canal Reus i de la qualitat de la seva programació. Preguntem l'afectació del conveni entre
TV3-Xarxa Televisions Locals-Canal Reus TV. Diuen que els hi paguen molt poc per cada peça
que lliuren, però que és treball que ja està fet. Comenterem que presentarem una proposta per
fer una auditòria sobre el cost de l'Ajuntament en publicitat als mitjans de comunicació, per
saber-ne la quantitat i poder mirar si se poden fer servir -si convé!- per garantir la viabilitat del
projecte i els llocs de treball. També proposem que per resoldre la retallada econòmica en el
conveni, que allò que estigui en mans de l'Ajuntament i que pugui servir per reduir costos de
l'empresa, se faci.

– Junta de Portaveus : No hi assistim, ja que no som conscients de la convocatòria fins 5 minuts
abans. Posteriorment, ens n'expliquen el contingut. Posteriorment, ens expliquen que hi ha un
principi d'acord entre l'Ajuntament i Metrovacesa per reprendre les obres del parc Sant Jordi i
construir  el  centre  comercial,  tot  i  que amb unes  dimensions  menors respecte  el  projecte
original.

– Reunió consellers oposició grup salut: S'acorda establir una sèrie de reunions amb comitè
de treballadors, directius de l'empresa i directius de GINSA.

– Comissió serveis econòmics: L'IGAE (interventors espanyols) ha fet un estudi i a classificat
les empreses municipals a efectes de comptabilitat. Això canvia la definició jurídica d'algunes
empreses municipals i n'hi ha moltes que encara estan pendents de definició. Això provoca
que el ràtio d'endeutament de l'Ajuntament passi del 89,63% al 150,67%, per sobre del màxim
legal permès per l'Estat que és del 75%. L'Ajuntament haurà de fer un Pla de Sanejament a
l'Estat  per  reduir  el  deute de 150 milions  a 110 en cinc  anys.  El  termini  del  pagament  a
proveïdors s'ha escurçat en un 6%, però el deute a data d'avui és exactament el mateix que
l'any passat abans de demanar el Pla d'Ajustament. L'Estat ens pot obligar a sol·licitar un nou
Pla d'Ajustament. En resum, l'Estat té totalment intervinguda la hisenda municipal. La regidoria
de Promoció Econòmica ha presentat  les bases que regulen els ajuts del Pla Ocupacional
Público-Privat que es vol impulsar des de l'IMFE, així com també regulen els ajuts per a la
subvenció d'empreses innovadores i al petit comerç. Presentarme al·legacions.

– Junta  de  Portaveus:  S'exposa  el  document  d'acord  de  voluntats  entre  Metrovacesa  i
l'Ajuntament  i  s'aprova  una  proposta  de  declaració  conjunta  de  l'AMC  i  la  FM  en
commemoració del Dia del Municipi.

– Ple extraordinari : La CUP és l'únic grup municipal que vota en contra del document d'acord
de voluntats entre Metrovacesa i l'Ajuntament. Els motius d'aquest vot, es poden consultar al
web de la CUP: www.cupreus.cat



Reunions previstes:

– Consell Administració Grup Salut – 25 abril
– III Assemblea de Regidors i Regidores de la CUP – 4 maig
– Ple extraordinari - maig

Actes on som convidats:

– II Cicle Reus a 4 bandes – 15 abril
– Jornades de Salut – 15-17 abril
– “Presentació llibre Ernest Benach” - 17 abril
– Premi Dow Chemical 2013 – 17 abril
– Inauguració remodelació carrer Bahia Blanca – 17 abril
– Rebuda Conseller Territori Santi Vila – 17 abril
– Inauguració Brea's Hotel – 19 abril
– A Tota Veu – 25 abril
– Festa del Col·legi d'Advocats – 26 abril
– Inauguració exposició Any Fotuny – 26 abril
– Acte 25è aniversari Consell Comarcal Priorat – 26 abril
– 28a Gala de Dansa del Teatre Fortuny – 27 abril
– Paella AAVV Sol i Vista – 28 abril
– Xerrada família i escola – 30 abril

Comentaris :

– Enviem comunicat de premsa per fer públic que demanarem formar part de la Junta Local de
Seguretat.

– Enviem comunicat de premsa explicant l'orientació del vot de la CUP al Ple extraordinari.


