
 INFORME DEL GRUP MUNICIPAL PER A L'ASSEMBLEA DE LA  CUP
(03/06/13 –  07/06/13)

Reunions realitzades :

– Consell d'Infants: No hi podem assistir, ja que hem d'assistir a la Comissió d'Investigació de
la Sanitat al Parlament de Catalunya.

– SAGESSA: Informen de l'activitat hospitalària. En referència a l'insourcing (incorporar serveix
externalitzats  dins  l'empresa)  hi  ha  una  petita  discussió  perquè  no  se'ns  va  informar
prèviament  a la  seva activació.  La Fundació Sagessa Salut  d'1  de gener  fins a l'abril,  ha
facturat  264,000 € a mútues i  privades.  L'increment és del 48,48% respecte l'any anterior.
Preguntem -arran d'una roda de premsa dels  consellers comarcals  de les TTEE- sobre la
reestructuració de SAGESSA. Diu que “aquest tema ni s'ha parlat ni se parlarà”. Preguntem
sobre  la  temporalitat  del  gerent  interí  del  grup.  L'alcalde  diu  que  “sigui  oportú  se  farà  la
convocatòria” per trobar un gerent. Demanem que es retirin les dietes per assistència dels
consellers i conselleres. La senyora Gomis considera que cobrar 580€ no és excessiu si “es té
en compte la  gran responsabilitat  que es té”.  La presidència (alcalde) no considera adient
sotmetre a votació la proposta que presentem. Manifesta la voluntat política de desvincular al
màxim l'empresa SAGESSA d'INNOVA i del seu cash pooling. Informen d'un nou peritatge en
relació al contracte de lloguer del CRAE Codina, amb una rebaixa del 30% del seu valor. El
resultat  d'explotació de la Fundació Sagessa Salut  es consolida positivament en 614,000€.
Votem en contra dels comptes anuals de l'exerici 2012 de les fundacions de SAGESSA, a les
quals encara no hem tingut accés a la informació d'aquestes. 

– Junta de Portaveus : El 13 de juny el govern es reunirà amb la ministra de Foment pel tema
de l'estació intermodal. El procés de negociació amb Metrovacesa està obert fins al 19 de
juliol. 

– Junta  General  i  Universal  d'INNOVA :  S'aproven  els  comptes  anuals  de  les  empreses  i
l'informe de gestió  (votem en contra).  S'aprova l'adopció de mesures de reestabliment  del
desequilibri patrimonial de Redessa (votem en contra), com ara fer una aportació dinerària des
d'INNOVA fins arribar a la xifra de 8970085 €

– Ple: S'aproven els comptes anuals d'INNOVA (votem en contra). Se renuncia a unes accions
de GINSA que compra Tortosa Salut (votem en contra). Creació de l'Associació Cluster TIC
Reus (votem en contra).  Ens abstenim a la  modificació de crèdit  de l'IMAC i l'Agència de
Promoció  de  Ciutat.  Es  rebutja  proposta  del  PSOE perquè  s'iniciin  les  obres  de  l'estació
intermodal (hi votem a favor). Es rebutja proposta per executar pressupostàriament la llei de
dependència (hi  votem a favor).  S'aprova moció  per la  sobirania  econòmica de Catalunya
presentada per ARA Reus i descafeïnada per CiU pel vot de qualitat de l'alcalde (hi votem a
favor). S'aprova per unanimitat una moció de suport al Col·legi de Procuradors de Reus. Es
rebutja una moció de la CUP per a realitzar una auditoria del deute (PSOE, CIU i PP en contra,
ARA Reus abstenció). S'aprova una moció de la CUP demanant que s'anul·li el projecte de
l'ARE que CIU descafeïna (s'aprova amb 8 abstenció del PSOE).

Reunions previstes:

– Comissió Especial Polítiques Habitatge Social – 10 juny
– Consell Municipal Serveis Socials – 13 juny
– Consell Municipal Joventut – 13 juny
– Consell Municipal Gent Gran – 18 juny



– Consell Municipal Discapacitats – 19 juny
– Patronat Fundació IMFE Mas Carandell – 20 juny

Actes on som convidats:

– Exposició seguici festiu BCN – 3 juny
– Xerrada eix Mediterrani – 5 juny
– Fira Reus viu el vi – 7 juny
– “Romería en honor de la virgen del Rocio” - 8 juny
– Trobada de puntaires AAVV Camí de Valls – 8 juny
– Exposició AAVV 1r Maig – 12 juny
– Concert Jaume Blanc Bartrina – 14 juny
– Seguici Festiu Barcelona a Reus – 15 juny
– Acte cloenda Voluntaris per la llengua – 18 juny
– Barraques Festa Major – 20, 21, 22 i 23 juny

Comentaris :

– Enviem propostes per al Ple de divenres als mitjans.
– Enviem comunicat premsa Comissió Cultura de la CUP


