
 INFORME DEL GRUP MUNICIPAL PER A L'ASSEMBLEA DE LA  CUP
(27/05/13 –  31/05/13)

Reunions realitzades :

– Ple  extraordinari:  Es  realitza  un  Ple  extraordinari  per  tractar  la  situació  de  la  hisenda
municipal i  el deute. Més que un Ple extraordinari sembla un acte electoral dels partits del
govern.  Han convidat a totes les persones i associacions afines, han instal·lat pantalles de
televisió... Després de més de dues hores d'intervencions per part del govern, tenim un quart
d'hora  per  parlar.   http://reus.cup.cat/noticia/el-ple-dahir-demostra-la-manca-de-projecte-del-
govern

– Grup Salut: Durant un quart d'hora informen de l'espai museístic que s'ha obert a l'Hospital. La
sra. Gomis informe d'una reunió amb l'alcalde de Móra d'Ebre, el qual exposa la seva voluntat
de participar  en  els  òrgans  executius  de  l'Hospital  del  seu municipi.  Informen  que fins  al
moment, no saben com reestructurar aquests òrgans perquè hi pugui participar. Informen que
tres especialistes passen del CAP St Pere a l'Hospital Sant Joan.El doctor Pardo està molest
pel  trasllat  del  CAP  St  Pere  a  l'Hospital.  Gomis  informa  que  la  majoria  de  treballadors
traslladats ja estaven en nòmina de SAGESSA. Informen que han tancat el CAP de Sant Josep
Obrer. El secretari Jaume Renyer és habilitat com a tal i el sr. Barnaus llegeix una carta, on
explica el seu posicionament sobre aquesta operació (Qüestionem perquè aquesta mateixa
operació no s'ha realitzat a la resta de grups empresarials d'INNOVA). Informen de l'activitat
acumulada durant el primer quadrimestre de 2013, on destaquen 22.397 visites de mútues i
privats  i  1.954  urgències  de  la  mateixa  procedència.  Respecte  el  2012  respresenta  un
increment del 32,74%, que suposa una facturació d'1.656.382 €. El Comitè d'Empresa farà
arribar les seves propostes a través de la Plataforma del nou conveni col·lectiu. Demanem de
ser presents en les reunions del procés de negociació.

– Consorci  Normalització Lingüística :  Ens expliquen la  memòria  de  2012 i  el  projecte  de
2013. El pressupost és incert, però en principi, es prorroga. Els cinemes de Reus utilitzen el
format 35 i no el sistema digital, motiu pel qual no se'ls pot demanar que facin més cinema en
català. A causa de les dificultats pressupostàries potser se deixen de realitzar actes que se
realitzaven  anualment.  Estan  mirant  possibilitats  de  finançament  innovador.  Al  setembre
signaran un conveni amb l'Ajuntament per promocionar les productes etiquetats en català. La
directora reflexiona sobre qüestions que ja funcionaven als centres, que darrerament estan en
qüestió. Preguntem sobre la situació dels treballadors i treballadores i sobre el deute de les
administracions  amb  el  Consorci.  Informen  que  l'Ajuntament  de  Reus  està  al  corrent  de
pagament, el de Cambrils i Consell Comarcal en breu pagaran, i que el del Priorat, en breu
pagaran el 50% del deute. Paguen els proveïdors a 90 dies, tot i que hi ha factures atrassades.
La directora diu que aquesta situació és insostenible. Que si les administracions no paguen
s'entrarà en una situació molt difícil. L'Ajuntament de Reus aporta 140.000 €. El Consorci de
Cambrils de 2,5 treballadores a 1. La seu l'han traslladat a un local més petit, on no se poden
fer activitats per problemes d'espai.

– Consell Municipal IMAC : El regidor explica breument que el Xavier Bagés  es dedicarà a un
altre  tasca  i  que  el  substituirà  la  Iolanda  Fontgivell.  Valoració  positiva  Del  Festival  de
curtmetratges,  i ens diu que el tornaran a fer. Valoració positiva de la diada de Sant Jordi es
recorda pel damunt la polèmica de les floristeries. Ens comenten que ja han sortit les bases de
les subvencions  de l’Imac d’aquest any  i que les de l’àrea de cultura sortiran de seguida. El
dia 15 de juny vindrà el seguici de Barcelona a la ciutat i del dia 3 fins el 15 estaran exposats
els elements al Palau Bofarull. Valoració molt positiva del Trapezi (des de la CUP mostrem la
nostra opinió contrària a aquesta valoració). Exposició Fortuny està sent un èxit de visites. Es
dóna compte  de  la  liquidació  del  pressupost  de l’exercici  2012.  S'aprova la  Proposta de
Comptes Generals 2012 (ens abstenim). S’aprova el programa i el pressupost de Festa Major
que sembla que sigui superior a l’any  passat, però ens  expliquen que no es així , que les
empreses que posen esponsors han demanat de pagar directament a l’Imac i no pagar una



activitat com fins ara perquè fiscalment els hi surt més a compte i, per tant el pressupost es si
fa o no fa com el de l’any passat. Preguntem pel tema de Barraques, l’ordre de la tornada de
Completes i l’acompanyament musical i el format del dia de Sant Pere al matí. Contesten que
a Barraques no ha de passar res, que el pilar anirà amb l’ordre que havia anat els altres anys i
el mati de Sant Pere per estalviar tocaran els mateixos músics per a tots els elements festius i
el format també serà el mateix. També preguntem pel Castell de Focs i diuen que faran el
mateix que l’any passat. S'aprova el programa de les activitats de l'estiu i diferents consellers
demanem que el  tant  per cent  de les pel·lícules en català pugui  ser més superior.  També
preguntem per què es fan actes al Pallol i contesten que la Plaça del Castell i les Peixateries
no són prou segures (es veu que per haver-hi una gentada prenen un refresc si que ho són).
Preguntem quin ha sigut el pressupost de l’anada a Barcelona del seguici de la ciutat com
també la  tornada.  Responen que la  despesa  ha sigut  suportada un 60% l’ajuntament  de
Barcelona i un 40% el de Reus. També comentem que veiem amb preocupació que s’hagi
abandonat la línia de cultura contemporània i a veure que passarà amb Cal Massó.

– Comissio Informativa Urbanisme :  Aprovació inicial  d'un Pla Urbanístic per a l'activitat  de
reciclatge industrial a la carretera de Salou. Concessió d'un nou termini al Taller Baix Camp per
a fer  un  nou centre ocupacional  a  la  carretera de Falset.  Es lloga un pis a la  Casa dels
Mestres. Hi ha una problemàtica a la Casa dels Mestres perquè hi enten a aparcar vehicles
aliens. Instal·lació de jocs infantils a la plaça del Teatre. S'està realitzant neteja al barranc de
Sol i Vista. Se farà una campanya de sensiblització de la recollida selectiva. Demanem com
està la tramitació de les esmenes al Pla de Mobilitat que fa un any que estem esperant. No
tenim resposta al respecte.

– EPEL-INNOVA : S'aproven els comptes anuals, l'informe de gestió i la proposta d'aplicació de
resultats (votem en contra). Com a Junta General de l'Hospital ens abstenim a la renúncia del
dret d'adquisició preferent d'una participació social de l'entitat GINSA AIE. Votem en contra del
nomenament de representació de la societat (Benet) en el Patronat de la Fundació Privada
Pere  Virgili.  Votem  en  contra  de  la  substitució  del  secretari  del  Consell  d'Administració
(Silvestre  Barnaus  és  substituit  per  Jaume  Renyer).  Ens  abstenim  en  la  substitució  d'un
membre del Consell Rector de GECOHSA.

– INNOVA:S'aproven els comptes anuals, l'informe de gestió i la proposta d'aplicació de resultats
(votem en contra). Votem en contra de la rectificació de l'acord de subscripció preferent de les
accions de Redessa. Ens abstenim de la ratificació de la cessió del gerent del Tecnoparc i se li
revoquen els poders.

– Comissió Informativa Serveis Econòmics : Ens abstenim en la constitució i l'aprovació dels
estatuts de l'Associació Cluster TIC Reus, on hi participen l'Ajuntament, la URV i el CESICAT.
“Pretén impulsar un projecte global com a punt de trobada del sector”. Ens abstenim en la
modificació de crèdit  de la  corporació.  Votem en contra de l'aplicació de les contribucions
especials en motiu de l'execució de les obres de pavimentació i serveis dels carrers Verge
Maria, Sant Pau, Sant Pau i Sant Blai, Travessera de Sant Pau i Sant Antoni. Preguntem si pot
haver problemes pel fet que hi hagi un greuge comparatiu amb d'altres obres, ja que els hi
tocarà pagar menys que en anteriors legislatures. L'interventor comenta que no hi ha greuge si
es  tracta  de  legislatures  diferents,  però  que  sí  que  cal  mantenir  el  criteri  durant  tota  la
legislatura.

– Comissió Especial de Comptes : Pur tràmit previ a l'aprovació dels comptes anuals al Ple, per
tal de presentar els comptes a Madrid. El signem sense cap tipus de compromís legal perquè
se facin públic i estiguin 15 dies en exposició pública.



Reunions previstes:

– Consell d'Infants – 3 juny
– SAGESSA – 3 juny
– Consell Municipal Joventut – 13 juny

Actes on som convidats:

– Inauguració exposició “A l'escola interpretem Fortuny” - 28 maig
– Sopar amb el President d'Honor de “La Caixa” - 29 maig
– Xerrada Fundació Vicent Ferrer – 30 maig
– Jornades Fons Social Germinem – 1 juny
– XXXI Torneig Pare Manyanet – 1 i 2 juny
– Xerrada eix Mediterrani – 5 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

Comentaris :

– Enviem nota de premsa sobre el contingut del Ple extraordinari
– Enviem  nota  de  premsa  sobre  la  sentència  del  TSJC  de  les  ARE,  demanant  l'anul·lació

definitiva de l'ARE de Reus.


