
 INFORME DEL GRUP MUNICIPAL PER A L'ASSEMBLEA DE LA  CUP
(07/10/13 –  11/10/13)

Reunions realitzades :

– Cal  Massó:  Ens reunim amb la  persona que gestiona aquest  espai,  després  que l'IMAC
l'externalitzés fa uns mesos. Ens explica el seu projecte d'activitat cultural per al centre, així
com li traslladrem la necessitat d'espais municipals a la ciutat per a realitzar activitats per part
d'entitats. 

– Consell  Administració  Hospital  Sant  Joan :  S'aprova  (ens  hi  abstenim)  un  factoring  per
import  màxim de 20 M d'euros,  que respon a la  necessitat  de fer  front  a les factures de
proveïdors,  en  espera  a  que  arribi  el  pagament  del  deute  que  la  Generalitat  té  amb
l'Ajuntament. Interès del 5,22% i comissió de cessió 0,50%. Cada mes se pagaran 80.000€
d'interessos. Al desembre o al  gener, la Generalitat rebrà els diners per part de l'Estat per
poder pagar el deute pendent.  

– Junta de Portaveus:  Estan treballant perquè el 2014 els assessors dels Grups Municipals
estiguin contractats per l'Ajuntament. S'explica la importància de donar 142.000€ a l'aeroport.
Expliquen que el  dia  18 hi  haurà Ple  ordinari  sobre ordenances.  S'aprova que cada grup
municipal  només pugui  presentar dos mocions i  dos precs/preguntes (hem dit  que ens ho
pensaríem). Al mes de desembre hi haurà el Ple de pressupostos. Preguntem per la placa que
s'ha de col·locar a la casa on va néixer Joan Garcia Oliver. Ens diuen que ho hem de parlar
amb una tècnica de l'Ajuntament. 
Es fa un resum del nomenament com a sotsinspector en cap de la Guàrdia Urbana del senyor
Ricard Pagès. La plaça d'intendent -que és la que dóna lloc a poder ser cap de la Guàrdia
Urbana- no es cobrirà per raons econòmiques. La persona que ocupava aquesta plaça està en
règim d'excedència i imputat pel Cas Bustos de Sabadell. L'antic cap de la policia local -sr.
Rivera- tenia la plaça per un Decret que no responia a la legislació vigent. Per aquest motiu, se
li van retirar els galons d'intendent a sotsinspector. Des d'aleshores, el senyor Rivera, està de
baixa laboral. Diuen que amb el nomenament de Pagès com a màxim càrrec de la Guàrdia
Urbana,  està plenament  justificat  des d'un punt  de vista jurídic,  i  que no hi  ha cap mena
d'irregularitat en el nomenament, perquè aquesta persona pugui exercir aquest càrrec.

– Comissió  Informativa  Serveis  Econòmics :  Ens  passen  el  resum  de  la  proposta
d'ordenances per al 2014. S'aproven les tarifes d'aigües. S'aprova un recàlcul dels convenis
amb  INNOVA (Gaudí  Centre,  Centres  Cívics,  Escoles  Bressol,  Mas  Pintat,  contenidors
soterrats...) amb noves quotes a la baixa per al 2013 i 2014.

– Consell Administració EPEL-INNOVA : S'aprova la proposta de factoring per a l'Hospital Sant
Joan, explicada en la reunió del Consell d'Administració de l'HSJR. Informen del deute de la
Generalitat  amb l'Ajuntament:  89 M d'euros (aprox 65 són per empreses i  fundacions i  23
ajuntament i organismes autònoms).

– Comissió Informativa Serveis Persona : No hi havia cap punt a l'ordre del dia,  més enllà
d'informació de les regidories. En referència a les 27 persones que se'ls hi va negar l'ajut als
menjadors per motius d'empadronament, la regidora Vilella, diu que 19 són de nacionalitat
espanyola i 8 llationamericans. Ens informen de l'ocupació de les escoles bressol sostingudes
amb diner públic per al curs 2013-2014. I, la previsió de subvencions per a les escoles bressol,
d'un total de 175, de moment, se n'han denegat 22, sense explicar-ne els motius. Informen
dels continguts de la 2a Escola de Pares. Un regidor del PSOE es quexia que un cop més,
s'abstenen de venir a la reunió el regidor de Cultura i el d'Esports per tercer cop consecutiu.
Per tant, les preguntes relacionades amb les seves regidories que presentava la CUP (escola
de circ i reus deportiu) queden sense resposta un cop més. Preguntem per la problemàtica de
manca d'espai de l'AEG Misericòrdia. Diuen que estan mirant un espai municipal perquè el
puguin utilitzar. També preguntem perquè se'ls hi ha denegat el permís per fer el “cau al carrer”



i  ens responen que és motius tècnics de mobilitat.  En referència al  programa “pas a pas”
perquè  gent  de  la  tercera  edat  fessin  exercici,  se  manté,  però  sense  la  monitora  que el
dinamitzava. ARA Reus critica les fores del director de RELLSA, Jordi Bros. La regidora Gomis
dóna el seu punt de vista sobre el CUAP del CAP Sant Pere (urgències). Diu que només es
tracta d'una reestructuració per estalviar diners. Des de la CUP li responem que això no és
veritat i que l'ICS té la intenció de tancar-ho. Gomis no respon.

Reunions previstes:

– Comissió especial polítiques immigració – 16 octubre
– Ple ordenances – 18 octubre
– Grup SAGESSA – 29 octubre
– Ple – 15 novembre
– Grup SAGESSA – 11 desembre

Actes on som convidats:

– Jornades Formació Professional i competitivitat empresarial – 10 octubre
– Xerrada del cicle “Testimonis” - 10 octubre
– Manifestació contra beatificacions “mártires de España” - 12 octubre
– Xerrada del cicle “Testimonis” - 17 octubre
– Jornades TIC en serveis socials – 17 octubre
– 25è aniversari Hospital Móra – 18 octubre
– Manifestació Independència per canviar-ho tot – 19 octubre
– Correllengua – darrera setmana d'octubre
– Marató donació de sang – 24 octubre
– Xerrada del cicle “Testimonis” - 7 novembre
– Xerrada del cicle “Testimonis” - 21 novembre

Comentaris :

– Enviem nota de premsa, demanant a CiU que trenqui el pacte de govern del PP, arran de la
notícia:
http://www.naciodigital.cat/delcamp/reusdiari/noticia/2640/somos/espana/som/catalunya/arriba/

reus/quatre/dies/12-o 


