
 INFORME DEL GRUP MUNICIPAL PER A L'ASSEMBLEA DE LA  CUP
(21/10/13 –  25/10/13)

Reunions realitzades :

– Junta Portaveus:  S'informa de l'inici de les negociacions amb el Consell Comarcal del Baix
Camp per mancomunar els serveis funeraris a nivell comarcal. Se calcula que la facturació
podria pujar un 10%. Des de Reus se gestiona cada any una mitjana de 1230 difunts. Cambrils
i Riudoms se quedarien fora d'aquest acord, perquè ja tenen un acord amb d'altres empreses.
També se planteja la possibilitat d'ampliar aquest conveni a la comarca del Priorat. Preguntem
sobre el conveni laboral. Caduca el 31 de desembre. Ha plegat un treballador voluntàriament i
un altre s'ha jubilat.

– Consell  Administració  GESFURSA:  S'aprova  l'inici  de  les  negociacions  amb  el  Consell
Comarcal  del  Baix  Camp  per  mancomunar  els  serveis  funeraris  a  nivell  comarcal.  La
denominació de l'empresa s'ampliarà a “Serveis funeraris de Reus i comarca”.

– Lliga  per  a  la  llibertat  de  vacunació :  Ens  expliquen  el  motiu  de  la  fundació  d'aquesta
organització, així com la tasca que desenvolupen, per tal de fer pedagogia sobre els efectes de
les vacunes,  com també, de conscienciar  a la  ciutadania sobre els  drets que tenen sobre
aquesta  qüestió.  Es  mostren  preocupades  per  diferents  qüestions  relacionades  amb  les
vacunes als centres d'ensenyament de la ciutat, així com per la manca de coneixement dels
pares i mares sobre aquesta qüestió.  S'ofereixen a la realització de xerrades pedagògique
sobre aquesta qüestió als centres d'ensenyament de la ciutat, especialment, llars d'infants i
escoles de primària.

– Afectat vehicles retirats per la mitja marató:  Arran de la celebració d'una mitja marató a la
ciutat, més de quaranta vehicles van ser retirat per la grua, ja que estaven estacionats en el
recorregut de la cursa. Ens comenten la mala senyalització de l'esdeveniment i que, el fet que
quaranta  cotxes  hagin  estat  retirats,  no  és  un fet  anecdòtic,  sinó  que posa en qüestió  la
“correcta senyalització” que informa l'Ajuntament que va realitzar.

– Consell Administració Grup Salut: Projecten diferents powerpoints amb informació general.
El consell d'administració enviarà un correu al Conseller Boi Ruiz,  amb la carta del Servei
d'Oncologia, sense signar-lo, ja que no estan d'acord amb un dels punts de la carta que se
proposa (CIU i PP voten en contra). Votem en contra de les tarifes de l'Hospital de Móra per a
privats  i  mútues.  Hi  ha  fortes  discrepàncies  entre  el  gerent  i  el  secretari  sobre  diferents
processos de contractació.

– Consell Comarcal del Baix Camp : Realitzem una breu reunió amb el president del Consell
Comarcal del Baix Camp, que ens presenta aquesta institució com una “empresa de serveis”.
Intercanviem opinions sobre diferents qüestions sobre el funcionament del Consell Comarcal.
Ens reunim amb el gerent, la secretària, la cap de serveis socials i el cap de serveis tècnics.
Ens fan una presentació general sobre l'estructura i els serveis que presta el Consell Comarcal
i les diferents empreses. Posteriorment, ens fan una presentació més detallada pel que fa a
serveis tècnics i serveis socials. Resta pendent realitzar una visita a SECOMSA, que deixem
per més endavant a manca de temps.

– Comissió Informativa Serveis Urbanisme:  S'informa de diferents concessions de llicència,
entre  d'elles  la  de  Metrovacesa,  i  una  empresa  que  vol  construir  adossats.  Expliquen
l'actualització dels límits del terme municipal de la ciutat amb els municipis veïns. Com que
aquesta explicació s'allarga i hem d'anar a la següent reunió, deixem les nostres preguntes per
escrit. Aquestes són en relació a la poda d'arbres, el sistema de queixes de l'autobús, sobre un
rètol de Carrefour col·locat de manera il·legal, demanar un pla per la retirada de les plaques
franquistes i preguntar sobre si existeix un projecte de prostíbul al polígon Agro Reus.



– Comissió Informativa Serveis Econòmics:  Arribem cinc minuts tard i  la reunió ja s'havia
acabat. 150€ multiplicat per unes 10 persones, per cinc minuts de reunió.

– Comissió Informativa Serveis a les Persones : No hi havia cap punt dins l'ordre del dia per
segon cop consecutiu. La regidora de participació no explica res perquè estava pendent del
telèfon. Fem constar en acta, la nostra queixa perquè està enfeinada muntant la fira d'entitats,
mentre el reglament de participació no s'actualitza ni entra en funcionament des de 1986. El
regidor de cultura assisteix a la comissió després de 3 sessions sense venir. Explica els actes
de celebració dels 25 anys de la restauració del Teatre Fortuny. Demanem un informe sobre el
projecte GINY: processos de contractació,  projecte de viabilitat,  contractació de personal...
Demanem un informe sobre què pensa fer el Consorci del Teatre Fortuny en els propers anys i
que expliquin els canvis que hi ha hagut en personal i programació abans i després de la
marxa de la Generalitat. Preguntem sobre el local que ha demanat l'AEG Misericòrdia. Ens
diuen que l'espai ha de ser privat perquè públic no pot ser. Després de diferents propostes
“surrealistes”  com ara  “per  què no ho demanaven a l'anterior  govern?”...  els  hi  proposem
diferents propostes, com ara l'antiga caserna de la Guàrdia Urbana, obrir un dissabte al matí
un centre cívic... finalment, ens diuen que estan mirant un local privat a baix cost, per tal que
l'Ajuntament  en  pugués  assumir  el  cost.  La  regidora  de  serveis  socials  ens  respòn  una
pregunta que vam fer sobre l'adjudicació del servei de teleassistència. Ens informa que han
aconseguit un estalvi del 20%, que s'ha millorat la qualitat tècnica del servei i d'altres millores.
La regidora d'ensenyament ens lliura dades relacionades amb les vacants de places a l'ESO i
primària. A les concertades hi ha moltes menys places vacants que a la pública. Sobre les
vacunacions, expliquen que tant l'OME com les escoles no posen cap problema si l'alumnat no
s'ha vacunat. Que només demanen una carta signada pels pares. Oferim la possibilitat de fer
xerrades sobre vacunacions als centres, però ho desestimen.

Reunions previstes:

– Junta Portaveus – 28 octubre
– Consell Administració GESFURSA – 28 octubre
– Grup SAGESSA – 29 octubre
– Consell Administració AMERSAM i Reus Transport – 30 octubre
– Inauguració exposició patinatge artístic – 30 octubre
– Cambra de Comerç – 11 novembre
– Ple – 15 novembre
– Grup SAGESSA – 11 desembre

Actes on som convidats:

– Correllengua – 19 octubre a 1 de novembre
– Inauguració Escola d'Adults Marta Mata – 22 octubre
– Marató donació de sang – 24 octubre
– Presentació del programa de ràdio de la FAVR – 24 octubre
– Cicle El documental del mes – 24 octubre
– 8è Premi de Pintura Ceferino Oliver – 25 octubre
– Festa AAVV Blancafort – 27 octubre
– Inauguració Escuela de Flamenco en Reus – 28 octubre
– Lliçó inaugural curs 2013-2014 Centre de Lectura – 28 octubre
– Xerrada del cicle “Testimonis” - 7 novembre
– XXV Cros del Col·legi Pare Manyanet – 10 novembre
– Sopar Lliga Contra el Càncer – 15 novembre
– Concert de Santa Cecília Pare Manyanet – 16 novembre
– Xerrada del cicle “Testimonis” - 21 novembre

Comentaris :


