
 INFORME DEL GRUP MUNICIPAL PER A L'ASSEMBLEA DE LA  CUP
(30/09/13 –  04/10/13)

Reunions realitzades :

– AEG Misericòrdia :  Aquest  agrupament s'ha quedat sense local  on poder realitzar la  seva
activitat. Des de començaments d'estiu que van darrere d'un regidor de l'Ajuntament perquè
els hi digui si poden disposar d'un espai municipal, però tot i haver iniciat el curs, el regidor no
els atèn i els hi dóna llargues. Davant d'aquest fet, tornen a parlar amb nosaltres per explicar-
nos la seva situació i anunciar-nos que començaran a realitzar accions per denunciar aquesta
situació.

– Comissió Especial Polítiques Habitatge: El regidor no hi pot assistir per motius de salut.

– Fundació  Carles  Pi  i  Sunyer :  Aquesta  Fundació,  dedicada  a  l'estudi  de  les  institucions
democràtiques, està realitzant una enquesta per fer una diagnosi de l'estat democràtic i de
transparència dels ajuntaments catalans. Acudeixen a nosaltres, perquè som els únics que els
hi  responem.  Durant  més  d'una  hora  i  mitja  ens  realitzen diferents  preguntes  sobre  com
s'organitza  i  funciona l'Ajuntament.  Se veuen obligats  a fer  una instància  a l'OAC,  ja  que
nosaltres no disposem dels sous dels càrrecs directius (ja fa dos anys que ho tenim demanat).

– Plataforma en Defensa del Ferrocarril del Camp :Ens preseten la moció que han registrat a
l'Ajuntament, per tal que l'equip de govern l'aprovi al proper Ple. Ens fan una explicació general
de la situació del ferrocarril a les nostres comarques, i en concret, dels continguts de la moció
que han presentat: realització del tercer fil, recuperació de la línia Reus-Perafort-Roda i l'enllaç
de Reus amb l'alta velocitat, a través del Corredor del Mediterrani. Aprofitem per realitzar un
intercanvi d'opinions sobre l'estat actual del ferrocarril a l'Estat i el traspàs a la Generalitat, del
projecte de l'Estació Central del Camp, del “futur” tramvia que uneixi Reus amb la costa, del
projecte de baixador a l'Hospital Sant Joan i Campus Bellisens...

– Consell Administració Aigües de Reus : S'aproven les tarifes de 2014. Els dos primers blocs,
el preu de l'aigua baixa un 4%, i el tercer bloc, es manté el preu. El barri de la Mineta, tal i com
havia  demanat  la  CUP,  no  pagarà  el  rebombament  de  l'iagua,  ja  que tècnicament  no  és
necessari,  i  per tant  serà el preu estàndar. Dessestimen la nostra proposta d'exempció de
pagament d'impostos de l'aigua a les persones que no tenen suficients recursos, argumentant
qüestions jurídiques. 

– Comissió  Informativa  Serveis  Econòmics :  Analitzades les al·legacions  presentades  pels
veïns i veïnes dels carrers que s'han de fer peatonals (carrers per sobre de l'Avgd Prat de la
Riba)  s'han  hagut  de  refer  els  càlculs  de  les  contribucions.  
La Generalitat, a través d'un Pla d'Ocupació, oferirà 39 places (800€ al mes) a l'Ajuntament.
L'IMFE farà la formació. 2/3 parts de les places aniran a brigades per arreglar els pisos de
protecció  social  municipals.  La  resta,  s'està  avaluant.  
Sobre el Decret 8/2012, l'interventor informa que per tal de rebre els diners del Pla d'Ajust, se
certifica l'operació d'un crèdit pont per liquidar les factures pendents de pagament a proveïdors
i,  evitar  així,  mesures  impositives  que  contempla  aquest  Decret,  en  cas  d'incompliment.
6529000 € al BBVA i un factoring amb l'Hospital amb un import màxim de 20 M d'euros, avalat
pel deute certificat de l'Hospital dels diners del CATSalut, per pagar factures. Actualment, la
Generalitat  deu  22,4  M  d'euros  a  les  empreses  del  Grup  Salut  d'INNOVA.  
Es passen un primer esborrany de la proposta d'ordenances de 2014. Abans del dia del Ple
se'ns lliurarà tota la  documentació,  per  tal  d'analitzar-ho.  La majoria  de taxes s'actualitzen
segons l'augment de l'IPC. 
Votem en  contra  de  repetir  el  conveni  amb la  Taula  de  l'Aeroport  de  Reus,  que  costa  a
l'Ajuntament 142.000 €. Aquest conveni només és per operacions de marketing, i a més, no
disposem del document on consta per a què serveix, ni quines institucions també hi posen
diners (ho rebem posteriorment via correu electrònic).



El  regidor  de  promoció  econòmica  informa  que  oferirà  mòbils  amb  connexió  internet  als
portaveus dels grups municipals amb un cost reduït. Des de la CUP diem que si el cost és 0,
acceptarem el nou telèfon. Si no, el rebutjarem.

– Consell Administració INNOVA : Informen que Aigües de Reus canvia la categoria a Empresa
de No-Mercat. Actualment, INNOVA té divuit persones en plantilla (entre elles els assessors
dels grups municipals). El deute de Tecnoparc i Fundació SAGESSA Salut serà comptabilitzat
com a INNOVA. Això representa 6 M d'euros més al que ja té INNOVA. La Generalitat ha
reconegut  el  deute  al  Grup  Sagessa  de  53  M d'eurosa  (22,4  de  Reus i  la  resta  TTEE).
Reconeix 0,9 M d'euros a la resta d'empreses d'INNOVA que no són del Grup Salut. S'amplia
el capital  de Tecnoparc i es modifiquen els seus estatuts. Es nomena el sr. Adzerà com a
gerent d'aquesta empresa, al qui no se li augmentarà el sou, sinó que continuarà cobrant el
mateix com a gerent de REDESSA, Reus Transport, Gupsa i AMERSAM. S'avancen els tràmits
perquè l'Ajuntament sigui el propietari del Gaudí Centre (actualment INNOVA). INNOVA dóna
500.00€ al Tecnoparc per liquidar deutes immediats, relacionats amb impagaments de prèstecs
del Ministeri de Ciència i Tecnologia.

– Consell Administració EPEL-INNOVA : Votem en contra de la compra de participacions de
l'entitat Coooperació de Serveis Sanitaris Interhospitalaris, AIE (COSS). Preguntem quin sentit
té aquesta operació, quan la reforma de la llei del sector públic està a punt d'aprovar-se, no hi
té  accés  l'interventor  i  l'objecte  social  de  l'empresa  no  està  definit.  
Votem a favor de la venda d'accions de l'empresa MGS Seguros y Reaseguros a l'empesa
matriu.

Reunions previstes:

– Ple ordenances – 18 octubre
– Grup SAGESSA – 29 octubre
– Ple – 15 novembre
– Grup SAGESSA – 11 desembre

Actes on som convidats:

– Concentració en suport a la vaga indefinida de les Illes – 3 octubre
– Inauguració exposició Rosa, vermell i groc – 4 octubre
– Acte de reconeixement ciutadà al pintor Marià Fortuny – 4 octubre
– Diada de 9 al Mercadal – 5 octubre
– 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
– Manifestació Independència per canviar-ho tot – 19 octubre
– Correllengua – darrera setmana d'octubre
– Xerrada del cicle “Testimonis” - 7 novembre
– Xerrada del cicle “Testimonis” - 21 novembre

Comentaris :

– Convoquem,  realitzem  i  difonem  roda  de  premsa  al  Consell  Comarcal  del  Baix  Camp,
conjuntament amb la CUP de Cambrils i Riudoms.

– Signem comunicat exigint la paralització de l'activitat de les nuclears d'Ascó i Vandellòs, fins
que no s'aclareixi la problemàtica dels terratrèmols origints per la planta Castor a Vinaròs.


