
 INFORME DEL GRUP MUNICIPAL PER A L'ASSEMBLEA DE LA  CUP
(28/10/13 –  31/10/13)

Reunions realitzades :

– Junta Portaveus:  Expliquen que encara no han resolt  la  qüestió  de la constractació dels
assessors i assessores dels grups municipals. Demanem el pla d'ajust que s'està realitzant a
Aigües de Reus. Informen que estan avançant les negociacions amb el Consell Comarcal del
Baix Camp per la transformació de la funerària. Expliquen el dispositiu especial en motiu de
Tots Sants al cementiri. Expliquen que la Diputació i la Generalitat pagaran la restauració de la
tomba del General Prim i que se col·locarà en una sala de l'entrada del cementiri, que fins ara
era un magatzem, i tindrà un cost de 45.000€.

– Consell Administració GESFURSA: Informen sobre la nova ubicació de la tomba del General
Prim.  Informen sobre  un crèdit  que servirà  per  realitzar  reformes al  cementiri.  Les fosses
comunes restaran tancades i no s'hi podrà enterrar cap persona més. 

– Consell Administració SAGESSA : Donen informació sobre l'activitat de l'empresa. Votem en
contra  dels  pressupostos  de  2014  (s'aprova  per  majoria).  Votem en  contra  de  les  tarifes
privades (tarifes que han de pagar les mútues per fer ús de l'hospital) de les AREs a l'Hospital
Comarcal de Móra d'Ebre (s'aprova per majoria). SAGESSA enviarà una carta a l'Ajuntament
de Cambrils, per tal que el CAP quedi exempt del pagament de l'impost de l'IBI. S'enviarà una
carta al Conseller Boi Ruiz, signat per directius de l'Hospital Sant Joan de Reus sobre el servei
d'oncologia.

– Consell Administració AMERSAM i Reus Transport : Es presenta un avança del tancament
dels resultats de l'exercici 2013, on la previsió del tancament és inferior al pressupost. Entre
altres destaca una reducció de despeses de salaris. Preguntem per aquest fet i se'ns confirma
que no s'han renovat diversos contractes de personal,  tot i  que no ens saben precisar de
quantes  persones  es  tracta.  També  es  mostra  l'evolució  de  l'ocupació  dels  aparcaments
públics  que segueix  decreixent,  amb alguns  amb un percentatge  d'ocupació  del  30%.  Es
presenta  una  campanya  "agressiva"  per  commemorar  el  25è  aniversari  d'Amersam,  on el
màxim que es pagarà per dia serà de 4€ tot i que l'ocupació mitja no supera les 2 hores i per
tant  no  es  veuria  beneficiat  per  aquesta  "promoció".  Votem en contra  ja  que la  reducció
s'hauria  de  fer  en  el  preu  per  hora.  S'aprova  la  pujada  de  preus  de  les  zones  blaves  i
preguntats de nou per si hi ha planificat la reducció de zones blaves es respón que no. Votem
en contra. S'aprova apujar el mínim pel qual l'empresa ha de demanar tres pressupostos de
18.000 euros a 50.000 per igualar totes les empreses en un mateix criteri. Considerem que
això és un garant democràtic i que en tot cas en cas d'igualar-se s'hauria de fer per baix i no
per  dalt.  Votem en contra.  Dins  del  conveni  que l'Ajuntament  ha  firmat  amb Metrovacesa
s'inclou que l'Ajuntament es faria càrrec del pàrquing subterrani del "futur" centre comercial.
Això suposa una inversió de 3,5 milions d'euros que Amersam hauria de fer front, dels quals en
una primera fase en serien 2'8 milions. Es presenta un pla de viabilitat on teòricament seria
una bona inversió a llarg termini assumint que els primers 5 anys serien amb pèrdues. És
qüestiona molt severament la viabilitat, sobretot tenint en compte que l'ocupació al Pàrquing de
la Llibertat no es precisament massa alta. S'argumenta que a part de l'atractiu del centre pot
ser interessant per la seva accessibilitat a la gent que viu al Carrer Gaudí i la zona del carrer
Muralla. Els comentem que donin un tomb per aquest barri per si els hi sembla que la seva
necessitat és un pàrquing o en són d'altres. En tot cas quan el projecte i la negociació amb
Metrovacesa estigui més avançada es sotmetrà a aprovació. S'aproven els pressupostos on
segueix baixant els salaris respecte el 2013, tornem a preguntar per l'assumpte i se'ns diu que
no hi ha previsió de reducció de plantilla sinó que és la repercussió de la reducció efectuada
aquest mateix any. Cal notar que cada any fem la mateixa qüestió i en el tancament del any
que se'ns diu que no hi ha previsió d'acomiadaments, sempre n'hi acaba havent. Votem en
contra. Ens abstenim en la designació de Sugranyes Auditors com auditors dels comptes.
Reus  Transport:  Es  fa  una visió  dels  usuaris  que segueix  decreixent.  En  principi  és  una



empresa de pressupost reduït i depén totalment de la subvenció de l'Ajuntament que segons
indiquen es mantindrà i per tant seguirà la freqüència d'horaris que hi ha fins ara. També es
presenta la proposta de canviar el  mínim per demanar tres pressupostos com a Amersam.
Votem en contra. S'aproven uns pressupostos continuistes i amb poques variacions. Votem en
contra. Ens abstenim en la designació de Sugranyes Auditors com auditors dels comptes.

Reunions previstes:

– Comissió Informativa Serveis a les Persones – 8 novembre
– Cambra de Comerç – 11 novembre
– Ple – 22 novembre
– Grup SAGESSA – 11 desembre
– Ple – 13 desembre
– Ple Pressupostos – 21 desembre

Actes on som convidats:

– Inauguració Escuela de Flamenco en Reus – 28 octubre
– Lliçó inaugural curs 2013-2014 Centre de Lectura – 28 octubre
– Castanyada al Barri Pelayo – 31 octubre
– Ofrena floral als fills il·lustres – 1 novembre
– Xerrada del cicle “Testimonis” - 7 novembre
– XXV Cros del Col·legi Pare Manyanet – 10 novembre
– Sopar solidari Associació d'Alzheimer – 14 novembre
– Sopar Lliga Contra el Càncer – 15 novembre
– Concert de Santa Cecília Pare Manyanet – 16 novembre
– Xerrada del cicle “Testimonis” - 21 novembre
– Acte recepció Premi Nacional del Centre de Lectura – 22 novembre
– 15è aniversari de Canal Reus TV – 22 novembre

Comentaris :


