
 INFORME DEL GRUP MUNICIPAL PER A L'ASSEMBLEA DE LA  CUP
(22/07/13 –  26/07/13)

Reunions realitzades :

– Grup  Aigües :  Seguiment  pressupostos:  Es  preveu  una  lleugera  disminució  d’ingressos
(menys consum d’aigua i escomeses d’aigua i clavegueram) que quasi es compensa amb la
disminució de les despeses d’explotació. La tresoreria a millorat, el deute amb proveïdors ha
passat de 3.383.096 € a 1.823.402 € en els darrers 6 mesos. 
Innovacions:  la  Gerència  proposa  anar  cambiant  els  contadors  analògics  per  digitals  i
implementar la  factura digital. (Des de la CUP creiem que hi ha altres prioritats). 
Obres: Ens passen un llistat en los obres de renovació de xarxes que estan fent i que tenen
previst fer segons el pressupost anual.
Projectes: Gerència informa del projecte de connectar la zona final de Bellisens (Jardiland)
amb la depuradora Reus, per conduir-hi les aigües brutes.
Espai Aigua: El volen reobrir amb un format reduït i encarat a les escoles el setembre 2013.
Castellvell i Almoster: Volen que paguin l’ús de la xarxa de sanejament de Reus, segons un
conveni que varen deixar de complir al 2010 i 2011.
S’adjudica  a  les  empreses  mes  valorades  en  els  concursos:  GRUPO  NAVEC  i  UTE
AQUALOGY-ACSA.
PUNT 5   Tarifa  sobrebombament:  S'ha  aprova  la  proposta  Nº  4  de  les  possibilitats  que
contempla el document de presentació del tema i que es: “modificar de cara al proper exercici
2014  el  quadre  de  tarifes  o  desglossament  tarifari  actual,  en  el  sentit  d’elevar  al  Ple  de
Ajuntament una proposta d’aprovació de tarifes en la que es fes desaparèixer la tarifa especial
de sobrebombament”.
PUNT 6  Ajuda solidària a les families amb dificultats: S’ha aprovat la proposta d'ampliar la
destinació de la dotació econòmica de la partida de 20.000€ per tal que aquesta també es
pugui destinar al pagament de l’import total de les factures emeses.
La CUP hem fet constar que  proposem que el mecanisme d’ajuda solidària  es modifiqui de tal
manera  que no impliqui  la  generació  de  factures  per  evitar  la  tributació  que se’n deriva  i
d’aquesta manera ampliar el seu abast, ja sigui pel que resta de la partida actual, com per les
que es puguin preveure en el futur.

– Grup Salut : Critiquem que les negociacions del conveni s'han fet en base a la por. Presentem
una sentència de l'Audiencia Nacional que avala la pròrroga indefinida dels convenis, el que
posa en qüestió l'amenaça dels gerents de l'Hospital. Critiquem que van votar en contra de la
nostra proposta d'eliminar les dietes d'assistència als Consells d'Administració. Preguntem el
sou d'una alt càrrec directiu i ens responen que ja ens contestaran. Tornem a insistir que no
hem  tingut  accés  als  informes  de  les  remuneracions  dels  treballadors  i  treballadores.
Preguntem per la presència de la policia a les concentracions prèvies dels treballadors/es a la
consulta de l'Hospital.

– Consell d'Administració de GUPSA : No hi assistim per motius personals. Es renegocia el
lloguer del restaurant del Gaudí Centre per resoldre el deute i la inversió realitzada.

– Comissió Informativa Serveis  Econòmics :  Donen compte del  seguiment  del  Pla  d'Ajust.
Classificació del deute segons la Intervención General de la Administración del Estado.

– Junta de Portaveus : Es dóna informació sobre el funcionament i els continguts del Ple.

– Ple extraordinari : S'aprova la compra d'accions de la COSS (central de compres de l'àmbit
sanitari), la venda d'accions de l'empresa MSG Seguros (votem a favor de vendre les accions
de MSG, però no de comprar-ne de la COSS). Modificació dels estatuts de l'empresa GINSA
AIE (votem en contra). S'aprova de retirar-se de la Fundació Josep Coll i Joaquina Urgellés
(fundació que pretén donar beques a estudiants universitaris) (votem a favor i exigim que se'ns
passi un llistat de la participació de l'Ajuntament en totes les fundacions i altres institucions



participades).  S'aprova  per  unanimitat  la  concessió  de  mencions  honorífiques  a  l'Escola
Montasnat, l'Associació de Vehicles d'Època i la Facultat d'Econòmiques de la URV. S'aproven
els comptes generals de 2012 (hi votem en contra). Es dóna compte de l'informe d'intervenció
del Pla d'Ajust i de la certificació del deute. S'aprova la modificació del pressupost per destinar
diners a la nova exposició del Gaudí Centre (hi votem en contra). S'aprova per unanimitat la
nova denominació de dos vies públiques al Barri Fortuny i a Parcel·les Casas.

Reunions previstes:

Actes on som convidats:

– Rebuda equip Folch Endurance – 22 juliol
– Inauguració jocs infantils plaça Teatre – 25 juliol
– Fira de Sant Jaume – 26, 27 i 28 juliol
– Festes Xalets Quintana – 26, 27 i 28 juliol

Comentaris :

–


