
 INFORME DEL GRUP MUNICIPAL PER A L'ASSEMBLEA DE LA  CUP
(25/11/13 –  29/11/13)

Reunions realitzades :

– Consell Administració Aigües de Reus : S'explica que en Junta General d'Aigües de Reus,
l'alcalde Pellicer, va explicar que no es vendria l'empresa, ja que aquesta ajudaria a baixar la
ràtio  del  deute consolidat  del  conjunt  de totes les empreses municipals.  Aquesta  operació
econòmica i financera queda condicionada a l'aprovació d'un Pla d'Ajust, que ha de permetre
multiplicar per 3,5 els beneficis de l'empresa. El 2015 s'hauria d'arribar als 2 M de benefici.
Aquest Pla passa per:

· Reduir les externalitzacions de serveis.
· Reduir despeses i inversions.
· Mantenir la plantilla de treballadors/es, però sense cobrir les jubilacions.
·  Intervenció  de  l'Ajuntament  per  supervisar  el  procés  i  prendre  mesures  correctives
oportunes, com ara revisar els sous dels càrrecs directius.

      Votem en contra d'aquest Pla d'Ajust, ja que:
·  Tenint  en compte la  reducció futura d'ingressos,  el  Pla només passa per  retallar  en  
despeses i inversions, el que implicaria una reducció de la qualitat de l'aigua i de la xarxa 
de distribució, depuració i potabilització.
· No renova el contracte a 2 treballadors amb contracte eventual i no substitueix 2 operaris,
actualment,  en  reducció  de jornada.  El  que implicaria  assumir  més feina amb menys  
personal.
· La internalització, no suposa assumir els treballadors/res que prestaven aquest servei,  
sinó eliminar 11,3 llocs de treball.

       Per contra, proposem eliminar les retribucions dels Consells d'Administració, que signifiquen 
uns 19.000€ l'any,  i  per tant,  només faltaria afegir una mica més de diners per salvar  
aquests 11,3 llocs de treball. I, una revisió dels càrrecs directius de l'empresa (que no hem 
pogut consultar per manca de transparència), que està contemplat en el Pla d'Ajust (citat 
anteriorment), però a l'hora de posar-lo a la pràctica no s'aplica.

        Per últim, votem en contra del pressupost i programa d'inversions de 2014, ja que continuem 
sense tenir informació al respecte de les dades generals de l'empresa, així com perquè va 
lligat en l'aplicació del Pla d'Ajust al que ens hem oposat.

– Consell  Municipal  Gent  Gran :  El  representant  de  la  CUP no  hi  pot  assistir  per  motius
laborals.

– Patronat Fundació IMFE Mas Carandell : S'aproven els pressupostos per a 2014 (votem en
contra).

– Consell Administració RELLSA i GESFURSA : Nomenament d'auditors.

– Consell Administració Grup Salut : Una persona de l'àrea de contractació de l'Ajuntament
passa  a  formar  part  del  serveis  jurídics  de  l'Hospital  per  reforçar  el  control  de  les
contractacions. Els facultatius de l'Hospital Sant Joan exposen al Consell d'Administració les
seves  reivindicacions  respecte  l'activitat  de  l'Hospital.  Informen  que  estan  treballant
conjuntament amb el CATSalut  per resoldre les irregularitats produïdes en la gestió de les
llistes d'espera. Votem en contra dels encàrrecs de l'Hospital a les fundacions de SAGESSA, ja
que seguim sense tenir accés als comptes d'aquestes. El servei de l'Hospital a les mútues ha
augmentat  un  27,9%  respecte  l'any  anterior.  Votem  en  contra  de  diferents  qüestions
relacionades amb els pressupostos de les diferents empreses del grup.

– Comissió Informativa Territori i Urbanisme : Presenten del seguiment del conveni de neteja
pública  amb  FCC.  El  regidor  urbanisme  informe  sobre  les  reunions  mantingudes  amb  el
Ministerio de Fomento, en relació al Corredor del Mediterrani.



– Comissió Informativa Serveis Generals  i  Econòmics :S'ortorga la  devolució de l'ICIO de
diferents  entitats  que  realitzen  obres  en  les  seves  respectives  seus.  Acord  entre  Consell
Comarcal del Baix Camp i GESFURSA per la prestació de serveis funeraris a diferents pobles
de la comarca. Preguntem pels criteris d'atorgament de llicències de terrassa i els tancaments.
La  regidora  ens  envia  a  parlar  amb els  senyor  Bonillo  de  la  Guàrdia  Urbana.  Es  tracten
diferents al·legacions presentades per la CUP i el govern sobre les ordenances fiscals 2014.

– Junta  de  Portaveus :   Presentem el  prec  escrit  que  fa  referència  a  establir  un  protocol
comunicatiu  sobre  els  processos  judicials  oberts.  El  govern  respon  que  ja  ho  estudiarà.
S'informa del  calendari  de plens i  que Metrovacesa realitzarà el  primer  pagament  d'1,2 M
d'euros.

– Consell  Administració INNOVA i EPEL-INNOVA :  S'aproven els pressupostos de totes les
empreses municipals. Hi votem en contra, ja que continuem sense tenir coneixement de la
informació elemental de cadascuna d'aquestes empreses.

Reunions previstes:

– Junta de Portaveus – 3 desembre
– Consell Municipal Discapacitat – 9 desembre
– Consell del CNL – 10 desembre
– Grup SAGESSA – 11 desembre
– Ple – 13 desembre
– Ple Pressupostos – 21 desembre

Actes on som convidats:

– Manifest institucional Dia contra la violència de gènere – 25 novembre
– Manifestació contra les violències de gènere a Tarragona – 25 novembre
– Concentració contra l'incivisme al Barri Fortuny – 27 novembre
– Seminari de qualitat ISO – 27 novembre
– Cicle Gran – 28 novembre a 4 desembre
– Concert de poemes de Salvador Espriu al Palau Bofarull – 29 novembre
– Sopar  Dia Internacional Persones amb Discapacitat – 29 novembre
– Presentació llibre “Habitar, diccionari visual dels usos de la casa” - 2 desembre
– Dia Internacional del Voluntariat al Casal de la Dona – 5 desembre
– Entrega Premis Angeleta Ferrer – 11 desembre
– Sopar AAVV Barri Gaudí – 13 desembre
– Concert de Cap d'Any de la sanitat – 9 gener

Comentaris :

– Enviem comunicat  de premsa per fer  difusió de la  xerrada “Llums i  taquígrafs a la gestió
sanitària” que realitzem el divendres 29 a les 8 del vespre a l'Aula Magna de la Facultat de
Medicina de la URV.

– Enviem convocatòria, realitzem roda de premsa i la difonem, per l'entrega de 5500 signatures
al CAT Salut en defensa del CUAP Sant Pere.


