
 INFORME DEL GRUP MUNICIPAL PER A L'ASSEMBLEA DE LA  CUP
(03/02/14 –  07/02/14)

Reunions realitzades :

– Consell d'Administració de SAGESSA : L'interventor explica diferents qüestions tècniques de
l'Intevención General del Estado que porten conseqüències en la reestructuració de l'entramat
empresarial que obliga a fer la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración
Local. Expliquen el procés de selecció del nou director general de SAGESSA. Finalment, la
persona  escollida  és  Jordi  Colomer  (votem  en  contra  ja  que  no  hem  tingut  coneixement
d'aquesta proposta fins al mateix moment del Consell d'Administració, i a més, no sabem quin
sou percebrà). L'actual directora de l'HSJR farà tasques d'assessorament al director general
de SAGESSA, motiu pel qual rebrà un complement del seu sou, que encara està per definir.
Proposem que l'auditoria de gestió que vam proposar de les fundacions quedi sobre la taula,
per tal que aquesta sigui feta per l'equip d'intervenció de l'Ajuntament de Reus i de la resta
d'aministracions que hi participen, un cop resolt la primera qüestió comentada. Sobre la nostra
proposta, cap dels consellers i conselleres diu res al respecte. L'alcalde d'Amposta, Manel
Ferré, defensa la tasca del gerent interé Benet.

– Comissió  Informativa  Urbanisme :  El  concurs  de  jardineria  està  obert  per  un  valor  de
740.000€, per una durada de quatre anys, pel manteniment de la jardineria pública de la zona
est  i  oest  de  la  ciutat.  Als  xalets  Quintana  i  al  Barri  Immaculada  posaran  instal·lacions
esportives. Es comenta la sentència de l'ARE. L'Ajuntament haurà de renunciar completament
a tirar endavant l'ARE i a tenir-la present en la redacció del POUM. Conveni amb un propietari
d'un solar a carrer Miami per plantar-hi arbres, que treuran del Parc de la Festa (per complir
amb  les  mesures  de  seguretat).  Es  construirà  una  nau  de  distribució  de  productes  del
supermercat Bon Preu-Esclat. 

– Comissió Informativa Persones : Ens abstenim a les bases del concursos dels premis Reus
Sona i Esport i Ciutat. A resposta al nostre prec, ens informen que el 2013 a l'Hospital Sant
Joan es van atendre 59 persones sense permís legal de residència, garantint l'accés universal
a la sanitat. Estan mirant l'activitat dels CAPs, ja que no disposen encara de les dades. S'inicia
una picabaralla entre regidors per penjar-se la medalla sobre qui fa més polítiques en matèria
d'habitatge. Vist que no hi ha més punts a tractar, decidim marxar de la reunió.

– Comissió Informativa Econòmics : L'Ajuntament realitza un conveni amb la Salle a raó de
10.000€ a l'any (durant 2 anys) per tal de que l'escola faci front a la despesa realitzada per
instal.lar  la  gespa  artificial  que  han  tret  del  camp  del  Districte  V(Barri  Montserrat)i  que
l'Ajuntament ha donat de forma gratuita. Ens informen del seguiment del Pla d'Ajust: el deute
de les empreses municipals  de mercat  és de 295.480.977€. El pagament  a proveïdors es
realitza a 103 dies (l'Ajuntament a 73 dies). Plantegem la problemàtica de les cartelleres i
comentem que portem quasi tres anys esperant el llistat de multes a empreses.

      
– Junta de Govern Local : S'aproven dos contractes d'obra. En tres minuts s'acaba la reunió. El

públic (només hi ha l'assessor de la CUP) fa preguntes sobre els continguts tractats i d'altres
d'actualitat municipal.

Reunions previstes:

– Ple – 28 febrer

Actes on som convidats:

– Acte inaugural Bicentenari General Prim – 5 febrer
– Inauguració columnes Kursaal a la plaça Llibertat – 15 febrer
– Gala benèfica Santa Llúcia – 15 febrer



– Premis CDO d'olis d'oliva verge extra 2013 – 21 febrer
– Sopar benèfic Lliga contra el càncer – 28 novembre

Comentaris :

– Enviem nota de premsa en resposta a la notícia que l'alcalde ha “perdonat la multa a la CUP”
pels  cartells  enganxats  irregularment:  http://reus.cup.cat/noticia/la-cup-de-reus-acusa-al-
govern-d%E2%80%99aprofitar-el-conflicte-de-les-cartelleres

– Convoquem, realitzem i difonem roda de premsa sobre els efectes de la llei espanyola de la
reforma de l'Administració Local a l'entramat d'empreses municipals.


