
 INFORME DEL GRUP MUNICIPAL PER A L'ASSEMBLEA DE LA  CUP
(27/01/14 –  31/01/14)

Reunions realitzades :

– Comissió  Informativa  Serveis  Econòmics :  El  representant  no  hi  assistiex  per  motius
d'agenda.

– Consell  Administració HSJR,  CMQ i  GECOHSA :  Els  facultatius  intervenen a  l'inici  de la
reunió per explicar que s'han reunit amb els facultatius de Joan XXIII (ICS a Tarragona) per tal
de promoure un Parc Sanitari del Camp, coordinat amb aquest centre. Que faran una proposta
de com s'estructuraria aquest i com se gestionaria. Preguntem per la relació amb Valls i ens
responen que també hi han parlat. I, també ho han fet amb TTEE, per tal que enlloc de derivar-
se els i les usuàries a Barcelona, se derivin al Camp. L'empresa explica que s'ha assegurat el
manteniment del programa de transtorns alimentaris. S'ha de negociar amb el Grup Pere Mata
sobre el servei de drogodependències, ja que el Pla Directora de la Generalitat en Salut Mental
ho posa en entredit. Informen que el 2013 no s'ha complert cap dels objectius marcats per la
Conselleria de Sanitat en matèria de llistes d'espera. Reus es retira de la COSS (central de
compres) a causa d'un informe del director econòmicofinancer de l'HSJR. Donen informació
sobre l'operació policial  al  CMQ sense donar detalls concrets.  Informen que segueixen les
negociacions del conveni dels treballadors i treballadores del CMQ. La instal·lació elèctrica de
la zona del Tecnoparc genera talls de llum a l'Hospital. Proposem de denunciar-ho, però un
conseller representant del govern municipal ho rebutja. En relació a la imputació judicial de les
Ambulàncies Baix Ebre, el gerent interé Benet, informa que l'any 2011 i 2012 aquesta empresa
facturava a 0€ els seus serveis, però no ens donen explicacions sobre els motius.

– Consell  Administració  GUPSA :  Votem  en  contra  de  les  bases  per  accedir  a  la  Borsa
d'Habitatge de Lloguer Social, ja que un cop més, s'inclou el requisit d'estar empadronat a la
ciutat  amb un mínim de  dos  anys  d'antiguitat.  Preguntem per  les  obres  dels  pisos  de  la
Patacada. Ens responen que hi ha hagut un problema legal, i que se reemprendran al mes de
febrer (previst  pel desembre).  Preguntem si s'ha venut algun solar  o immoble de propietat
municipal dels que hi ha a la venda al web de l'Ajuntament. Ens responen que no, tot i que
tenen un recull de persones i empreses interessades. Preguntem per les conseqüències de la
Ley de Racionalización de la Adminstración Local a l'existència de l'empresa. Ens responen
que té les mateixes repercussions que per al conjunt d'empreses municipals. Preguntem si
GUPSA estaria disposada a cedir drets de superfície per tal que entitats sense ànim de lucre
puguessin explotar els solars que tenen sense activitat. Se'n riuen de la nostra proposta i diuen
que legalment seria complicat.

– Junta de Portaveus : S'aprova la proposta del “Tren de la libertad” del PSOE (només vot en
contra  del  PP).  Ens  responen  que  ja  han  esborrat  les  pintades  feixistes  aparegudes  en
diferents escoles. La regidora de Guàrdia Urbana ens comenta que si n'hem detectat més, que
ho fem arribar i procediran a esborrar-les. Presentem un prec perquè s'informe al contribuent
de les bonificacions i exempcions que se pot acollir en les taxes. L'alcale instarà al Regidor
d'Hisenda a millorar la informació, que constarà al propi rebut que s'envia al contribuent. Es
tracten punts de l'ordre del dia del Ple.

– Ple: S'aprova el nomenament d'una representant de l'Ajuntament al Patronat de la Plataforma
per la Llengua. Aprofitem per recordar que hi ha diferents regidories que estan imcomplint el
Reglament d'Ús de la Llengua Catalana de l'Ajuntament. S'aprova l'atorgament d'una menció
honorifica a Canal Reus TV i al Centro Cultural Extremeño. S'aprova la constitució d'un Fons
Social  que destinarà un 1% del pressupost  de les obres públiques municipals a polítiques
socials (votem en contra, ja que entenem que això és un pedaç que no serveix per res, i que el
que caldria fer és reforçar la partida pressupostària destinada a Serveis Socials). S'aprova el
catàleg de treball 2014 (ens hi abstenim, ja que si ve estem en contra de diferents qüestions
com les remuneracions dels càrrecs electes i de confiança, el comitè d'empresa hi ha votat a



favor).  En  la  votació  de  rectificació  del  concurs  del  servei  de  neteja  de  les  instal·lacions
gestionades per GESFURSA i RELLSA, recordem que caldria interioritzar aquests serveis, així
com que han provocat l'acomiadament de 25 treballadores. S'aprova per unanimitat la moció
per  multar  als  bancs  i  empreses  que  tinguin  pisos  buits  sense  llogar.  Comentem  que
l'Ajuntament hauria de ser el primer en donar exemple i arreglar els pisos de la Casa dels
Mestres i  acabar els de la plaça de la Patacada.  Es rebutja una moció del PSOE per fer
públiques  al  web  de  l'Ajuntament  les  retribucions  dels  càrrecs  electes  i  de  confiança.
Recordem que des de 2011 ja hem presentat des de la CUP cinc mocions en aquesta línia i
totes s'han rebutjat.  S'aprova una moció del  PSOE per  fer  una targeta  de bus urbà amb
descomptes per a usuaris i usuàries de l'Hospital i de la Universitat. Recordem que portem dos
anys reclamant a l'Ajuntament que actui a l'Autoritat del Transport Metropolità del Camp de
Tarragona per  resoldre els  greus problemes del  transport  interurbà.  Es rebutja  una moció
d'ARA Reus per augmentar el nombre d'agents de la Guàrdia Urbana. S'aprova una moció
d'ARA Reus per introduir uns fàrmacs que esterelitizn els coloms per controlar-ne la població.
Es rebutja  una moció  de la  CUP (només hi  votem a  favor  nosaltres)  per  realitzar  un Ple
extraordinari sobre sanitat. Es rebutja una moció de la CUP (només hi votem a favor nosaltres)
per convocar Assemblees Municipals Obertes, en les quals la ciutadania pugui fer propostes
de polítiques públiques a l'Ajuntament. S'aprova (13 sí, 6 no i 7 abstencions) una moció de la
CUP perquè l'Ajuntament doni recolzament i col·labori amb la Consulta del 9 de Novembre.
Preguntem si  l'Ajuntament  pensa resoldre  les  llargues  cues que es  produeixen a l'Oficina
d'Atenció al Ciutadà. No ens contesten. Sol·licitem a l'alcalde que ens doni còpia del projecte
del BCN World i dels informes tècnics que avalen el seu posicionament favorable a aquest
projecte. Ens respon que ens donarà una còpia del seu discurs, ja que ni té el projecte ni cap
tipus d'informe que l'avali.

Reunions previstes:

– Ple – 28 febrer

Actes on som convidats:

– Visita tunes a l'Ajuntament – 28 gener
– Exposició “Bombes al Priorat” - 28 gener
– Presentació llibre “La Cartoixa a Catalunya: Esperitualitat i senyoria” - 30 gener
– Eucaristia de l'Arquebisbe per beatificació màrtirs Pare Manyanet – 1 febrer
– Acte inaugural Bicentenari General Prim – 5 febrer
– Inauguració columnes Kursaal a la plaça Llibertat – 15 febrer

Comentaris :

– Enviem comunicat a la premsa amb les propostes de la CUP al Ple.
– Enviem comunicat a la premsa amb els precs de la CUP a la Junta de Portaveus i al Ple.


