
 INFORME DEL GRUP MUNICIPAL PER A L'ASSEMBLEA DE LA  CUP
(05/05/14 –  09/05/14)

Reunions realitzades :

– Regunió gerències Grup Econòmic INNOVA:  Ens reunim amb els gerents de les diferents
empreses  municipals  del  Grup  Econòmica  d'INNOVA,  ja  que  en  el  darrer  Consell
d'Administració vam sol·litar diferents informacions relacionades amb l'activitat d'aquestes. Ens
informen que la informació la podem consultar, però no en podem tenir còpia, prèvia signatura
de compromís de confidencialitat. Per aquest motiu, sol·licitem informe jurídic, on s'exposi a
quina informació podem tenir dret de còpia i a quina no. Un cop resolt aquesta qüestió, ens
trobarem de nou per parlar-ne. Igualment, aprofitem la trobada per mantenir una conversa
sobre diferents aspectes relacionats amb la gestió de cadascuna d'aquestes empreses.

– Comissió Informativa Urbanisme:  S'aproven les bases per l'accés a la Borsa d'Habitatge
Assequible i  a la Borsa d'Habitatge Solidari.  Hi votem en contra,  ja que s'inclou el requisit
d'antiguitat de dos anys d'empadronament per poder-hi accedir.

– Junta de Portaveus : Es compta amb la presència d'un representant d'Assegurances Salvador,
que  explica  les  pòlisses  dels  consellers  i  conselleres  d'INNOVA de  responsabilitat  civil.
S'informa que el proper Ple serà el dia 23 i el Ple per a l'aprovació definitiva de l'Ordenança del
Civisme serà a mitjans de juny. S'informa que l'advocat de l'Ajuntament en el Cas INNOVA
particiarà en una Junta de Portaveus per informar del procés. Metrovacesa paga 2,4 M d'euros
en  el  primer  termini  de  pagament.  Demanem  que el  debat  sobre  els  sous  dels  directius
d'INNOVA que s'ha de tenir per acollir-se als requisits de la LRSAL no se deixi per a última
hora com sempre, sinó que se pugui treballar. S'entrega document de seguiment de l'auditoria
de gestió d'INNOVA i se'ns informa que la majoria de recomanacions s'estan complint, excepte
determinats aspectes concrets que s'estan treballant.

– Comissió  Informativa  Serveis  Econòmics:  Es  dóna  compte  de  l'informe  d'intervenció
trimestral del Pla d'Ajust 2012-2022: el pressupost i comptes del Consorci Teatre Bartrina, a
partir d'ara, també consolidaran als de l'Ajuntament. Modificació de crèdits: hi ha un romanent
de tresoreria  que s'utilitzarà per  ampliar  el  capítol  d'inversions (1,1M d'euros):  arranjament
plaça  Catalunya,  Casa  dels  Mestres  i  Barri  Gaudí,  Edifici  Vapor  Vell...  S'acomiada  un
treballador del programa mixt Treball i Formació 2013. Es modifica la denominació d'un article
del conveni col·lectiu de l'Ajuntament. Es desestima la sol·licitud de comptabilitat d'interessos
público – privat d'un agent de la Guàrdia Urbana. S'adjudica el servei integral de manteniment
dels sistemes de seguretat (videovigilància) de l'edifici de l'Ajuntament i organismes autònoms
per un valor de 23.000€. + IVA anuals. Fem constar en acta la mala planificació de la reunió, ja
que la reunió dura 4 minuts per poder assistir a la Junta de Portaveus a escoltar l'explicació del
representant d'Assegurances Salvador.

– Junta de Govern Local :  Aprovació  conveni  de col·laboració  amb ECOVIDRIO i  l'Agència
Catalana de Residus per regular el funcionament del Sistema Integrat de Gestió d'envasos i
residus de vidre. Addenda d'adhesió al  conveni de creació de la Càtedra d'Habitatge de la
URV. Conveni amb el Consell Comarcal del Baix Camp per als ajuts dels menjadors escolars
de 2014-2015.

Reunions previstes:

– Patronat Fundació IMFE Mas Carandell – 13 maig
– Consell Municipal Infants – 2 juny

Actes on som convidats:



– Projecció pel·lícula Vicent Ferrer al Bartrina – 5 maig
– Setmana Cultural AAVV Barri Gaudí – 5 a 11 maig
– Xerrada Taula Ciutadana en Defensa de la Salut Pública de Reus – 6 maig
– Xerrada “Els museus de Catalunya, avui” - 6 maig
– Marató de lectura Barri Gaudí -7 maig
– Presentació Trapezi 2014 – 8 maig
– Conferència Pere Gil i la “Història moral de Catalunya” - 8 maig
– Xerrada sobre el deute Procés Constituent – 9 maig
– Jornades formació popular CUP Reus – 9 maig
– Inauguració LXVII Concurs Nacional de Roses Centre Lectura – 10 maig
– Representació teatre col·lectiu Dones 2000 – 11 maig
– Xerrada Aeroclub Reus – 12 maig
– Penjada de nius – 13 maig
– Xerrada-exposició història barri Horts de Miró – 14 maig
– Sopar benèfic pel càncer – 15 maig
– Presentació 2a fase campanya recollida selectiva – 15 maig
– Dia Internacional dels Museus – 18 maig
– Entrega Premis a la Internacionalització de la Cambra de Comerç – 21 maig
– Cicle “Testimonis” Misericòrdia Vallès - 22 maig
– Presentació Documental Prim anatomia d'un general – 27 maig
– Festa per la Independència ANC – 31 maig
– Cicle “Testimonis” sobre Artur Martí - 5 juny
– Sopar benèfic Lliga contra el càncer – 28 novembre

Comentaris :

–


