
 INFORME DEL GRUP MUNICIPAL PER A L'ASSEMBLEA DE LA  CUP
(02/06/14 –  06/06/14)

Reunions realitzades :

– Consell Municipal d'Infants : El nostre representant no hi pot assistir per motius personals.

– Reunió PAH, grups municipals i altres entitats : Suspesa

– Grup Salut : Projecten una presentació sobre una enquesta de qualitat del CATSalut que diu
que  els  hospitals  que  gestionem  estan  sobre  la  mitja  catalana.  Realitzem  les  següents
preguntes i precs:

En els darrers tres anys, en relació a la facturació de l'àrea de farmacologia, s'ha dut a terme
alguna proposta per tal de racionalitzar la despesa, com per exemple potenciant l'ús de genèrics,
o d'altres?

Pel que fa a l'informe que està elaborant el servei jurídic en relació a la contractació d'obres,
serveis i altres, en quin estat es troba? Quan se'ns lliurarà als consellers i conselleres?

Al darrer Ple del Parlament de Catalunya el Conseller Boi Ruiz va insinuar una retallada de 70
milions d'euros del pressupost del departament. Sabem quina afectació podria tenir aquesta
retallada en el pressupost de les nostres empreses? S'està preparant algun pla de contenció al
respecte?

En l'acta del darrer Consell d'Adminstració consta que s'està fent un informe sobre les deficiències
en el servei d'urgències. En quin estat es troba? Quan se'ns lliurarà als consellers i conselleres?

En relació a les noves mesures contractuals als quinze treballaddors de GINSA, tot i no formar
part  del Consell  d'Administració de GINSA, demanem que se'ns informe en la  mesura del
possible del contingut d'aquesta operació.

Si us plau feu-nos arribar la presentació sobre l'anàlisi de les llistes d'espera.

– Agència Reus Promoció : Reducció de visites del Gaudí Centre i previsió de descens de visita
de turistes per aquest estiu a totes les destinacions de les nostres comarques, justificada pel
preu de la divisa. Ja s'ha atorgat el concurs per a la remodelació de l'exposició del Gaudí
Centre finançat pels fons FEDER. Es farà un maping com a acció més destacada. S'ha millorat
la indexació del Gaudí Centre a google i la presència al Trip Advisor. També s'ha comprat el
domini.ru per fer el web més accessible al turisme rus. Expliquen negociacions amb INCAVI
pel reconeixement del Vermut de Reus com a Indicació Geogràfica Protegida. Així com també,
diferents accions com la creació de la marca “Vermut de Reus” que s'ha exportat a Madrid i en
una Fira Internacional a Valladolid. Al torn de precs, plantegem la problemàtica del transport
públic per autobús. Recordem que fa tres anys que plantegem aquesta denúncia, i davant la
inoperància, almenys si puguessin parlar amb les empreses per millorar el servei de cara als
turistes, els treballadors i treballadores ens en podríem beneficiar. Preguntem si els agents de
la Guàrdia Urbana que atenen als turistes saben parlar idiomes. Ens diuen que no. Votem No
als comptes generals de 2013, per coherència amb el nostre vot negatiu als pressupostos del
mateix exercici. Votem No a la relació de llocs de treball de 2014, ja que el que cobren els
treballadors de l'Agència és inferior als treballadors i treballadores de la mateixa categoria a
l'Ajuntament i exigim l'equiparació. Votem No al concurs per a externalitzar l'atenció al turista,
ja que estem en contra de l'externalització de serveis estructurals de l'activitat.

– Comissió Especial de Comptes : Signem els comptes de l'Ajuntament de l'exercici de 2013,
mostrant el nostre desacord amb aquests. Ara, aquests s'enviaran a instàncies d'intervenció
superior, per tal que revisin el seu contingut. Se'ns informa que al Ple del mes de setembre,



l'interventor presentarà l'informe d'intervenció dels darrers exercicis.

– Comissió Informativa Serveis Econòmics : Al Ple es proposarà la creació d'un carnet anual
de 265€ de caràcter anual per als usuaris i usuàries de l'autobús municipal. S'actualitzen els
preus públics de taxes de clavagueram i preu del consum de l'aigua. Es començarà a pagar
l'amortització del crèdit del Pla d'Ajust amb un interès del 4,1% d'interès. En total suposarà una
despesa de 42.825.181,62, que representarà un estalvi de 2.061.948,60 del previst pel Pla. El
crèdit s'acabarà de pagar el 2022. A canvi d'aquesta reducció de l'interès, l'Ajuntament està
obligat  a  destinar  l'estalvi  al  pagament  de  proveïdors  durant  2014  i  2015;  adhesió  de
l'Ajuntament al programa de facturació electrònica de l'Estat espanyol; adhesió a la Plataforma
Emprende en 3 per facilitar els tràmits d'inici d'activitat; el compromís de facilitar el LLIURE
MERCAT dins de l'Ajuntament. Ens lliuren el dossier economicofinancer del Grup Ajuntament,
on consta el deute actual del Grup amb els bancs, resultats de les empreses de 2013 (tanquen
en negatiu RELLSA i REDESSA), deute de la Generalitat amb l'Ajuntament a 30 de setembre
de 2013 (89.788.395,71€),  el  deute a proveïdors a  setembre de 2013 és de 18,4  milions
d'euros. 

– Comissió  Informativa  Serveis  Persones :  Preguntem  si  l'Ajuntament  ha  pensat  alguna
mesura prevista en cas que es produeixi un desnonament. La regidora no hi és i la deixem per
escrit. Preguntem perquè no han respòs a la colla gegantera del Pere Mata la seva sol·licitud
de fer uns gegants. Responen que ho porta una tècnica, que ho miraran i respondran. 

– Comissió Informativa Serveis Urbanisme : Res a destacar. Pla de neteja dels barris del sud
de la ciutat durant l'estiu. El regidor assegura que no s'està utilitzat glisofat en el tractament de
la jardineria pública.

– Junta de Govern Local : No hi assistim per motius d'agenda.

Reunions previstes:

– Consell Rector Hospital Móra d'Ebre – 9 juny

Actes on som convidats:

– Recepció jugadors CF Reddis – 2 juny
– Inauguració exposició Mercat al Mercadal – 2 juny
– 50è aniversari Col·legi Sant Pau – 4 juny
– Inauguració exposició Francisco de Goya a la BCR – 5 juny
– Cicle “Testimonis” sobre Artur Martí - 5 juny
– Visita pisos municipals Mas Bertran – 5 juny
– Inauguració placa homenatge a Josep Maria Carreras Dexeus – 5 juny
– Acte 25 anys Mas Carandell – 6 juny
– Festes del Barri Niloga – 6, 7 i 8 juny
– Festes del Barri Carrilet – 6, 7 i 8 juny
– Trobada fi de curs escoles bressol municipals – 6 juny
– Inauguració mausoleu General Prim – 7 juny
– Visita pisos municipals Patacada – 10 juny
– Jornada empresarial MKRC 2014 – 12 juny
– Presentació llibre “Sí, sóc sacerdot!” - 13 juny
– Trobada de puntaires Associació Dones Camí de Valls – 14 juny
– Presentació llibre “Medicina, metges i malalts” - 17 juny
– Recreació teatral primera matrimoni civil – 17 juny
– Cloenda cursos de català – 26 juny
– Sopar benèfic Lliga contra el càncer – 28 novembre



Comentaris :

– Participem  en  la  concentració  per  reivindicar  la  construcció  de  la  República  dels  Països
Catalans davant l'anunci de l'abdicació del monarca espanyol.


