
 INFORME DEL GRUP MUNICIPAL PER A L'ASSEMBLEA DE LA  CUP
(24/02/14 –  28/02/14)

Reunions realitzades :

– Patronat  Fundació  IMFE  Mas  Carandell :  Arran  de  la  Ley  de  Racionalización  de  la
Administración  Local,  i  tenint  en  compte  les  pèrdues  en  l'últim  exercici  de  la  fundació,
s'aplicarà un Pla consistent en reduir els aprovisionaments (61.179 €) i la despesa de personal
(17.898€: liquidació fons social i retallada de 2/3 parts de la paga extra de desembre), per tal
de reequilibrar la situació econòmica de l'empresa i garantir-ne la seva continuïtat. Des de la
CUP  hem  demanat  per  la  possibilitat  que  se  salvin  els  llocs  de  treball  contemplant  la
possibilitat  que  el  patronat  sigui  absorvit  per  l'IMFE  o  pensant  altres  maneres  de
municipalització. La resposta per part de l'alcalde ha sigut que en darrera instància si el pla de
xoc va malament es contemplarà aquesta possibilitat, també s'ha respós per part del regidor
que hi ha tasques de la Fundació que per competències és impossible que siguin assumides
per l'IMFE. També preguntem per la situació dels treballadors i si aquests canvis aniran més
enllà  del  present any,  s'ha respós que en principi  és només per aquest  any que hi haurà
aquesta reducció de sou i de fons social. 6 vots a favor, 3 abstencions (UGT, CCOO i ARA
Reus) i 1 vot en contra (CUP Reus).

– Consell General de l'IMAC : Pendent de rebre el resum per part de la representant.

– Consell Municipal de l'Esport : S'amplia a 3 nous categories els premis Esport i Ciutat. El
Campionat  del  Món de Patinatge no té  el  finançament  cobert,  tot  està  pendent  de  trobar
ingressos  d'empreses  privades.  Sobre  el  finançament  sol·licitat  per  a  la  remodelació  del
pavelló olímpic i l'estadi de futbol municipal, per acollir els Jocs Olímpics del Mediterrani 2017,
només es rebrà un 40% de la quanitat demanada. Aquest fet pot fer plantejar l'adeqüació, o no,
d'acollir aquests JJOO com a subseu. La Fira de l'Esport que es va fer l'any passat, aquest any
només duraràun dia i només hi haurà les empreses que vulguin pagar per estar-hi. Se va una
valoració  molt  negativa  de  l'edició  de  l'any  passat.  S'està  intentant  organitzar  una  cursa
popular o algun esdeveniment esportiu popular per atreure gent al certamen. Preguntem sobre
si hi ha la intenció de realitzar obres al Camp de Futbol de la Pastoreta. El regidor, que va
prometre aquestes obres en un discurs a l'Escola Base de la Pastoreta, comenta que s'està
fent un “primer esbòs” per a la reforma dels vestuaris,  així com que estan negociant amb
l'ONCE per tal d'assumir conjuntament la inversió de col·locar gespa al camp de futbol annex.
Diu que cap d'aquestes possibles obres estan pressupostades, sinó que esperen que sortin
d'una bossa de diners que rebran properament.  Com que l'Institut Català de la Salut ha retirat
la subvenció per al programa “pas a pas” (per fomentar que les persones jubilades caminin i
facin exercici físic), la regidora vol mantenir el programa substituint les persones assalariades
per voluntàries i ampliant el programa. 

– Consell Administració Grup Salut : Se presenta el nou Director General, Sr. Colomer. El sr.
Jordi Voltes -cap de compres i patrimoni de l'Ajuntament- informa que sobre la situació de la
Unitat  de Contractació:  explica  que s'han trobat  factures que no estaven subjectes  a  cap
contracte. Des de la CUP ens oferim a ajudar-lo i preguntem si hi ha prous treballadors per fer
front a aquest assumpte. El Sr. Voltes comenta que van limitats de personal, però que faran el
que estigui a les seves mans. El geren ofereix informació d'activitat i econòmica. Se fa una
restauració parcial del 25% dels drets (autobús, retallada salarial...) que van ser retallats en el
pacte entre comitè d'empresa i patronal. A pregunta nostra ens responen que les persones que
no se poden fer càrrec del cost dels medicaments s'han d'adreçar a Serveis Socials. Diem que
l'Hospital faci d'intermediari i ens responen que estan pendents de tancar amb un pacte amb el
CATSalut  a tal efecte. Traslladem diferents queixes sobre el servei d'urgència de l'Hospital
Sant Joan. Demanem el pla de viabilitat de l'empresa Reus Esport i Lleure. El secretari ens
respon que en breu apareixerà un informe extens sobre aquesta qüestió. Votem en contra d'un
acord  de col·laboració  entre  GECOHSA (Hospital  Móra)  i  la  Fundació  d'Atenció  Social  de
SAGESSA.



– Junta  Portaveus :  S'aprova  el  Manifest  del  8  de  març,  Dia  Internacional  de  la  Dona
Treballadora. S'aprova una proposta de recolzament i suport a la Portalada del Monestir de
Santa  Maria  de  Ripoll  perquè  sigui  declarada  Patrimoni  Mundial  de  la  Humanitat  per
l'UNESCO.

– Ple: Rebutgen la nostra proposta per a la normalització social de la diversitat sexual. Rebutgen
la nostra moció per a l'estudi de viabilitat de les remunicipalització dels serveis actualment
externalitzats  a  empreses  privades.  S'aprova  per  unanimitat  la  proposta  de resolució  que
presentem perquè es garanteixi l'accés universal de la ciutadania al sistema de sanitat pública.
El govern no ens respon la pregunta ni el prec que presentem. Totes les propostes les podeu
llegir íntegrament a: http://gm.cupreus.cat/mocions-presentades/

Reunions previstes:

– Consell Administració Reus Transport i AMERSAM – 17 març
– Consell Administració REDESSA i GUPSA – 19 març

Actes on som convidats:

– Conferència Carles Pellicer – 24 febrer
– Exposició fotogràfica sobre els camps de concentració i el poble gitano – 24 febrer
– Exposició fotogràfica Carnval Reus 2013 – 26 febrer
– Degustació gastronòmica Diada Autonòmica d'Andalusia – 28 febrer
– Concert benèfic al Círcol – 28 febrer
– Conferència 25 anys de Mas Carandell – 6 març
– Sopar benèfic Lliga contra el càncer – 28 novembre

Comentaris :

– Convoquem, realitzem i difonem roda de premsa denunciant el servei d'autobusos interurbans
i la passivitat de l'Ajuntament i l'Autoritat del Transport Metropolità del Camp de Tarragona al
respecte.

– Convoquem, realitzem i difonem roda de premsa conjunta de la CUP i l'Assemblea Popular de
Reus, exigint la retirada de la proposta d'ordenança cívica que promou el govern municipal.

– Difonem mocions, prec i pregunta de la CUP al Ple.


