
 INFORME DEL GRUP MUNICIPAL PER A L'ASSEMBLEA DE LA  CUP
(15/09/14 – 19/09/14)

Reunions realitzades :

– Ple extraordinari : No hi podem assistir, ja que arribem tres minuts i mig tard (la convocatòria
havia arribat amb molt poc temps) i ja s'havia acabat. El Ple només se convoca per poder
atorgar dues mencions honorífiques a dues entitats de la ciutat, en motiu de les Festes de
Misericòrdia. No és remunerat.

– Consell Administració Grup Salut : La presidenta del Grup Salut, que també era la presidenta
de  RELLSA,  anuncia  la  seva  dimissió  d'aquest  càrrec  en  aquesta  empresa.  La  resta  de
consellers  de  CiU  a  Rellsa,  també  han  posat  els  seus  càrrecs  a  disposició  del  govern.
Recordem que com a CUP ja no participem en el consell d'administració d'aquesta empresa i
que hem portat a fiscalia diferents casos en relació a aquesta empresa. 
La secretària i el gerent expliquen l'informe sobre contractació de proveïdors. Han començat
per l'Hospital i ho faran en totes les empreses del Grup. Tardaran un any i mig o dos. També
analitzaran la contractació de les tres fundacions de SAGESSA. Davant de diferents dubtes
sobre l'informe, ens emplacen a realitzar una reunió en privat.
L'Hospital, CMQ i GECOHSA s'adhereixen a la central de compres del Consorci Sanitari de
Catalunya.
Votem  en  contra  de  les  tarifes  a  mutues  (entre  d'elles  Activa  Mutua)  i  privats.  
Informen  de  l'activitat  de  l'Hospital,  on  s'incrementa  l'activitat  adreça  a  mútues  i  privats.
Sol·licitem informació detallada al respecte.
Lliuren  un  informe  del  protocol  d'ús  del  cash  pooling  (gestió  comuna  de  la  tresoreria).
Lliurem informes de la jurisprudència sobre la ultraactivitat dels convenis recriminant l'actitud
de  l'empresa  que  va  coaccionar  als  treballadors  amb  aquesta  qüestió.  Responen  amb
evasives.
Recordem que hem demanat  informació  respecte  les  derivacions  de  l'ICS als  centres  de
SAGESSA i el  prestamisme laboral entre centres.  Diuen que encara no ens ho han pogut
lliurar.  Exigim que ens facilitin  la informació,  perquè sinó ens estan donant arguments per
denunciar la privatització encoberta de la sanitat i la manipulació de les llistes d'espera.
Preguntem sobre les negociacions amb els treballadors de primària. L'empresa manifesta que
aposten per arribar a un acord i que no es plantegen arribar a la via judicial.
Preguntem  pels  càrrecs  vacants  en  els  càrrecs  directius  del  Grup  Salut.  No  ens  saben
respondre al respecte.

– Comissió  Informativa  Urbanisme :  Segueixen  els  treballs  del  Pla  especial  urbanístic  del
catàleg de masos i edificacions en sòl no urbanitzable. També s'estan fent negociacins per la
urbanització dels solars de darrere del cementiri, per a la seva posterior edificació. S'imposen
10 multes per gossos perillossos sense lligar o morrió. De 301 a 2500€ de sanció segons el
grau. El regidor via pública informe de les activitats de les darreres setmanes. Ens responen
que l'empresa que està fent les obres de jardinera de la carretera de Tarragona és l'empesa
L'Agulla, que també ha guanyat el  concurs de la poda de tota la ciutat  per 115,000€. Ens
queixen que en la darerra poda no es va fer correctament i emplacem que es resolguin els
problemes produits. Diem que no cal que ens responguin la instància sobre la contaminació
acústia a l'estació de trens perquè RENFE ja ho ha solucionat. Recordem que estem a l'espera
(7 mesos) de la facturació de les diferents àrees de l'Ajuntament. Instem que retirin un cartell
indicador de l'empresa Carrefour que no té llicència i que ens ensenyin la multa corresponent.
Anunciem irònicament que hem fet una instància dient que no cal que ens responguin les
al·legacions al Pla de Mobilitat perquè ja ho aprofitem pel programa electoral (fa més d'un any
que les vam presentar). Ens responen que ens contestaran en breu. Anuncien que es gastaran
25.000€  per  arreglar  el  teulat  del  magatzem  municipal  on  se  guarden  les  carrosses  de
Setmana Santa.

– Comissió  Informativa  Econòmics :  Recordem  que  estem  a  l'espera  (7  mesos)  de  la



facturació de les diferents àrees de l'Ajuntament. Demanem els llistats dels beneficiaris dels
darrers plans d'ocupació. Preguntem per quan s'aprovaran les ordenances i els pressupostos.
Les ordenances el 10 d'octubre i els pressupostos al desembre.

– Comissió  Informativa  Serveis  Persona :  Informen  sobre  la  matriculació  a  les  escoles  i
l'activitat de serveis socials.  Recordem que estem a l'espera (7 mesos) de la facturació de les
diferents àrees de l'Ajuntament. Recordem que fa més d'un any que hem demanat un informe
sobre facturació de l'Ajuntament amb una empresa. Preguntem quan pensen tirar endavant la
campanya  antirumors  sobre  immigració  que  se  va  aprovar  al  Ple  a  proposta  de la  CUP.
Responen amb evasives. Preguntem si les hores extres del personal de RELLSA en motiu del
Mundial es comptabilitzen en el pressupost del Mundial. Respon que no ho sap. Preguntem si
hi ha un conveni amb la Salle per haver utilitzar les instal·lacions del polilleuger de l'Alberich i
Casas. El regidor d'esports respon “saps més tu que jo”. 

– Junta Govern Local : S'aproven diferents modificacions de bases de concursos per adaptar-
los  a  la  legislació.  S'aprova  la  modificació  d'algunes  despes  del  pressupost  d'algunes
regidories. 

Reunions previstes:

– Ple extraordinari – 22 setembre
– Junta Portaveus – 26 setembre
– Junta General RELLSA – 26 setembre
– Ple ordinari – 26 setembre

Actes on som convidats:

– Debat 35 ajuntaments democràtics – 18 setembre
– Ciclet Testimonis Mariona Quadrada – 18 setembre
– Marxa solidària amb les malalties mentals – 20 setembre
– 3 Jornades sobre l'Alzheimer – 22 setembre
– Presentació llibre 50è aniversari Col·legi Sant Pau – 22 setembre
– Descoberta rètol Plaça de la Ràdio – 22 setembre
– Festes del Barri Monestirs – 26 al 28 de setembre
– Gala “Sort Campions” - 27 setembre
– Paella AAVV Pelai – 5 octubre
– Cerimònia benvinguda campionat món patinatge – 6 octubre
– Exhibició de pàdel al Monterols – 11 octubre
– Cicle Testimonis Miquel Reverte i Caterina Martí – 23 octubre
– Cicle Testimonis M. Teresa Vallverdú – 6 novembre
– Cicle Testimonis Salvador Palomar – 27 novembre
– Sopar benèfic Lliga contra el càncer – 28 novembre

Comentaris :

– Realitzem  una  roda  de  premsa  fent  valoració  de  la  Diada:  http://reus.cup.cat/noticia/
%E2%80%9Cestem-vivint-un-moment-hist%C3%B2ric-i-l%E2%80%99ajuntament-ha-de-ser-
conseq%C3%BCent%E2%80%9D

  


