
 INFORME DEL GRUP MUNICIPAL PER A L'ASSEMBLEA DE LA  CUP
(27/10/14 – 31/10/14)

Reunions realitzades :

– Consell d'Administració SAGESSA : S'aprova la destitució d'un conseller d'un patronat d'una
fundació. Fem reserva del vot al·legant que a la documentació de l'ordre del dia no apareixia la
proposta. En el següent punt, que s'ha d'aprovar la destitució d'altres consellers, s'acorda de
deixar el punt per al següent Consell d'Administració pels arguments esgrimits per la CUP. Es
posposa per la propera reunió el punt que feia referència a la presentació de l'informe de l'estat
actual del compliment de la llei pel que fa a contractació a totes les empreses i fundacions del
grup. Votem en contra dels pressupostos de 2015 de totes les empreses i fundacions del grup.
Es dóna compte de la diligència practicada per l'Agència Tributària per la qual GINSA haurà de
retornar  640,000€  pel  pagament  d'un  IVA de forma incorrecte.  Votem a favor  de  la  nova
secretària  i  sol·licitem  un  informe  de  les  seves  tasques  detallades,  així  com  de  la  seva
retribució. Preguntem sobre l'increment de despesa a empreses externes. Responen que es
deu a l'increment del manteniment de les màquines d'acceleració lineal. Preguntem sobre el
paritatge a la baixa del lloguer del CRAE Codina de Reus. Ens diuen que se continua pagant el
mateix perquè el contracte és blindat. Recordem la negativa del Consell d'Administració de
realitzar una auditoria de gestió a les tres fundacions del grup. Demanem un estudi sobre la
temporalitat  laboral que s'aplica a les diferents empreses i  fundacions del  grup. Demanem
informació d'activitat sobre el CAP de Riudoms i informem verbalment que anirem demanant
els mateixos informes per a tots els centres sanitaris i sociosanitaris del Grup. Facilitem al
President del Consell Comarcal del Priorat el contacte d'un company de la CUP del Priorat, ja
que demanava explicacions al conseller de la CUP per un escrit fet públic per aquest darrer.
Aquest darrer li donarà totes les explicacions pertinents.

– Consell d'Administració Grup Salut : La directora de l'Hospital Sant Joan abandona el seu
càrrec per anar a un altre centre hospitalari. Realitzem reserva de vot en dos punts de l'ordre
del dia, ja que no se'ns ha facilitat la informació en 48 hores d'antelació per poder estudiar
l'orientació del nostre vot. La cap de l'àrea jurídica de l'Hospital informa que segueix treballant
en l'anàlisi de la facturació i contractació del centre. Es reforçà l'àrea de gerència del Grup
Salut. Informen que s'està regularitzant les pràctiques mèdiques de treballadors de l'Hospital al
CMQ. El director de l'Hospital de Móra fa un repàs de l'activitat assistencial i econòmica del
centre. Informen que el CATSalut paga el 50% del conveni pactat pel 2014 i la resta a final
d'exercici. Aquest fet ha provocat que el termini de pagament a proveïdors es pugui tornar a
ampliar, el que podria provocar que l'Estat pagui directament als proveïdors, llavors aquest ho
reclami  a  l'Ajuntament,  i  aquest  darrer,  al  CATSalut.  S'aprova  una  pòlissa  de  crèdit  de
600.000€ destinada a cobrir la paga extra dels treballadors del CMQ. S'està negociant una
pòlissa de 7.000.000, que finalment  serà de 3,5 M, per  fer front  a les pagues extres dels
treballadors de l'Hospital.  Proposem de fer  una auditoria sobre el compliment de la llei  de
contractació i no ho accepten. Un conseller CiU critica que els informes de la UDEF (policia
judicial) “no en tenen ni puta idea” (perdoneu el llenguatge sexista). Insistim en fer un informe
on es concreti l'estructura organitzativa i les tasques associades a cada càrrec directiu. Diuen
que ho faran i ens ho faran arribar. Preguntem si els treballadors “fitxen” i ens responen que
ningú fitxa. Demanem altre cop el conveni entre Joan XXIII i el CMQ per derivació de pacients.
Ens responen que estan preparant l'entrega. Preguntem sobre un premi guanyat per una de
les fundacions de SAGESSA convocat per Port Aventura. Responen que ens ho passaran per
escrit.  Preguntem  per  les  negociacions  entre  l'empresa  i  els  treballadors  de  primària  de
SAGESSA. Ens responen que intentaran arribar a un acord abans d'arribar a judici.

– Comissió  Informativa  Serveis  Urbanisme :  Diferents  multes  per  tinença  de  gossos.
Llicències d'activitats de caràcter menor. S'aprova una modificació del catàleg de masos de
caràcater tècnic. Insitim per enèssim vegada d'un cartell d'una empresa multinacional col·locat
en lloc no habilitat al respecte. Demanem un informe sobre la llicència d'activitat de l'empresa
de viatges que va estafar a uns clients. Ens queixem de l'arbitrarietat en la interpretació de



l'ordenança de via pública pel que fa a llicència de terrasses. Ens responen que ens reunim
amb el tècnic responsable d'aquest tema. 

– Consell d'Aministració Reus Serveis Municipals, SA (INNOVA): Fem esmenes a l'acta de
de la sessió anterior, on fem constar que el representant està de baixa mèdica per agressió
policial.  També fem una  esmena  per  fer  constar  que  en  l'acta  s'obvien  intervencions  del
representant en el capítol d'assumptes sobrevinguts. Sol·licitem informació sobre l'actuació de
l'advocat de l'Ajuntament en els processos judicials, on està personat arran de la presentació
del  nostre  escrit  a  fiscalia.  Diuen  que  ja  respondran.  Preguntem sobre  la  fiscalització  de
contractes menors d'INNOVA. El gerent diu que n'hi ha molt pocs i que s'està fent una revisió
d'aquests. Preguntem a l'alcalde si té quelcom a dir sobre l'informe que va fer l'interventor en
relació a INNOVA. Respon que no té res a comentar. S'aproven les tarifes del servei d'aigües i
dels serveis funeraris. En un parell de punts realitzem reserva de vot ja que no s'ha comptat
amb la documentació corresponent en 48 hores d'antelació, com per exemple l'aprovació de la
retribució econòmica dels gerents d'àrea. Proposem que els consells d'administració es gravin
per  tal  de  millorar  la  transcripció  de les actes.  Resta  sobre  la  taula per  fer  una proposta
concreta al  proper Consell d'Administració. Preguntem com quedaran els convenis laborals
després del procés de fusió de les empreses. Responen que ho estan estudiant, però que en
principi no hi haurà canvis. Preguntem la liquidació d'un ex-gerent, Sr. Costa. Responen que
ha costat 118.000€ que ja estaven pressupostats.

– Junta de Govern Local : Arribem en tres minuts de retard i quan arribem ja estan votant el
darrer punt de l'ordre del dia.

Reunions previstes:

– Consell General Agència Reus Promoció – 7 novembre
– Ple – 14 novembre
– Ple extraordinari pressupostos – 20 desembre

Actes on som convidats:

– Marató de donació de sang – 30 octubre
– Xerrada “Reus i el control sanitari marítim del port de Salou” - 30 octubre
– Festa de Halloween al Pelai – 31 octubre
– Ofrena Floral Ajuntament Tots Sants – 1 novembre
– Rifa de panallets de Canal Reus – 2 novembre
– Festival Memorimage – 5 a 8 novembre
– Inauguració del Ganxet Pintxo – 5 novembre
– Cicle Testimonis M. Teresa Vallverdú – 6 novembre
– Sopar solidari Associació Alzheimer – 7 novembre
– Inauguració exposició Universus Palau Bofarull – 7 novembre
– Sopar solidari Parcel·les Casas – 14 novembre
– 35è aniversari Taller Baix Camp – 25 novembre
– Cicle Testimonis Salvador Palomar – 27 novembre
– Sopar benèfic Lliga contra el càncer – 28 novembre

Comentaris :

–

  


