
 INFORME DEL GRUP MUNICIPAL PER A L'ASSEMBLEA DE LA  CUP
(08/12/14 – 12/12/14)

Reunions realitzades :

– Consell Administració Reus Transport i AMERSAM : S'aproven les noves tarifes dels serveis
i els pressupostos i plans d'inversió d'ambdues empreses. Votem en contra de tot, ja que no
estem a favor de l'augment de tarifes, i pel que fa als pressupostos i pla d'inversions, rebutgem
radicalment  la  sol·licitud  d'un  crèdit  de  2  M  d'euros  per  l'adeqüació  de  l'aparcament  de
Metrovacesa  (mirar  http://reus.cup.cat/noticia/la-cup-denuncia-lendeutament-laparcament-de-
metrovacesa     ). Demanem diferent documentació sobre l'activitat d'ambdues empreses.

– Pressupostos :  Ens  reunim  amb  el  Regidor  d'Hisenda,  l'Interventor,  diferents  gerents
d'empreses i tècnics del departament d'Hisenda i el gerent d'INNOVA. Ens diuen que arran del
trencament del pacte de govern el procés de formulació dels pressupostos del  conjunt del
Grup Ajuntament (Ajuntament + organismes autònoms + empreses) encara no el tenen definit.
Només ens presenten la previsió d'ingressos i  despeses de l'Ajuntament estricte,  tot  i  que
encara hi ha números que estan per acabar de perfilar. 
Els  ingressos  augmenten en total  un  26% arran de  la  previsió  de  l'ingrès  dels  diners  de
Metrovacesa de 28 M d'euros aproximadament. Tots aquests diners -absolutament tots- aniran
destinats  a  pagar  deute  bancari  generat  arran  de  la  construcció  de  la  Fira  de  Reus  al
Tecnoparc.  Pel  que fa a  inversions,  parlem del  crèdit  de  2M d'euros per  l'aparcament  de
Metrovacesa,  on  mostrem el  nostre  rebuig  frontal.  I,  ens  diuen  que  en  polítiques  socials
destinaran 100.000€ a combatre  la  pobresa energètica i  100.000€ a promoure  el   lloguer
social. Ens diuen que són uns pressupostos socials.
També ens informen de les negocaciacions amb el BBVA per refinançar el prèstec que s'havia
de començar a amortitzar aquest 2015 i que disparava la partida de pagament als bancs a més
del doble del previst actualment. Ens diuen que les negociacions avancen a bon ritme i que
estan pendents d'esperar la proposta del banc per acceptar l'allargament de l'amortització.
En una setmana o setmana i mitja, tornarem a quedar amb el Regidor d'Hisenda i l'Interventor
perquè ens ensenyin els números complerts del Grup Ajuntament i el detall dels números de
l'Ajuntament estricte.
També sol·licitem reunió al Regidor d'Hisenda per parlar de la Guàrdia Urbana, ja que després
de trencament del pacte de govern ell n'és el responsable. No ens facilita data de trobada.

– Comissió Informativa Urbanisme : El representant no hi pot assistir perquè està a la reunió
del Consell d'Administració del Grup Salut.

– Consell  Administració Grup Salut :  No hi  ha proposta d'acta anterior  perquè no hi  hagut
temps de redactar-la.
Votem en contra de  la  previsió  d'ingressos i  despeses (pressupost)  de  les tres empreses
(Hospital  St  Joan,  CMQ Reus  i  Hospital  Móra).  Es  contempla  una  partida  per  pagar  les
productivitats de l'Hospital de Reus.
S'aprova el  pressupost  consolidat  del  Grup Salut,  sense que s'hagi  aprovat  el  pressupost
d'empreses que formen part del Grup, com per exemple, el Laboratori de Referència.
S'aprova provisionalment una aportació de diners de l'Hospital a una Fundació de Sagessa, en
espera d'un informe jurídic que la validi.
Una empresa proveïdora ha denunciat  l'Hospital per incomplir  en el termini de pagaments.
S'acorda d'encarregar a assessorament jurídic que estudii el cas.
Informen que les tres empreses s'han adherit a la central de compres del Consorci Hospitalari
de Catalunya. En el seu moment hi vam votar en contra.
El gerent ha començat els treballs per evitar que treballadors de l'Hospital cobrindiners extres
treballant per mútues o privats al mateix centre o en centres d'altres empreses del Grup en
l'horari que haurien d'estar treballant per la sanitat pública, tal i com vam demanar des de la
CUP.



– Junta de Govern Local : S'aprova el concurs per a la contractació dels serveis de vigilància de
dependència municipals i de diferents empreses municipals. S'aprova l'encàrrec a IMFE Mas
Carandell de la gestió del servei d'informació i assessorament en treball i  emprenoderia de
l'Oficina Jove del Baix Camp. S'aprova el conveni amb la Diputació de Tarragona i el Consorci
Centre de Recursos per a la protecció de la Salut i el Medi per les activitats realitzades durant
l'any 2014 al Centre de Desenvolupament de l'Oli. S'aprova el preu públic del conte “Un món
esberlat, un món apedaçat”.

Reunions previstes:

– Consell Administració Reus Transport – 9 desembre
– Consell Administració AMERSAM – 9 desembre
– Visita a la Casa dels Mestres – 9 desembre
– Consell Grup Salut – 11 desembre
– Patronat Fundació IMFE Mas Carandell – 15 desembre
– Consell Administració REDESSA – 15 desembre
– Consell Administració INNOVA – 15 desembre
– Consell Municipal Discapacitat – 16 desembre
– Consell Municipal Institut Dr. Frias – 16 desembre
– Consell General IMFE Mas Carandell – 16 desembre
– Consell Municipal de Joventut – 18 desembre
– Comissió Informativa Serveis Econòmics – 19 desembre
– Junta de Portaveus – 23 desembre
– Ple extraordinari pressupostos – 23 desembre

Actes on som convidats:

– Benenar Nadal Germanetes dels Pobres – 9 desembre
– Projecció documental Ciutat Morta – 9 desembre
– Inauguració restaurant Capsa Gaudí – 10 desembre
– Reconeixement institucional membres històrics moviment veïnal – 10 desembre
– Xerrada sobre la plaga del morrut a les palmeres – 11 desembre
– Trobada amb empresaris locals – 11 desembre
– INNY Teatre Bartrina – 11 desembre
– Torronada Barri Gaudí – 12 desembre
– Presentació resultats Enquesta usos lingüístics població 2013 al Camp – 12 desembre
– Exposició fotogràfica la memòria dels barris – 12 desembre
– Acte homenatge treballadors ajuntament jubilats – 15 desembre
– Judici  als “8 de Reus” – 17 desembre
– Rebuda al tió a les peixateries velles – 19 desembre
– Concert de Cap d'Any de la Sanitat – 13 gener

Comentaris :

- Realitzem roda de premsa per parlar sobre el crèdit de 2M d'euros que sol·licitarà AMERSAM
per  les  obres  de  l'aparcament  de  Metrovacesa:  http://reus.cup.cat/noticia/la-cup-denuncia-
lendeutament-laparcament-de-metrovacesa

– Després  de  tres  setmanes  i  d'haver  suspès  l'aprovació  del  Pla  de  Polítiques  de  Gènere,
l'Ajuntament respon les nostres propostes i observacions. Després d'analitzar-ne el contingut,
els remeten noves esmenes i sol·licitem còpia del document que s'ha d'aprovar.



  


