
 INFORME DEL GRUP MUNICIPAL PER A L'ASSEMBLEA DE LA  CUP
(22/12/14 – 26/12/14)

Reunions realitzades :

– Grup Sagessa : Votem a favor del cessament de membres del Consell d'Administració i dels
Patronats de la Fundació per complir amb la LRSAL. S'explica el diagnòstic i el full de ruta per
complir amb la normativa de contractació de pública. Després de quatre anys i quatre gerents
s'aconsegueix aprovar un protocol per COMPLIR amb la llei de contractació. El percentatge
d'incompliment de la llei per part del Grup Sagessa és aproximadament del 80-90% del total de
facturació. El tancament de l'exercici 2014 és de -508.000€. El senyor alcalde es vanagloria
d'haver fet les coses bé. Li preguntem a que s'està referint exactament si se tanca el resultat
en números negatius i s'ha acceptat que s'estava incomplint la llei de contractació. No hi ha
resposta.
Els consellers aproven mantenir contractes que s'han formulat irregularment per necessitats de
cobertura sanitària mentre no es resolt la situació i s'obre la contractació tal i com marquen les
noves instruccions internes.
Proposem  crear  una  taula  de  treball  amb  les  diferents  àrees  d'intervenció  dels  diferents
ajuntaments que participen a la societat (Reus, Amposta i Tortosa) que doni suport a l'àrea
jurídica de GINSA-SAGESSA, per a garantir  el  compliment de la llei.  Pellicer  i  la resta de
consllers (excepte una del PSOE) es neguen a acceptar la proposta i fins i tot de votar-ho.
També proposem de comunicar a l'IGAE i d'altres institucions fiscalitzadores un informe sobre
tota la tasca realitzada des de l'àrea jurídica. La proposta té la mateixa sort que l'anterior. Es
rebutja i ni es vota.
Recordem que portem quatre anys demanant auditories de les tres fundacions de SAGESSA.
El gerent diu que s'està treballant per fer les audiotires a través de recursos propis. I, que en
breu, se lliurarà informació al respecte.
Proposem que els consellers renunciin a les dietes ja que considerem que són elevades i que
suposaria una retallada de despeses innecessàries. El gerent diu que ho tindrà en compte. La
resta de consellers no diuen res al respecte. 
Preguntem sobre les retribucions en format dieta de diferents consellers en òrgans de govern.
Ens  responen  que  només  cobren  els  consellers  del  Consell  d'Administració.  Tenim
informacions que diuen que hi ha més consellers d'altres òrgans cobrant.
Recordem que el Codi Penal tipifica el delicte d'”omissió de persecussió de delictes”.

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

– Junta de Portaveus : Es repassa l'ordre del dia del Ple i es parla sobre l'orientació de vot dels
grups municipals en relació a la proposta de pressupostos de 2015.

– Ple: S'aprova per unanimitat la concessió a títol pòstum de la Medalla de la Ciutat al company
del  Teatre  Bravium,  Jaume  Amenós.  S'aproven  els  pressupostos  de  diferents  empreses
municipals (hi votem en contra). S'aprova la liquidació de l'empresa EPEL-INNOVA (hi votem
en contra). S'aprova la compra d'accions del Centre Oftalmològic de Reus per part del CMQ
Reus, que eren propietat particular de l'actual Director de l'Hospital Sant Joan de Reus (hi
votem en contra).  S'aproven les  tarifes  dels  preus  de  l'aigua  i  clavegueram (hi  votem en
contra).  Es  rebutja  la  proposta  de  pressupostos  2015  de  l'Ajuntament  (CiU  a  favor,  PP
abstenció, ARA Reus, PSOE i CUP en contra). S'aprova el catàleg de treball de 2015 (hi votem
en contra demanant un cop més la revisió dels desequilibris salarials existents). S'aprova la
modificació d'estatuts del Consorci del Teatre Fortuny i Teatre Bartrina (hi votem en contra ja
que  no  formem  part  d'aquests  consorcis).  S'aprova  el  Pla  de  Polítiques  de  Gènere  de
2014-2018 (hi votem a favor després que acceptessin la majoria de les nostres esmenes i
s'hagin  compromés a  fer  el  seguiment  del  desenvolupament  del  Pla  a  través  del  Consell
Municipal de polítiques de gènere).



Reunions previstes:

Actes on som convidats:

– Inauguració Parc de Nadal – 27 desembre
– Presentació llibre “El General Prim en su bicentenario” - 30 desembre
– Concert de Cap d'Any de la Sanitat – 13 gener

Comentaris :

- Realitzem roda de premsa a Tortosa per valorar el darrer auto judicial sobre les factures entre
Grup  Sagessa  i  Ambulàncies  Baix  Ebre  i  els  acords  pressos  en  la  reunió  del  Consell
d'Administració del  Grup Sagessa:  http://reus.cup.cat/noticia/la-cup-demana-responsabilitats-
pol%C3%ADtiques-lebre-pel-cas-coslado


