INFORME DEL GRUP MUNICIPAL PER A L'ASSEMBLEA DE LA CUP

(30/05/16 – 05/06/16)
Activitat del Grup Municipal
El dilluns a les 9h participem en el ple de constitució de meses electorals per a les eleccions
estatals del juny, hi participen quatre regidors de la CUP. Per la tarda hi ha tres comissions
informatives on hi participem: la de Territori i Urbanisme, la de Serveis Generals i Econòmics i la
de Serveis a les Persones.
Presentem memòria a l'Ajuntament i iniciem altres tràmits relacionats amb l'acte del dia 11 de juny
del primer aniversari de les eleccions municipals; també en fem tasques de difusió. Col·laborem
amb els tràmits iniciats pel Casal Despertaferro per commemorar els 25 anys de la seva
existència.
Fem tasques de difusió i preparació de la presentació del llibre del Jordi Martí “En aquesta gran
època...les paraules són punys” del dimecres dia 1 de juny.
Dilluns es reuneix el grup municipal, i entre d'altres qüestions, s'acaben de perfilar mocions i
discurs públic del ple celebrat el dia 3 de juny en el que hi presentem una proposta de declaració
en suport als pagesos condemnats pels fets de l'Enològica de l'any 2009, una moció que finalment
passa a ser proposta per la Junta de Portaveus per retirar el títol de batlle honorífic a Franco, una
moció que demana la participació dels comitès de GECHOSA i de CMQ en els consells
d'administració de SAGESSA i finalment una moció en referència als pressupostos participatius i
els consells generals. Totes quatre s'aproven. A més presentem dos preguntes i un prec.
Dimarts membres del Grup municipal participen del Consell d'Administració del Grup Salut.
Dimarts al vespre hi ha consell municipal de l'IMAC amb participació de la nostra representant.
Dimecres fem la roda de premsa del ple en el que informem de les propostes que llençarem al ple
i també responem a preguntes que se'ns fa sobre l'Hospital Sant Joan.
Dimecres dos persones de l'assemblea assisteixen al Consell General de l'Agència Reus
Promoció.

A sota resum de les reunions assistides per part de membres de l'assemblea de la CUP
relacionades amb l'Ajuntament.

RESUMS DE LES REUNIONS ASSISTIDES

Comissió Informativa de Territori i Urbanisme

30/05/2016

En nom de la CUP hi van l'Oriol, la Marta i la Mariona
S'aprova l'acta anterior.
2- S'imposa una multa de 2.500€ per incompliment de la normativa sobre tinença d'animals, hi
votem en contra esgrimint el nostre discurs sobre la necessitat de fer pedagogia més que aplicar
multes tan elevades.
3- També es tracten assumptes relacionats amb gestió i llicències urbanístiques particulars sense
més transcendència.
Comissió Informativa de Serveis Generals i Econòmics

30/05/2016

En nom de la CUP hi van el XaviA, la Marta i la Mariona
Aprovació de l’acta anterior: S’aprova
2–Intervenció. Modificació de crèdits RSM I HUSJR.
El PSC diu que no n’hi ha prou amb l’informe que la CUP va demanar a Secretaria i intervenció.
Volen una auditoria externa. L'interventor informa que el crèdit de factures a proveïdors ascendia a
36 M€ de l’Ajuntament i les empreses municipals. No hi votem
3–Guàrdia urbana. Acord entre Ajuntament i Associacions de protecció civil: passem de despesa
d’11.000€ a 14.000€. diuen que van destinats a l’antena i al local. També als uniformes i entrepans
que se’ls serveixen. No hi votem.
4–Rendes i exaccions. Se’ns diu que la persona implicada i per les seves característiques entra
dins el marc d’exaccions. No hi votem.
5–Projecció de ciutat. No hi votem.
6–Promoció econòmica. Subvencions per a empreses en concepte d’obertura o traspàs. No hi
votem.
7–Ocupació: escola Marta Mata. No hi votem.
8–L’Edgar pregunta com han quedat les sancions a les entitats financeres per a pisos buits. Diuen
que aviat convocaran la comissió

Comissió Informativa de Serveis a les Persones

30/05/2016

En nom de la CUP hi van la Mariona, la Marta i l'Edgar
(Vindrà en el resum de la setmana que ve).
Consell d'Administració del Grup Salut 31/05/2016
En nom de la CUP hi van la Mariona, la Marta i el David
(Vindrà en el resum de la setmana que ve).

Consell General de l'Agència Reus Promoció
En nom de la CUP hi van el Xavi M. I la Mariona
Principals actuacions:
Presidència explica que han estat presents en diferents fires. Expliquen que han rebut l'interès
d'una revista japonesa i d'una empresa de telefonia israeliana per organitzar viatges a la ciutat.
Els representants de la CUP pregunten sobre el fet que l'empresa israeliana se dediqui a la
telefonia i si els 3000 turistes previstos vindran a l'Aeroport de Reus.
Sobre el primer punt, responen que a Israel els viatges són un incentiu laboral, i que per tant,
aquests turistes serien treballadors de l'empresa. Sobre l'Aeroport, la regidora Caelles diu que
aterraran al Prat i el representant de la Unió de Botiguers, Alfred Pitarch, diu que aterraran a Reus.
Els representants de la CUP també pregunten perquè l'Agència va pagar 6000€ perquè una
revista (empresa privada) organitzés uns premis a Reus. La regidora respon que aquests són
6000€ són de "caché". Que la revista havia rebut una oferta per anar a Sant Cugat i Reus els va
convèncer de quedar-se a la ciutat, també comenta la regidora que van fer els premis a Reus i al
cap de dues setmanes una fira de vermuts a Sant Cugat. Responem que així l'empresa ha "sucat"
de Reus i Sant Cugat. La regidora justifica la inversió pel ressó mediàtic de l'entrega de premis, ja
que ho justifiquen dient que va sortir a TV3.
També preguntem sobre els 2000€ que va costar que el Vermut de Reus fos present al Centre
Cultural Blanquerna de Madrid. Responen que són despeses relacionades amb el personal i el
vermut servit.
Properes actuacions:
El representant del PP acusa a l'Ajuntament d'haver manipulat un concurs públic perquè una
empresa de Tarragona se quedi amb la instal·lació de Wifi a la via pública i fer negoci amb els
comerços. La regidora Caelles respon que aquell no és l'espai.
Els membres de la CUP pregunten sobre diferents detalls dels actes previstos com la Fira de Sant
Jaume.
Comptes generals:
Se dóna compte de la liquidació del pressupost de 2015. Pregunten els membres de la CUP si la
LRSAL afecta en el fet que se tanquin els comptes amb números vermells. La interventora diu que
no.
Aprovació del Compte General de 2015. Tot i que el punt de "principals actuacions" i "properes
actuacions" va durar més d'una hora, els comptes s'aproven en tres minuts.
Es planteja des de la CUP que com pot ser que tot i haver augmentat ingressos amb els visitants i
amb l'aportació de l'Ajuntament es tanqui amb números vermells (l'exercici anterior hi havia hagut
superàvit) quan no s'ha notat un augment de l'activitat de l'Agència. La regidora no respon. La
interventora explica que s'ha augmentat la despesa, cosa a la que els membres d ela CUP
responen que és obvi que ha augmentat la despesa peròque la pregunta va en la direcció dels
seus efectes. La regidora no respon. Es vota. Tothom a favor, excepte el representant de la Cup
que ho fa en contra i algú més que s'absté.
Codi ètic de l'Ajuntament:
S'aprova adoptar a l'Agència el Codi Ètic de l'Ajuntament. El representant de la CUP s'hi abstè, ja
que és una còpia del codi redactat per la Federación de Municipios.

Patronat de la Fundació de l'IMFE Mas Carandell 26/05/2016
En nom de la CUP hi va l'Abel
(Ve de la setmana anterior).
Aquest era el primer patronat presidit pel regidor Dani Rubio en substitució del regidor Marc Arza,
que hi assistia aquesta vegada en nom de CiU.
Informació de presidència:
S'informa que la propera edició del programa SEFED no és clar encara quan i en quines
condicions es podrà realitzar, per motius de coordinació entre la Generalitat, via SOC, i la
Fundació INFORM (fundació de fundacions, a la que està adherida la Fundació de l'IMFE Mas
Carandell), ja que la Generalitat s'està demorant pel que fa a arribar a concretar
administrativament i delimitar temporalment l'inici dels cursos de la propera sessió del SEFED.
També s'informa de la contractació d'una tècnica de reforç ja que una treballadora està de baixa i
la plantilla va molt carregada de feina, fet que s'ha notat en els ingressos d'enguany.
Tot i això la situació de dèficit a tancar l'any 2015 fou de 30.000€, s'obre la possibilitat i es comenta
que a causa del fet que l'Ajuntament està representat en 2/3 parts al patronat, assumeixi aquest
percentatge del dèficit.
També s'informa que s'ha obert una borsa de selecció de formació contínua amb 28 persones, per
fer formació.
S'està elaborant un nou Pla estratègic de futur per a la Fundació, amb la participació dels
treballadors que n'han redactat un document.
També s'informa que el president s'ha bolcat amb la Fundació i que ha anat a visitar empreses per
tal d'oferir els cursos de formació que aquesta realitza. Resultat d'això, es preveu una facturació
major els propers mesos.
Arribats a aquest punt, demanem des de la CUP quines intencions hi ha al voltant del futur real de
la Fundació, pregunta que rep per resposta per part del president que la intenció és treballar per
adequar la fundació a la modernització que es vol fer a escala general a l'Ajuntament de Reus.
Donar compte del tancament del pressupost 2015:
S'informa que els números expressen la realitat de la Fundació, que s'ha fet una auditoria a una
empresa externa que així ho corrobora i que atesa l'adversitat que ha suposat el fet de no poder
realitzar el SEFED l'any anterior a causa d'uns assumptes de caire administratiu l'any ha tancat
amb dèficit.
Algun patró fa notar que es pressuposta més del que realment entra en el capítol d'ingressos.
Es vota la liquidació de comptes i ho fem en sentit contrari, en coherència a la postura de la CUP
respecte als pressupostos del 2015.
També demanem per la pòlissa de crèdit adquirida per la Fundació l'any passat.
Es dóna compte de la facturació entre patrons i la Fundació.
Codi ètic:
Ens hi abstenim, en consonància al que ha fet el Grup Municipal en d'altres instàncies.

Reunions i actes previstos
–
–

Comissió Informativa de Transparència. 06/06/2016
Consell Municipal dels Infants.08/06/2016.

Premsa
Hem anat treballant per les xarxes tot allò que fa referència a l'actualitat municipal:
http://cupreus.cat/?p=866

Actes als que hi assistim
–

