INFORME DEL GRUP MUNICIPAL PER A L'ASSEMBLEA DE LA CUP
(25/07/16 – 31/07/16)
Activitat del Grup Municipal
La setmana l’arrenquem amb la Comissió Informativa de Serveis a les Persones en què hi
assisteixen la Marta Llorens, la Mariona Quadrada i l’Edgar Fernández. Es parla de benestar
social i del contracte programa social amb vigència fins el 2019. La CUP hi vota a favor al ple.
El dilluns al matí es fa ple extraordinari en què s’aprova el contracte programa amb els vors a
favor de la CUP.
Tot seguit es fa Junta General de l'Hospital Universitari Sant Joan.
- Hi assisteixen totes les regidores de la CUP que s’abstenen a la votació per traslladar
dividends de l’Hospital de Móra d’Ebre cap al de Reus per evitar que aquest darrer entri
en causa de dissolució.

-David Vidal reitera que la CUP espera el ple monogràfic sobre sanitat i demana a la
resta de grups que emprenguin les accions jurídiques necessàries conjuntament amb
la CUP per esclarir la mala gestió de l’Hospital que ha acabat generant el deute actual
tal com es reflecteix a l’informe que va demanar la CUP sobre el dèficit de l’ens sanitari.
El mateix dilluns la Marta Llorens, la Mariona Quadrada i el David Vidal assisteixen a la Junta
General Universal de Gecohsa. S’hi aprova traspassar els dividends de Gecohsa a l’HUSJR i
la CUP s’hi absté de nou.
Dilluns també fem assemblea local, com cada setmana, on es decideix Marta Puig serà la
nova regidora de la CUP de Reus quan David Vidal deixi els càrrecs públics.
Dimarts hi ha Consell d'Administració de Reus Serveis Municipals. Hi assisteixen l’Edgar
Fernández, el David Vidal i la Marta Llorens.
Dimecres hi ha Consell d'Administració de Reus Transport Públic i hi assiteixen Xavi
Angelergues i Xavi Milian.:
-S'informa de l'evolució del servei públic de transport de bus urbà.
- S'informa de la liquidació de la paga extra de 2012 als treballadors. Demanem que en propers
cops això és coordini millor per no generar greuges entre treballadors i que sigui més transparent.
-S'aprova l'augment salarial de l'1% (hi votem a favor fent constar el nostre rebuig a la Ley
pressupostària estatal que ho limita).
-S'aprova crear una línia de bus per als partits de futbol del Reus Deportiu (de les Oques al Camp)
i no se creu oportú crear una targeta especial a tal efecte. Diem que és important que el servei
funcioni perfecte des del primer dia per generar l'hàbit, fomentar el transport en bus a gent que no
l'utilitza normalment i dien que seria interessant prioritzar el bus i la bicicleta per accedir a l'estadi i
fer aparcar els cotxes en espais habilitats en una segona zona, en lloc de fer-ho davant la porta de
l'estadi com fins ara.
-Plantegem al gerent si té previst dimitir després que hagi estat sentenciat a retornar 70.000€ a
l'empresa (ho cobreix l'assegurança) per haver incomplert la llei. Diu que no i el president diu que

té tota la seva confiança. Votem si s'accepta la proposta de destituir-lo. Només hi votem a favor la
CUP. Diem que en Junta General demanarem que se voti la seva destitució.

El mateix dimecres també hi ha Consell d'Administració de Reus Mobilitat i Serveis i hi
assiteixen Xavi Angelergues, Oriol Ciurana i Xavi Milian.

–

–
–

-S'informa de l'evolució de l'ocupació d'aparcaments, zona blava i parades dels mercats.
Diem que arran de la creació de l'aparcament del Centre Comercial La Fira hi ha centenars
d'aparcaments buits, els quals contrasten amb la dificultat de trobar aparcament a la via
pública. Instem al 30 de setembre a prendre's seriosament la proposta de Targeta de
Resident per resoldre aquesta qüestió.
S'informa de la liquidació de la paga extra de 2012 als treballadors. Demanem que en
propers cops això és coordini millor per no generar greuges entre treballadors i que sigui
més transparent.
S'informa que s'han regalat targetes d'aparcament gratuïtes als veïns del voltant del CC La
Fira. Denunciem que això és una política d'aparador i partidista, i que el cal afrontar és la
problemàtica de mobilitat a partir de la Targeta Resident.

–

S'aprova l'augment salarial de l'1% (hi votem a favor fent constar el nostre rebuig a la Ley
pressupostària estatal que ho limita).

–

No s'aprova el nomenament de Monserrat Caelles com a Consellera Delegada
d'AMERSAM. Hi votem en contra (per no crear nous càrrecs) i l'oposició s'absté sense
explicar vot.

–

Demanem que es voti la cessió del gerent, ja que està condemnat pel Tribunal de Cuentas
per la seva gestió a Reus Transport. Votem si s'accepta la proposta de destituir-lo. Només
hi votem a favor la CUP. Diem que en Junta General demanarem que se voti la seva
destitució.

Dimecres, al Consell d’Administració de Redessa, hi assisteixen Xavi Angelergues, Edgar
Fernández i Xavi Milian.
- S'accepta el nomenament de càrrec de conseller per part de l'Edgar FB i lo Xavi MN.
- S'informa de la substitució de secretari del Consell (Alberich substituirà Renyer).
- S'aprova la substitució de vice-secretària (Liliana substituirà Belén).
- S'aprova l'augment salarial de l'1% (hi votem a favor fent constar el nostre rebuig a la Ley
pressupostària estatal que ho limita).
- S'aprova que REDESSA sigui sòcia de la Cambra de Comerç. Hi votem en contra, ja que
considerem que REDESSA s'ha de dissoldre, i el fet de formar part d'un nou ens és un procés en
línia contrària al que plantegem.
- S'aprova que les persones majors de 65 anys tinguin accés als pisos de protecció oficial de
Granja Massó, on fins ara només hi odien accedir els menors de 35 anys.
- Demanem a presidència que al proper Consell d'Administració es debati la proposta d'arreglar
pisos buits (20.000€ aprox) per tal que puguin ser llogats, ja que ara mateix es troben buits.
- S'aprova que REDESSA cedeixi a una empresa privada la gestió d'urbanització del sector C.8
(Comarcal). Hi votem en contra ja que això representa l'externalització i privatització d'un servei i
insistim de nou en que la gestió urbanística de REDESSA passi a ser gestionada pel propi
Departament d'Urbanisme de l'Ajuntament.
- S'informa de la liquidació de la paga extra de 2012 als treballadors. Demanem que en propers
cops això és coordini millor per no generar greuges entre treballadors i que sigui més transparent.

- Demanem que es voti la cessió del gerent, ja que està condemnat pel Tribunal de Cuentas per la
seva gestió a Reus Transport. Votem si s'accepta la proposta de destituir-lo. Només hi votem a
favor la CUP. Diem que en Junta General.
En matèria de participació, dimecres també se celebren la Comissió de Participació Ciutadana i
la Comissió del Reglament Orgànic Municipal. Hi assiteixen Mariona Quadrada i Marta Llorens
respectivament.
-S’entrega un document sobre el nou procés participatiu que es vol fer per redactar el nou
Reglament de Participació Ciutadana que, d’entrada, es veu amb ulls des de la CUP.
- La proposta que porta el govern és iniciar el procés participatiu per promoure un debat
ciutadà al voltant del contingut que permeti l’elaboració definitiva d’aquest reglament.
Aquest reglament no serà un document estàndard com els existents fins el moment sinó
que es redactarà a partir del procés participatiu previ que es durà a terme comptant amb
les entitats i persones individuals de la ciutat que s’hauran de registrar al registre ciutadà.
-L’única recança que mostra la CUP és que es contracti una empresa privada per
dinamitzar i conduir tot el procés participatiu amb el suport de la regidora. La CUP pregunta
perquè es contracta l’empresa i la regidora respon que es deu a la manca de personal
qualificat per dur a terme aquesta tasca.

Premsa
Hem anat treballant per les xarxes tot allò que fa referència a l'actualitat municipal:

www.cupreus.cat.

Actes als que hi assistim
- Diumenge 24 de juliol Mariona Quadrada assisteix al documental sobre Eduard Toda que es va
passar al Castell d’Escornalbou.

