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El PSC critica que Pellicer 'parli' de números i 's'oblidi' de les persones
Dimarts, 25 de febrer de 2014
El partit qualifica de 'poc concreta' la conferència de l'alcalde d'aquest dilluns al vespre Com era d'esperar,
el portaveu del PSC, Andreu Martín, ha criticat aquest dimarts la conferència del Col·legi de Periodistes de
Catalunya realitzada per l'alcalde de Reus, Carles Pellicer. Martín acusa Pellicer d'oblidar-se de les persones:
"No es pot vendre com un èxit ordenar i estabilitzar els comptes municipals quan això s'ha fet sense imaginació,
retallant els serveis més bàsics de les persones i abandonant als que més han necessitat durant al crisi". El
socialista considera que el govern municipal "està molt allunyat de la realitat" i per justificar-ho s'ha referit a
l'afirmació de Pellicer sobre l'existència d'un atur estabilitzat a la ciutat, quan aquest ha crescut durant el
passat mes de gener. D'altra banda, Martín ha assegurat que "l'alcalde ja no sap com justificar un pacte amb
el PP, més enllà de ser la dreta més intransigent i de no posar per davant a les persones". "La improvisació
constant fruit de no saber on es va i les constants evidències de la seva incapacitat de gestió van portar a la
conferència del Col·legi de Periodistes un alcalde cansat i superat clarament per la complexitat del govern de
Reus i la seva incapacitat per gestionar-lo", ha conclòs Martín, qui creu que Pellicer és incapaç dimaginar el
futur i "està massa obsessionat amb el passat".

12 / 18

Reus Digital.cat
http://reusdigital.cat/noticies/el-mas-carandell-te-fins-final-dany-refer-la-seva-economia

Dt, 25 de feb de 2014 01:38
Audiència: 12.570

Ranking: 5

VPE: 63

Pàgina: 1

Tipologia: online

El Mas Carandell té fins a final d'any per refer la seva economia
Dimarts, 25 de febrer de 2014
L'alcalde de Reus, Carles Pellicer, ha avançat que la reforma de l'administració local plantejada pel govern
central només deixava dues opcions a l'Institut de Formació Mas Carandell: liquidar-lo econòmicament o
deixar passar un any perquè es recuperi. El consistori, finalment, ha optat per aquesta segona opció: "El
govern ha donat una oportunitat a la Fundació IMFE Mas Carandell en la línia d'aprovar un pla d'ajust, parlem
amb els treballadors, no es toca ningú i busquem les fórmules perquè el dèficit es recuperi". En cas que
l'operació faci efecte "ens permetrà aixecar el vol". De no ser així i d'acord amb la reforma del govern central,
el Mas Carandell estaria tocat de mort. En la seva conferència anual del Col·legi de Periodistes de Catalunya,
l'alcalde Carles Pellicer s'ha centrat en els conceptes d'austeritat, política social, infraestructures i possibilitats
del territori. Pellicer ha desgranat l'obligada política d'austeritat condicionada per la realitat del context econòmic
i per l'elevada xifra d'endeutament a les arques municipals. Una situació que l'alcade ha definit com "un repte
afegit: gestionar el canvi i la crisi, i fer-ho tenint com a primer objectiu atendre les persones més desafavorides".
En aquest sentit, ha anunciat que en menys de dues setmanes es presentarà el pla de ruta respecte a les
societats municipals, que passa per la seva eliminació o reformulació amb plans d'ajust. El batlle ha mirat
el retrovisor per justificar "l'endeutament del consistori i un model heretat insostenible; la baixada dels ingressos
i, finalment, la creixent demanda ciutadana de recursos i serveis relacionada amb els efectes de la crisi". En
matèria social, Pellicer ha presentat el "primer Mercat de Projectes socials", una iniciativa "pionera" que veurà
la llum a l'abril, de la mà de la Universitat Rovira i Virgili. L'alcalde confia reestablir la normalitat econòmica a
les arques municipals en especial, per l'elevada xifra del deute en un parell d'anys, en què confia passar dels
401 milions euros del 2012 a 273 milions el 2015. Una reducció, per tant, de 128 milions d'euros del deute en
quatre anys. En aquest sentit, ha recordat el programa perquè les famílies amb menys recursos puguin
accedir a aliments frescos. Un programa que compta amb la col·labroació del Banc d'Aliments i setze entitats
més, i que ha permès distribuir més de 200 tones d'aliments a unes 3.600 persones. Pellicer També s'ha referit
a la borsa de lloguer assequible i al nou servei d'Assessorament al Deute Hipotecari, que des del març del
2012 ja ha atès més de tres-centes famílies. Per l'alcalde, els sis principals objectius són: ordenar i estabilitzar
la situació economicofinancera en el si de l'Ajuntament i Innova (paraula que l'alcalde ha omès en el seu
discurs, tot i referir-s'hi de manera velada: "Hem hagut de conviure amb el soroll politicomediàtic, conseqüencia
d'alguns processos judicials. Deixem que els jutges facin la seva"; establir un model de gestió més eficient
amb els ciutadans; simplificar la complexitat de les societats municipals, alhora que es garanteix una "adequada
prestació de serveis"; dinamitzar el teixit econòmic a la ciutat i, per últim, reivindicar Reus com "una referència
en el territori i en el país". Noves tecnologies i turisme, per dinamitzar la ciutat L'alcalde ha descrit la seva
activitat de "visites" setmanals a les empreses i comerços de la ciutat per defensar el "potencial" que té Reus:
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"Són empreses de primer nivell, innovadores i productives. Empreses que exporten arreu del món i que són
referència internacional". És en aquestes trobades en les quals Pellicer percep "un incipient aire optimista"
de recuperació econòmica. És per això que el batlle s'ha atrevit a parlar del 2014 com "un any de creixement".
Amb un atur "estabilitzat des de fa tres anys" en uns 10.500 reusencs amb ganes de treballar, Pellicer considera
que "el clima ha canviat i els puc assegurar que força empreses ens han fet saber que si la línia de creixement
es confirma, tenen intenció de contractar nou personal". A més dels programes del Servei d'Ocupació de
Catalunya, que han generat feina per seixanta-una persones, Pellicer confia en què l'arribada de INSA (del
grup IBM) i Tez Tours al Tecnoparc "generi nous llocs de treball qualificats". En aquest camp, Pellicer ha
anunciat que en breu s'anunciarà el portal Invest in Reus , amb la voluntat de complementar les tasques de
promoció, "amb especial atenció als sectors agroalimentari i les noves tecnologies". En matèria de turisme,
Pellicer ha tret pit del potencial de la ciutat amb els arguments del "patrimoni modernista i l'oferta comercial
única". La consolidació del Gaudí Centre, amb un increment del 8% dels visitants respecte a l'últim any;
l'arribada de noves línies i companyies de touroperació a l'Aeroport de Reus que el consolidin com una "peça
clau" i les possibilitats que pot oferir BCN World, són alguns dels principals motius d'esperança econòmica
pel batlle reusenc. Unes possibilitats que, segons Pellicer, es complementen amb la injecció estatal de 18
milions d'euros més IVA en els pressupostos de 2015, per connectar Reus amb l'alta velocitat, a través del
Tercer Fil: "És la solució provisional que uneix Reus amb Vila-seca i el Corredor Mediterrani, per situar-se a
Barcelona amb menys d'una hora". No obstant, l'alcalde ha subratllat que l'aposta definitiva, plantejada al
POUM, és rehabilitar "la via Reus-Roda per a les mercaderies, amb la variant al voltant de la C-14, incorporanthi posteriorment el mig recorregut de passatgers per tal de recuperar l'actual traçat urbà". La conferència ha
comptat amb la presència dels regidors del govern municipal, els portaveus dels partits de l'oposició, a excepció
de la CUP, i d'altres representants polítics del territori.
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Mas Carandell té fins a final d'any per refer la seva economia
Dilluns, 24 de febrer de 2014
L'alcalde de Reus, Carles Pellicer, ha avançat que la reforma de l'administració local plantejada pel govern
central només deixava dues opcions a l'Institut de Formació Mas Carandell: liquidar-lo econòmicament o
deixar passar un any perquè es recuperi. El consistori, finalment, ha optat per aquesta segona opció: "El
govern ha donat una oportunitat a la Fundació IMFE Mas Carandell en la línia d'aprovar un pla d'ajust, parlem
amb els treballadors, no es toca ningú i busquem les fòrmules perquè el dèficit es recuperi". En cas que
l'operació sorgeixi efecte "ens permetrà aixecar el vol". De no ser així i d'acord amb la reforma del govern
central, Mas Carandell estaria tocat de mort. En la seva conferència anual del Col·legi de Periodistes de
Catalunya, l'alcalde Carles Pellicer s'ha centrat en els conceptes d'austeritat, política social, infraestructures
i possibilitats del territori. Pellicer ha desgranat l'obligada política d'austeritat condicionada per la realitat del
context econòmic i per l'elevada xifra d'endeutament a les arques municipals. Una situació que l'alcade ha
definit com "un repte afegit: gestionar el canvi i la crisi, i fer-ho tenint com a primer objectiu atendre les persones
més desafavorides". En aquest sentit, ha anunciat que en menys de dues setmanes es presentarà el pla de
ruta respecte les societats municipals, que passa per la seva eliminació o reformulació amb plans d'ajust. El
batlle ha mirat al retrovisor per justificar "l'endeutament del consistori i un model heretat insostenible; la baixada
dels ingressos i, finalment, la creixent demanda ciutadana de recursos i serveis relacionada amb els efectes
de la crisi". En matèria social, Pellicer ha presentat el "primer Mercat de Projectes socials", una iniciativa
"pionera" que veurà la llum a l'abril de la mà de la Universitat Rovira i Virgili. L'alcalde confia reestablir la
normalitat econòmica a les arques municipals en especial, per l'elevada xifra del deute en un parell d'anys,
en què confia passar dels 401 milions euros del 2012 a 273 milions el 2015. Una reducció, per tant, de 128
milions d'euros del deute en quatre anys. En aquest sentit, ha recordat el programa perquè les famílies
amb menys recursos puguin accedir a aliments frescos. Un programa que compta amb la col·labroació del
Banc d'Aliments i 16 entitats més i que ha permès distribuir més de 200 tones d'aliments a unes 3.600 persones.
Pellicer També s'ha referit a la borsa de lloguer assequible i al nou servei d'Assessorament al Deute Hipotecari,
que des del març del 2012 ja ha atès ms de 300 famílies. Per l'alcalde, els sis principals objectius són:
ordenar i estabilitzar la situació econòmico-financera en el sí de l'Ajuntament i Innova (paraula que l'alcalde
ha omès en el seu discurs, tot i referir-s'hi de manera velada: "Hem hagut de conviure amb el soroll políticomediàtic conseqüencia d'alguns processos judicials. Deixem que els jutges facin la seva"); establir un model
de gestió més eficient amb els ciutadans; simplificar la complexitat de les societats municipals, alhora que es
garanteix una "adequada prestació de serveis"; dinamitzar el teixit econòmic a la ciutat , i per últim, reivindicar
Reus com "una referència en el territori i en el país". Noves tecnologies i turisme, per dinamitzar la ciutat
L'alcalde ha descrit la seva activitat de "visites" setmanals a les empreses i comerços de la ciutat per defensar
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el "potencial" que té Reus: "Són empreses de primer nivell, innovadores i productives. Empreses que exporten
arreu del món i que són referència internacional". És en aquestes trobades en les quals Pellicer percep "un
incipient aire optimista" de recuperació econòmica. És per això que el batlle s'ha atrevit a parlar del 2014 com
"un any de creixement". Amb un atur "estabilitzat des de fa tres anys" en uns 10.500 reusencs amb ganes
de treballar, Pellicer considera que "el clima ha canviat i els puc assegurar que força empreses ens han fet
saber que si la línia de creixement es confirma, tenen intenció de contractar nou personal". A més dels
programes del Servei d'Ocupació de Catalunya, que han generat feina per unes 61 persones, Pellicer confia
que l'arribada de INSA (del grup IBM) i Tez Tours al Tecnoparc "generi nous llocs de treball qualificats". En
aquest camp, Pellicer ha anunciat que en breu s'anunciarà el portal Invest in Reus , amb la voluntat de
complementar les tasques de promoció, "amb especial atenció als sectors agroalimentari i les noves
tecnologies". En matèria de turisme, Pellicer ha tret pit del potencial de la ciutat amb els arguments del
"patrimoni modernista i l'oferta comercial única". La consolidació del Gaudí Centre, amb un increment del 8%
dels visitants respecte l'últim any; l'arribada de noves línies i companyies de touroperació a l'Aeroport de Reus
que el consolidin com una "peça clau" i les possibilitats que pot oferir BCN World, són alguns dels principals
motius d'esperança econòmica pel batlle reusenc. Unes possibilitats que, segons Pellicer, es complementen
amb la injecció estatal de 18 milions d'euros més IVA en els pressupostos de 2015, per connectar Reus amb
l'alta velocitat, a través del Tercer Fil: "És la solució provosional que uneix Reus amb Vila-seca i el Corredor
Mediterrani, per situar-se a Barcelona amb menys d'una hora". No obstant, l'alcalde ha subratllat que l'aposta
definitiva, plantejada al POUM, és rehabilitar "la via Reus-Roda per a les mercaderies, amb la variant al voltant
de la C-14, incorporant-hi posteriorment el mig recorregut de passatgers per tal de recuperar l'actual traçat
urbà". La conferència ha comptat amb la presència dels regidors del govern municipal, els portaveus dels
partits de l'oposició, a excepció de la CUP, i d'altres representants polítics del territori.
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«Avançant amb garanties de futur», conferència anual de lalcalde de Reus»
Dilluns, 24 de febrer de 2014
Lalcalde de Reus, Carles Pellicer, ha pronunciat aquest dilluns 24 de febrer a lAula Magna de la Facultat de
Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat Rovira i Virgili la conferència anual invitat pel Col·legi de
Periodistes que, amb el títol «Avançant amb garanties de futur», ha fet balanç de la feina feta i dels projectes
de futur. Lalcalde ha resumit els objectius del projecte de ciutat del Govern de Reus en sis punts: Ordenar i
estabilitzar la delicada situació econòmico-financera del Grup Ajuntament. Canviar el model de gestió, i ferlo més eficaç, racional i compartit amb els ciutadans. Transformar, millorar i simplificar una organització
complexa i insostenible. Mantenir un nivell adequat de prestació de serveis públics als ciutadans. Contribuir
a la dinamització de la ciutat a partir de la col·laboració. Assegurar les prioritats en el context social, lesfera
econòmica i el pes cultural. Lacalde ha recordat quines són les dues grans línies dactuació del Govern de
Reus: Atendre a les persones en tota les seves vessants. Posar les bases per a una ràpida recuperació
econòmica. Atenció a les persones Lalcalde ha fet una crida a la coresponsabilitat, a partir dun model de
gestió dels recursos amb lAjuntament liderant el treball en xarxa amb altres institucions, entitats i ciutadans.
En làmbit de latenció social, lalcalde ha recordat projectes que shan posat en marxa aquest mandat com el
Programa de Gestió Alimentària, la Borsa de Lloguer Assequible, el Serveis dAssessorament del Deute
Hipotecari, les subvencions a famílies afectades per dació en pagament; el Fons de l1% Social, o el banc
dAjudes Tècniques; a la vegada que ha anunciat el primee Mercat de Projectes Socials una iniciativa pionera,
dinnovació social, que posarà en contacte els estudiants de fi de Grau o fi de Màster amb projectes de les
entitats Dinamització Econòmica El últims mesos de 2013 van ser moderadament bons per la majoria de
les empreses i hi ha confiança en que el 2014 pot ser un any de creixement, ha afirmat lalcalde. I, en aquest
àmbit, també ha fet una crida a la coresponsabilitat per tal de compartir lesforç de dinamització econòmica
amb les associacions dempresaris i els diversos agents socials. En aquest sentit, lalcalde ha anunciat dues
noves mesures: Un programa de suport als nous autònoms que subvencionarà les seves cotitzacions a la
Seguretat Social durant els primers deu mesos dactivitat. La creació del portal «Invest in Reus» per a la
captació dinversions a mig termini. Aquestes mesures se sumaran a altres en marxa, com la congelació
dimpostos, els programes de formació i orientació del Mas Carandell que beneficiaran a 750 persones, la
contractació directa de 61 persones lAjuntament amb plans docupació temporal del Servei dOcupació de
Catalunya; les accions de suport i assessorament que es porta a terme des de REDESSA, o limpuls al Clúster
en Tecnologies de la Informació i la Comunicació, entre altes Així mateix, lalcalde ha destacat les oportunitats
de futur que té la ciutat, amb incidència en làmbit econòmic: El turisme, amb el Gaudí Centre com a motor
principal, i del qual lAjuntament adjudicarà en breu el nou espai expositiu «Gaudí i el Modernisme a Reus».
El projecte BCN World, que ha de consolidar el territori com una gran destinació turística internacional. La
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nova fira, com a referent en lorganització de fires i congressos. La cultura, reimpulsada a la programació dels
teatres, les exposicions del Museu, el Giny, la força de les tradicions populars, i la vitalitat de les entitats i dels
creadors locals... Així com la candidatura a la Capital de la Cultura Catalana 2017. Lesport, amb esdeveniments
destacats com el Campionat del Món de Patinatge artístic i la col·laboració amb els Jocs Mediterranis Tarragona
2017. La salut, amb el Grup Sagessa com a referent territorial per oferir a la ciutadania serveis datenció
sanitària, social i educativa de qualitat des de làmbit públic. En làmbit econòmic, però també social, és on
lalcalde ha emmarcat el planejament de les infraestructures de mobilitat, i que ha resumit en els punts següents:
Laeroport, com a peça clau per a la projecció de Reus, i impulsat conjuntament des de la Taula de lAeroport
per a la captació de nous vols. El tren, com a element decisiu per a la comunicació interna i externa de la
ciutat, i amb la connexió de lactual estació urbana amb lalta velocitat a través del tercer fil. La connexió
ferroviària amb Europa com a oportunitat per al transport de passatgers i la interconnexió dels centres
productors de mercaderies. El port de Tarragona, com a peça imprescindible del desenvolupament econòmic
del territori tant per al transport de mercaderies com per a la captació de creuers. Transformació i sanejament
municipal Lalcalde ha posat dexemple el lleuger increment del pressupostos de 2014 i la reducció de
lendeutament per destacar els resultats de lestratègia per transformar el model de gestió municipal. Un model
que ha hagut de fer front a tres condicionants: lendeutament del consistori i un model heretat insostenible; la
baixada dels ingressos; i la creixent demanda ciutadana de recursos i serveis relacionada amb els efectes de
la crisi global. Dos milions per a inversions En aquest sentit, lalcalde ha informat que lAjuntament tancarà
lexercici de 2013 amb un romament de tresoreria d1,1 milions que es traslladaran al capítol dinversions del
pressupost de 2014, amb la qual cosa enguany lAjuntament disposarà de 2 milions deuros per a inversions.
La definició del nou model de gestió sha vist accelerada amb la nova Llei estatal de Racionalització i
Sostenibilitat de lAdministració Local. Properament, el Govern de Reus presentarà el nou mapa de lorganització
del Grup Ajuntament. La simplificació i racionalització de lestructura dempreses municipals ha daportar
eficiència i economia, reduir el ratio dendeutament sense perjudicar les avantatges fiscals dalgunes entitats,
així com accelerar la resolució del sistema de pagaments cash-poooling.
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