
 INFORME DEL GRUP MUNICIPAL PER A L'ASSEMBLEA DE LA  CUP
(18/07/11 - 21/07/11)

Reunions realitzades :

· Reunió informativa sobre finances : S'explica que hi ha un deute a l'Ajuntament de 14 
milions d'euros derivat de l'antic govern. Diuen que passat vacances presentaran un pla 
econòmic per fer-hi front.

· Reunió finances amb el PSC-PSOE: ens convoquen per explicar-nos la seva visió sobre 
el deute.

· Reunió amb el regidor de cultura : Comenta que està  obert  a  que  li  portem  totes  les  
propostes que creiem oportunes que les atendrà seriosament. Acordem de mantenir relació
fluïda i de trobar-nos de nou més endavant per posar-nos al dia i portar-li propostes.

· Reunió  Comitè d'Empresa de l'Hospital Sant Joan : Ens expliquen la situació laboral  
dels i les treballadores de les diferents empreses que gestionen l'Hospital Sant Joan i la 
seva preocupació per les possibles retallades. Mostrem el nostre compromís en exigir que 
la Generalitat aporti els diners que deu en inversions i que no es facin retallades que  
afectin als i les treballadores i les usuàries.

·  Reunió gerent  Aigües de Reus :  Ens fa una explicació detallada sobre tot el  que fa  
referència al tema econòmic, laboral i estructural de les tres empreses que es fusionen en 
Aigües de Reus. Ens comenta la participació d'Aigües de Reus en d'altres consorcis, tots 
els serveis que tenen externalitzats i tots els serveis que ells donen a altres municipis. 

Reunions previstes :

· Reunió cap de comunicació d'alcaldia (Jordi Salvat)
· Comissió informativa de serveis econòmics i hisenda
· Reunió Consell IMFE Mas Carandell – Xavi AA (26/07)
· Sessió formativa empreses INNOVA (27/07)
· Reunió amb el director d'INNOVA, Josep Prat (27/07)

Actes on som convidats:

·  Centre de Lectura: homenatge a una treballadora víctima d'un bombardeig durant  la  
Guerra Civil (19/07 19h al Centre de Lectura)
· Solidaritat i Cooperació: rebuda dels i les infants sahrauís (19/07 19h a la Palma)

Comentaris :

· Sol·licitem accés a una sortida de vídeo de la sala de premsa per poder retransmetre els plens a
través del web de la CUP.
·  Realitzem comunicat  de premsa amb el nostre posicionament  sobre la situació de deute de
l'Ajuntament.
· Ja tenim despatx!!! Hem netejat, tenim instal·lat l'equip informàtic i disposem de tot el material
d'oficina necessari. Disposem de dos telèfons. Convidem a les comissions a realitzar les reunions
al despatx, ja que, hi hem habilitat una estanteria amb informació per cada comissió.


