
 INFORME DEL GRUP MUNICIPAL PER A L'ASSEMBLEA DE LA  CUP
(26/09/11 - 30/09/11)

Reunions realitzades :

– Debat de portaveus municipals a  Canal Reus TV - El David participa al debat de portaveus
dels grups municipals de l'Ajuntament, de valoració dels “100 dies de govern”, que s'emet el
dimarts per Canal Reus TV, en el programa “Tribuna”.

– Visita  instal·lacions  d'Aigües  Reus :  Visitem  les  oficines,  l'”espai  aigua”,  la  planta
potabilitzadora (boca de la mina), la planta depuradora (carretera salou). Ens expliquen a nivell
tècnic com funciona tot. Prèviament, ens fan una presentació de caràcter empresarial.

– Reunió  del  Grup  d'Empreses  Salut:  presentació  powerpoint  dels  números  de  les  tres
empreses del Grup. Informa de la nova sala de parts al CMQ i el nou programa de donació de
sang.  La  reunió  es  suspèn per  anar  fer  la  foto  pels  mitjans  i  es  torna.  Se'ns  denega  la
informació sobre la liquidació d'un antic gerent al·legant un informe jurídic que no veiem. Es
pregunta  sobre  els  convenis  laborals  de  les  diferents  empreses  per  no  crear  greuges
comparatius, però encara ho estan estudiant. Reconeixen que hi ha contractació de personal
mes a mes, perquè “són contractes de precaució” segons la directora de l'Hospital. És a dir,
que hi ha treballadors i treballadores de l'Hospital que cada mes els hi fan un contracte nou
sense saber si el mes següents els hi renovaran o no.

Reunions previstes :

– Trobada d'alcaldes del Baix Camp – 30 de setembre 
– Reunió Junta de Personal de l'Ajuntament (sindicats)
– Junta de Portaveus i Ple ordinari

Actes on som convidats:

– Festes del Barri Pelayo 
– Festes del Pilar del “Cachirulo”
– Inauguració de l'Expro/Reus

Comentaris :

– Realitzem les gestions per al lloguer del Teatre Bartrina i La Palma per l'Assemblea Nacional.
– Realitzem les gestions per la celebració de l'Assemblea Oberta del Barri Fortuny
– Realitzem la convocatòria i  preparació de material  per a la roda de premsa del “Volem la

Targeta resident!”. Enviem nota de premsa.
– Reservem la sala de premsa per a la roda de premsa post-Ple
– Fem un comunicat de premsa denunciat que el Grup d'Empreses de Salut ens està amagant i

denegant informació.


