
 INFORME DEL GRUP MUNICIPAL PER A L'ASSEMBLEA DE LA  CUP
(29/08/11 - 02/09/11)

Reunions realitzades :

– Reunió Grup Empreses Salut: A finals de mes presentran un informe econòmic de
l'Hospital. La setmana que ve tenen reunió amb el director de CATSalut per tancar el tema
pressupostari. Es presenta el pla de la regió sanitària del Camp per la reordenació de
l'atenció continuada: hi ha 2 ambulàncies (amb metge) per tota la comarca, excepte
Prades que té una de pròpia, i en un mes n'hi ha 2 més per Reus. Tanquen tots els CAPs
de la comarca durant la nit, excepte els de Reus. Hi haurà quatre màquines de
quimioteràpia a l'Hospital. Funerària: increment del servei de crematori que abasteix quasi
tot el Camp. RELLSA: passen informe de l'activitat de l'estiu. GECOHSA i el Centre MQ de
Reus traspassen els poders a INNOVA per facilitar l'agrupament d'empreses.
Precs i preguntes:
· La Teresa Gomis ha entregat una carta a tots els consellers i conselleres demanant que el
David es disculpés per haver fet la roda de premsa dels “250€ per anar a esmorzar”. Ha
contesta que demanava disculpes si el gerent s'havia sentit molest, però que el que
qüestiona, és el funcionament intern del consell responsabilitat de la presidenta i que no
demanarà disculpes. Un consellerde CiU diu que som uns demagogs i li contestem que ell
està a la “champions” dels demagogs.
· Estan mirant si llogaran o compraran l'edifici de la plaça Llibertat on hi ha l'SPA per
ampliar instal·lacions.
· L'Hospital està estudiant d'ampliar els serveis a mútues per augmentar ingressos (passar
del 5% a un màxim del 20%)
· La previsió de creixement del servei a l'hospital pel tancament dels CAPs serà de 6 o 7
persones per nit a urgències.
· La Generalitat deu 9,5M però no tenen obligació de pagar fins que hi hagi fons, o quan
vulguin segons contracte.
· Sobre la contractació laboral mes a mes, no han contestat i diuen que ho faran en breu.
· Critiquem la llista d'espera pel tractament de càncer i diuen que ho prioritzen segons la
gravetat de cadascun dels casos.
· Es demana que s'avisi amb antel·lació de les recessions de contracte als i les
treballadores, complint amb la llei laboral.
· Es pregunta quina ha sigut la quantitat econòmica de la liquidació d'un ex-gerent, no 
contesten però diuen que ho faran en breu.
· Presentem la carta demanant informe d'altes i baixes laborals de les empreses i li donem
al gerent. Al·leguen que és molta feina, però el gerent diu que no. CiU i el PP qüestionen
que demanem tantes dades, però els hi diem que volem fer un anàlisi intensiu de cadascun
dels casos.
En entrar i sortir de la reunió hi havia un grup de treballadors i treballadores demanant
informació.

– - - - - Junta de portaveus: NOTA DE PREMSA ENVIADA A TOTS I  TOTES!

Actes on som convidats:

· Festes del Barri Mas Iglésies

Comentaris :

– Estem mirant les qüestions tècniques per poder retransmetre el Ple per internet



– Estem ajudant a la CUP de Berga a preparar una moció

– Passem les mocions a la CUP de Valls perquè les puguin aprofitar.

– Registrem sol·licitud d'informes sobre altes i baixes laborals de l'Ajuntament, organismes
autònoms i empreses municipals. Enviem una carta a tots els gerents d'empreses i a la Teresa
Gomis, responsable de RRHH de l'Ajuntament.

– Es convoca, realitza i difon roda de premsa de valoració de la Junta de Portaveus.


