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

Reunions realitzades :

– AAVV  Sol  i  Vista  –  Ens  presenten  l'activitat  de  l'AAVV  i  presentem  la  nostra  tasca  a
l'Ajuntament.  Ens  comenten  el  seu  punt  de  vista  sobre  l'estat  del  barri  i  les  principals
mancances que presenta. Aprofundim en la Llei de Barris i l'estat de la residència per a gent
gran que està pendent d'inaugurar-se al barri. Acordem mantenir comunicació i fer seguiment
de les informacions relacionades amb el barri.

– Síndica  de  Greuges  –  Ens  trobem  per  fer  valoració  de  l'exercici  tancat,  així  com  dels
discursos que pronunciàrem ambdós, en el darrer Ple. Ens informem com el Grup Municipal
pot assessorar-se i realitzar gestions amb la sindicatura. Intercanviem punts de vista sobre la
institució de la sindicatura i l'evolució i actualitat d'aquesta a la ciutat.

– Reunió representants GECOHSA a Móra d'Ebre – Quan el David arriba es troba 17 persones
fent el cafè, després d'haver fer un dinar pagat per l'empresa. Es constitueix el Consell Rector
de GECOHSA (subempresa de SAGESSA que gestiona l'Hospital de Móra). Gerència explica
dades estadístiques sobre l'ús de l'Hospital (atent ciutadans i ciutadanes del Priorat i la Ribera
d'Ebre) i  el  “Pla de Sostenibilitat”,  que consisteix  en RETALLAR,  RETALLAR i  RETALLAR
“amb mesures assumibles gràcies a l'esforç de tots els col·lectius”. I, “no volem que la sang
arribi al riu. Per tant si ha d'haver conflicte amb els sindicats ho resoldrem en dos setmanes”.
De l'”estalvi”  previst,  68% del  cost  de treballadors  i  treballadores,  17% “reorganització  de
recursos humans” i retallada de serveis (activitat quirúrgica) i 15% de “consums i adequació
clínica”. Cadascun/a dels i de les 17 representants cobra un mínim de 195€.

– Reunió Plataforma Afectats  per  la  Hipoteca  –  L'Assemblea es divideix  en dos blocs.  El
primer, és una xerrada informativa sobre tot el procés de desnonament: execució hipotecària,
subhasta del pis, acte de desnonament, així com, tots els recursos que té l'afectat o afectada
per allargar i/o aturar el procés de desnonament. Per altra banda, també expliquen la ILP per
demanar al congrés espanyol que la delació de pagament sigui d'obligatorietat pels bancs,
control del preu del lloguer... ens n'informaran quan arrenqui per recollir les 500.000 signatures
a nivell estatal perquè pugui ser tractada a les institucions espanyoles. També es denuncia el
paper dels  mitjans de comunicació comercials  que associen procés de desnonament  amb
violència  i,  asseguren,  que  això  no  és  així.  Al  segon  bloc  de  l'assemblea,  les  persones
assistents (més d'una trentena d'afectades d'arreu del Camp), expliquen el seu cas particular i
les  persones de  la  plataforma assessoren  dels  passos  a  seguir.  Com a  CUP recollim  el
contacte de tots i totes les reusenques afectades, convidem a la Plataforma a fer una xerrada
a  la  ciutat  per  a  les  persones  interessades  i/o  afectades  i  quedarem amb la  gent  de  la
Plataforma  per  mirar  d'establir  una  línia  d'actuació  a  la  ciutat,  davant  la  inoperància  de
l'Ajuntament,  tot  i  haver  aprovat  la  moció que vam presentar  per  fer  seguiment  d'aquests
processos.

– Junta de portaveus : L'alcalde critica les filtracions sobre la proposta de tarifes d'Aigües de
Reus i diu que a partir d'ara, només ho presentarà dos dies abans com marca la llei. Ryanair,
està  fatal  i  esperen  recollir  algunes  molles.  Sobre  la  denúncia  d'ICV  per  la  taxa
d'escombraries, l'alcalde els emplaça a que vagi per la via judicial si tant clar ho tenen, i els
culpa a ells de la situació actual. Anuncia que hi haurà fortes retallades als pressupostos de
2012. Les esmenes presentades a l'ús de la sala de premsa, seran contestades a la propera
junta de portaveus. Accepten molt poques esmenes de les presentades sobre el manifest del
Dia contra la violència de gènere, ja que, “hi ha temes més importants dels que parlar”



Reunions previstes:

– Visita pisos protecció oficial Casa dels Mestres – 14 novembre
– Lliga contra el càncer – 14 novembre
– Unió de Botiguers – 15 novembre

Actes on som convidats:

– Concert celebració 20 anys de la URV – 13 de novembre
– Inauguració Tot Nuvis – 12 de novembre
– Inauguració Fira de l'Oli – 18 de novembre
– Xerrada “Els Segadors. De cançó eròtica a himne nacional” - 22 de novembre

Comentaris :

– Registrem carta de contesta a la carta rebuda pel sotinspector de la Guàrdia Urbana, sobre la
publicitat exterior.

– Registrem instància demanant una relació de sancions cobrades en els darrers cinc anys per
l'incompliment de l'Ordenança de via pública i publicitat exterior.

– Renunciem al dinar previ a la reunió del Consell Rector de l'Hospital Comarcal de Móra d'Ebre
– Registrem instància sol·licitant una relació i un plànol dels solars buits a la ciutat.
– Registrem instància sol·licitant  una relació  i  un plànol  dels  aparcaments de  bicicletes a la

ciutat.
– Convoquem, realitzem i  difonem roda de premsa sobre l'informe jurídic que ens avala per

rebre  tota la  informació  sobre  INNOVA i  un  cas d'acomiadament  improcedent,  en  que es
detecten una sèrie de maniobres per afavorir una empresa constructora.

– Rebem més queixes pel servei de bus Reus-Tarragona i fem contacte amb noves usuàries que
també denuncien la manca de qualitat d'aquest servei.

– Registrem instància sol·licitant una relació de factures d'una empresa i una persona jurídica a
l'Ajuntament i INNOVA.

– Renunciem a dos vals de degustació i dos vals d'esmorzar de la Fira de l'oli.


