
 INFORME DEL GRUP MUNICIPAL PER A L'ASSEMBLEA DE LA  CUP
(09/01/12 - 13/01/12)

Reunions realitzades :

– COOP57: realitzem una trobada amb un responsable d'aquesta banca ètica per tal de plantejar
un esborrany del Fons Social on aportarem els diners que la CUP ingressa a partir de les
dietes de les reunions d'INNOVA i del regidor.

– Alcalde: Informem a l'alcalde que hem presentat un escrit a la Fiscalia de l'Audiencia Nacional
sobre INNOVA i Josep Prat. 

– Patronat d'esports: No es va comunicar a les i als antics patrons que se'ls donava de baixa. A
les  noves  patrones  som  assignades  amb  l'únic  objectiu  de  dissoldre  aquest  patronat.
Plantegem la funcionalitat d'aquest patronat. Ens contesten que ara mateix no té cap utilitat, ja
que,  les  funcions  assignades  inicialment  a  aquest  patronat  les  pot  executar  directament
l'Ajuntament.  Per  tant,  acceptem el  càrrec  i  votem a  favor  (unanimitat)  de  liquidar  aquest
Patronat.

– Jornades de formació nova legislació estatal : Assistim a una jornada interna de formació
sobre  les implicacions  de la  nova  legislació  aprovada pel  nou govern  espanyol.  Aquestes
implicaran  la congelació del sou dels i les funcionàries i treballadores d'empreses públiques;
fixar les 37,5 hores de treball setmanal com a mínim (quan abans era el màxim) de la jornada
laboral  de  les  treballadores  públiques;  prohibició  d'obrir  una  oferta  pública  d'ocupació
(congelació de les plantilles laborals); imposició de l'increment del 10% de l'IBI a l'Ajuntament;
mesures de “simplificació” de l'administració en la realització de tràmits per iniciar activitats
econòmiques.

– Junta  de  Portaveus :  S'informa que el  debat  sobre  el  pressupost  2012  de l'Ajuntament  i
INNOVA es posposa a l'espera de la nova legislació estatal que s'està desenvolupant i afecta
aquest  àmbit.  S'informa  que  els  diners  recaptats  amb  el  pagament  avançat  d'impostos,
serviran per pagar factures a proveïdors atrassades.

Reunions previstes:

– Reunió del Grup Salut – 19 de gener
– Escola Mowgli – 19 de gener

Actes on som convidats:

- Pregó dels Tres Tombs

Comentaris :

– Registrem escrit a la Fiscalia de l'Audiencia Nacional de Madrid (Castella) a la Subdelegación
del Gobierno de la provincia de Tarragona.

– Convoquem, realitzem i difonem roda de premsa de presentació de l'escrit presentat a fiscalia
sobre INNOVA i Josep Prat.

– Enviem  comunicat  de  premsa  per  difondre  la  xerrada  sobre  els  desnonaments  i  enviem
comunicat de premsa amb una crònica d'aquesta.

– Rebem informacions de noves denúncies d'usuaris i usuàries


