
 INFORME DEL GRUP MUNICIPAL PER A L'ASSEMBLEA DE LA  CUP
(19/12/11 - 23/12/11)

Reunions realitzades :

– Unió  de  Pagesos :  Segona  trobada,  després  que  hi  anéssim  a  realitzar  una  trobada  de
redacció del programa electoral. Expliquem la nova situació de la CUP i de l'Ajuntament. Ens
comenten que es troben amb les mateixes problemàtiques que la primera vegada que hi vam
anar. Ens expliquen els projectes que estan intentant tirar endavant a Reus, però que ja estan
implementant arreu de la CAC. Ens hi mostrem interessats.

– Pares Reus XXI i Isabel Besora : Fem dues reunions amb diferents pares i mares sobre la
problemàtica real, però no aconseguim esbrinar res de net, ja que, hi ha hagut interferències
de tots els partits polítics per intentar monopolitzar el tema. Per aquest motiu, en restem al
marge.

– Grup Salut:  Es fa una valoració positiva (no ens posicionem en no conèixer els acords) de
l'acord entre Hospital i treballadors/es aprovada en referèndum. Neguen que l'Hospital posés
sobre la taula un ERO en les negociacions amb els i les treballadores. Qüestionem que la
proposta  d'acord  que  es  va  oferir  als  i  a  les  treballadores  no  va  passar  per  Consell
d'Administració. Ens informen que han pintat unes línies al terra per delimitar l'àrea lliure de
fum dels  afores  de l'Hospital.  S'informa que la  possible  de  la  compra de la  Clínica  Savé
continua  en  estudi  econòmic.  Recordem  que  encara  no  se'ns  ha  facilitat  la  informació
demanada des del juliol. Exigim una major sensibilitat alhora de comunicar les no-renovacions
de contractes als i les treballadores de les empreses.

– Comissió Informativa Serveis a les Persones : Demanem informació sobre la zonificació de
les llars d'infants. S'està actualitzant el llistat de contactes de les entitats que hi ha al web de la
regidoria de participació,  a petició  de la CUP. Tots els partits (excepte la  CUP que va ser
obviada  i  apartada)  arriben  a  un  acord  per  aprovar  en  Ple  una  sortida  pactada  a  la
problemàtica de Reus XXI i Isabel Besora.

– Alcalde :  Dues  reunions  realitzades  amb  l'alcalde  entorn  a  l'auditoria.  Mostrem  la  nostra
disconformitat  amb l'encàrrec a Price Waterhouse.  Posteriorment,  aquesta declina realitzar
l'auditoria i l'alcalde ens informe que s'obrirà un concurs al gener.

– Ple Cambra de Comerç : Assistim a l'acte de commemoració del 150è aniversari de la Cambra
de Comerç que es celebra al Saló de Plens.

Reunions previstes:

Actes on som convidats:

- Inauguració Parc de Nadal

Comentaris :

– Enviem comunicat de premsa de valoració de la conferència de l'alcalde.
– Reserva sala per a la  realització de la conferència sobre els desnonament a càrrec de la

Plataforma d'Afectats per la Hipoteca.
– Enviem adhesió personal del regidor al manifest de suport als i les veïnes de Parke Alkosa

d'Alfafar (l'Horta Sud).
– Registrem instància sol·licitant la memòria pressupost de l'exercici 2011 de l'àrea de serveis

socials de l'Ajuntament.
– Enviem adhesió personal del Grup Municipal a l'Assemblea de la Plataforma UdG: fets del

16D. Protestes a la Universitat de Girona, on va ser agredit i detingut un reusenc.


