
 INFORME DEL GRUP MUNICIPAL PER A L'ASSEMBLEA DE LA  CUP
(16/01/12 - 20/01/12)

Reunions realitzades :

– Alcalde : Se'ns facilita part de la informació que havíem demanat a INNOVA des del mes de
juliol. Se'ns informa que es nomenarà un nou Síndic Municipal de Greuges.

– Nou Síndic de Greuges : L'alcaldia ens presenta la persona que proposarà perquè sigui la
nova responsable de la Sindicatura Municipal de Greuges. S'intercanvia impressions amb el
candidat Josep Pagès, que serà votat en el proper Ple.

– Grup Salut : El sr. Prat s'acomiada. S'està parlant amb els i les propietàries dels terrenys al
voltant  de l'hospital  per  poder ampliar  l'aparcament.  Es realitzarà una atenció diferenciada
entre usuaris i  usuàries del servei públic i  clients i  clientes de les mútues. S'expliquen els
motius de l'ERO de Boris 45,  empresa de càtering a l'hospital.  Amb el  “pacte salarial”  de
l'Hospital  de Móra s'estalviaran 1,5 M d'euros.  S'estan preparant  retallades del  servei  i  de
despeses a RELLSA. Preguntem sobre el greuge comparatiu per Cap d'Any entre la festa del
Pavelló Olímpic (after fins a la 1 del migdia) i la resta d'oferta. Ens diuen que van pagar 12000€
pel lloguer del pavelló i que miraran que l'any que ve no passi que hi hagi gent drogant-se a
l'escala d'accés al pavelló a ple dia. Mostrem la nostra indignació perquè portem tres reunions
seguides  exigint  que  s'avisi  en  els  15  dies  d'antelació  legals  els  acomiadaments  o  no-
renovacions de contracte dels i les treballadores. El 31 de març s'acaba el plaç per decidir que
es fa amb la Clínica Savé, però encara no saben que en faran.

– Escola Mowgli : Presentem la CUP i el Grup Municipal i les propostes que estem treballant en
l'àmbit de l'ensenyament. Diferents professors i professores ens expliquen la seva visió sobre
el  sistema d'ensenyament  a la  ciutat  i  la  realitat  del  seu centre.  Debatem sobre  diferents
qüestions: matrícula viva, zonificació escolar, recursos pedagògics, instal·lacions...

– Consell d'Administració d'INNOVA i EPEL-INNOVA :El sr. Prat s'acomiada. L'alcalde elogia
Prat i es mostra a la seva disposició. Diu que té un full de ruta traçat per resoldre la qüestió
d'INNOVA però que no el pot explicar, com a mesura preventiva. Els i les conselleres voten a
favor d'obrir  el  concurs de les auditories,  quan les bases encara no estan aprovades.  Les
auditories consistiran en un control intern de cada empresa pel que fa a la situació econòmica i
laboral. L'auditoria que durarà tres mesos es sumarà al Pla de Fiscalització de l'interventor.
Recordem que la informació d'INNOVA que hem rebut està al despatx de l'alcalde i no ens fem
responsables de possibles filtracions. Insistim en que encara hi ha informacions que no hem
rebut. Proposem un pacte entre partits per evitar filtracions, però no hi ha resposta dels partits
al respecte.  Proposem creació d'una taula de debat sobre la viabilitat  d'INNOVA. L'alcalde
contesta que aquest tema ja es pot parlar en aquests consells d'administració o a la junta de
portaveus.

– Comissió  informativa  de  serveis  a  les  persones :  Ens  passen  informació  que  havíem
demanat, tot i que restem a l'espera de rebre la memòria complerta de serveis socials de 2011.
El  regidor  Domènech enviarà un informe sobre el  Parc de Nadal'11.  A finals  de gener  es
presentarà la proposta de zonificació escolar 3+2 i a començaments de febrer s'explicarà als
grups municipals.  Ens informen que estan treballant  amb un servei  d'assessorament a les
persones afectades pels desnonaments.

– Comissió informativa d'urbanisme : Expliquen el concurs de pisos de lloguer de Mas Bertran,
i que estan preparant el concurs de Mas Iglésies. S'expliquen les actuacions de via pública.
S'està fent un estudi del cost de l'enllumenat públic de la ciutat. Estan estudiant la reformulació
de divisió  de districtes en el  servei  de la  neteja viària.  Agraïm que s'hagi  tapiat  l'immoble
abandonat del barri Sol i Vista. Emplacem al regidor Monseny a tenir un pla per les cartelleres.
Presentem un prec sobre instàncies d'Unió de Pagesos i una comunitat de veïns.



Reunions previstes:

– Assemblea General de la CUP – 22 gener 10 del matí Casal Despertaferro
– Consell Municipal de l'Esport – 3 de febrer
– Consell Municipal de Discapacitats – 6 de febrer
– Consell Municipal de Serveis Socials – 8 de febrer

Actes on som convidats:

– Presentació de la revista “NW La Revista de Reus” - 18 de gener
– Xerrada de l'organització juvenil de l'EI andalusa “Jaleo” - 20 de gener

Comentaris :

– Escrivim un article d'opinió pel periòdic L'Accent
– Obtenim contacte de la nova revista NW.
– Preparem informe per presentar a l'Assemblea General de la CUP


