
 INFORME DEL GRUP MUNICIPAL PER A L'ASSEMBLEA DE LA  CUP
(30/01/12 – 03/02/12)

Reunions realitzades :

– Grup SAGESSA : Reunió a l'Hospital de Tortosa. Passen una presentació explicant l'activitat
dels diferents centres d'atenció sanitària del Grup Sagessa.  En acabar, cap alcalde/ssa i/o
president/a de Consell Comarcal fa cap pregunta. Informen de la dimissió del Prat. L'alcalde
d'Amposta  i  Tortosa glosen les  gestes heroiques  del  sr.  Prat.  Es  cobren 1000€ bruts  per
assistència.

– Consell  d'Administració  d'INNOVA i  EPEL-INNOVA:  Es  proposa  nomenar  Joan  Carles
Ferraté  com  a  nou  gerent  d'INNOVA.  Nomenament  de  Teresa  Gomis  com  a  consellera
delegada i viceprsidenta d'INNOVA. Demanem si s'ha complert amb els terminis de publicitat i
concurrència, i ens responen que la llei és multiinterpretable i que no ho han fet ni ho faran.
Modificació  dels  estatuts  d'EPEL.  Substitució  de  Gallardo  (PP)  de  conseller  del  Grup
Econòmic, a canvi de Joan Carles Sánchez Martínez. 

– Consell Municipal de l'Esport:  Es constitueix el cosell cinc representants dels partits, dues
persones vinculades a l'esport, un representant del patronat de turisme i un representant de
RELLSA. Presentació del funcionament del Consell i la persona de RELLSA explica la política
que farà la regidoria d'esports. Estableixen cinc comissions: club i instal·lacions (Xavi Ibarz),
futbol i valors de l'esport (Santamaria), turisme esportiu (Campos), esport base i escolar (Santi
Juncosa)  i  esport  i  salut  (Dr.  Roca).  Preguntem  com enllaça  el  Consell  amb les  entitats
esportives  de  la  ciutat.  Responen  que  enviaran  a  totes  les  entitats  els  contactes  de  les
persones del Consell. Restem a l'espera de rebre la documentació que es va projectar a la
reunió i avaluar com hi podem incidir davant el teledirigisme d'aquest.

Reunions previstes:

– Consell Municipal de Discapacitats – 6 de febrer
– Consell Municipal de Serveis Socials – 8 de febrer

Actes on som convidats:

– Inauguració façana Mercat del Carrilet – 4 de febrer
– Estrena CAER – 10 de febrer

Comentaris :

- Ens adherim al manifest de la concentració davant l'Arquebisbat de Tarragona  - 2 de febrer


