
 INFORME DEL GRUP MUNICIPAL PER A L'ASSEMBLEA DE LA  CUP
(16/07/12 – 20/07/12)

Reunions realitzades :

– Reunió informativa privatització GESFURSA : No hi assistim (igual que la resta de l'oposició)
com a mesura de protesta, ja que el govern fa pública la informació que se'ns havia de facilitar
en aquesta reunió. És l'enèssima vegada que el govern filtra o fa pública informació abans que
els grups municipals de l'oposició en tinguem constància.

– Visita exposició avanç POUM : La comissió d'urbanisme de la CUP i membres de l'assemblea
visitem l'exposició.  El  regidor  d'urbanisme i  dues tècniques del  departaments ens fan una
exposició sobre els plantejaments generals de l'avanç del POUM.

– Consell Municipal de l'Esport : No assistim a la reunió, ja que la convocatòria és a les 12 del
migdia i el conseller de la CUP treballa. Sol·licitem un canvi d'hora, però no rebem cap mena
de resposta al respecte. Simplement, ens diuen que si volem dir quelcom, però no hi podem
assistir, que enviem un correu.

– Reunió extraordinària Grup Salut:  Es convoca reunió extraordinària per parlar del procés de
privatització de la  funerària.  No s'explica res de nou. Simplement,  deixem constància que
presentarem al·legacions, que els treballadors no tenen garanties de mantenir els seus drets
laborals i que hi ha serveis externalitzats que no es tenen en compte en el plec de condicions.

– Comissió Informativa Serveis Econòmics :Expliquen el mateix que a la reunió extraordinària
del Grup Salut.

– Junta de Portaveus :  Discussió  sobre els  fets  de  Sant  Pere  i  l'atac  amb ous  a l'alcalde.
L'alcalde  assegura  que  l'Ajuntament  no  ha  intercedit  perquè  els  Mossos  citessin  als  tres
militants  d'Arran.  Informen  del  calendari  de  les  properes  setmanes.  A  finals  de  juliol
començaments  d'agost,  es  convocaran  reunions  pel  tema  de  les  auditories  d'INNOVA.  I,
també, passen els actes de l'11 de Setembre, en que el sionista Vicenç Villatoro llegirà el
discurs de la Diada, i els actes institucionals de les festes de Misericòrdia.

– Junta General de GESFURSA: Per una banda es reudeix el capital social de GESFURSA que
passa a INNOVA per pagar deutes, i per altra, s'aprova el plec de clàusules per a la concessió
a 25 anys de la funerària. Votem en contra.

– Ple extraordinari : El mateix que a la Junta General de GESFURSA. També votem en contra.
Intervenim per dir que ens oposem a la concessió perquè és una privatització encoberta, que
es vendre un servei públic, que s'encarirà el servei,  que no es garanteix la continuïtat dels
treballadors i treballadores... i que presentarem al·legacions al plec de condicions en aquesta
línia. S'aprova amb els vots de PP i CiU i l'abstenció d'ARAReus.

Reunions previstes:

– SAGESSA – 23 de juliol
– Festes del Barri Fortuny – 28 de juliol
– Grup Salut – 27 de setembre



Actes on som convidats:

– Visita conseller empresa i ocupació F Xavier Mena – 20 de juliol
– Inauguració Fira de Sant Jaume – 20 de juliol

Comentaris :

– Enviem comunicat de premsa sobre la plantada de l'oposició a la reunió de GESFURSA.
– Convoquem sindicats de la sanitat per realitzar una trobada per debatre sobre aquest àmbit.
– Enviem comunicat de premsa sobre la privatització de GESFURSA.
– Enviem comunicat de premsa sobre el cicle “Cap a la unitat popular!”


