
 INFORME DEL GRUP MUNICIPAL PER A L'ASSEMBLEA DE LA  CUP
(22/10/12 –  26/10/12)

Reunions realitzades :

– Comissió  Treball  Dia  Internacional  Persones  amb  Dis capacitats :  Es  constitueix  una
comissió de treball per organitzar diferents actes al voltant del Dia Internacional de Persones
amb Discapacitats (3 de desembre). Punt 6 Ràdio, Bravium i Taller Baix Camp...  proposen
diferents  activitats  de  sensbilització.  S'anirà  organitzant  el  programa  a  través  de  correu
electrònic entre les entitats assistents a la reunió.

– Reunió Grup Salut : Es pugen els preus dels serveis funeraris en funció de l'augment de l'IPC.
Ens expliquen que cap empresa s'ha presentat al concurs de venda d'accions de la funerària i
que estan plantejant  reenfocar  aquesta  qüestió,  però  no  ens  ofereixen  més informació  al
respecte. Preguntem pels accionistes i socis del Laboratori de referència de Catalunya, SA,
però no ens contesten. Demanem còpies dels contractes entre l'HSJR i INNOVA. No ens les
entreguen.  Demanem còpies dels  contractes  entre RELLSA i  el  Consell  Esportiu  del  Baix
Camp i  l'empresa  Giravolt.  Demanem de  nou  el  catàleg  de  llocs  de treball  de  RELLSA.
Demanem altre cop sobre els diferents procediments de contractació d'obres de les diferents
empreses. La gerència pren nota i se compromet a informar del tema en següents reunions.
Insistim que unes empreses  públiques no han de potenciar  l'activitat  d'empreses  privades
(mútues) en instal·lacions públiques. Només ens recolza una consellera del PSC-PSOE.

– Comissió Informativa Serveis Urbanisme : Informació de les diferents regidories. Tramitació
multes per tinença de gossos perillosos. Signen conveni entre Ajuntament i Consell Comarcal
del Baix Camp per al tractament de residus orgànics a Botarell. Demanem còpia en pdf del
conveni. Es fixa el límit del terme municipal entre Reus, La Canonja i Tarragona.

– Comissió  Informativa  Serveis  Persones :  Es  presenta  el  conveni  de  col·laboració  entre
Generalitat  i  Ajuntament  per  al  manteniment  dels  Plans  Educatius  d'Entorn  fins  al  curs
2014-2015,  però  sense  especificar  la  partida  pressupostària  relacionada.  Presentem
al·legacions a les bases del concurs d'accés a la targeta del transport públic per a persones
discapacitades.

– Comissió Informativa Serveis Econòmics : Informació de les diferents regidories. Diferents
obres es declaren d'interès municipal per excemptar-les del pagament de l'ICIO.

Reunions previstes:

– Reunió SAGESSA – 6 de novembre
– Consell Municipal Discapacitats – 7 de novembre

Actes on som convidats:

– Correllengua – 27 d'octubre
– 7è aniversari AAVV Blancafort – 28 d'octubre

Comentaris :

– Rebem un premi de la Federació de Treballadors de Catalunya en acte d'aquest sindicat a
Ripollet (el Vallès Oriental).




