
 INFORME DEL GRUP MUNICIPAL PER A L'ASSEMBLEA DE LA  CUP
(17/12/12 –  22/12/12)

Reunions realitzades :

– Consell  Rector  Hospital  Móra  d'Ebre :  Informació  econòmica.  El  gerent  del  Grup  Salut
anuncia que plega. Ens passen un informe de la prestació de serveis que fa l'Hospital a la
ciutadania de la Ribera d'Ebre, Terra Alta i Priorat (llistes d'espera, operacions...).

– Síndic de Greuges de Catalunya : Assistim a la rebuda institucional al Síndic de Greuges de
Catalunya, amb qui només podem intercanviar unes paraules breument.

– Consell Municipal Serveis Socials : No hi podem assistir perquè la representant treballa en
aquella hora. Estem mirant de buscar una substituta perquè no torni a succeí.

– Veïns carrer Astorga, Flix i Pintor Fuster : Ens traslladen la seva preocupació per l'accés de
velocitat generalitzat dels vehicles que circulen per aquesta zona. Traslladem aquesta qüestió
al regidor de via pública, que ens informa que col·locar mesures correctives té un cost d'entre
12 i 35.000 euros, i no és una inversió prioritària.

– Treballadors/es  entitats  bancàries :  Ens reunim amb diferents  treballadors i  treballadores
d'entitats  bancàries per  intercanviar  opinions respecte els  problemes de l'habitatge i  de la
situació de crisi actual.

– Grup Salut :Informen sobre el “cash pooling”. Preguntem com repercuteix el desmantellament
del “cash pooling”. Responen que depèn de la decissió política. S'aprova el traspàs d'1 milió
d'euros de GESFURSA a l'Ajuntament, que ha de servir per reduir el volum de l'empresa per
facilitar-ne la seva venda. Gomis diu que si el preu que s'ofereixi per la compra de la funerària
és “molt baix” no es vendrà. Expliquen les mesures de seguretat per la festa de Cap d'Any al
Pavelló  Oiímpic.  Mostrem el  nostre rebuig al  tracte rebut  per  part  de la  presidència en la
darrera reunió del Grup SAGESSA en que es va vetar una proposta, que finalment va ser
votada per l'insistència d'un altre conseller. Diem que ens plantegem demanar la dimissió de la
senyora Teresa Gomis si  continua aquesta actitud.  Els treballadors de Gesfursa continuen
sense voler fer hores extres.

– Comissió  Informativa  Serveis  Econòmics :S'aproven  les  tarifes  de  l'aigua  de  2013  en
correlació a l'increment de l'IPC. S'aproven els pressupostos consolidats de l'Ajuntament amb
el nostre vot en contra.

– Junta de Portaveus : El representant de la CUP no hi pot assistir per motius de salut.

– Ple: El representant de la CUP no hi pot assistir per motius de salut.

Reunions previstes:

– Tarragona Solidària – 27 desembre

Actes on som convidats:

– Concert de Nadal – 23 de desembre
– Inauguració Parc de Nadal – 27 de desembre

Comentaris :



– Realitzem una Audiència Pública per fer balanç de la feina realitzada l'any 2012 a l'Ajuntament.
– Rebem una “Carta als Reis” de l'Escola Els Ganxets, demanant que no es tanqui el centre.
– Convoquem, realizem i difonem roda de premsa sobre el posicionament de la CUP respecte la

proposta de pressupostos 2013.


