
 INFORME DEL GRUP MUNICIPAL PER A L'ASSEMBLEA DE LA  CUP
(28/01/13 –  01/02/13)

Reunions realitzades :

– Plataforma Afectats  Hipoteca :  La  PAH realitza  una  reunió  amb la  Regidoria  de  Serveis
Socials, en la que ens convida, on es parla sobre el cas de les persones desnonades que han
de pagar els impostos de plusvàlua. En la trobada també hi participa TVE (televisió pública
espanyola) que estava interessada en aquesta qüestió.

– Grup Salut :  Demanem la dimissió de  la  presidenta,  sra.  Teresa Gomis.  La presidenta  no
l'accepta al·legant que que se'ns ha lliurat tota la informació que hem demanat; que no és
veritat  que  no  treballa  en  la  línia  del  decret  post-audiotira;  que s'està  negociant  amb els
comitès  d'empresa;  i  que  no  es  veritat  que  difami  sobre  la  CUP en  diferents  instàncies.
Reiterem la nostra denúncia i insistim en que menteix de nou quan diu que no és veritat el que
estem plantejant. Demanem els convenis amb les mútues, ja que volien aprovar les tarifes que
presten les empreses públiques sense tenir-ne la informació i no hi va haver prou consens per
portar-ho a votació. Gomis nega que Vallribera serà el nou gerent del Grup Salut imposat per
part del Departament de Salut de la Generalitat i el Consorci de Salut i Social de Catalunya.
Plantegem la conflictivitat laboral que hi ha a les diferents empreses del Grup Salut. Abans
d'acabar  la  reunió  la  presidenta  l'abandona  per  atrendre  els  mitjans  i  ja  no  va  tornar.  A
instància sobre el futur de RELLSA el gerent sortint diu que és una decissió política.

– Junta de Portaveus : El proper serà el 15 de febrer. Inauguraran el passatge entre la Raval
Martí Folguera i el barri del Carme. Han creat una nova comissió del Pla Local de Seguretat,
que agrupa tots els cossos de seguretat i emergències, en la qual no hi podem participar. Es
convocarà  la  comissió  de  seguiment  post-auditoria  per  segon  cop  (el  primer  a  l'agost).
S'explica que el nou gerent d'INNOVA ja s'ha posat a treballar i que en breu se sabrà el gerent
del Grup Salut. S'estan fent negociacions per allargar el crèdit de la Fira per poder cobrir la
inversió  després  de  la  recessió  del  contracte  amb  Metrovacesa.  S'està  treballant  amb la
redefinició  de  Redessa,  Fira...  Preguntem sobre RELLSA i  l'alcalde diu que el  nou gerent
resoldrar el conflicte laboral actual, quan l'antic gerent del Grup Salut ens va afirmar que era
una qüestió de voluntat política.

– Comissió Informativa Serveis a les Persones : Arribem amb la reunió començada, ja que no
es van esperar a que acabés la Junta de Portaveus. S'aprova el conveni de col·laboració entre
l'Ajuntament i Ensenyament dels programes PQPI-PT de l'any 2013. Denunciem que no ens
han donat el resultat del concurs de gestió de les activitats dels centres cívics i tampoc un
informe relacionat amb l'activitat del Parc de Nadal.

Reunions previstes:

– Ple – 15 de febrer

Actes on som convidats:

– Projecció del documental “La Salut, el negoci de la vida” a l'HSJR – 28 gener
– Jornada portes obertes Consell Internacional dels Fruits Secs – 1 febrer
– Sopar de cant improvisat Cantaval – 1 febrer
– Exposició fotogràfica Marià Fortuny – 5 febrer
– Exposició Associació Dones Blanca Almendro – 6 febrer



Comentaris :

– Convoquem, realitzem i difonem roda de premsa per exigir la dimissió de Teresa Gomis de la
presidència del Grup Salut d'INNOVA.

– Rebem informe de l'activitat del servei de mediació hipotecària de 2012.


