
 INFORME DEL GRUP MUNICIPAL PER A L'ASSEMBLEA DE LA  CUP
(22/04/13 –  26/04/13)

Reunions realitzades :

– Plataforma SOS Ensenyament  Públic:  Ens  expliquen  que  estan  recollint  signatures  per
presentar una proposta de resolució sobre les retallades en ensenyament. La CUP ajudarà a
recollir signatures i presentarà la proposta al Ple perquè pugui ser presentada. També debatem
sobre les principals problemàtiques actuals al sistema d'ensenyament municipal: zonificació,
ràtios de centres, situació del professorat....

– Consell d'Administració Grup Salut :  L'interventor no ve i, per tant, no se li pot demanar
informació  sobre  RELLSA i  la  presidenta  proposa  de  fer  una  reunió  extraordinària  (i  no
remunerada) sobre RELLSA, un cop el nou gerent hagi fet una primera lectura de la situació
de  l'empresa.  La  presidenta  menteix  sobre  diferents  fets  entorn  a  l'actuació  del  comitè
d'empresa. GESFURSA està elaborant el plec de condicions per a privatitzar-la i la presidenta
afirma que no s 'atenta contra els drets dels treballadors. L'ICS està acabant de decidir  la
retallada  del  pressupost  de  2013  (entre  el  7  i  lel  9,5%).  L'aplicació  del  pressupost  tindrà
caràcter retroactiu, per tan pot quedar al descobert els mesos vençuts de l'any. Informen de
canvis en la direcció de GINSA i l'Hospital. A partir de l'1 de juny la inspecció d'hospitalitzacions
passarà a l'HSJR. Això vol dir que 3600 pacients que fins ara anaven al CAP Sant Pere, ara
hauran d'anar a l'HSJR. El Conseller Boi Ruiz ha ordenat d'abandonar el cash pooling.  El
deute a proveïdors actual és de 17M d'euros.  El  CAT Salut  confirma que pagarà el 100%
aquest mes. En parlar de SAGESSA -i en marxa nosaltres- diferents consellers diuen que el fet
que la gent de Terres de l'Ebre que volen fer canvis a SAGESSA és per expulsar la CUP del
Consell d'Administració de l'empresa.

– Junta de Portaveus :  Es parla exclusivament de la contractació dels assessors dels grups
municipals. Diem  que des del primer dia hem dit que els assessors havien d'estar contractats
per l'Ajuntament, enlloc d'INNOVA. I, que fins que això no ha sortit a l'auditoria no s'ha fet res, i
ara se fiquen a córrer. Proposen tres sortides: contractació directe ajuntament (1), pagar a la
CUP perquè contracti l'assessor (2), que el grup municipal obri una compte de cotització a la
Seguretat Social per contractar-lo (3). L'opció 1 queda quasi descartada de sortida per efecte
del Decret espanyol. Diem que si s'acomiada als assessors d'INNOVA se'ls ha d'indemnitzar i
que no se'ls pot retallar ni un sol euro del seu sou, ja que hi ha assessors del govern que estan
fent la mateixa feina i cobren fins a 3.000 €.

– Comissió  Informativa  Urbanisme :  Es  desvincula  el  Centre  d'Art  Cal  Massó  i  l'Institut
Municipal de Museus de Reus i passa a ser directament de l'Ajuntament. Votem en contra de
la proposta inicial del reglament d'ús dels horts urbans, al que presentarem al·legacions. Es
construirà una gasolinera a la carretera de Riudoms de l'Àrea de Guissona i es donen algunes
llicències d'obres més de caràcter menor. Com que la Comissió Informativa de Serveis a les
Perones es feia al cap d'una hora, com sempre, no hi ha hagut temps per fer preguntes. Les
haurem de trametre per escrit a la regidoria corresponent.

– Comissió Informativa Serveis Persones : Presentem una esmena a l'acta anterior, ja que no
constava una queixa sobre un informe que ens van lliurar des de la Regidoria d'Esport que no
corresponia a la nostra demanda. Votem a favor de la prórroga del conveni de l'Oficina Jove
del Baix Camp. Votem en contra dels preus públics de les escoles bressol municipals, ja que
són més cares que les privades, entre d'altres motius. Confirmem que les entitats bancàries
han ofert 14 pisos per a lloguer social. Bankia incompleix el Decret de Guindos i no cedeix cap
pis per al  lloguer social.  Ens tornen a dir  que estan estudiant  la possibilitat de resoldre el
pagament de la plusvàlua a les persones desnonades. Estan en negociacions amb el Centre
Obert Mestral, però s'està primant els interessos econòmics que la funció social. PSC i CUP
demanem detall de les despeses de l'exposició sobre Fortuny.



Reunions previstes:

– Síndic de Greuges – 30 abril
– III Assemblea de Regidors i Regidores de la CUP – 4 maig
– Ple extraordinari - maig

Actes on som convidats:

– Trobada autos locals a l'Ajuntament – 23 abril
– Jornada informativa Cambra sobre preferents – 24 abril
– A Tota Veu – 25 abril
– Presentació llibre “Guerra a Dios” i “Dios” - 25 abril
– Festa del Col·legi d'Advocats – 26 abril
– Inauguració exposició Any Fotuny – 26 abril
– Acte 25è aniversari Consell Comarcal Priorat – 26 abril
– Rebuda institucional Conseller de Justícia de la Generalitat – 26 abril
– 28a Gala de Dansa del Teatre Fortuny – 27 abril
– Presentació Associació Comunitat Rumanesa – 27 abril
– Setmana Cultural Barri Gaudí – 28 abril
– Paella AAVV Sol i Vista – 28 abril
– XII Hores Mini Bàsquet La Salle – 28 abril
– Xerrada família i escola – 30 abril
– Manifestació anticapitalista 1 de Maig 18h Rambla Vella de Tarragona
– Dinar amb president Abertis – 2 maig
– Mostra punts llibre escolar Marià Fortuny – 2 maig
– Tasta la poesia – 7 maig
– Xerrada Aeroport de Reus a la Cambra – 14 maig
– Concert presentació Grup Havaners Balandra – 17 maig

Comentaris :

– Assistim a la roda de premsa de presentació de la manifestació de l'1 de Maig de Tarragona.


