
 INFORME DEL GRUP MUNICIPAL PER A L'ASSEMBLEA DE LA  CUP
(10/06/13 –  14/06/13)

Reunions realitzades :

– Comissió Especial  Polítiques Habitatge Social:  No hi  assistim per motius d'agenda.  No
obstant,  la reunió només serveix  per  constituir  legalment la  comissió,  sense cap mena de
debat de treball.

– Reunió Comitè d'Empresa de l'HSJR : El comitè d'empresa de l'Hospital ens convoca per
explicar-nos la seva proposta per a la  negociació del  conveni col·lectiu.  Ens traslladen les
seves impressions sobre aquest procés i realitzem un seguit d'intercanvis d'opinions sobre la
qüestió laboral, així com d'altres aspectes de l'activitat de l'empresa.

– Consell Municipal Joventut : S'aplaça la reunió per garantir un mínim de quòrum.

– Consell  Administració Hospital  Sant Joan :  La gerència informa de la circular  que va fer
arribar el comitè d'empresa al consell d'administració, expressant la seva preocupació per la
negociació  del  conveni.  A continuació,  es  fa  un  repàs  de  les  mesures  a  adoptar  per  tal
d'afrontar els 8 M d'euros que s'hauran d'estalviar: rebaixes salarials, DPOs, increment jornada
de treball,  regulació de guàrdies,  tiquets menjadors,  vacances no pagades...  Entre d'altres
mesures  per  a  estalviar,  la  gerència  proposa  seguir  amb  els  insourcings,  incrementar  la
facturació a mútues i privats, aprofundir en la gestió directa de GINSA, tancar planta d'atenció
mèdica i passar llits a una altra planta... Informen que dilluns es reuniran amb la plataforma del
comtiè d'empresa per negociar el conveni. Ens oferim voluntaris per ser presents en aquestes
negociacions. Presidència i gerència avisen que en cas de no signar-se el conveni, se podria
tornar  al  que estableix  l'Estatut  dels  Treballadors.  També fa referència  la  deute  que té  la
Generalitat amb l'Hospital de 36M d'euros, que afecten a la tresoreria, però no a la projecció
pressupostària. S'estudiarà la possibilitat que l'Institut Pere Mata instal·li  “aguts mentals” en
una ala de l'Hospital.  

– Comissió  Informativa  Urbanisme :  L'Ajuntament  apareix  en  un  contenciós  administratiu
afectat per un tema de gestió de residus. Informen que segueixen treballant en la neteja del
barranc de Sol i Vista i continuaran amb el de Mas Calvó. En breu començarà la campanya de
recollida  selectiva  als  barris.  Actualment,  el  percentatge  de  recuperació  és  del  35,74%  i
l'objectiu  és  arribar  al  40%.  Expliquen  la  reunió  mantinguda  amb  la  Ministra  de  Foment
espanyola: va ser positiva i, que a partir d'ara, la Generalitat tindrà reunions periòdiques amb el
Ministeri i l'Ajuntament per fer un seguiment de l'estació intermodal. 

– Comissió Informativa Serveis a les Persones : S'aprova el conveni amb el Consell Comarcal
del Baix Camp per a l'ajut al servei de menjadors escolars 2013-14 per un total de 176,000
euros. S'aprova el preu públic per la inscripció de les activitats d'estiu del Barri Gaudí i Sant
Josep Obrer: 5€/nen/setmana. Les escoles del barri cedeixen les instal·lacions. S'aproven les
bases per l'atorgament de subvencions a les entitats per al foment de l'activitat esportiva a la
ciutat.  S'ha  signat  el  conveni  amb la Creu Roja i  el  Punt  de Voluntariat.  A l'Escola  Isabel
Besora, es donen targetes T-10 del bus als alumnes de forma gratuïta. Informen que el senyor
Xavier Baigés està a càrrec del regidor Sorio i se dedicarà a buscar ajudes a nivell estatal i
europeu.  Informen  que  al  batxillerat  del  circ,  només  hi  ha  hagut  quatre  pre-inscripcions.
Demanem un informe en relació als diners que s'han donat al futbol i a la relació entre Reus
Esport i Lleure i el Club de Futbol Reus Deportiu, SAD.

– Agència de Comerç  i  Turisme :  Votem NO a tots  els  punts (entre ells  els  pressupostos
anuals) que es presenten a la reunió, ja que no ens van facilitar la informació amb antel·lació i
no la podíem analitzar al mateix moment que ens la oferien. Demanem un cop més, que se'ns
lliure  la  informació  amb  antel·lació  per  poder-la  analitzar  correctament  i  debatre-la  en
assemblea. Al torn de precs i preguntes, fem dues propostes que són aprovades:



1.- Van acceptar estudiar amb el Taller Baix Camp ,que sigui aquest qui confeccioni els llums
de Nadal d'aquest any. Per tal d'analitzar les qüestions tècniques de la proposta, se farà una
reunió entre la CUP, Taller Baix Camp i responsables de l'Agència per estudiar-ho. D'aquesta
manera, es podria reforçar el projecte del Taller Baix Camp, ja que la partida pressupostària
destinada als llums de Nadal és força important econòmicament.
2.- Demanem que se deixi de celebrar la “Nit del comerç i el turisme”, ja que considerem que
amb pressupost públic no s'ha de pagar un sopar, sinó que hi ha despeses més importants a
assumir. Ens diuen que mirararan de reorientar la gala de premis per estalviar-se despeses
econòmiques d'aquest tipus.

Reunions previstes:

– Consell Municipal Gent Gran – 18 juny
– Consell Municipal Discapacitats – 19 juny
– Consell Municipal Institut Puericultura Dr Frias – 20 juny

Actes on som convidats:

– 13a Setmana Solidària – 11 a 15 juny
– Acte cloenda Mas Pintat – 13 juny
– Dinar amb Felip Puig – 13 juny
– Concert Jaume Blanc Bartrina – 14 juny
– Seguici Festiu Barcelona a Reus – 15 juny
– 16è Sopar Solidari – 16 juny
– XXIIIè Aplec Mas Abelló – 15 i 16 juny
– Acte reconeixement docents centres educatius – 17 juny
– Acte cloenda Voluntaris per la llengua – 18 juny
– Exposició 20 anys de Palau Bofarull – 18 juny
– Barraques Festa Major – 20, 21, 22 i 23 juny
– Festes Barri Sol i Vista – 21, 22 i 23 juny
– Pregó Festa Major – 24 juny

Comentaris :

– Enviem i difonem nota de premsa sobre l'acció de penjar bates davant dels CAPs del Camp i
Baix Penedès.

– Enviem i difonem nota de premsa sobre el treball voluntari a l'HSJR, mentre els consellers i
conselleres de SAGESSA en neguen a prescindir de la dieta per assistència a les reunions.


