
 INFORME DEL GRUP MUNICIPAL PER A L'ASSEMBLEA DE LA  CUP
(06/01/14 –  10/01/14)

Reunions realitzades :

– Junta de Portaveus : Hi ha un important endarreriment amb l'aprovació de les actes, ja que al
departament de secretaria no donen a l'abast. També s'han d'entregar tots els decrets de 2013
a la Subdelegació del Govern espanyol. Per aquest motiu s'han contractat dues persones en
plans  d'ocupació  per  resoldre  aquesta  situació.  A  finals  de  mes  s'inicien  les  obres  de
metrovacesa.  Al  2015  s'ha  de  pagar  el  crèdit  de  les  obres  de  l'Hospital  de  35M d'euros.
Aquests havien de sortir de l'operació immobiliària del Pich Aguilera, la qual no tira endavant.
S'està negociant amb el BBVA per tal d'allargar el crèdit per poder fer front al seu pagament.
Informen que ha entrat en vigència la Ley de Racionalización de la Administración Local. Faran
una  xerrada  formativa  sobre  aquesta,  i  d'altra  legislació  pendent  d'aprovar  a  Madrid  que
implica forts canvis en l'estructura empresarial. La Generalitat deu actualment 37M d'euros.
Plantegem dubtes sobre el futur de RELLSA arran de l'aprovació de la Ley de Racionalización.
Ningú  ens  sap  respondre  al  respecte.  Preguntem  per  la  resposta  de  l'Ajuntament  a  les
operacions il·legals  de publicitat  de diferents empreses a la  ciutat.  Ens responen que s'ha
multat  a  aquestes.  El  dia  31  de  gener  s'aprovaran  les  places  dels  assessors  dels  grups
municipals com a personal eventual de l'Ajuntament, conjuntament amb el conjunt del Catàleg
de Treball. El PSOE planteja una moció sobre el tema de l'habitatge en recerca de consens.
Com a CIU diuen que si cal buscar consens que se passi a la comissió d'habitatge que va
crear l'Ajuntament. Com a CUP proposem que si es vol presentar una moció descafeïnada si
afegeixi un annex que especifiqui que en cas d'incompliment de la llei l'Ajuntament persegueixi
activament els bancs, tal i com demana la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca.

Reunions previstes:

– Ple – 31 gener
– Ple – 28 febrer

Actes on som convidats:

– Concert de Cap d'Any de la sanitat a Barcelona – 9 gener
– Conferència “Gaudí cristià exemplar: raons d'una beatificació” - 9 gener
– Exposició 25è aniversari Cor Mestral – 9 gener
– Presentació llibre sobre Ramon Amigó – 10 gener
– Roda de Premsa Reus Amunt – 21 gener
– Eurcaristia de l'Arquebisbe per beatificació màrtirs Pare Manyanet – 1 febrer

Comentaris :

–


