
 INFORME DEL GRUP MUNICIPAL PER A L'ASSEMBLEA DE LA  CUP
(09/12/13 –  13/12/13)

Reunions realitzades :

– Consell Municipal Discapacitat : El nostre representant no hi pot assistir per motius de salut.

– Consell General Institut Puericulatura : La reunió es suspèn per manca de quorum.

– Comissió  Informativa  Serveis  Econòmics :  El  nostre  representant  no  hi  pot  assistir  per
motius d'agenda.

– Consell  del  Centre  Normalització  Lingüística :  Bàsicament  es  va  demanar  que  els
ajuntaments  s'impliquessin  en  el  pagament  que  els  corresponia.  Que  tots  havien  dit  que
pagarien el 50% del 2013 abans d'acabar l'any i encara no s'havia fet; i que, després, encara
quedava el 50% restant (com a CUP hi estarem a sobre). A part d'això, resum d'activitats fetes
i pressupost de cara al 2014: el mateix que el 2012 sense les pagues dobles.

– AMERSAM : Ens reunim amb el gerent de l'empresa per tal de xerrar sobre els estacionaments
que gestionen i la mobilitat de vehicles a la ciutat. Ens dóna un plànol de la ciutat on hi consten
tots els aparcaments municipals i zones blaves. Debatem sobre diferents problemàtiques de
les usuàries i plantegem possibles alternatives per millorar la mobilitat. Trametrem el document
a la comissió de territori i urbanisme perquè ho estudii. 

– Consell IMFE Mas Carandell : Presenten la nova directora del centre. Expliquen que en motiu
del  25è  aniversari  s'organitzaran  diferents  actes.  Expliquen  que  tres  treballadores  van
denunciar a l'IMFE per canvi en les condicions de treball. Que dues ja han tornat com estaven i
que la tercera està pendent de sentència.  Expliquen que han reformulat el web. Expliquen
l'oferta de cursos de formació.  S'aproven els pressupostos (hi  votem en contra).  Arran del
nostre vot negatiu la regidora d'ensenyament mostra la seva indignació (intervé per primera
vegada a la reunió). La presidenta i directora del centre intervé. La regidora ja no intervé més
en tota la reunió. S'aproven els preus públics dels cursos (som els únics que hi votem en
contra), ja que creiem que aquests haurien d'estar més subvencionats en ser adreçades a
persones amb pocs  recursos  econòmics.  S'aprova conveni  s'intercanvi  de  serveis  amb la
Fundació IMFE Mas Carandell (som els únics que hi votem en contra), ja que no entenem la
doble estructura jurídica. S'inicia el torn de preguntes, on només hi intervé la CUP: Demanem
que tota la documentació de la reunió sigui lliurada amb una antel·lació mínima de deu dies i
no per capítols. Els fem saber que convé llegir-se els assumptes amb calma i que, a més, cal
contrastar les informacions presentades, per la qual cosa 24h no és temps suficient per fer
aquesta tasca. També els comentem que si la temporització de lliurament de la paperassa és
aquesta, des de la CUP considerem innegociable donar el vist-i-plau als assumptes exposats,
doncs volem tenir la informació meditada i contrastada. La presidenta respon que l'IIMFE mou
molta paperassa i tenen com a norma no embussar els e-mails, per la qual cosa procuren no
afegir més documentació que la estrictament necessària. Tot seguit ens diu que si volem la
documentació completa que la demanem i l'anem a buscar uns dies abans. Responem que
així ho farem, ara, que després de dos anys ens ho han confirmat. 

– Grup SAGESSA : El secretari de l'Ajuntament és nomenat secretari de SAGESSA. Es retiren
de l'ordre del dia els punts sobre la retribució del personal de GINSA, AIE. Es nomenen els
auditors  de  les  fundacions  (hi  votem  en  contra  ja  que  no  hi  tenim  accés).  S'explica  la
convocatòria del procés de selecció per lliure designació d'un nou director general de GINSA,
AIE. Cobrarà 135.000€ bruts anuals. Proposem que aprofitant el canvi de nou director general,
que es realitzi una auditoria de les fundacions. Desitgem al director general sortint, Sr Benet,
no tingui la mateixa sort que el senyor Prat.

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



– Junta General INNOVA :  El nostre representant no hi pot assistir per motius de salut.
 

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

Reunions previstes:

– Consell Municipal Serveis Socials – 17 desembre
– Ple Pressupostos – 21 desembre

Actes on som convidats:

– Presentació llibre “Habitar, diccionari visual dels usos de la casa” - 2 desembre
– Acte “No perdem el tren” - 3 desembre
– Dia Internacional del Voluntariat al Casal de la Dona – 5 desembre
– Jornades empreses saludables – 10 desembre
– Entrega Premis Angeleta Ferrer – 11 desembre
– Sopar AAVV Barri Gaudí – 13 desembre
– Roda de premsa Reus Amunt – 16 desembre
– Presentació CD Nadales Escola Marià Fortuny – 20 desembre
– Inauguració Parc Infantil de Nadal – 27 desembre
– Concert de Cap d'Any de la sanitat – 9 gener

Comentaris :

– Enviem nota de premsa amb les primeres vint-i-cinc adhesions a l'acusació popular i a l'equip
promotor de la manifestació en defensa de la sanitat del 14 de desembre.

– Enviem nota de premsa amb les mocions que presentem al Ple
– Enviem nota de premsa amb les preguntes que presentem al Ple
– Convoquem,  realitzem  i  difonem  roda  de  premsa  per  presentar  l'acusació  popular  i  la

manifestació en defensa de la sanitat pública.


