
 INFORME DEL GRUP MUNICIPAL PER A L'ASSEMBLEA DE LA  CUP
(16/12/13 –  21/12/13)

Reunions realitzades :

– Consell  Municipal  Serveis  Socials:  El  nostre  representant  no  hi  pot  assitir  per  motius
laborals.

– Consell Administració Grup Salut : Nomenament de la directora provisional del CMQ Reus.
Prova pilot per traslladar les consultes del CMQ a l'HSJR. A l'HSJR ha augmentat en un 17,2%
l'activitat destinada a mútues i privats. El trasllat de l'activitat del CAP St Pere a l'HSJR ha
suposat un estalvi  de 33.000€. S'està realitzant  un informe sobre la  contractació del Grup
Salut. L'Institut Pere Mata disposa de quatre llits de xiquets amb problemes de salut mental a
l'HSJR. Sol·licitem els pressupostos de les diferents fundacions i ens responen que ho hem de
sol·licitar per escrit a l'OAC. Demanem informació sobre llistes d'espera i llits tancats. Informem
que encara no se'ns ha lliurat el llistat de llocs de treball de RELLSA. S'aproven les tarifes del
Grup Salut per a mútues i privats (votem en contra). S'aprova conveni entre CMQ i Fundació
Atenció  Social  de  SAGESSA (votem  en  contra  fins  que  no  tinguem  informació  de  les
fundacions).

– Comissió Informativa Serveis Urbanisme: Aprovació de conveni amb l'Agència Catalana de
Residus i ECOEMBES per a la gestió del reciclatge d'envasos.

– Comissió Informativa Serveis Econòmics : Abandonem la participació a l'entitat Associació
Barcelona Aeronàutica i de l'Espai. S'aprova el plec de clàusules administratives del concurs
del servei de vigilància de l'edifici de l'Ajuntament, organismes autònoms i ens dependents.
S'aprova  l'assegurança  sanitària  del  personal  de  l'Ajuntament,  empreses  i  organismes
autònoms a la mútua ASISA (hi votem en contra). Sol·licitem informe econòmic del cost del
mapping (espectacle nadalenc a la façana de l'Ajuntament).

– Comissió Informativa Serveis Persones : S'aproven preus públics de la regidoria de cultura.
S'aproven preus públics de les activitats dels centres cívics i el Casal de les Dones (votem en
contra). Reitarem que se'ns lliuri un informe sobre l'activitat i el cost del GINY. Informen sobre
la campanya de recollida de joguines. Es rebran 315,000€ de la Diputació per a les escoles
bressol. 

– Junta de Govern Local : Després de més de trenta anys, la ciutadania pot assistir a una Junta
de Govern Local, tot i que sense poder-hi intervenir. En aquesta s'aproven diferents encàrrecs
de l'Ajuntament a les empreses municipals, així com diferents subvencions a entitats de la
ciutat i convenis amb d'altres administracions.

– Junta de Portaveus : S'informe de l'ordre del dia del Ple.

– Ple extraordinari  de Pressupostos :  A la  secció “mocions presentades” del  web del Grup
Municipal, trobareu el discurs íntegre.

Reunions previstes:

–

Actes on som convidats:

– Roda de premsa Reus Amunt – 16 desembre (cancel·lada)
– Presentació CD Nadales Escola Marià Fortuny – 20 desembre
– Vermut FAVR – 20 desembre



– Concert a la Prioral – 21 desembre
– Vermut de Nadal AAVV Mas Vilanova – 22 desembre
– Inauguració Parc Infantil de Nadal – 27 desembre
– Concert de Cap d'Any de la sanitat – 9 gener
– Roda de Premsa Reus Amunt – 21 gener

Comentaris :

– Enviem nota de premsa amb la valoració de la CUP dels Pressupostos 2014 de l'Ajuntament,
organismes autònoms i empreses municipals.

– Enviem nota de premsa sobre el nou informe de la Guardia Civil, en relació a les gestions de
l'advocat de Josep Prat per cobrar els seus honoraris, que forma part de la peça aixecada de
secret pel jutge.


