
 INFORME DEL GRUP MUNICIPAL PER A L'ASSEMBLEA DE LA  CUP
(21/04/14 –  25/04/14)

Reunions realitzades :

– Consell  Administració  Grup Salut:  Expliquen que l'activitat  de  les mútues augmenta  als
diferents centres gestionats per SAGESSA. Del CMQ passaran servei de mútues a les zones
buides  de l'Hospital  St  Joan,  previ  informe de secretaria  sobre  possibles  incompetències.
Votem en contra (només CUP) de l'aprovació de preus per a les mútues.  Estan pendents
d'instruccions del CATSalut sobre terminis de llistes d'espera. Informen que s'han reduit les
principals catorze llistes d'espera a l'Hospital Sant Joan obrint un nou quiròfan (120,000€) que
estarà obert fins al juny. S'obren diferents llistes de treball de diferents centres. Han tancat
pacte amb els treballadors i treballadores de GECOHSA i CMQ. Les primeres han aconseguit
un conveni millor que el de l'HSJR gràcies a l'acció sindical. Preguntem per segon cop sobre
l'assegurança  de responsabilitat  dels  consellers  i  conselleres.  Responen que estan mirant
diferents pressupostos. Preguntem sobre la revisió del procediment de contractació. Diuen que
en quinze dies hauran enllestit el primes esborrany de l'estudi.

– Comissió Informativa Urbanisme :  Instal·laran cendrers públics al  centre de la ciutat.  Les
obres avancen a bon ritme als pisos de la Patacada. Ens expliquen que tenen un pressupost
de 120.000€ per arreglar l'antiga caserna de la Guàrdia Urbana. Els hi recordem que hi ha
moltes formes d'afrontar-ho. S'està realitzant un estudi tècnic Ajuntament-Generalitat  per la
viabilitat de la construcció del baixador de tren a Bellisens. Expliquen que han fet diferents
presentacions del projecte de la Sedera i que el projecte millor valorat és la proposada pel
govern. 

– Comissió Informativa Serveis a les Persones : Votem en contra de les bases de diferents
convenis  pel  requisit  dels  dos  anys  d'empadronament.  I,  també,  perquè  obren la  porta  a
escoles concertades a rebre encara més subvencions públiques. Seguim demanant informació
sobre el GINY (escola circ). 

Reunions previstes:

Actes on som convidats:

– 33a 12 hores minibàsquet La Salle – 22 abril
– Inauguració Setmana Cultural El Cachirulo – 22 abril
– Vermut amb autors locals – 23 abril
– Jornada sobre habitatge FAVR – 24 abril
– XIX Trobada de Caramelles – 26 abril
– Esmorzar AAVV Passeig Misericòrdia – 26 abril
– Teatre La Gata Borda “M'agraden les fruites seques” - 26 i 27 abril
– Paella AAVV Sol i Vista – 27 abril
– Missa aragonesa – 27 abril
– Celebració any Vinyoli – 28 abril
– Actes Dia Mundial Parkinson – 10, 11, 23 i 30 abril
– Cicle “Testimonis” Consultori St Josep Obrer - 30 abril
– Inauguració LXVII Concurs Nacional de Roses Centre Lectura – 10 maig
– Cicle “Testimonis” Misericòrdia Vallès - 22 maig
– Presentació Documental Prim anatomia d'un general – 27 maig
– Cicle “Testimonis” sobre Artur Martí - 5 juny
– Sopar benèfic Lliga contra el càncer – 28 novembre

Comentaris :


