
 INFORME DEL GRUP MUNICIPAL PER A L'ASSEMBLEA DE LA  CUP
(24/11/14 – 28/11/14)

Reunions realitzades :

– Junta General INNOVA : No hi assistim per motius d'agenda

– Consell  Assessor Urbanisme :  Més que una reunió, consisteix en una xerrada del regidor
d'Urbanisme amb diferents tècnics,  sobre l'estat  actual  del  procés de redacció del  POUM.
Demanarem tota la informació per poder-la analitzar.

– Consell Administració Grup Salut : Es retiren els punts de l'ordre del dia que fan referència
als pressupostos de 2015 i s'emplaça a aprovar-los al Consell del dia 11 de desembre. Es
retira també la proposta de direcció mèdica de l'Hospital Sant Joan de Reus. La Sra. Teresa
Gomis i el Sr. Font de Rubinat van a dinar al Círcol (pagant l'empresa) amb els facultatius de
l'Hospital  per  fer  una reunió  d'esquenes al  gerent  per  tal  de  tombar  la  seva proposta  de
candidat a la direcció mèdia i realitzar un procediment intern per escollir el nou director mèdic.
La proposta dels dos consellers de CiU va en contra del posicionament del Gerent. Així ho
explicita en el transcurs de la reunió el propi Gerent. El Gerent lliura un informe amb el sou i
les funcions de les dues darreres persones contractades en càrrecs de direcció, tal i com vam
demanar. També dóna informe sobre l'IVA que les fundacions del Grup han de pagar a l'Estat
(175.000 €), que també vam sol·licitar des de la CUP. Durant una hora es parla sobre les
filtracions a la premsa de la gestió del centre. Demanem informació sobre si s'ha arribat a
algun acord amb els treballadors de primària. El gerent respon que no. Traslladem la voluntat
del Comitè d'Empresa que el Consell  d'Administració es faci seva la defensa de l'Hospital
davant els informes del CATSalut. Arran de la reunió que vam tenir amb altres sindicats i grups
de treball de la sanitat, amb el Dr. Mercadé (director CATSalut Tarragona) preguntem sobre els
terminis de presentació de les factures al CATSalut, que segons ell és el motiu del retard en
l'abonament d'aquestes. El director econòmic-financer Carles Abelló, respon que això només
fa referència a la facturació relativa a rehabilitació i que no arriba ni al 3%, i que per tant,
aquest no n'és el motiu. Ens emplaça a comunicar-li directament al Dr. Mercadé. Demanem
que no es reprodueixin els errors de la darrera negociació del conveni amb els treballadors de
l'Hospital i  que l'empresa calendaritzi  la negociació per evitar que aquesta negociació sigui
instrumentalitzada en motiu de les eleccions sindicals al centre. Votem en contra de l'acta de la
reunió  anterior,  ja  que  no  consten  moltes  de  les  explicacions  donades  en  aquella.
Posteriorment  enviem  un  escrit  a  secretaria  per  tal  que  aquests  posicionament  constin
explícitament a les actes.

– Comissió Informativa Serveis Econòmics : Votem en contra de l'aprovació dels preus públics
del  servei  de  públic  d'aigua i  clavegueram.  Ens  abstenim  sobre  la  liquidació  a  l'empresa
EULEN per als treballs realitzats als centres escolars que fins a dia d'avui estaven pendents de
pagament (102.000€). Ens abstenim en la renovació del conveni amb l'Autoritat del Transport
Metropolità del Camp de Tarragona per a la subvenció de les línies de l'Aeroport i l'Hospital.
Recordem que fa sis o set mesos que estem esperant un informe amb la facturació de totes
les àrees de l'Ajuntament i emplacem al nou president de la Comissió (Sr. Enrech) que contacti
amb l'antiga presidenta (Sra. Alegret) perquè ens responguin totes les instàncies pendents.

– Junta de Govern Local : S'aprova la liquidació d'EULEN i el conveni amb l'ATM explicats a la
Comissió  Informativa  de Serveis  Econòmics.  Es deix sobre la  taula l'aprovació del  Pla de
Polítiques de Gènere. 

Reunions previstes:



– Junta de Portaveus – 1 desembre
– Consell General Institut Municipal Dr. Frías – 2 desembre
– Consell Grup Salut – 11 desembre
– Ple extraordinari pressupostos – 20 desembre

Actes on som convidats:

– 35è aniversari Taller Baix Camp – 25 novembre
– Manifestació contra la violència de gènere – 25 novembre
– Cicle Testimonis Salvador Palomar – 27 novembre
– Recepció Conseller Infraestructures Santi Vila – 28 novembre
– Sopar benèfic Lliga contra el càncer – 28 novembre
– Setmana de la Discapacitat – 28 novembre
– Taller de jocs en català – 29 novembre
– Nit del Comerç i del Turisme – 29 novembre
– Xerrada autisme al Mas Pintat – 1 desembre
– Dia Internacional Persones amb Discapacitat – 2 desembre
– Exposició fotogràfica la memòria dels barris – 12 desembre
– Concert de Cap d'Any de la Sanitat – 13 gener

Comentaris :

– Realitzem roda de premsa sobre el Pla de Polítiques de Gènere: http://reus.cup.cat/noticia/la-
cup-creu-que-el-pla-de-pol%C3%ADtiques-de-g%C3%A8nere-%C3%A9s-paper-mullat

  


