INFORME DEL GRUP MUNICIPAL PER A L'ASSEMBLEA DE LA CUP

(20/03/17 – 26/03/17)
Activitat del Grup Municipal
Comença la setmana del dilluns abordant col·lectivament les conseqüències polítiques i d'altes
tipus derivades del ple municipal de la setmana anterior, que va ser significatiu per molts fets,
especialment pel fet que tots els partits del consistori al marge de la CUP s'han fet seus els
arguments de FCC per no internalitzar el servei de la recollida de la brossa demostrant una certa
coordinació a l'hora d'esgrimir-los al ple anterior.
El dilluns se celebra la sessió informativa sobre la formulació de comptes del 2016 de l'Hospital
Universitari Sant Joan de Reus, on s'hi palesa l'evidència que Reus continua tenint, més agreujat,
el forat de l'Hospital, amb un dèficit de 8 milions d'€, amb l'agreujant que les fonts de reserva de
Gecohsa s'han aminorat i per tant de cara al futur, si continua l'actual model pel qual se'n fa càrrec
la ciutadania de Reus, previsiblement serà costós.
El mateix dilluns se celebra el Consell d'Administració de l'empresa municipal REDESSA on s'hi
passa revisió del treball realitzat en les diferents divisions d'aquesta, Tecnoparck, Fira, lloguer
social, viver d'empreses, operacions immobiliàries... . S'hi constata el fet que la resta de grups
municipals continuen amb l'ostentació d'hostilitat manifestada en l'anterior ple. La CUP no signa
els comptes del 2016 en coherència a la decisió pressa pel que fa als pressupostos.
Durant el dimarts es produeixen roda de contactes amb periodistes arran de la situació generada
a l'Hospital Sant Joan. També es prepara la rèplica davant de la situació creada per les novetats
en el cas INNOVA, en concret pel que fa a la peça relacionada amb el cas de les pròtesis de
Traiber i les seves derivades.
El dimecres es realitza consell d'administració de Reus Transport Públic on a banda d'informar
d'alguns aspectes relacionats amb aquesta empresa municipal, els consellers han de decidir si
signen els comptes generals de l'any 2016 d'aquesta societat. La CUP no els signa. També s'hi ha
d'aprovar què es fa amb la proposta per part de direcció d'aquesta empresa respecte a la nova
flota de vehicles que es vol per a l'empresa, posen sobre la taula la possibilitat de fer un rentting o
bé una compra de nova flota; la CUP hi vota desfavorablement atès que arriba la documentació
molt justa com per a que els consellers prenguin una decisió amb prou fonament, a més sense
documentació tècnica annexada. S'acorda que en el concurs es valorarà quina de les opcions és
més interessant.
Dijous es realitza roda de premsa relacionada amb la valoració dels acords de pressupostos de
l'any 2016 ara que fa un any que la CUP els va signar amb el govern, fent autocrítica però també
advertint del model incompatible de fons entre el que proposa la CUP i la resta del consistori a dia
d'avui.
El divendres el Grup Municipal fa una roda de premsa arran de l'obertura del secret de sumari de
la peça número 1 del cas INNOVA.
Al llarg de la setmana es van treballant temes relacionats amb diverses campanyes i assumptes
que està duent a terme la CUP, com ara el treball realitzat per a que la CUP faci les seves
aportacions en la nova ordenança de tinença d'animals o en la campanya relacionada amb el
servei de la brossa que la CUP està realitzant.
Igualment s'atenen diferents consultes, gestions logístiques i atenció de casos particulars i
col·lectius que van passant pel despatx.
A sota resum de la Junta de Portaveus i del Ple celebrats el dia 15 de març i 16 de març.
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El resum de les reunions i consells d'administració ja hi són a la pàgina anterior

REUNIONS I ACTES INSTITUCIONALS PREVISTOS PER AL SETMANA QUE VE
–
–
–
–
–
–

Consells d'administració del Grup Salut. 27/03/2017.
Xerrada Dones en política. Taula rodona dilluns a les 18:30h al Casal de les Dones.
Consells d'administració del Grup Salut. 28/03/2017.
Comissió targeta resident. 29/03/2017.
Consorci Normalització Lingüística. 30/03/2017.
Consell d'Administració de Reus Serveis Municipals. 30/03/2017.

PREMSA
Hem anat treballant per les xarxes tot allò que fa referència a l'actualitat municipal:
http://cupreus.cat/?p=866

ACTES ALS QUE ASSISTIM
–

La Mariona assisteix a la Gincama per les Llengües organitzada el CNL, el dia 21/03/2017.

La Mariona assisteix a l'acte organitzat per un col·lectiu de dones musulmanes, el dia
26/03/2017.
–

