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

(19/06/17 –25/06/17)
Activitat del Grup Municipal
Setmana de treball intern a banda de les reunions institucionals de les que en teniu el resum a
sota.
Dilluns hi ha Comissió Informativa de Serveis Generals i Econòmics, en teniu el resum a sota.
Dimarts la CUP, conjuntament amb sis entitats més, CCOO, CGT, el Gepec, de9Reus, EuiA i
Procés Constituent (més el Partit Demòcrates que hi era present fent suport al debat públic sobre
aquest tema) presenten l'espai de coordinació de treball per tal d'internalitzar el servei de la neteja
viària i recollida de residus a Reus.
Dimecres se celebra el Consell d'Administració de Reus Mobilitat i Serveis, en teniu el resum a
sota.
Dijous se celebren els consells d'administració de l'Hospital Sant Joan de Reus, de la Clínica
Fàbregues i de l'Hospital de Móra, en teniu el resum a sota. El mateix dia també hi ha el Consell
General de l'IMFE Mas Carandell. Finalment, dijous també hi ha el Consell d'Administració de
l'empresa Reus Transport Públic, en teniu el resum a sota.
Divendres hi ha Junta de Portaveus i ple municipal referent al desistiment de les al·legacions
presentades per diferents col·lectius i particulars als pressupostos municipals, en teniu el resum a
sota.

Tot seguit tota la resta d'activitat institucional de la CUP a llarg de la setmana.

INFORME DEL GRUP MUNICIPAL PER A L'ASSEMBLEA DE LA CUP
1.-RESUM REUNIONS INSTITUCIONALS:
Comissió Informativa de Serveis Generals i Econòmics

19/06/2017

En nom de la CUP hi assisteix la Marta Llorens,la Mariona i el Xavier Angelergues
S'hi aborda el tema de les al·legacions presentades als pressupostos municipals. En el punt de
sota que fa referència al resum del ple, hi està resumit. Les persones de la CUP en aquesta
comissió demanen perquè no s'ha activat cap protocol referent a l'onada de calor que fa dies que
està instal·lada i no s'activen accions com ara obrir les piscines uns dies abans de l'obertura
oficial, petició que rep la resposta airada del regidor competent que es limita a informar que la
piscina municipal s'obrirà el dia 26 de juny.

Consell d'Administració de Reus Mobilitat i Serveis

21/06/2017

En nom de la CUP hi assisteix el Xavier Angelergues
–

–

Estudi Mercat del Carrilet: s'hi vota la realització de la segona part de l'estudi del Mercat
del Carrilet que fa Mercats de Barcelona. Ja se n'ha fet una primera part d'aquest estudi,
pel que sembla el govern municipal vol impulsar una gran reforma de grans dimensions
arquitectòniques i urbanístiques, el representant de la CUP en coherència amb el criteri
expressat en anteriors ocasions hi vota desfavorablement.
Obres al pàrquing Mercat del Camp que gestiona Reus Serveis Municipals: el representant
de la CUP hi vota desfavorablement.

Consell d'Administració de Reus Transport Públic

23/06/2017

En nom de la CUP hi assisteix el Xavier Angelergues
En aquest consell s'hi informa de les possibilitats respecte als nous autobusos, que poden ser de
gas, de dièsel, elèctrics o bé híbrids. Està en estudi econòmic encara.

Consell d'Administració del Grup Salut

22/06/2017

En nom de la CUP hi assisteixen la Marta Llorens, el Xavi Milian i la Mariona
Són els consells d'administració de l'Hospital Sant Joan de Reus, de la Clínica Fàbregues i de
l'Hospital de Móra. En aquests s'hi aborda la possibilitat de tornar-se a presentar al concurs que
obri la Generalitat per a la gestió de l'Hospital de Móra. També s'hi porta el punt referent a al pla
estratègic en atenció sanitària del Camp de Tarragona pel període 2016-2020, al qual la CUP vota
desfavorablement.

PLE AL·LEGACIONS PRESSUPOSTOS

23/06/2017

En primer instància s'hi dirimeix la Junta General de l'Hospital Sant Joan de Reus. El primer
punt a aprovar és l'aprovació dels comptes anuals del 2016 de l'Hospital Sant Joan, i
posteriorment l'aprovació dels comptes consolidats, que inclouen els de la Clínica Fàbregues i els
de l'Hospital de Móra. La CUP hi vota en contra ja que són al plasmació de en números de la
gestió que ha portat a successives causes de dissolució de la societat i que també ha causat el fet
que l'Ajuntament hi hagi hagut d'injectar diners. Malgrat el vot de la CUP, s'aproven els comptes
anuals.

Ple. Resolució de les al·legacions presentades als pressupostos de l'any 2017
És l'únic punt del dia, la resolució desestimant les al·legacions que s'han presentat als
pressupostos municipals. Hi ha 4 al·legacions diferents:
1- Una del partit DenouReus demanant l'acompliment de l'acord entre CUP i el govern municipal
l'any 2016 referent als pressupostos participatius.
2- Una del partit Demòcrates que demanava que es paguin les quotes a pagar a l'AMI estipulades
en el pressupost municipal.
3- Una de la CGT que demanava un procés negociador entre Ajuntament i sindicats dels
treballadors de l'Ajuntament per negociar la Relació de Llocs de Treball i la Plantilla.
4- Al·legació d'un particular que fa referència a una petició que fa en matèria d'urbanisme.
Les quatre al·legacions són desestimades en l'informe tècnic que fa l'Interventor municipal ja que
no superen els supòsits que delimita la llei. El regidor de govern d'Hisenda es limita a explicar
l'informe tècnic de l'Interventor.
La intervenció de la portaveu de la CUP fa referència les tres primeres de les quatre al·legacions
que es presenten ja que la CUP les ha impulsat al ple municipal, i es fa denúncia per part de la
CUP que el debat es delimiti per part del govern a criteris tècnics únicament, apart de denunciar la
manca de compromís i de paraula del govern municipal. La CUP vota en contra de la resolució de
les al·legacions, tanmateix aquestes s'aproven.

2.-REUNIONS I ACTES INSTITUCIONALS PREVISTOS PER AL SETMANA QUE VE:
–

Consell Municipal de la Discapacitat. 27/06/2017

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

4.-ACTES ALS QUE ASSISTEIX EL GRUP MUNICIPAL:
Pregó de Festa Major al Saló de Plens de l'Ajuntament. Xavier Angelergues, Mariona,
Marta Puig, Marta Llorens, Oriol. 24/06/2017
–

