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

(01/01/18– 31/01/18)
Activitat del Grup Municipal
La Candidatura d'Unitat Popular a Reus, després del parèntesis de Nadal, fa anàlisis de la situació
creada a Catalunya després de les eleccions del 21 de desembre, tant a nivell català com a nivell
local, i per aquest motiu l'assemblea local de la CUP de Reus engega un procés de reflexió
participativa que es dinamitzarà en el marc d'una assemblea plenària oberta a militants i
simpatitzants de la CUP.
Així mateix, s'han anat fent reunions de coordinació entre diferents comissions internes de treball
de la CUP amb el grup municipal, per tal de desenvolupar diferents aspectes d'interès ciutadà.
L'activitat institucional del grup municipal de la CUP de Reus ve marcada pels pressupostos
municipals del 2018, que el govern municipal de Reus torna a vincular a una qüestió de confiança
a l'alcalde Carles Pellicer. Aquest mecanisme es pot usar dos vegades per cada mandat municipal
de 4 anys, i obliga a la resta de l'oposició a buscar una alcaldessa alternativa si es vol impugnar
pressupostos i alhora canviar de govern municipal.
Per altra banda, el grup municipal atén a col·lectius i ciutadans de peu que assisteixen al despatx
en cerca de suport i assessorament, especialment en temes relacionats amb serveis socials.
Seguint aquesta línia, membres del grup municipal es reuneixen amb tècniques i regidora de
Serveis Socials per fer seguiment de casos.
Finalment, al marge de les reunions explicades en el resum de sota, el dia 22 de gener es
realitzen les comissions informatives de Territori i Urbanisme, de Serveis Generals i Econòmics i
de Servei a les Persones, comissions on bàsicament s'hi tracta el tema del pressupost municipal i
informació que posteriorment passa pel ple municipal.
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CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE REUS SERVEIS MUNICIALS 09/01/2018
Hi assisteixen en nom de la CUP la Marta Llorens, l'Edgar i el Xavi Angelergues.
En aquesta consell d'administració s'hi presenta el pressupost de l'any 2018 per tal de ser aprovat.
Recordem que a Reus Serveis Municipals, hi ha la divisió de serveis Funeraris de Reus i Baix
Camp, i la divisió d'Aigües de Reus, i per tant també se n'ha d'aprovar els respectius
pressupostos. La CUP hi vota en contra, tanmateix s'acaben aprovant.
També es vota una permuta de solars entre REDESSA i Reus Serveis Municipals, per tal d'ampliar
l'espai d'un centre especial de treball, la CUP hi vota favorablement i s'acaba aprovant.

CONSELL MUNICIPAL DE L'ESPORT 15/01/2017
Hi assisteix en nom de la CUP el Joan Z
S'hi tracten tres punts importants:
–

–
–

Mapa d'Instal·lacions Esportives Municipals: s'està treballant segons diuen per
l'actualització d'aquest mapa, en el que s'hi reflecteix l'estat de les instal·lacions esportives
municipals, usos i previsions de futur de les mateixes.
Bases de les subvencions d'usos de les instal·lacions esportives: s'informa de manera molt
genèrica, sense entrar al detall.
Candidatura Reus Ciutat Esport 2019: es fa una primera presentació d'aquest projecte i
s'informa que Reus molt probablement presentarà la seva candidatura per a l'any 2019.

CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL 23/01/2018
La representant de la CUP no hi pot assistir.
En aquest Consell Escolar s'hi explica l'estat de l'estudi d'equitat escolar que la CUP va demanar
l'any 2016.

CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE L'HOSPITAL SANT JOAN
Hi assisteixen en nom de la CUP la Marta Llorens i el Xavi Milian

26/01/2018

S'hi aborda la greu situació financera de l'Hospital Sant Joan de Reus, que ha tancat l'exercici de
l'any 2017 amb un dèficit de 3 milions d'euros i resta a l'espera de la concreció del consorci entre
la Generalitat i l'Ajuntament de Reus per tal de donar-li viabilitat.
Hi ha inclosa una partida als pressupostos de la Generalitat, provinent de la Generalitat de 3
milions d'euros, que només existiran en funció que s'implementi aquest consorci. Situació molt
complicada, la de l'hospital de Reus.

CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE L'HOSPITAL DE MÓRA
Hi assisteixen en nom de la CUP la Marta Llorens i el Xavi Milian

26/01/2018

En aquest consell s'hi aborda la gestió de l'Hospital de Móra pels als futurs anys. Fins a dia d'avui
la gestió de l'Hospital Comarcal de Móra estava a càrrec de SAGESSA, però sembla ser que
podria haver-hi canvis a partir de l'abril, ja que s'acaba la concessió i podria ser que el Catsalut,
utilitzant una prestadora de serveis similar a l'ICS, se'n fes càrrec. ERC i el PSC ja s'hi han
manifestat en contra. La CUP manifesta que hauria de ser directament el departament de Salut, el
qui ostenta la responsabilitat política sobre un tema estructural com ho és la salut i per tant a qui li
pertoca gestionar directament el servei, amb una participació dels diferents agents del territori
implicats (usuaris, treballadors, societat civil...).

CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE LA CLÍNICA FÀBREGUES
Hi assisteixen en nom de la CUP la Marta Llorens i el Xavi Milian

26/01/2018

En aquest cas s'hi tracta el trasllat de la Clínica Fàbregues a les noves instal·lacions a l'Antic
Hospital de Reus, fet que està previst en el pressupost municipal del 2018, i també la situació legal
amb els propietaris de les instal·lacions on hi ha actualment la clínica.

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

