ACTIVITAT DE L'ASSEMBLEA I DEL GRUP MUNICIPAL
(01/03/18– 31/03/18)

Comença el mes amb una Junta de Portaveus que serveix per dirimir com es resoldrà la licitació
per fer una concessió pública de l'Estadi Municipal. La CUP manifesta públicament que la seva
proposta passa per una venta al club interessat en l'estadi Municipal, i que aquesta entrada
serveixi per la construcció d'instal·lacions per tal de potenciar l'esport de base i la salut pública a la
nostra ciutat. Finalment, aquest assumpte arriba al ple (en l'altre resum) i el govern rep el suport
de Ciudadanos per fer la licitació de l'Estadi Municipal afavorint els interessos privats.
http://cupreus.cat/cup-reus-aposta-vendre-lestadi-municipal-club-futbol-reus-deportiu/
El dia 5 de març es realitza el ple municipal (l'altre arxiu).
El dia 19 de març es realitzen les comissions informatives de Territori i Urbanisme en la que
només s'informa, i també la Comissió Informativa de Transparència en la que s'hi vota la Carta de
Serveis del Servei de Joventut.
El dia 22 de març es va procedit a la detenció de la regidora Mariona Quadrada per anar declarar
als jutjats en la causa general oberta per la denúncia del CNP contra càrrecs electes i ciutadania
de Reus durant la seva estada a Reus que va causar enorme alarma social.
A sota teniu tota la resta d'informació institucional.

INFORME DEL GRUP MUNICIPAL

CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE LA CLÍNICA FÀBREGUES 06/03/2018
Hi assisteix en nom de la CUP el Xavi Milian
En aquest consell d'administració s'hi aprova el trasllat definitiu de la Clínica Fàbregues al nou
emplaçament a les instal·lacions de l'Antic Hospital de Reus, que s'acaba aprovant.

CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE REDESSA 12/03/2018
Hi assisteixen en nom de la CUP el Sergi Barreda i el Xavi Angelergues
En aquest consell d'administració en primer lloc es passa revista de les diferents divisions
existents al seu sí, concretament de la divisió que s'ocupa dels habitatges de caràcter social, la
divisió del viver d'empreses i finalment la divisió de gestió de la Fira de Reus (Tecnoparc).
Informes dels que se'n dedueix un bon treball per part dels seus treballadors: ocupació dels
habitatges socials, resolució de dubtes hipotecaris, ocupació de l'espai firal... .
També s'hi formulen els comptes anuals de l'any 2017, que la CUP no els signa per estar en
desacord amb el funcionament de les societats municipals i també per l'endeutament contret per la
societat en anteriors exercicis.

CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE REUS MOBILITAT I SERVEIS 13/03/2018
Hi assisteix en nom de la CUP el Xavi Angelergues
S'informa en primer lloc del volum de negoci, per part dels consellers de la CUP es demana que
aquest informe sigui més acotat, i que es faci referència diferenciada als mercats, pàrquings i zona
blava, per separat.
Es vota derogar unes clàusules de contractació en aplicació de la nova legislació.
Finalment, els consellers de la CUP no formulen els comptes anuals de l'any 2017, ja que la CUP
no els signa per estar en desacord amb el funcionament de les societats municipals en general i
també en particular en el cas de Reus Mobilitat i Serveis, tal com ha fet públic repetidament.

CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE REUS TRANSPORT PÚBLIC 14/03/2018
Hi assisteixen en nom de la CUP l'Aleix i el Xavi A.
En primer lloc es fa arribar una enquesta de satisfacció entre els usuaris que és prou favorable al
servei que presta Reus Transport Públic (empresa municipal que s'ocupa del servei dels
autobusos municipals).
Els consellers de la CUP manifesten la seva preocupació pel número tan reduït de dones
contractades per aquesta empresa, fet que rep la resposta que les dones en general no hi han
mostrat interès. Els consellers de la CUP manifesten que cal trobar estratègies per revertir
aquesta dinàmica.
Els consellers de la CUP també demanen que s'introdueixi la parada a demanda per a dones quan
el trajecte en bus es faci en períodes de nocturnitat, fet que rep una resposta negativa per part
dels altres consellers.

CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DEL LABORATORI DE REFERÈNCIA 14/03/2018
Hi assisteix en nom de la CUP la Marta Llorens
S'hi formulen els comptes, la representant de la CUP no els signa.

COMISSIÓ PLA DE COMPETITIVITAT DE SERVEIS FUNERARIS 15/03/2018
Hi assisteix en nom de la CUP lla Marta Llorens
S'informa de la situació actual de Serveis Funeraris de Reus i Baix Camp (què és una divisió de
l'empresa municipal Reus Serveis Municipals, conjuntament amb Aigües de Reus).

CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE REUS SERVEIS MUNICIPALS 22/03/2018
Hi assisteixen en nom de la CUP la Marta L, l'Edgar i el Xavi A
Reus Serveis Municipals és l'empresa municipal successora de l'antiga INNOVA, i hi té incorporat
dintre les divisions d'Aigües de Reus i també les de Serveis Funeraris de Reus i Baix Camp, a
més de la divisió central.
Alhora, també és la matriu de de les empreses REDESSA i Reus Mobilitat i Serveis. Durant aquest
consell d'administració, per tant, s'hi formulen els comptes individuals de RSM i també els
consolidats de tot el conglomerat d'empreses municipals que en formen part. La CUP no els
formula aquests comptes al·legant diferents motius relacionats amb la manca de visió de prestació
de serveis públics.

CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL

22/03/2018

S'informa, dels dos problemes existents a nivell d'educació i que han generat controvèrsia a la
nostra ciutat; la reducció de línies de P3 en els centres de primària i infantil, i també l'adscripció
única als centres de secundària.
Més enllà d'aquest trasllat d'informació, no s'hi manifesten aportacions per tal de solucionar
aquesta situació.

CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE L'HOSPITAL SANT JOAN 23/03/2018
Hi assisteixen en nom de la CUP la Marta Llorens, la Mariona i el Xavi Milian
La CUP vota en contra (no els signa) de la formulació de comptes de l'exercici 2017. La formulació
de comptes és l'aprovació dels informes econòmics sobre com s'han executat els comptes durant
un exercici, i sempre es fa a l'any següent.
L'Hospital Sant Joan acaba amb un dèficit de 3 milions d'euros, fet que si no es reverteix és causa
de dissolució d'aquest i motiu pel qual s'informa per part de direcció als consellers que s'està
mirant de trobar una solució, sense especificar de quina és aquesta. S'elevarà a la Junta General
(al ple municipal) la proposta del govern municipal per fer viable l'Hospital Sant Joan. Amb aquests
números, els treballadors de l'Hospital no cobraran les seves productivitats.

CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE L'HOSPITAL DE MÓRA
23/03/2018
Hi assisteixen en nom de la CUP la Marta Llorens, la Mariona i el Xavi Milian
L'Hospital de Móra acaba amb un superàvit d'uns pocs centenars d'euros, fet que permetrà als
seus treballadors cobrar les seves productivitats.

CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE LA CLÍNICA FÀBREGUES
23/03/2018
Hi assisteixen en nom de la CUP la Marta Llorens, la Mariona i el Xavi Milian
En aquest consell d'administració no s'acaben formulant els comptes generals a l'espera d'aclarir
la situació. En tot cas, la CUP no signa els comptes generals.
S'hi palesa que enguany es tancarà en dèficit els comptes del 2017 a causa del trasllat de les
actuals instal·lacions de la Clínica Fàbregues a les de l'Antic Hospital Sant Joan del carrer Sant
Joan.

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

