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       Activitat del Grup Municipal

Comença la setmana el dimarts amb la notícia inesperada per part de la direcció de l'Hospital 
Universitari  Sant  Joan  de  Reus  que  aquest  passarà  a  ser  en  mans  d'un  consorci  entre  la 
Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Reus (o bé la mateixa SAM de l'Hospital Universitari 
Sant  Joan).  Per  tant,  tot  el  serial  vinculat  a  la  situació  de  dèficit  i  d'endeutament  de  grans 
proporcions que vincula l'Hospital Sant Joan amb l'Ajuntament de Reus, passa a una altra etapa 
on hi ha molts temes a esclarir: què passarà amb el conveni dels treballadors de l'Hospital? Com 
es resoldrà la  situació de la  triple  llista d'espera existent? Quina serà la  relació real  entre el 
Catsalut i l'Hospital de Reus?

Aquest  canvi  produït  a  l'Hospital  Sant  Joan  de  Reus  es  fa  públic  sense  que  el  Consell 
d'Administració  en  tingui  cap mena de  notícia  al  respecte  prèviament,  i  sens que  que s'hagi 
informat  realment  de  l'estat  de  les  reunions  amb  el  conseller  de  Salut  i  amb  tècnics  de  la  
generalitat, fet que és denunciat públicament pels representants de la CUP a la premsa. Igualment 
es manifesta que tot i que recull  la demanda de la CUP d'incloure el Catsalut en la gestió de 
l'hospital, cal cautela a l'espera de com evolucionen altres detalls vinculats a aquesta operació.

El dimecres per la tarda hi ha la reunió de la Comissió Redactora del nou Reglament Orgànic 
Municipal, en la que les tècniques de l'Ajuntament presenten el seu treball als grups municipals de 
proposta de nou ROM, el  reglament que regula la vida interna de l'Ajuntament i  la  dels seus 
càrrecs electes. La reforma del ROM, a l'igual que la del Reglament de Participació, es du a terme 
després que s'aprovés una moció que va presentar al ple, l'any 2015, el Grup Municipal de la CUP. 

Al llarg d'aquesta comissió la representant de la CUP (Marta Llorens), hi insisteix en marcar uns 
tempos clars de treball, marcant una reunió per a d'aquí a 15 dies, temps durant els quals els 
partits podran aportar les seves propostes, es demana un compromís per a que hi hagi un esbós 
del nou ROM en un termini raonable de temps i també es demana per part d ela CUP que les 
reformes del Reglament de Participació i la del ROM convergeixin en algun aspecte per tal que hi 
quedin reflectits específicament una obertura pel que fa a participació ciutadana en els plens.  

Dijous hi  ha reunió de treball  del Grup Municipal,  en la que apart  de marcar ritmes de treball 
relacionats amb l'agenda, s'hi aborda també els passos i metodologia pel que fa a la Qüestió de 
Confiança en curs per part del govern i també les possibilitats que s'albiren de cara a una moció 
de confiança.

Al llarg de la setmana també abordem altres temes relacionats amb campanyes que s'estan duent 
a terme, com ara la del servei de la neteja a Reus, abordem gestions de caràcter administratiu de 
cara a facilitar tràmits a diferents col·lectius que ho demanen, i també fem reunions amb diferents 
col·lectius per tal de posar fil a l'agulla en temes concrets de caràcter sectorial. Finalment també 
es prepara el contingut de la Comissió Informativa de Transparència prevista per la setmana que 
ve, en la que s'hi ha d'aprovar la Carta de Serveis de les Biblioteques Municipals i la carta de 
Serveis de Serveis Funeraris de Reus i Baix Camp. 
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Consell d'Administració del Grup Salut (de l'Hospital de Móra, de la Clínica 
Fàbregues i de l'Hospital Sant Joan de Reus).   21/04/2017

En nom de la CUP hi assisteixen els consellers Marta Llorens, Mariona Quadrada i Xavi Milian.

En aquests consells d'administració s'hi van tractar més temes, apart de la creació del consorci 
que gestioni l'Hospital Sant Joan, com ara informes de l'estat econòmic d'aquestes tres empreses 
o la votació de les tarifes de les mútues que operen en aquests centres sanitaris, apartat en el que 
els consellers de la CUP hi van votar desfavorablement en les propostes tarifàries, que malgrat tot 
es van aprovar. 

Pel que fa a la proposta del nou consorci entre Hospital Sant Joan i Generalitat per tal de 
gestionar-lo, no s'hi presenta cap document escrit als consellers present al consell d'administració 
de l'Hospital Sant Joan. S'hi constata que tot plegat parteix d'una molt mala previsió durant la 
construcció i finançament del nou Hospital Sant Joan, i on hi intervenen diferents ens: CatSalut, 
antiga INNOVA, actual Reus Serveis Municipals, el propi Ajuntament i el consell d'Administració de 
l'Hospital Sant Joan.

REUNIONS I ACTES INSTITUCIONALS PREVISTOS PER AL SETMANA QUE VE

– Comissió de Transparència. 24/04/2017

          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 Marta Puig assisteix a l'acte que organitza l'AMPA del Pi del Burgar per la distròfia 
muscular. 21/04/2017.

– La Mariona assisteix a la presentació del Llibre Verd sobre la ciutat de Reus a càrrec de 
l'Ezequiel Gort. 23/04/2017

http://cupreus.cat/?p=866

