
 INFORME DEL GRUP MUNICIPAL PER A L'ASSEMBLEA DE LA CUP
(27/03/17 – 02/04/17)

       Activitat del Grup Municipal

La setmana comença dilluns  i  dimarts  amb els  consells  d'administració  del  Grup Salut  (CMQ 
-Clínica  Fàbregues-,  Gecohsa  -Hospital  de  Móra-,  i  Hospital  Sant  Joan  de  Reus).  Al  llarg 
d'aquestes reunions d'hi relata la situació existent al grup, molt crítica econòmicament pel que fa a 
l'Hospital Sant Joan, Gecohsa ha entrat en fase de dèficit durant l'any 2016, tot i que tenen dipòsit 
de reserva encara per fer front a situacions difícils, i finalment el CMQ que està en una situació 
més avantatjosa. Per una banda les DPO (complements de treball),  les de l'Hospital  de Reus 
continuen en entre dit,  mentre que les de Gecohsa es pagaran parcialment i  les úniques que 
s'asseguren són les del CMQ. En aquest sentit el comitè d'empresa de l'Hospital manifesta que la 
millor solució és que sigui el CatSalut qui gestioni l'Hospital. 

El dilluns per la tarda la Marta Llorens assisteix al debat organitzat per la regidoria de Participació 
al voltant del tema les dones en la política. 

El dimecres es convoca la comissió per redactar el pla per tal d'implementar la targeta resident a 
Reus a la que hi assisteix l'Oriol Ciurana com a representant de la CUP. En el seu moment la CUP 
ja va plantejar la seva proposta i va fer crítica de la deriva de l'Ajuntament en aquest aspecte, ja 
que el govern pretén crear nous pàrquings i noves places quan hi ha moltes d'elles sense ocupar. 
Al  seu  moment   en  vam  fer  roda  de  premsa:  http://cupreus.cat/cup-insta-govern-treballar-
seriosament-targeta-resid/ 

Dijous la Mariona participa en el Consorci per la Normalització Lingüística, on s'hi explica tot el 
que s'hi ha fet i el què es farà en el futur, amb tota la feina que hi fan els tècnics. Es valora que és  
un àmbit on presentar-hi propostes i on poder-hi treballar. S'hi van presentar balanços econòmics 
també i d'altres aspectes relacionats amb la gestió del Consorci. 

El mateix dijous se celebra el Consell d'Administració de Reus Serveis Municipals, en el qual s'ha 
de votar la pòlissa per cobrir als conselleres d'empreses municipals, on els representants de la 
CUP hi voten desfavorablement, s'hi vota la redistribució dels costos de l'Antic Hospital i també el 
padró corresponent al 2017 per al Cementiri Municipal. 

El divendres finalment es van signar els comptes generals de les empreses del Grup Salut, a 
petició de la CUP aquests es van signar divendres posteriorment a la realització dels consells 
d'administració,  ja  que en un inici  pretenien fer-los signar  als  consellers  sense haver  realitzat 
prèviament un debat en el consell d'administració. La CUP no signa els comptes generals de les 
tres empreses, tanmateix aquests s'aproven.

Alhora, el grup municipal acaba de perfilar les seves propostes per al ple que es realitzarà el 
proper dia 7 d'abril. En aquest ple la CUP hi portarà una moció per tal de realitzar una campanya 
en  favor  del  comerç  alimentari  de  proximitat  i  també  una  altra  moció  en  que  s'hi  demana 
l'elaboració d'un pla estratègic de bases de subvencions, ajuts i beques. A més a més també es 
perfilen quines preguntes s'hi presentaran per part de la CUP i també es preparen les comissions 
informatives.

A finals de setmana arriba la documentació per part del govern municipal amb la seva proposta de 
pressupostos per al 2017, que també és estudiada per la CUP de cara a fer-ne una valoració 
política de cara al ple.

 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

– Comissió Informativa de Serveis Generals i Econòmics. 03/04/2017.
– Comissió Informativa de Serveis a les Persones. 03/04/2017.
– Comissió Informativa de Territori i Urbanisme. 03/04/2017.
– Comissió Informativa de Serveis Generals i Econòmics.  04/04/2017 (per valorar 

l'expedient de pressupostos presentat pel govern municipal).
– Consell de Cooperació. 05/04/2017.
– Junta de Portaveus. 06/04/2017
– Ple municipal. 07/04/2017.

          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  Llorens  presenta  la  xerrada  Llums  i  Taquígraf  amb  presència  del  David 
Fernandez. 29/03/2017

– Regidors de la CUP assisteixen a l'acte de Poble Lliure per la campanya del referèndum 
que ha iniciat aquesta organització. 31/03/2017.

– Regidors de la CUP assisteixen a la concentració dels treballadors de l'Hospital Sant Joan 
de Reus a la plaça Mercadal. 31/03/2017.
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