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       Activitat del Grup Municipal

Dilluns el Grup Municipal realitza reunió de treball per valorar impressions traslladades per part de 
l'assemblea local de la CUP de Reus i també per valorar com es plantegen les properes línies de 
treball, especialment en l'organització i preparatius de la campanya Recuperem Reus. També s'hi 
aborden els propers contactes destinats a la moció de censura promoguda per la CUP de Reus a 
l'actual govern municipal. 

El dimarts hi ha la segona sessió de la Comissió Redactora d'una nova Ordenança de Tinença 
d'Animals, en la que hi assisteix el regidor Oriol Ciurana.

El dimecres al matí les regidores Marta Llorens i Mariona Quadrada assisteixen a la hissada de la 
senyera de l'Arc de Sant Martí a l'Ajuntament organitzada per part del col·lectiu H2O en motiu del 
Dia  Internacional  contra  la  Discriminació per  Orientació  de Gènere.  D'igual  manera el  regidor 
Edgar Fernández assisteix a la concentració a la tarda del mateix dimecres pel mateix motiu. 

La regidora  Marta  Llorens  participa  el  mateix  dimecres  en els  debats  celebrats  en motiu  del 
Consell Municipal d'Infants i el Consell de Joves de Secundària en els que s'hi aborda la temàtica 
de la gent gran. Més enllà d'aquesta intervenció, s'hi fa obvi que el model d'aquests consells cal  
canviar-lo i en que en el seu format no s'hi pretén realment la participació d'infants i joves. 

Al llarg de la setmana es van fent gestions relacionades amb diferents campanyes i actes en els  
que la CUP hi té una participació o bé per tal de col·laborar en actes organitzats per altres entitats.

L'assemblea de la  CUP organitza parades informatives per les campanyes de sanitat  i  per la 
internalització del servei de la neteja, i també munta dues xerrades a peu de carrer per explicar a 
la  ciutadania  la  campanya  del  Recuperem  Reus  i  alhora  per  recollir  les  propostes  que  els 
ciutadans que hi participen aporten en aquestes xerrades, una al barri Niloga i l'altra al Carrilet. 
Així mateix, l'assemblea de la CUP organitza la xerrada sobre sobirania alimentària que es realitza 
el dijous al Casal Despertaferro.
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Comissió Redactora de la nova Ordenança de Tinença d'Animals.      16/05/2017

En nom de la CUP hi assisteix l'Oriol Ciurana.

S'ha realitzat el buidatge dels 30 primers articles sobre l'esborrany presentat per l'Ajuntament de 
Reus, s'ha fet alguna modificació per tal de fer-ho més amable al llegir-lo, amb tot es consideren 
vàlids ja que pengen de normativa legal superior. 
Es fa esment a la venda d'animals a proposta de la CUP i les seves derivades. 
S'han  acceptat  algunes  propostes  que  la  comissió  animalista  de la  CUP ha aportat  en dues 
aquestes reunions.

De cara a començaments de juny haurà un espai per presentar propostes d'esmenes a la segona 
part de l'ordenança, de l'article 30 al 60. Cap al juliol es convocarà la taula de treball.

El representant d ela CUP manifesta la seva queixa perquè no hi ha la presència en aquesta 
comissió d'experts per tal d'assessorar als partits ni el Col·legi d'Advocats. 

Consells d'Administració del Grup Salut.             19/05/2017 

Marta Llorens, Mariona Quadrada i Xavi Milian.

El dia 19 de maig se celebren de manera consecutiva els consells d'administració de GECOHSA 
(Hospital de Móra), el del CMQ (Clínica Fàbregues) i finalment de l'HUSJR (Hospital Sant Joan). 

Pel que fa al de GECOHSA, aquest va comptar amb la participació activa del representant del  
comitè d'empresa al consell d'administració, , exigint el mateix tracte cap a l'Hospital de Móra que 
el que Rep l'Hospital Sant Joan de Reus, això vol dir entrar en negociacions amb la Generalitat 
ara que s'acaba la concessió amb SAGESSA. El representant dels treballadors també demana 
que la reserva de fons existent a dia d'avui a l'Hospital de Móra, no es toqui més, tal com ha 
succeït en el passat. A banda també s'hi tracten temes com ara el fet que hi ha treballadors que 
sobrepassen les hores anuals a treballar o d'altres com alguna concessió que acaba properament. 
Totes aquestes propostes dels treballadors de Gecohsa reben el suport dels representants de la 
CUP.

En el consell d'administració del CMQ (Clínica Fàbregues), també hi ha present el representant 
del comitè d'empresa, del que la CUP també fa seves les seves reclamacions com ara que hi hagi 
un model transparent pel que fa a totes les licitacions que haurà en curs properament pel que fa al 
trasllat del CMQ i també pel que fa a la petició de més activitat ambulatòria provinent del Catsalut. 
Durant aquest consell també s'informa de l'estat de les negociacions amb la Clínica Fàbregues.

Finalment, en el Consell d'administració de l'Hospital Sant Joan s'informa de l'estat de les reunions 
amb la Generalitat per tal de materialitzar el consorci entre aquesta i l'Ajuntament de Reus, amb 
una calendarització. La CUP hi demana que tota aquesta informació que es genera en aquestes 
reunions  bilaterals,  sigui  transmesa  correctament  al  consell  d'administració.  Durant  la  reunió 
també s'hi aborden aspectes com ara el tema de la subrogació dels treballadors i també aspectes 
fiscals. També la direcció fa revista dels indicadors de gestió, en els que hi fan un repàs optimista 
de la trajectòria de l'HUSJR.



REUNIONS I ACTES INSTITUCIONALS PREVISTOS PER AL SETMANA QUE VE

– No hi ha convocatòries de reunions institucionals previstes.

          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

– L'Oriol i l'Edgar assisteixen a la recepció que l'Ajuntament organitza al primer equip 
d'hoquei del Reus Deportiu que aconsegueix la Copa d'Europa. 15/05/2017.

– L'Oriol participa en el Congrés Internacional de la Bicicleta celebrat a Reus. 19/05/2017.

– La Mariona participa en alguns dels actes de la Nit dels Museus. 20/05/2017

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

