
 INFORME DEL GRUP MUNICIPAL PER A L'ASSEMBLEA DE LA CUP
(29/05/17 –04/06/17)

       Activitat del Grup Municipal

Comença la setmana el dilluns amb una roda de premsa per part de la CUP en relació al Consell 
d'Administració  de  Reus  Serveis  Municipals  (successora  d'INNOVA)  que  es  va  fer  el  passat 
divendres, en el que s'hi va votar presentar per part de l'Ajuntament un recurs contra la sentència 
del Tribunal de Cuentas però fer-ho només per no haver de pagar les costes judicials,  sense 
qüestionar la sentència desfavorable a que els avaladors de Shirota indemnitzin a l'Ajuntament 
civilment. En aquesta roda de premsa les conselleres de la CUP hi denuncien que no s'ha fet cap 
mena de cas  a  l'advocat  contractat  per  l'Ajuntament  ni  al  Secretaria  Municipal  que  avalaven 
presentar un recurs. S'hi valora que els motius per no presentar-la no són de caire legal, sinó 
polítics.

Dilluns també el grup municipal realitza reunió de treball per coordinar agendes i preparar altres 
temes com ara l'avenç en la moció de censura que vol presentar la Candidatura d'Unitat Popular o 
d'altres temes com ara la preparació del ple del proper dia 8 de juny. 

Dilluns hi ha reunió del Reus Capital de la Cultura Catalana, on s'hi fan un repàs de les activitats 
que s'estan realitzant, la representant de la CUP (Mariona) planteja algunes preguntes al respecte; 
del  Consell  Municipal  de  l'IMAC on  s'hi  vota  el  pressupost  de  la  Festa  Major  i  dels  actes 
programats. 

Dimarts se celebra reunió amb diferents col·lectius que estan treballant l'obertura de la residència 
sociosanitària ubicada al damunt del CAP Horts Miró. També a la tarda hi ha el Patronat de la 
Fundació IMFE (a sota el resum).

Dimecres es presenta el  Protocol Antisexista per a la Festa Major de Reus, on la campanya 
Despertem el Feminisme hi ha sigut prou activa.

Dijous hi ha el Consell Municipal de l'Institut de Museus on s'hi vota el pressupost de l'any 2017 
que s'acaba aprovant. 

Divendres  hi  ha  les  juntes  generals  de  GECOHSA  (Hospital  de  Móra)  i  del  CMQ  (Clínica 
Fàbregues), constituïdes durant el Consell d'Administració de l'Hospital Sant Joan de Reus. 

També divendres, a la plaça de la Farinera, s'hi realitza l'acte de Recuperem Reus. 

Tot seguit tota la resta d'activitat institucional de la CUP a llarg de la setmana.
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Patronat Fundació IMFE       29/05/2017

En nom de la CUP hi assisteix l'Abel

- Informació de presidència:

Es passa revista de la situació de la Fundació, en primer lloc hi ha un dèficit en el tancament de 
l'exercici de l'any 2016 d'uns 84.000€, seguint la tònica dels darrers en la Fundació.
Per compensar aquest dèficit, des de direcció creuen convenient de potenciar la formació a mida 
per a empreses, per tal de facturar més del què es factura avui dia. 
Vista la situació, Intervenció municipal ha demanat un pla de viabilitat de la Fundació per tal de 
valorar-ne la seva pervivència, s'ha contractat a una consultora que ha fet un treball en aquest  
sentit.
També s'informa que els representants de la UOC i de la URV a la Fundació han presentat la seva 
renúncia a actuar com a patrons a la Fundació, ja que el tancament en dèficit pot comportar per a 
les  institucions  que  representen  haver  de  pagar  en  concepte  de  liquidació  de  la  Fundació. 
Igualment, sembla ser que tampoc es renovarà el representant de la Cambra de Comerç, que va 
morir recentment, pel mateix motiu.

- Es presenta la memòria d'activitats de la Fundació: formació a mida, consultoria per a empreses, 
cursos per aturats, per a persones en actiu, autònoms... .

- Presentació i aprovació dels comptes del 2016:
Tancament amb un dèficit d'uns 84.000€. Decalatges importants entre allò pressupostat l'any 2016 
i el que s'ha liquidat realment en matèria de formació d'oferta.
Al respecte el representant de la CUP pregunta si en funció de la legislació vigent hi ha un mínim 
que cal preservar per no haver de liquidar la Fundació, la resposta que rep és que hi ha un "capital 
dotacional" d'uns 30.000€.  Asseguren que els números del present any inviten a l'optimisme de 
cara tancar l'any amb superàvit.
Es voten els comptes de l'any 2016 i el representant de la CUP hi vota desfavorablement, tot i que 
s'acaben aprovant amb una altra abstenció (PSC) i el vot afirmatiu dels altres patrons.

- Es dóna compte de l'auditoria de l'any 2016 que valida els números presentats per la Fundació:

- Informació sobre el pla de viabilitat que ha realitzat una consultora externa.
Les conclusions d'aquesta consultora és que cal treure personal de feines internes burocràtiques, 
redimensionant la gestió econòmica i RRHH, i adaptant el personal per a que es centri en feines 
comercials de cerca de possibles clients. Se sospesa la possibilitat d'usar RRHH de l'IMFE i també 
la possibilitat d'externalitzar alguns serveis que complementin els serveis que presta la Fundació.

- Presentem un prec per tal que els treballadors siguin representats en el patronat atesa la situació 
que estem vivint d'uns anys ençà, petició que no rep resposta. 

Junta General de l'Hospital de Móra i de la Clínica Fàbregues      02/06/2017

En nom de la CUP hi assisteixen la Marta Llorens, el Xavi Angelergues i l'Edgar Fernández

S'hi aproven els comptes generals, amb el vot desfavorable de la CUP.



REUNIONS I ACTES INSTITUCIONALS PREVISTOS PER AL SETMANA QUE VE

– Comissió Informativa de Serveis Generals i Econòmics. 05/06/2017.
– Comissió Informativa de Serveis a les Persones. 05/06/2017.
– Comissió Informativa de Territori i Urbanisme. 05/06/2017.
– Junta de Portaveus. 07/06/2017.
– Ple. 08/06/2017.

          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 i la Mariona Quadrada assisteixen a l'acte per la gent gran que 
s'organitza al Mercadal el dia 1 de juny.

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

