INFORME DEL GRUP MUNICIPAL PER A L'ASSEMBLEA DE LA CUP

(07/09/15 – 13/09/15)
-

Informació de la passada junta de portaveus : (és la reunió prèvia al ple en la que
els portaveus de grups en la que l'alcalde informa als grups i on encara es poden
transaccionar propostes).
a) S'informa que el dia 16 d'octubre haurà ple extraordinari per abordar les ordenances
fiscals.
b) El dia 2 d'octubre haurà comissió de Serveis Generals.
c) Desembre ple de pressupostos, per tant prèviament caldrà fer els consells d'admin
i comissions informatives corresponents.

–

Comissió ordenança de civisme.

Per part nostra el nostre representant va comentar que tot i no compartir en absolut
aquest model de participació (de micro obert i tempesta d'idees) donaríem una oportunitat
perquè enteníem que era un tema delicat i serviria per mesurar la confiança a l'hora de
treballar properament en altres qüestions que aniran sortint. Vam demanar que no es
fessin males jugades per part de ningú, que l'objectiu real fos garantir la participació, el
debat serè i
assolir un bon resultat en contraposició de fer un ús partidista com ja ho era l'existència
mateixa de l'ordenança. Vam dir que nosaltres de moment no duplicaríem espais ni faríem
paral·lelisme proposant un procés participatiu per treballar nou model de convivència però
sí vam recordar que tenim espais de treball propis més enllà de l'EI, per exemple
comissions o l'espai conegut com Assemblea Popular en que hi participaven aquelles
entitats i plataformes que
lliurement ho volien sent tan heterogènies com la CUP mateix, SOS Educació o l'Ateneu
Llibertari. Això ve perquè des de la CGT, l'Ateneu i persones com l'Artur (hospital) ja ens
han demanar fer una trobada per parlar sobre l'ordenança. Em van agrair la postura de la
CUP entenent que si volguéssim ho podríem fer saltar tot pels aires. Vam respondre que
aquí els punkis són ells amb les seves propostes.
b) Gestió refugiats i refugiades:
vam preguntar a alcaldia quines intencions tenien després d'aprovar per unanimitat que
Reus s'adherís a la xarxa de ciutats acollidores. L'alcalde va dir que tot això és
competència d'instàncies superiors i que no hi podien fer res. Li vam explicar que sempre
es pot fer més i que nosaltres ja havíem contactat amb agrupacions escoltes o entitats
que oferien els seus espais i
locals per allotjar persones. També s'ha rebut alguna trucada de persones que ofereixen
les seves cases particulars. Li vam dir que proposaríem una comissió per començar a fer
una xarxa de recursos a oferir. Ens va dir que li comentaria a la regidora Vilella i li vam
respondre que si en una setmana o 10 dies no donaven resposta, tiraríem milles creant
aquesta comissió.
–

Consell d'administració de la societat Hospital Sant Joan.

De les 3 entitats:

Hospital Sant Joan de Reus - SAM, Centre MQ de Reus - SA, Gestió Comarcal

Hospitalària, SA (GECOHSA)
1. Nomenament de Conseller Delegat i delegació de facultats per a la seva elevació a
públic, si s'escau.
2. Informació de la Presidència i/o Direcció general.
3. Informació i acord de ratificació, si s'escau, del protocol de prevenció de riscos penals
elaborat i protocol·litzat davant notari i de la designació de la composició dels membres de
l'òrgan col·legiat de supervisió.
4.Informació de l'esborrany del manual de procediment de bones pràctiques dels
Consellers.
5.Aprovació, s' s'escau, de la contractació conjunta dels serveis de telecomunicacions de
les entitats del Grup Sagessa.
6. Informació sobre el “pla estratègic 2015-2018”
En tots els punts relacionats amb una estructura gerencial ens posicionem en contra ja
que, com sempre hem defensat, no estem a favor d'aquest sistema de gestió.
En el punt 3, proposem votar les 2 parts per separat: votem a favor de l'existència d'un
protocol de riscos penals. Ens abstenim en la segona part ja que no s'hauria de ratificar
un protocol quan en l'òrgan de supervisió hi ha l'existència d'una persona imputada com
és el senyor Carles Abelló.
Pel que fa referència al manual de bones pràctiques i el pla estratègic, només se'ns fa
l'entrega dels respectius projectes per tal d'aprovar-los en el nou consell d'administració
del mes d'octubre. No s'han d'aprovar en aquest consell. L'equip de gerència, entre
d'altres, els doctors Colomé i Baulenes, es presta a resoldre dubtes si fos necessari per
qualsevol de les dues propostes.
En referència al punt 5, sobre la nova empresa de telecomunicacions, votem en contra
perquè no s'especifica i es garanteix els drets de les persones treballadores.
A)HOSPITAL SANT JOAN DE REUS, SAM
7. Constitució en Junta General de Centre M.Q. Reus, SA amb el temes següents:
Modificació de l'article 22 dels Estatuts Socials i delegació de facultats per a la seva
elevació a públic, si s'escau, cessament dels membres del Consell d'Administració,
nomenament dels nous membres del Consell, Designació i nomenament del càrrec de
President, aprovació, si s'escau de la retribució de les persones conselleres. Només
votem a favor del cessament de càrrecs.
8. Constitució en Junta General de Centre M.Q. Reus, SA amb el temes següents:
Modificació de l'article 22 dels Estatuts Socials i delegació de facultats per a la seva
elevació a públic, si s'escau, cessament dels membres del Consell d'Administració,
nomenament dels nous membres del Consell, Designació i nomenament del càrrec de
President, aprovació, si s'escau de la retribució de les persones conselleres. Només
votem a favor del cessament de càrrecs.
En el torn de precs i preguntes:
-Informació sobre el material que passava de l'Hospital Sant Joan a Joan XXIII. Se'ns
respon que era per la unitat d'hemodinàmica però que no necessàriament era de l'Hospital
Sant Joan de Reus.
B)CENTRE MQ de Reus, SA i C) GECOHSA
Mateixos punts que Hospital amb la mateixa postura.

Comissió de transparència
És una primera reunió informativa on es parla d'una mera declaració de bones intencions
amb manca d'unificació de criteris i calendarització.
Sí que hi ha una calendari general d'acompliment de tasques però no es planteja un
calendari de seguiment de cada tasca que es vulgui realitzar.
–

Des de la Cup es demana que la Comissió de Transparència es reuneixi 1 VEGADA AL
MES i s'aprova.
A mes, proposem també que es plantegin uns objectius de la mateixa comissió per tal de
saber què i com estem treballant i no sigui un mes acompliment de la Llei Orgànica que és
el que es percep.

Premsa:
La comissió animalista emet una nota de premsa al voltant del ple del passat divendres
dia 04/09/2015.
L'EIR fa roda de premsa. En fem nota
https://www.youtube.com/watch?v=_xkmLfA3aUY

de

premsa

pels

mitjans.

Vídeo:

l
–

Reunions i convocatòries institucionals previstes:
Derivat de la moció que vam aprovada en el ple de reforma del ROM, acordem que la
comissió de participació ciutadana anirà a la reunió en la que serem convocats els
grups municipals amb una proposta pròpia. la comissió de participació ciutadana farà
el treball de buidatge d'informació i en farà una proposta pròpia.

–

Gestió del Grup Municipal:
Fem reunió com cada dilluns i fem reestructuració pel que fa a representació de la
CUP als consells d'administració: substitució de David Vidal per Mariona Quadrada a
RELLSA i que tots els regidors puguin ser suplents en els consells d'administració per
si els titulars no hi poden anar.

–

Actes als que som convidats:
A) 18 de setembre al Saló de Plens del Palau Municipal a les 20h, lliurament dels
guardons de la Ciutat 2015 (Ramon Ferran -a títol pòstum-, entre d'altres institucions
públiques i privades).
B) Festes del barri de l'Associació de Veïns Joan Prim i Passeigs., dies 18, 19 i 20 de
setembre ia 11 de setembre a les 10h: hi assistiran la Mariona Quadrada i la Marta
Llorens.

