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

(21/11/16 – 27/11/16)
Activitat del Grup Municipal
Setmana marcada per la municipalització de la brossa a Reus i pel ple de sanitat, realitzat 4 anys
després que la Candidatura d'Unitat Popular ho demanés en ple municipal fa 3 anys i que rebés
per resposta per part del govern municipal d'aquell moment una resposta negativa i una manca de
visió estratègica que ha portat a la situació actual. A sota hi ha un resum del ple.
Pel que fa al procés de municipalització de la brossa, el dilluns es celebra una reunió entre el
sindicat UGT de Fomento de Construcciones y Contratas i membres de la CUP. Aquesta reunió,
demanada per la CUP en un exercici de transparència -UGT havia anat a veure tots els partits
menys a la CUP- acaba amb el resultat coneguts per la ciutadania de Reus a la polèmica sorgida
a la premsa.
Durant la setmana fem seguiment de diferents acords presos en ple municipal, atès el fet que no
hi ha garantia que els acords presos en plenari municipal siguin traduïts en realitat. També ho fem
amb els punts acordats en l'acord de pressupostos del 2016 entre govern municipal i la CUP que
segueixen el seu curs.

A sota resum del Ple de sanitat celebrat el dia 24 de novembre i altra informació rellevant de
l'activitat setmanal del Grup Municipal.

INFORME DEL GRUP MUNICIPAL PER A L'ASSEMBLEA DE LA CUP
PLE DE SANITAT 24/11/2016

MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
Moció del grup municipal del PARTIT POPULAR (PP)
En la seva moció, més que proposar accions proactives en els seus acords s'hi insta a la
Generalitat a tot un seguit d'accions i peticions d'atenció, delegant-ho tot a la Generalitat però
sense concretar gaire cap model concret.
Moció del grup municipal CIUTADANS–REUS (C’S)
La seva moció demana en els seus acords que la Generalitat entri a formar part de l'accionariat de
l'Hospital Sant Joan, centralitzar a nivell “provincial” tota l'activitat hospitalària en el Joan XXII i el
Sant Joan.
Centren els seus atacs en el Grup Municipal de la CUP.
Moció del grup municipal de la CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP)
Plantegem que aquest debat és un debat territorial que va més enllà de Reus. Que cal remuntarnos a la seva gènesi per conèixer el perquè arribem a la situació actual.
Que hi ha tres àmbits que cal tractar de manera separada, l'administració pública, els treballadors i
els usuaris. A nivell d'administració pública ha suposat un endeutament públic abismal, pels
treballadors ha suposat una diferència d'escala de nivells salarials i finalment de cara als usuaris
una caiguda en picat i el fet que perilli la universalitat d'aquest servei.
Hi mostrem una alternativa de model de gestió: gestió directa de la Generalitat però amb
implicació dels diferents agents esmentats, implicació també del territori a través dels d'espais de
participació ciutadana i de treballadors i eliminació de les dobles llistes d'espera i dels interessos
privats dintre de la sanitat pública.
Ens vota a favor el PP únicament.
Moció dels partit del govern municipals (CiU, ERC, Ara) i el PSC.
Acords signats fruit del consens que han aconseguit, de nou, l'antic tripartit més CiU (i la seva
escissió Ara Reus). Com a acords hi ha propostes de bones intencions i a més proposar-se que
cal signar el pacte municipal de la Salut, crear el Consell de la Salut Municipal de Reus

Les mocions queden de la següent manera, la moció del PP no s'aprova, C's aprova la seva
moció amb el suport de l'equip de govern més el PSC, que alhora també reben el suport de
C's per aprovar la seva. La moció de la CUP només rep el suport del PP i tampoc s'aprova.
En definitiva, la situació queda tal com està ara, amb un Ajuntament que haurà de continuar
afrontant una competència que no és municipal (la salut pública) i a més hi haurà de fer
amb el mateix model sanitari local actual que l'ha portada al fracàs, per tant els grups
municipals han realitzat un ple únicament per reafirmar-se amb la direcció actual i per
certificar un pacte de salut entre govern, PSC i C's.

Reunions i actes institucionals previstos la setmana que ve
–
–
–
–

Consell d'Administració de Reus Mobilitat i Serveis. 28/11/2016.
Consell d'Administració de Reus Transport Públic. 30/11/2016.
Comissió Redactora del Nou Reglament de Participació Ciutadana de Reus. 30/11/2016.
Consell d'Administració de REDESSA. 1/12/2016.

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 assisteix a l'acte de rebuda dels atletes dels Special Olimpics. 23/11/2016.

La Marta assisteix a l'acte que se celebra a l'Ajuntament en motiu del Dia Internacional per
l'Eliminació de la Violència de Gènere. 25/11/2016.
–
–

El Xavi A assisteix al concert del Pare Manyanet al Palau Bofarull.

–

L'Oriol assisteix a la clausura dels Special Olímpics.

