ACTIVITAT DE L'ASSEMBLEA I DEL GRUP MUNICIPAL
(01/04/18– 30/03/18)

Comença el mes amb les comissions informatives de Serveis Generals i Econòmics, i també la de
Serveis a les Persones. En ambdues s'aborden assumptes que posteriorment seran tractats en el
ple municipal del dia 9 d'abril (en teniu el resum en l'altre document).
Membres de la CUP assisteixen a la sessió participativa pel Pla Local de Salut.
La regidora Mariona Quadrada assisteix a l'acte organitzat al Passeig Mata el dia 11 d'abril en
motiu del Dia Internacional del Poble Gitano.
El grup municipal de la CUP manté reunions amb diferents representants de treballadors i
treballadores per tal d'abordar diferents temàtiques relacionades amb les seves condicions de
treball i també amb els servei que presten les seves empreses.
La comissió de participació de la CUP de Reus continua amb el cicle de xerrades adreçada a la
ciutadania i als barris de la nostra ciutat. El dia 26 d'abril es realitza una xerrada al Centre Cívic
Migjorn. La següent serà el dia 3 de maig al Centre Cívic Ponent, a les set del vespre.
Igualment, l'assemblea de la CUP va abordant diferents temàtiques que porta treballant de fa
mesos o anys, com ara la que fa referència al benestar animal a la nostra ciutat, temes relacionats
amb la cultura a la nostra ciutat, el contracte del servei de la neteja i recollida de residus a a Reus,
entre d'altres, de cara conformar un discurs coherent i una alternativa de ciutat al servei general
de la ciutadania.
L'assemblea de la CUP realitza els preparatius per tal de fer la parada de Sant Jordi, en la que s'hi
fa difusió d'infocups i d'altre material explicatiu. El mateix dia de Sant Jordi, es realitza a la plaça
de la Farinera un acte cultural.
Com sempre, membres de la CUP s'han solidaritzat amb els represaliats de les nostres
comarques (a Reus, Tarragona...) per part de l'estat espanyol, que pretén resoldre per la força el
que és un conflicte de naturalesa democràtica.

INFORME DEL GRUP MUNICIPAL

JUNTA DE PORTAVEUS EXTRAORDINÀRIA 16/04/2018
Hi assisteix en nom de la CUP l'Edgar
En aquesta Junta de Portaveus de grups municipals, s'hi aborda el pla ferroviari signat pels
alcaldes de Reus i Tarragona, pla del què la CUP no en va ser informada i que ha sigut gestionat
des dels despatxos sense que s'hagi presentat un projecte mínimament sòlid.
També s'hi aborda els darrers aspectes de la concessió de l'Estadi Municipal.

CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE L'HOSPITAL SANT JOAN 20/04/2018
Hi assisteixen en nom de la CUP la Marta Llorens, la Mariona i el Xavi Milian
Es fa seguiment econòmic i financer de la societat i realització de diferents escenaris de futur.
S'hi aborda el tema de les DPO (productivitats) endarrerides, un jutge ha sentenciat que l'Hospital
està obligat a pagar-les als treballadors.
La CUP es manifesta en contra de l'entrada del Grup Pere Mata en serveis que es prestin des de
les instal·lacions de l'Hospital Sant Joan.

CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE L'HOSPITAL DE MÓRA - GECOHSA 20/04/2018
Hi assisteixen en nom de la CUP la Marta Llorens, la Mariona i el Xavi Milian
Es fa seguiment econòmic i financer de la societat i realització de diferents escenaris de futur. S'hi
aborda l'estat de la venta de l'Hospital de Móra a algun consorci de la Generalitat.

CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE LA CLÍNICA FÀBREGUES
20/04/2018
Hi assisteixen en nom de la CUP la Marta Llorens, la Mariona i el Xavi Milian
Es fa seguiment econòmic i financer de la societat i realització de diferents escenaris de futur.
Es posa sobre la taula les DPO (productivitats) dels propers anys, es palesa que hi ha manca
d'entesa entre l'empresa i els representants dels treballadors.

PREMSA
Hem anat treballant per les xarxes tot allò que fa referència a l'actualitat municipal:
http://cupreus.cat/?p=866

