PREGUNTA SOBRE L’IMPACTE ECONÒMIC QUE SUPOSARÀ LA SORTIDA DE L’HOSPITAL DE
SANT JOAN DEL GRUP SALUT
La Generalitat de Catalunya assumirà, a través del CatSalut, el 100% de la ges ó de l’Hospital
de Sant Joan de Reus, a través d’una nova en tat íntegrament pública i que, segons el director
del Servei Català de la Salut, Adrià Comella, ha d’entrar en funcionament aquest 2019.
Per això, el G. M. del PSC formula la següent pregunta:
-Quin impacte econòmic suposarà per al Grup Salut la sor da de l’Hospital de Sant Joan, tant
pel que fa a la reducció d’ingressos, rà o legal d’endeutament i límit de despesa.
-Quina previsió d’ajustos comptables caldrà fer per compensar aquest impacte.

PREC EN RELACIÓ AL MAL ESTAT DELS SOLARS BUITS EXISTENTS A LA CIUTAT
Aquest grup municipal ha rebut les queixes veïnals per l’estat d’abandonament de molts solars
buits existents a la ciutat. Els mitjans de comunicació també s’han fet ressò d’aquestes queixes
per la bru cia acumulada en diferents punts, com ara al Tecnoparc, el barri del Carme o les
immediacions del carrer Ginesta, amb solars plens de males herbes, xeringues, ampolles de
vidre, etc, amb els conseqüents problemes de seguretat i salubritat que comporta aquesta
situació.
Per això, el G. M. del PSC formula el següent prec:
-Que l’Ajuntament intensiﬁqui i millori el control dels solars buits existents a la ciutat i actuï de
manera subsidiaria en cas de solars de tularitat privada, quan els propietaris no facin un
manteniment adequat, abans la situació no es converteixi en un problema greu de salut
pública.

PREC EN RELACIÓ A LES MODIFICACIONS EN LA LÍNIA L60 DE L’AUTOBÚS URBÀ
El passat mes de març, aquest grup municipal formulava un prec al govern demanant que
l’empresa Reus Transport atengués les pe cions dels usuaris del servei de transport urbà,
realitzant una actualització dels recorreguts i parades, d’acord amb les necessitats
reiteradament expressades de la ciutadania.
Aquest curs han entrat en funcionament diverses modiﬁcacions que, en algun cas, han aixecat
protestes veïnals, com les que afecten el barri Mas Iglesias. Els presidents de les dues
associacions de veïns es queixen de l’eliminació de la parada de línia L60 a l’avinguda Maria

Aurèlia Capmany, una decisió que asseguren que ha estat presa per l’empresa de manera
unilateral sense tenir en compte l’opinió del veïns i que consideren que els perjudica.
Per això, el G. M. del PSC formula el següent prec:
-Que l’empresa Reus Transport acordi amb les dues associacions de veïns del barri de Mas
Iglesias les modiﬁcacions de la línia L60, per tal que s’adeqüin a les necessitats del veïns.
-Que l’empresa Reus Transport no ﬁqui a les diferents associacions de veïns qualsevol altre
canvi de recorreguts i parades, per tal de consensuar qualsevol modiﬁcació, evitant queixes i
assegurant que els canvis s’adap n a les reivindicacions dels usuaris.

