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

(03/08/15 – 09/08/15)
-

Actes en els que hem participat

El dilluns regidors del Grup Municipal de la CUP de Reus participen en l'acte de protesta i
d'informació de la postura de la CUP respecte als Jocs del Mediterrani que es realitza a Tarragona:
es desplega una pancarta sostinguda per regidors dels Camp, s'atén a la premsa i es reparteixen
Infocup.

-

Reunions realitzades:

Reunió amb el regidor Hipòlit Monseny i un tècnic de l'Ajuntament al voltant de la paralització d'un
conveni amb una entitat animalista de Reus i també informativa respecte a la situació de l'empresa
la Ultima Llar.
–

Comissió Informativa de Serveis Generals i Econòmics.

1. Aprovació de l'acta anterior. 2. Assessoria Jurídica. Festes locals de Reus
2016.Aprovació del 29 de juny i 26 de setembre (dilluns). 3. Intervenció. Donar compte
de l'informe de seguiment trimestral a data 30/06/15 sobre el pla d'ajust previst al RDL
4/2012.Tenim la documentació impresa on s'explica terminis de pagaments, etcètera. 4.
Gestió Econòmica i Pressupostària. Expedient de modificació de crèdits del Pressupost
de l'Ajuntament i dels seus OOAA.La meitat d'aquesta modificació (342.464€) es deu a
haver de fer front al 25% del segon pagament de la paga doble del 2012. La resta són
equilibris entre pressupostos i qüestions tècniques com traspassos entre articles del PG o
romanents de l'exercici anterior. 5. Intervenció. Informació sobre el Compte General
2014.
Tenim l'informe imprès on es fa balanç de la situació econòmica a data 31/12/14: situació
financera bàsica o estructural, ràtios legals d'endeutament i financers, estat del romanent
de tresoreria, evolució despesa corrent des del 2012 fins el 2014, entre d'altres. 6.
Recursos Humans. Informació sobre proposta de nomenament dels GerentsCoordinadors de Serveis Econòmics i de Serveis Territorials. Ens hem manifestat en
contra, seguint la línia de l'actual mandat, justificant que el vot negatiu no és per les
candidatures sinó per l'estructura gerencial de l'ajuntament paral·lela a l'estructura
política. 8. Precs i preguntes. Hem exposat una queixa rebuda per una persona que lloga
un local a l'ajuntament i que aquesta ha rescindit el contracte incomplint les condicions.
Han assumit que era un error i que ho solucionarien. Altres informacions. L'any 2014 es
va aprovar una moció nostra on demanàvem la creació d'una editorial de l'ajuntament per
fer diferents publicacions ja que els llibres 'de Reus' que es publiquen són fruit
d'externalització del servei i d'una qualitat tan alta que comporta una despesa molt
elevada per l'ajuntament i un preu de mercat desorbitat que allunya a la classe
treballadora de l'accés a aquest. Amb una editorial pròpia només assumim el preu de cost
i fem una qualitat determinada perquè el preu de mercat sigui accessible. S'envia nota de
premsa al respecte.
http://gm.cupreus.cat/wp-content/uploads/2014/04/mociopublicacions.pdf
Es manifesta que seria interessant que demanéssim quins locals i immobiliari vari està
pagant l'ajuntament en condició de lloguer, l'ús que se'n fa i, per altra banda, quins locals i
immobiliari vari té l'ajuntament en propietat i quin ús se'n fa.

–

Comissió Informativa de Serveis a les persones:

Aprovació de l’acta anterior. De la comissió anterior hem preguntat sobre la no acceptació
d’alguns nens i nenes al casal d’estiu de l’Escola Alba. En tractar-se d’un cas concret,
se’ns ha respost que era de Riudoms.
Tema principal. Aprovació del conveni entre els Ajuntaments de Tarragona i Reus, en el
marc de la Taula per a la pobresa energètica i el Col·legi d’Enginyers Industrials de
Tarragona per tal de fer auditories tècniques (electricitat, aigua i gas) i determinar quins
són els domicilis susceptibles de rebre ajuts de millora ( no econòmics) als habitatges. Les
persones que ho rebin hauran de fer un curs per aprendre a optimitzar aquests recursos.
Se’ns comunica que aquesta comissió se celebra amb celeritat perquè convé que la
qüestió vagi al proper ple.
Preguntem:
1–Quines actuacions s’han fet des de la constitució de la taula, la primavera passada fins
ara. Es respon que tot això es tractarà en una trobada de la Taula per a la pobresa, la
segona quinzena de setembre i de la qual ja hem rebut convocatòria.
2–Per què només es faran actuacions a 50 habitatges, 25 dels quals a Reus. Demanem
un mapa dels habitatges escollits. Fem èmfasi en què hi ha partides pressupostàries
3–Preguntem si els 13.700 € especificats és tota la partida pressupostària de la qual es
disposa per al projecte. Se’ns respon que hi ha una partida de 200.000 € i escaig per a
destinar-hi. Comentem que partides econòmiques com per exemple les que es podrien
destinar als Jocs del Mediterrani, no caldrien.
Educació
Es fa un petit balanç d’escoles bressol, amb un grau d’ocupació màxima. Es parla que la
setmana vinent s’obrirà un altre període d’inscripció de primària per aquelles famílies que
no varen fer-ho quan tocava. També es dóna comptes del procés de creació de cursos als
centres cívics tan en oferta com de demanda de professorat.
Ciutadans parla sobre un tema d’assetjament escolar al Centre de Primària Joan Rebull.
Es pregunta si l’ajuntament té un protocol d’actuació per aquests casos. La regidora en
qüestió respon que la competència municipal en educació és mínima i no contempla
aquest àmbit. El que es fa és convocar unes comissions on hi participen diferents agents,
amb un paper crucial de la figura d’inspecció. La Cup ho corrobora i aporta que també hi
té un paper l’EAP (l’Equip d’Assessorament Psico-pedagògic) que depèn, altre cop, de la
Generalitat i no de l’Ajuntament.
1–Preguntem pel Consell escolar municipal i demanem que es reïmpulsi amb tots els
agents que hi participaven.
2-A causa d’una demanda que ens va arribar al Grup Municipal, preguntem sobre el
procés d’inscripció per al Casal d’estiu de l’Escola Alba (Escola d’educació especial)
Ens va arribar al GM la queixa d’una mare que volia inscriure el seu fill al casal d’estiu de
l’Escola Alba i va interpretar que les places estaven cobertes abans que s’obrís el període.
La Regidora en qüestió respon que el protocol és el següent: En el seu moment hi havia
dos casals d’estiu d’educació especial, el plantejat per l’ajuntament i el que plantejava
l’ampa de l’escola Alba. Decideixen unir-lo i així augmentar les places de 20 a 24 places
amb una atenció molt personalitzada. Ara bé, en el moment que l’ajuntament hi participa

conjuntament posa la condició que les persones usuàries del casal, han de ser nens i
nenes escolaritzats a Reus (no cal empadronament a Reus). Les places es cobreixen amb
els nens i nenes del centre més les altres famílies de Reus que ho demanen. Aquesta
mare que presenta la queixa, es veu que és de Riudoms i el seu fill està escolaritzat a
Tarragona. Segons la regidora, doncs, no compleix els requisits.
3-Tornem a demanar la memòria del menjador gestionat per Càrites i se’ns informa que no
existeix una memòria entesa com a tal. El que se’ns va facilitar en el seu moment, era tota
la informació que es tenia.
La comissió ha durat més del que es preveia perquè hem entrat en un debat político-moral
sobre drets socials. Sobre això, en teoria, s’ha de debatre a la pròxima reunió de la Taula
per a la pobresa.

–

Reunions i convocatòries institucionals previstes:
1 de setembre ple extraordinari.
4 de setembre: a les 8h Junta de Portaveus, a les 9h ple municipal.

–

Gestió del Grup Municipal:
El Grup Municipal portarà una proposta de condicions laborals del GM a l'assemblea.

–

Actes als que som convidats:
El dimarts 8 de setembre a les 19:30h a la sala d'actes del Centre de Lectura som
convidats a un col·loqui sobre Porrajimos (el genocidi del poble gitano).

Altres: Es farà una proposta a l'assemblea respecte a les comissions.

