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

(28/09/15 – 04/10/15)
Consell d'administració de RELLSA (Marta Llorens i David Vidal).
És de la setmana anterior però va quedar per enviar en l'informe anterior.
1- Donar compte del nomenament del president del Consell d'Administració: només es dóna
comptes.
2– Nomenament, si s'escau, del conseller delegat: ens abstenim (C'S en contra, ERA, ARA Reus,
CIU, PP a favor)
3– Exercici d'accions judicials: Hi ha certa queixa davant del fet que l'enunciat no explicitar
realment el punt en qüestió. Aquí es debat sobre la demanda que RELLSA vol fer davant del
Tribunal de Cuentas en relació al procediment de reintegrament per l'incompliment de la limitació
dels increments retributius imposats a les respectives lleis pressupostàries. En altres paraules,
RELLSA no va complir amb la llei de congelació de sous perquè prioritzava, segons el conveni de
treballadors, l'augment de l'IPC que els corresponia. Aquest fet, segons secretaria i intervenció
anava en contra de la llei de limitació dels increments retributius. La quantitat que es reclama és
d'uns 2700 euros.
4– Remuneració dels consellers (dietes d'assistència): Com sempre en contra.
5- Precs i preguntes. Formulem les següents:
5.1. Informació sobre el registre de la Guàrdia Civil: No hi ha cap mena d'informació -secret de
sumari. Segons ens mig expliquen, van entrar a RRHH, van mirar ordinadors dels quals es van
gravar informació, es van emportar caixes, papers...van arribar a les 9,30 del matí i en van sortir a
les 11 de la nit.
5.2. Sobre la denúncia d'un treballador. Hi ha un límit d'hores extres que ha de fer un treballador
(80) quan aquest treballador en va fer 83. Aquestes hores, es van pagar com a productivitat i no
com a hores extres. Segons RELLSA, és millor per al treballador cotitzar-les com a productivitat
així el treballador pot seguir treballant i tenir increment de sou i no s'ha d'externalitzar el servei
perquè aquest servei el facin altres persones que no són de l'empresa. A més, segons gerència,
les hores extres sempre són autoritzades per intervenció. No se'ns va contestar si està resolta, o
no, la situació. Està en procés.
5.3. El pas que RELLSA passi a ser Organisme Autònom o a l'Ajuntament està totalment parat.
Això sí, segons gerència, si RELLSA queda en pèrdues, segons l'ARSAL, l'ajuntament l'haurà
d'absorbir de totes maneres. També es valora els elevats costos fiscals per dissoldre l'entitat. Ara
per ara, no es pot fer una valoració ferma de l'estat pressupostari de la societat. Avui dia, encara
no s'ha tancat cap contracte amb cap empresa per la festa de cap d'any, i pot ser que quedi
desert.
C's pregunta:
5.4. Tarifes públiques: són les mateixes. Se'ns informa d'una actuació d'urgència que es va fer a
les piscines per reparar l'oxidació d'unes calderes per la qual es va haver de demanar una quatitat
de diners. La valoració que es fa de l'afluència de gent de les piscines és elevada però tambè han
augmentat els petits furs.
ARA Reus pregunta:
Projecte PAS a PAS amb l' ICS. Encara no s'ha engegat. Falta un monitor

Comissió informativa de Territori i Urbanisme: 26 de setembre del 2105
1–Aprovació de l’acta anterior: S’aprova
2–Assumptes sobrevinguts: se’ns informa del accident a la fumera de la Fàbrica. Se’ns
comunica que hi ha hagut 36 persones desallotjades. Preguntem com s’han gestionat.
Ens responen: 26 persones han estat allotjades a càrrec de l’Ajuntament, la resta podien
anar a altres cases. Preguntem quin cost té el fet de tirar a terra la fumera. Ens responen:
els propietaris se’n fan càrrec.
3- Patrimoni del sòl: Exp. U-363- Proposta d’acceptació de l’Acord del Jurat de Catalunya,
fixant el preu just de les finques afectades per a l’execució del Projecte de millora del
sistema de sanejament de Reus-Castellvell i Almoster. Preguntem si hi ha possibilitat de
fer permuta. Se’ns respon que es va intentar, però que els propietaris no s’hi van avenir.
Hi votem que SÍ i hi ha unanimitat.
4- Salut pública: Exp. 759/14: hi ha dues sancions per infracció a la tinença d’animals
perillosos que anaven sense morrió o deslligats. Exposem que les multes econòmiques
són exagerades. Proposem: canviar les sancions per treballs a la comunitat, unes
sessions de pedagogia i sensibilització de cara al tema. Hi votem ABSTENCIÓ i la resta
de grups hi vota a favor
5- Llicències urbanístiques: es dóna compte de la llicència urbanística : Corporación
alimentària Guissona (Exp 924/2015)
Activitats: es dóna compte de la sol·licitud de Primeres matèries del Baix Camp SL, per a
la llicència ambiental per a un magatzem de resines plàstiques C/ Vicent Andrés i Estellés.
(Exp 1153/2014)
Informació dels regidors de l’àrea d’urbanisme i de medi ambient
Vénen dues tècniques d’urbanisme i ens exposen què és el POUM, en quin moment ens
trobem. S’interromp l’exposició per falta de temps i ens emplacen per a una altra data amb
més temps i expressament per a aquest tema.
Comissió de refugiats 30 de setembre (Edgar)
D'entrada cal tenir en compte qüestions conceptuals ja que, tot i que nosaltres estem en contra
d'aquesta separació, legalment la condició de persona refugiada la concedeix l'estat quan et
reconeix com una persona que fuig de la seva terra "tenint un temor ben fundat de ser perseguit
per raons de raça, religió, nacionalitat, pertinença a un grup social particular, o opinió política, està
fora del seu país, de la seva nacionalitat i està inhabilitat o, a causa d'aquesta por, no vol
col·locar-se en la protecció d'aquest país".
La diferència entre una persona nouvinguda o immigrant per motius econòmics i una persona
refugiada és que la segona et converteix en persona de ple dret pel que fa a permisos de treball,
residència, etcètera, evitant el laberint burocràtic en que es veuen abocades les nouvingudes. Una
mostra més del cinisme i model neohigienista del capitalisme actual.
Per seguir posant-nos en context, hem de tenir en compte que durant l’any 2014 a Catalunya es
va registrar l’arribada de 117.000 persones nouvingudes i que actualment s’està gestionant que
l’estat espanyol aculli 15.000 persones refugiades aproximadament, Catalunya entorn les 3.000 i
Reus 4 o 5 famílies, és dir, unes 15 persones en total i de forma esglaonada... per tant, veient la
ridícula dimensió de l’assumpte i les imatges a les fronteres amb milers i milers de persones
acumulades i passant dies a la intempèrie, està totalment legitimat pensar que si encara no s’ha
posat solució és perquè els importa un bledo.
A nivell català, s’han creat tres comissions tècniques:

1.Sensibilització i formació per professionals i tècnics municipals, entitats... i es farà una
guia d’acollida per poder publicar.

2.Recursos dels que disposem: centres d’acollida de primera instància; equips
interdisciplinaris; recursos materials que pot oferir la Generalitat, els ajuntaments, entitats o
persones a títol individual com material escolar o de primera necessitat entre d’altres.

3.Serveis bàsics com l’accés a plans d’ocupació, ensenyament, sanitat...
Per acabar, se’ns va comunicar que es crearà una partida econòmica nova des de la Diputació
(entenem, però, que prové de l’estat) perquè els ajuntament no hagin de modificar les seves
partides o veure afectat el seu pressupost municipal.
Hi ha moltes qüestions penjades encara però degut a que les competències són de l’estat i encara
no han fet el traspàs als governs autonòmics, no ens han “pogut” donar més números, respostes o
possibilitats.
Dir també que una tècnica municipal s’encarrega de coordinar les diferents actuacions i que
intentarà coordinar-ho amb el Punt de voluntariat de Reus per poder aprofitar al màxim la
solidaritat de tantes persones, entitats i organitzacions que han ofert col·laboració.

Premsa:
Nota de premsa valorant els resultats obtinguts a Reus el 27S: http://reus.cup.cat/noticia/la-cuptreu-uns-bons-resultats-reus-i-obte-un-diputat-la-circumscripcio-de-tarragona

Reunions i convocatòries institucionals previstes:
Comissió de Serveis Generals (divendres).

Actes als que som convidats:
9 d'octubre a les 19:30h inauguració de l'exposició fotogràfica de la Trobada d'Àligues de
Catalunya a Reus.
–

Activitats que es realitzaran a Reus aquesta setmana amb motiu del cicle “Dies de Cultura
Russa a Catalunya” a partir de la setmana vinent al Teatre Fortuny, al Círcol de Reus i a la
Germandat Santa Llúcia.
–

–
conferència d'inauguració del curs escolar 2015-16, que serà pronunciada per Cristina
Garreta, directora del Servei Municipal de Biblioteques. L'acte tindrà lloc el proper dijous 8
d'octubre a les 8 del vespre a la Biblioteca Central Xavier Amorós.
–
Festes Majors del Barri de l'antic velòdrom que tindran lloc del dia 1 al 5 d'octubre de 2015:
pregó de les Festes que tindrà lloc el divendres vinent dia 2 d'octubre a les 19h a la plaça de l'antic
velòdrom i al vermut popular que serà diumenge 4 d'octubre a les 13h també a la plaça de l'antic
velòdrom.
–

Festa de l'Esport. 8/10/2015

–

Sopar Solidari amb l'Associació d'Alzheimer de Reus i Baix Camp. 8/10/2015

