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

(26/10/15 – 01/11/15)
Comissió per a l'estudi de la modificació i aprovació d'un nou Reglament de
Participació Ciutadana: 26 d'octubre del 2015 (Mariona)
Presideix l’alcalde que, en un moment donat es pregunta que fa ell allí? Ell mateix es respon, és
clar, és transparència! (soto vocce va fer reflexions personals, surealista...).
Ens diu: això és una comissió d’estudi, creada per a elaborar un reglament de participació
ciutadana. Conclou que els temes de participació es tractaran dins la comissió de transparència
perquè és el mateix i, per tant, la comissió serà la mateixa.
Proposta del govern:
1/elaborar un doc com a primer esborrany, els altres grups municipals l’esmenarem
2/començar un procés participatiu segons la llei 10/2014/26 de setembre.
Més endavant es faria una web perquè la gent hi pogués dir la seva i que estarem el temps que
convingui, ja es decidirà. Ens comenta que no hi ha experiències d’altres llocs, que han fet
consultes fins i tot a Barcelona i no hi ha precedents. Proposen: acabar l’ordenança del civisme
primer i després empalmar amb Participació perquè hi ha massa feina i no es dóna a l’abast.
Ens diu que avui no hi ha lloc per a propostes, que només és la constitució de la comissió. Tot i
així es compromet a enviar als grups municipals una documentació elaborada per un tal Fernando
Pindal, que n’és un expert i està tan bé. Se’ns convocarà més endavant a finals de novembre i
mentrestant els deures són mirar aquest pla del Fernando Pindal.
En cas que tinguem propostes, les podem enviar a l’Anna (secretària).
Impressió: aquestes trobades serveixen per cobrir l’expedient. Cap ganes de treballar-ho. És com
una llosa que els ha caigut al cap, però han de complir, ni que sigui de façana.
Pràcticament no ha deixat parlar als membres de la CUPi, naturalment, de les propostes res de
res. La representant de la CUP va apuntar que sí que hi havia experiències i que a Reus mateix
durant el mandat 2003/7 es van aprovar plans estratègics com l’Agenda 21 i que potser se’n podia
treure alguna cosa (sense donar-lo per bo, ja que era molt des d’Iniciativa, però això ja ho diu la
representant a inter nos). Resposta: si, sí, però avui només ens presentem.
TOTAL: fins a finals de novembre no ens tornem a trobar

Comissió Informativa de Serveis a la Persona 26/10/2015 (Xavi A, Mariona i Edgar)
Ordre del dia:
1/Aprovació acta anterior: s’aprova sense comentaris
2/Ensenyament i política lingüística: pla educatiu d’entorn curs 2015/16: ens hi abstenim
3/Salut pública i conveni amb Catsalut: programa d’Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva: hi
votem a favor.
Preguntes formulades per la Cup:
1/Pregunta sobre la biblioteca Pere Anguera i el personal treballador, especialment la
bibliotecària: serà una que ja està treballant en un altre àmbit i, de moment, se li farà un contracte
de mitja jornada que és l’horari que oferirà la biblioteca: a les tardes. També hi haurà 2 tècnics
auxiliars d’una borsa que ja existeix.
2/Pregunta sobre la invitació de Metrovacesa en castellà: se’ns diu que no ha suposat cost per
a l’Ajuntament i que ho van veure tard. L’argument és que una empresa privada té la potestat de
fer-ho com vulgui. També diuen que en una reunió del 5 d’agost es va dir que la presentació de

l’acte es faria en català.
3/Pregunta sobre l’endarreriment del curs als Centres Cívics: continuen dient que les
programacions estaven fetes cap a la primavera però que volien esperar a les eleccions per
presentar-ho (aquí com a mínim van ser sinceres). Ens comenten que hi ha massa multiplicitat de
lots i estan pensant de fer-ho diferent. Que es tornaran els diners de les persones que haguessin
pagat i hagin decidit no anar-hi i que es començaran el 2 de novembre. També diuen que les
persones directores dels Centres Cívics són les que decideixen les programacions. Com a
informació diuen que els cursos que funcionen millor són els de ball i els de llengües

Comissió per a l'estudi de la modificació i aprovació d'un nou Reglament
Orgànic Municipal (ROM) 26/10/2015 (Marta).
La primera trobada d'ahir es va fer sota el nom de «Convocatòria de la Comissió Encarregada
d'Estudiar la Modificació i Aprovació d'un Nou Reglament Orgànic Municipal (ROM)»
Coordinava la reunió l'Enrech amb la bona ajuda de la secretària Rosa. Segons l'Enrech, va donar
per segur que era lògic que s'hagués de fer una remodelació del ROM ja que aquest ja ha quedat
obsolet pel que fa al funcionament actual del Consistori. La representant de la CUP va trobar
bastant arrogant el comentari que si no hagués estat per la CUP tant aquesta comissió del ROM
com la del Reglament de Participació potser encara no estarien convocades.
Més enllà, d'aquesta opinió, la secretària ens va entregar un DOCUMENT DE TREBALL que
guiaria l'anàlisi i després les modificacions del ROM.
Aquest document es basa en:
-La naturalesa jurídica del ROM.
-Què és i quin és el marc legal que el regula.
-Possible estructura del nou ROM.
A partir d'aquí ves va marcar una metodologia de treball:
1. La Secretaria faria un anàlisi exhaustiu de l'antic ROM.
2. Crearia un document de transició cap al nou ROM on s'hi senyalarien tots aquells apartats
susceptibles de ser modificats.
3. A partir d'aquí, els Grups Municipals podríem fer qualsevol esmena i proposta al document.
Durant aquest procés, qualsevol GM es pot adreçar a la Rosa -la secretària encarregada-per tal
d'analitzar les propostes i la seva efectivitat en la seva aplicació.
El termini MÀXIM d'entrega del document de transició* 30 DE GENER DE 2016.
*Document de transició: Document de l'antic ROM amb totes aquelles susceptibles de canvis
ressaltades d'alguna manera: subratllats, colors, etc... per tal que sigui fàcil la detecció de la
modificació i les esmenes.

Taula Pobresa Energètica

27/10/2015 (Aleix Manonelles)

Inici a les 17:15 aproximadament. Ronda presentació Assistents (ens passen full d'assistència per
signar): Vilella i homologa tgn, Gabino i Arga Sentís d'ICV Tarragona, Ciutadans Reus i Tgn, Erc
Tgn, Psc tgn, Pp Tgn, Tècnics Benestar Social Reus i Tarragona, Ramon Castellví (cap dep tècnic
medi ambient de Reus), Coordinadora grup tècnic Tarragona, Xavi Prats tècnic coordinador extern
i contractat a mitges entre Reus i Tarragona, Carlos Alcalde Cup Tgn, Aleix Manonelles Cup Reus.
Apareix el dubte propiciat per la senyora de ciutadans de Reus de si en la taula política hi havia
d'haver només regidors. La Vilella diu que se sobreentèn i fa la brometa que els de la cup sempre
porten la contrària (?).
El Xavi Prats fa presentació TPE.

Si ens la passen la podrem veure, aquest n'és un resum que fa el representant de la CUP:
Línies d'actuació
- conèixer causes pobresa
- avaluar l'ús de l'energia
- millorar aspectes contractació
- aconseguir col·laboració teixit associatiu
- proposar mesures en l'àmbit polític
Mètode
Es treballa en comissions o grups de treball:
- social
- tècnic
- polític
- econòmic (em crida l'atenció, no sé perquè, que està format per gerents dels dos municipis)
Accions socials fetes fins ara
- formularis, implantació, millora i optimització d'aquests i avaluació de les dades rebudes
- accions formatives a persones i a tècnics socials. En un inici no hi havia participació, però en un
intent de corresponsabilitzar les persones que reben l'ajuda, s'ha obligat l'assistència.
Acció econòmica
- Es crea una imatge / logo per tal que les empreses que col·laborin tinguin un distintiu que les
diferencii. S'ha demanat la col·laboració altruista d'una empresa de disseny gràfic.
- Es prepara un esborrany de pàgina web demanant a l'avellana digital la col·laboració, un altre
cop altruista d'una empresa.
Acció tècnica
- Avaluació i informació de dades de les factures
- Acord amb el CETIT (col·legi enginyers tècnics de Tarragona) sense cost, per fer 25 auditories
tècniques energètiques en cada municipi. Durant la visita a l'habitatge auditat s'aprofitarà per fer
una auditoria social, algú de serveis socials acompanyarà al tècnic.
- S'intenta arribar a un acord amb la companyia distribuidora Endesa per tal de recuperar el PVPC
(preu venda petit consumidor) a tots aquells subministraments que estan al lliure mercat, però la
companyia declina la proposta i no s'arriba a cap acord.
Acció política
- Cercar millora legislativa, revisar cànons i altres
- No han fet res encara
Fi de la presentació
Consideracions finals
Vilella: proposa que hi hagi unificació de criteris a l'hora de presentar mocions als respectius
Ajuntaments, cal (diu ella) que les mocions es debatin i esmenin a la taula o comissió política de la
TPE.
Diu que es busca crear coneixement i oportunitat de canvi.
Fins ara bàsicament el que s'està fent és pagar les factures des de Serveis Socials
Explica que ella i els tècnics (assenyalant al Xavi Prats) han assistit a les reunions de la TPE de
Barcelona que és a nivell de Catalunya a través de la xarxa de municipis
Xavi Prats exalta la figura dels tècnics i reclama una expansió territorial on la TPE sigui la
referència per altres municipis.
Arga Sentís Parla D'altres municipis on s'estan implantant experiències interessants però no
concreta quins.
Carlos Alcalde realça la importància de les persones que estan patint la pobresa energètica per
sobre de l'esforç que estan fent els tècnics i comenta la no correcta aplicació de la llei per part de
l'Ajuntament de Tarragona no aprofitant la correcta aplicació del que diu la ILP pel que fa al principi
de precaució.
La tècnica de SS SS de Tgn comenta que les actuacions que es duguin a terme en els habitatges
auditats, en el cas de Tgn, els duran a terme coordinadament amb la casa d'oficis. Al seu torn
Ramon Castellví comenta que a Reus es farà a través d'un pla d'ocupació coordinat amb les
brigades de Reus.
Finalment, el representant de la CUP de Reus pregunta si hi ha pressupost per la TPE i responen
que de moment es paga al tècnic a mitges Reus i Tgn i que els pagaments dels subministraments

es fan amb els respectius pressupostos de cada regidoria de Benestar social. El nostre
representant posa en dubte el fet demanar favors a empreses (disseny logo, disseny web, CETIT,
etc...) per treballar gratuïtament i desinteressadament enlloc de buscar fórmules a través de
projectes europeus o altres... com per exemple de col·laboració entre Som Energia i Ajuntament
de Martorelles per combatre la pobresa energètica
A LES 18:30 Vilella es disculpa i marxa i progressivament marxa tothom fins que ja només queden
tres tècnics, el Carlos i el representant de la CUP de Reus. 19:00.

Resum Junta de Portaveus extraordinaria “sagessa” 27/10/2015

(David)

Assistència: Portaveus, Ricard font de Rubinat( conseller per CIU del Grup Salut),
Dr.Colomer( Gerent SAGESSA) Judith Esteve ( assessoria jurídica SAGESSA) i una assessora
externa contractada per SAGESSA . Sr. Solé (INNOVA) també present.
Previ a la reunió l’alcalde informa:
1- Ple ordinari 6 de novembre, dijous 5 de novembre JP a les 17.30h
2- Ple sorteig meses electorals 23, 24 o 25 de novembre
3- Ple ordinari 4 de desembre
4- Ple pressupostos 15 de gener de 2016
Ja amb tots els assistents ens expliquen que en un període de 4 dies laborables hem de decidir
l’encaix dels partits polítics en els diferents consells d’administració que pengen de l’empresa
SAGESSA i Grup Salut que encara no s’han constituït ( consells d administració, patronats i
altres).
El tema és que no hi ha prou cadires per representar proporcionalment bé la mateixa
representació que hi ha en el ple, ja que LRSAL limita el nombre de cadires.
Demà hi ha una altre JP per començar a negociar possibles acords, el representant de la CUP
recorda que la s’ofereix per ser presidenta de SAGESSA, la M. Vilella, amb el seu vot pot decidir
el sentit de lal votació que es dugui a terme a SAGESSA,però al mateix temps ella hauria de
representar la voluntat del posicionament dels diferents grups polítics que l’han fet presidenta.

Patronat de la Fundació IMFE Mas Carandell 28/10/2015 (Abel)
En primer lloc es fan canvis de patrons i d'altres derivats de procediments burocràtics.
A Informació de presidència ja se'ns anticipa el que serà el tema estrella, que és la no possibilitat
que la Fundació pugui fer els cursos SEFED aquest curs a causa d'un problema administratiu, a
l'espera d'una reunió del patronat de la Fundació Inform de la que Mas Carandell en forma part, el
5 de novembre se sabrà definitivament. Tot plegat té 3 conseqüències, per una banda una
reducció d'ingressos per subvencions i matrícules, per altra banda un perjudici a la ciutadania que
no hi podrà accedir i per acabar un problema laboral greu per a tres treballadors. La proposta de
presidència és de fer un ERO temporal fins al proper curs (moment en que serien contractats de
nou) a aquests treballadors en cas que no sigui possible arreglar aquesta situació a la reunió del
dia 5 de novembre. El representant de la CUP demana que es busquin alternatives, ja sigui
utilitzant laboralment aquests treballadors per a altres tasques ja sigui per la via dels pressupostos
municipals ara que aviat en vindrà el debat. La resposta per part de presidència és que és inviable
perllongar aquesta situació ja que ja s'ha hagut de fer durant uns mesos per un problema
d'homologació entre el SOC i altres administracions afectades, cosa que ha suposat una pèrdua
d'ingressos per a la Fundació, el secretari ho rebla comentant que la LRSAL és molt clara al
respecte i que podria posar en perill la mateixa continuïtat de la Fundació per inviable
econòmicament. La cosa ja no té més recorregut perquè els representants acaben repetint les
mateixes qüestions amb les mateixes respostes. En tot cas, el representant de la CUP manté el
contacte amb els treballadors per ananr-nos interessant al respecte.
Es fa un balanç econòmic del present any, entre allò que havia pressupostat i allò que finalment

són els números reals a dia d'avui i allò que hi ha previst que siguin els números finals per tancar
l'any. S'hi constata un sotrac important respecte a l'any anterior causat pel que s'ha exposat fins
ara dels cursos SEFED (uns 120000€ aproximadament) i també per altres causes menors de
manca d'entrada d'ingressos. Comptat i debatut uns 129000€ de dèficit.
Per aquest motiu, fan votar als consellers una aportació extraordinària que vindrà a través d'una
pòlissa contractada a Caixabanc de 100.000€ amb un interès calculat a partir d'una taula on
pondera l'euribor amb un topall per dalt, s'assegura que si no es fa serà inviable la continuïtat de la
pròpia fundació.. Tothom hi vota a favor menys dos representants (entre els quals el de la CUP),
que s'abstenen.
A precs i preguntes, el representant de la CUP pregunta per la relació entre la Fundació i els Jocs
del Mediterrani, la resposta va en el sentit que més enllà de participar en algunes reunions del
consorciat no hi ha res més; es demana l'organigrama de la Fundació; es pregunta per un fons
social del 2012 que es deu als treballadors i es comenta que entre el 2015 i el 2016 es faran les
accions oportunes al respecte.

Reunió amb la junta del Mercat Central. 30/10/2015 Marta i Oriol
Ens convoquen per fer-nos preguntes sobre el nostre posicionament sobre el mercat i també fer
alguna pregunta sobre l’estat i contractacions amb Metrovacesa.
En primer lloc s'informa al representants de la CUP del preus q paguen i diu q són un dels mercats
més cars de l’estat. Aproximadament uns 500€ per 9m2.
El cànon per poder obtenir una parada és d’uns 18000€ de vida de mercat (s’entén això des de
1992 fins al 2042) actualment s’està fent pagar exactament el mateix preu al sol·licitant. Tot i haver
moltes parades buides, diu que s’està estudiant com poder modificar això. Han canviat el
funcionament de la junta del mercat, anteriorment només composada per president, secretari i
tresorer. Actualment apart de les 3 figures institucionals funcionen amb els 3 presidents d’honor, q
són els 3 últims presidents del mercat i com associació. Havent així de treballar entre tots per tirarho endavant Per altra banda, diu haver tingut converses amb la regidora Caelles, i també q
n’estan molt contents. Ara s’han posat a les mans d’un senyor (Jaume Baiges) que farà un pla
estratègic per la dinamització i funcionament del mercat. Aquest és de fora de l’empresa RSM per
manca de confiança en que aquests treballin pel bé del mercat. Tindran una conversa amb el Pere
Cervent actual dinamitzador de molts mercats d’arreu del món, els més coneguts per nosaltres el
de la Boqueria i les Tines.
Per altra banda, formula diverses preguntes de l’estat del pàrquing i contractació amb
Metrovacesa.
Qui l’ha pagat?
Quin preu pagaran per la primera hora que es farà càrrec l’empresa?
I ens faran arribar mitjançant correu electrònic unes quantes preguntes més per traslladar al
consell d’empresa.

Premsa:
- Nota de premsa sobre la reforma del Reglament de Participació Ciutadana (27/10/2015):
http://cupreus.cat/?p=689
- Roda de premsa sobre les ordenances fiscals (30/10/2015): http://cupreus.cat/?p=709

Reunions i convocatòries institucionals previstes:
Consell d'Administració Grup Salut. 03/11/2015

Actes als que som convidats:

Presentació oficial dels equips que formen part del projecte de bàsquet Ploms-Salle Reus.
divendres dia 6 de novembre de 2015, a les 20h, al Pavelló Olímpic Municipal de Reus.
Inauguració i cloenda del Festival Memorimage. Dimecres 4 de novembre al Teatre Bartrina,
cloenda el 7 de novembre al teatre Bartrina a les 21h.
Inauguració de la GANXET PINTXO TARDOR 2015. Dimecres 4 de novembre a les 20.00 hores a
la Llotja de Reus.

