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

(02/11/15 – 08/11/15)
Reunió IMFE Mas Carandell 26/10/2015. Antoni Nogués (ve de la setmana passada)
En Marc Arza que, com en les altres ocasions, és el sacerdot de la cerimònia, comença exposant
com van les reunions, pensant, sobretot en els nous Consellers. Manifesta que vol refermar en el
càrrec l'actual directora, a la qual se li acaba ara el contracte (la van contractar fins a les
eleccions). Se li renovarà. El representant del grup polític Ciutadans exposa que creu que els
Consellers han de poder dir-hi la seva pel que fa a l'eventual renovació. En Marc Arza contesta
que aquesta no és una potestat dels Consellers i que ha fet l'explicació per deferència, no pas
perquè en tingui obligació. Exposa que s'ha canviat el sistema informàtic, ara n'utilitzen un que es
fa servir en diferents IMFE de Catalunya. L'adaptació ha comportat alguns contratemps,
actualment ja superats. Verbalitza que hi ha unes cent vint-i-cinc ofertes laborals i que la majoria
fan referència a Metrovacesa, però no totes. Fa un any n'hi havia vint-i-cinc. La selecció de
personal de moltes de les empreses (botigues) que s'establiran a Metrovacesa s'han fet a Mas
Carandell. Al nou centre comercial hi treballaran un total (aproximat) de cinc-cents treballadors
nous. Comenta que a part de les ofertes gestionades a Metrovacesa, si no es tingués en compte
aquesta empresa, també es veuria reflectit un increment d'ofertes gestionades d'altres empreses, i
que aquest fet fa pensar en una incipient recuperació econòmica. Destaca que IMFE Mas
Carandell va fer un conveni amb Metrovacesa i aquesta gran empresa va informar les empreses
que s'hi establiran de la possibilitat que IMFE Mas Carandell fes la gestió del personal. En total,
s'ha gestionat un 25% dels nous llocs de treball que hi haurà en el nou centre comercial. Acabat el
complaent sermó.
La Directora, na Montserrat Pagès, ens presenta Mas Carandell. Ho fa ajudada per un powerpoint
explicatiu. Tot seguit, el pontífex, proposa que els membres, entre nosaltres, fem una breu
presentació. Se'n poden destacar els següents aspectes: La quantitat de professorat que ostenten
el càrrec de Conseller, en representació d'ERC hi ha el director de l'ins horticultura, en Raimon
Martí; el representant del Departament d'ensenyament és el director de l'institut Baix Camp, en
Josep Gabriel Lluís Queralt; el representant del PP és en Mateo Ganzález, professor de FP a
l'institut Pere Martell; el representant del PSC, en Josep Allueva, també treballa de docent, na
Misericordia Sisniega és mestra al col·legi Sant Josep. El representant de Ciutadans és l'únic que
no prové de l'àmbit docent, ve de l'empresarial. Cal fer esment que dels onze Consellers només hi
ha una dona, fet lamentable, i més encara si tenim present que en l'àmbit docent la presència
femenina és important.
En representació de l'empresa privada, hi ha en Toni Fullat (conegut independentista de Reus). Hi
assisteix en qualitat de directiu de l'empresa motivacció. Per a saber-ne més sobre l'empresa:
https://www.linkedin.com/pub/motivacci%C3%B3-formaci%C3%B3-reus/a9/23b/2a8
http://www.motivaccio.com Al respecte, el conseller de la CUP vol fer la següent reflexió a qui
llegeixi aquest resum: Considerant que el negoci en el qual treballa es dedica (sobretot) a la
inserció laboral i a la millora professional, pot ser que no sigui és bo/honest/convenient que el
sector empresarial esculli com a representant a una persona que, l'empresa a la qual representa,
fa competència directa a Mas Carandell.
Fetes les presentacions, en Marc Arza proposa votar la modificació dels estatuts. Comença una
interessant discussió, encetada pel representant de Ciutadans. Aquest conseller demana que, amb
antelació a la reunió, s'afegeixin dossiers als punts de l'ordre de dia que s'han de votar i que
aquesta paperassa sigui tramesa (per exemple, mitjançant e-mail). De no ser així, com que no és
possible contrastar la informació, votarà no a totes les propostes que es presentin. El conseller de
la CUP dóna ple suport a la seva petició. Els altres membres del patronat (com sempre) callen. El
Sr. Arza manifesta que, si es demana, bona part de la documentació pot ser facilitada abans,
també argumenta que els regidors sovint reben la informació només dos dies abans i no passa
res, que no existeix l'obligació de facilitar-la amb més antelació. El conseller de la CUP comenta
que possiblement tots els que exerceixen de consellers a l'IMFE tenen activitat laboral i no és
operatiu fer la petició i passar un o dos dies abans de la reunió per recollir els dossiers. Després
d'un estira-i-arronsa dialèctic s'acorda que la documentació relacionada amb els punts
susceptibles a ser votats, sempre que sigui possible, serà tramesa mitjançant e-mail.

El representant d'ERC, Raimon Martí, demana que es potenciïn els programes per gent de més de
cinquanta anys.
En l'apartat precs i preguntes el representant de la CUP formula dues demandes: Demana
disposar de l'organigrama actual (en el powerpoint que han passat a l'inici hi ha un organigrama,
datat a 2015). El representant de Ciutadans em dóna suport i ho amplia al web de transparència
municipal. En Marc Arza respon tot dient que l'organigrama oficial actual és molt antic i que se
n'està fent un de nou, essent el que s'ha vist en el powerpoint un esbós. Que quan estigui enllestit
ja ens el faran saber. El representant de la CUP comenta que aquest discurs ja l'ha sentit diverses
vegades en els darrers anys. Arza respon que, com que d'organigrama oficial n'hi ha un, ja el
passaran, ni que en realitat el que ens passin no sigui el que realment està operatiu. Per no
discutir-nos més ho deixem estar, fins a una pròxima reunió.
Escola de persones adultes Marta Mata. El representant de la CUP comenta que no sap com
ubicar-la, ni tampoc sap si pertany a Mas Carandell. En Marc Arza respon que el personal és
municipal, que no pertany a Mas Carandell, però que si fa servir les instal·lacions de Mas
Carandell per dur a terme algunes de les seves activitats. També fa saber que hi ha un conveni
entre l'IMFE i Marta Mata però insisteix que Marta Mata no forma part de Mas Carandell. Ningú
més fa cap pregunta, acabant-se la reunió poc abans de tres quarts de tres de la tarda

Comitè d'empresa del Grup Salut 02/11/2015. David, Mariona i Marta.
CMQ: Quin és l'encaix del personal del CMQ a l'HSJ que treballen ara fent mútues a l?HSJ?
Es transferirà el personal amb tota regularització.
CMQ: Arriben gent de l'Hospital de Cambrils per operar al CMQ? Pocs.
HSJ: Com estan les negociacions del Conveni Col·lectiu? Hi estan treballant. Es va fer una
assemblea de les treballadores i després una reunió amb gerència. Gerència reconeix que fan tard
en donar els objectius i que el Febrer del 2016 ja estaran.
HSJ: Qdiagnòstica, ha estat comprada per l'Hospital? Sí, és així. Les treballadores s'incorporaran
amb tots els drets adquirits. Les persones treballadores del Laboratori també realitzaran un canvi
amb tots els drets adquirits.
PRECS:
Reunió dels nous consellers i consellers (també els vells) per conèixer com funcions hospital. LA
FORMACIÓ SERÀ EL DIA 1 DE DESEMBRE
A petició de les Conselleres i Consellers de la CUP es demana que consti en acta que s'hauria de
denunciar a la Generalitat per interessos del fàctoring?

Comissió Informativa de Territori i Urbanisme 02/11/2015 (Mariona, Marta i Oriol)
Aprovació acta anterior, es recorda l’esmena del regidor del psc demanant l’implantació del carril
bici a la zona del Joan Rebull
Salut pública
Votació per tirar endavant 2 denuncies a gossos de raça perillosa, tothom a favor menys nosaltres
en contra.
Gestió urbanística: Donar compte de l’aprovació final sobre un projecte d’urbanització al carrer
Maspujols (zona ies Domench i Muntaner) obertura d’un carrer i adaptació del voral.
Llicències urbanístiques: Donar compte de diverses llicencies de remodelació i rehabilitació de
diversos immobles de caràcter privat a la ciutat.
Informació dels regidors de l’àrea: Se’ns informa de la problemàtica d’una part de la zona sud de
la ciutat envers la recollida d’aigües brutes, que actualment s’aboquen directament a la riera. Ens
expliquen que a causa del desnivell les aigües no arriben per decantació a la depuradora, la qual
cosa fa que s’hagin d’instal·lar unes canonades amb dues bombes impulsores per tal de fer arribar
l’aigua a la depuradora de la carretera Salou.

També ens diuen que repassem la normativa dels centres de culte perquè en les pròximes
comissions tornarà a sortir i així ja estiguem assabentats del tema.
Precs i preguntes
Demanem el planell de la ciutat amb els terrenys municipals sense construir, i ens diuen q ja ens
ho faran arribar.
Ens responen a la sol·licitud feta anteriorment sobre els desperfectes al camí del Ra que han
estudiat el tema i miraran de posar-hi solució amb unes sabates de formigó. Ens responen sobre
la sol·licitud dels desperfectes de Mas Bertran, ja s’han començat a reparar les coses menors,
Sobre el manteniment ens diuen q de moment ho porta una empresa privada i surt per uns 500€.
S’ha estudiat la possibilitat de posar un conserge i complementar el sou facilitant-li un pis al mateix
lloc, així podien tenir un control sobre l’entrada i sortida de gent i evitar així l’entrada d’ocupes.
També se’ns informa que abans d’any passaran els tècnics a fer un estudi d’eficiència energètica,
per tal de reduir el màxim els costos q actualment hi ha en la factura.
S’instal·larà un plafó informatiu igual q Mas Bertran I per saber quan i quines són les afectacions
per manteniment i neteja de la zona.

Comissió de Serveis a les Persones 02/11/2015 (Marta, Mariona, Edgar)
1–Cultura i joventut. Bases del premi pel disseny de la marca de Capital de la Cultura Catalana
2017. Es tracta d’aprovar aquestes bases. Nosaltres hi votem en contra perquè considerem que
sense projecte no hi ha marca i que això és començar la casa per la teulada. Se’ns respon que
segons diuen les normes de l’entitat promotora, el primer pas ha de ser forçosament aquest i que
els professionals ja hi donaran contingut.
CDC i ERC: a favor. PSC, PP, C’S: abstenció. CUP: en contra
Ens ho presenten com si el projecte s’hagués d’anar complint segons les normes de l’entitat que
proposa i la ciutat no hi pogués intervenir.
2–Cultura i joventut. Aprovació del conveni de col·laboració entre el Dep de Cultura de la Gene,
l’Oficina de Suport de la iniciativa Cultural i Ajuntament de Reus en relació als equipaments T
Fortuny i Bartrina per al suport a la programació d’arts escèniques i música durant el 2015.
Preguntem si aquesta subvenció és excepcional o forma part del pressupost de cada any. On van
aquests diners. Si CUP: a favor
3–Serveis adjunts a la secretaria general. Separació de l’Ajuntament de Reus del Consorci de la
Xarxa de Teatres públic de Catalunya. Preguntem quines conseqüències comporta ser-hi o no.
Se’ns diu que des dels 90 ja no funciona i que no li devem res. CUP: a favor
A més preguntes formulades, se’ns diu que la Comissió és extraordinària i que per tant no es
poden contestar preguntes.

Consell d'adminitració del Grup Salut 03/11/2015

(Marta, Mariona i David).

(En passarem informe la setmana que ve)

Premsa:
Hem anat treballant per les xarxes tot allò que fa referència al ple i a l'actualitat municipal, ho
podeu anar seguint a: http://cupreus.cat/

Reunions i convocatòries institucionals previstes:

