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

(09/11/15 – 15/11/15)
Reunió treballadores Dr. Frias 02/11/2015 (Marta i Abel)
Després de la trobada que va fer la CUP amb representants de treballadors de l'Ajuntament, les
treballadores del Dr Frias ens demanen expressament de fer reunió específicament per a exposarnos el seu cas, organisme autònom de l'Ajuntament de Reus amb únicament 3 persones
actualment en plantilla, tot i que a la Relació de Llocs de Treball de l'Ajuntament hi costen que hi
han de ser 4 persones (metgessa -actualment no coberta-, infermera, administrativa i conserge).
A grans trets, venen a dir-nos que estan deixats de la mà de Déu, ningú sap qui són ni quines
funcions fan, tot i que fan molta feina per a l'Ajuntament; per altra banda, han deixat de fer cursos i
tasques que feien anteriorment ja que a dia d'avui se n'ocupen els centres cívics (cursos que feien
amb els pares, revisions escolars), per contra han anat assumint tasques que no els pertocarien o
fan només parcialment allò que feien abans. En aquest sentit, demanen un esclariment de les
tasques que els pertoquen per perdre una mica la sensació de provisionalitat que tenen.
Per altra banda tenen una sèrie de reclamacions de caràcter laboral, com serien uns complements
de productivitat del 2013 fins a dia d'avui que no s'han cobrat, tot i que tenen els compromisos
verbals i vistiplaus del Sr gerent de l'Ajuntament i de la regidora Vilella. Al respecte, també han
informat a Secretaria i a Intervenció.
Diuen que potser dissoldran l’institut: són laborals fixes.
Se’ls va assegurar que amb el romanent de Diners de l’Institut se’ls pagaria allò endarrerit.
Formar part de Salut Pública i de la plantilla de l’Ajuntament.

Consell d'administració del Reus Serveis Municipals

(09/11/2015 Edgar, Marta i

David)
El punt més important al qual fer esment és a la presentació de la PROPOSTA DEL PLA D'ACCIÓ
PER A LA COMPETITIVITAT DE REUS SERVEIS FUNERARIS.
Ara decideixen posar fil a l'agulla a l'amenaça de Mémora a la ciutat.
Es vol crear una Comissió de Seguiment i Treball d'aquest Pla per tal que al gener estigui acabat
el document -Estem treballant conjuntament amb el Jordi Sánchez, capellà de St. Pere en l'anàlisi
del Pla.
Dilluns 23 de novembre hem quedat per treballar-lo.
Se'ns informa que fins el dia 1 de novembre, dels serveis funeraris que s'han fet a la ciutat, 22 els
ha realitzat Mémora utilitzant les instal·lacions de Reus Serveis Funeraris. Els 4 últims han estat
difunts de l'Hospital Sant Joan.

Reunió amb el comitè d'empresa de RELLSA

(12/11/2015 Mariona i Abel)

Han canviat de gerent, ara en tenen un que porta Hisenda i porta també RELLSA., Luis Laberto
Rodrigo. Josep Solé va comentar que es faria un pla de viabilitat fa 2 anys. Al comitè no se li
informa de les perspectives que hi ha al respecte, ningú els ha dit que passaria amb els seus llocs
de treball, no hi són al catàleg de llocs de treball de l’Ajuntament: cal unificar criteris de relació de
llocs de treball i clarificar situacions que són poc transparents. Actualment té 28 treballadors
RELLSA.
Fins que els van intervindre, RELLSA funcionava com una ETT, facturant com a EPEL INNOVA.
L’intervenor va dir en una auditoria que havia una sèrie d’irregularitats: en els llocs de treball no hi
ha els perfils professionals, que es nombrava a dit, tots els directius de RELLSA han estat cobrant
plusos de productivitat. Lluis Soro, Mònica Domingo, Jordi Bros (càrrec de confiança), Esther

Garcia Rosello.
Una opció que se’ns planteja és que demanem un Consell d’Administració extraordinari atesa la
paràlisi per part de l’equip de govern: Si hi ha un acord 60% de quòrum de consellers, convoquem
Consell d’Administració per saber què passa amb els treballadors i l’empresa. Augusto Garcia
Navarro va fer un estudi econòmic i la Roser Casas va fer un estudi demanant que s’equiparessin
masses salarials entre treballadors de RELLSA i de l’Ajuntament.
També se’ns informa que fan serveis que hipotequen el curs normal de la seva activitat:
Campionats de món, Copa del rei, Jocs del Mediterrani, Saló de la infància... . En el cas dels
convenis amb el Reus Deportiu, no hi ha memòries que justifiquin aquestes activitats conjuntes.
Tampoc no hi ha control de les explotacions esportives a Reus. També denuncien que treballadors
d’estructura es dediquen a fer funcions del Reus Deportiu de Futbol.
Cursets i lligues: han començat els cursos, pels quals es van fer una licitació nova 15/10/2015,
però en canvi no es fan les lligues que eren les que proporcionaven ingressos a l’empresa;
l’impacte dels cursets és molt baix ja que s’hi apunta molt poca gent, disconformitat per part dels
usuaris dels serveis que hi ha. També mostren la seva disconformitat respecte al Salou Fest que,
en part, es fa en instal·lacions esportives de Reus, es va fer un reportatge sobre el tema a la
Sexta.
Pels Jocs Mediterrani s’invertiran 1.800.000€ per actuacions al Pavelló i l’Estadi Municipal. Cal
contrastar-ho: pressupost i plec tècnic, i cal demanar en quin moment ens trobem d’aquestes
actuacions, i també si suposen cap alteració de les activitats que s’hi fan en ambdues
instal·lacions.
Cursets: es reclama que es portin des de la regidoria de Cultura; antigament els gestionava
RELLSA, però ara és un garbuix en que RELLSA gestiona els seus, els Centres Cívics es
gestionen des de l’Ajuntament i també des de Mas Carandell.

Premsa:
Roda de premsa al voltant de la no convocatòria de cap ple per tractar les ordenances fiscals epr
part de l'equip de govern: http://cupreus.cat/?p=776
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/

