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

(12/12/16 – 18/12/16)
Activitat del Grup Municipal
Setmana intensa de molta feina a nivell de Grup Municipal de la CUP, de comissions de treball en
diferents àmbits, i reunions de consells municipals. Per altra banda s'acaben de perfilar les
mocions que es presentaran al proper ple.
S'ha abordat l'absorció de l'IMAC per part de l'Institut de Museus de Reus, cosa que comportarà la
creació d'un nou organisme autònom de cultura. En aquest punt, tal com apuntava en el programa
electoral de la CUP, s'ha difós el missatge que el que cal és una regidoria de Cultura que realment
impulsi la cultura i en tingui un criteri clar al respecte, al marge de la necessitat de clarificar la
situació dels treballadors d'ambdós organismes autònoms.
Dilluns es produeixen les comissions informatives de Territori i Urbanisme, de Serveis Generals i
Econòmics, de Serveis a les Persones i de Transparència. Els punts que s'hi aborden seran
tractats en el ple municipal del proper dia 19/12/2016, motiu pel qual ja es resumiran els
assumptes que s'hi tractin en el resum corresponent.
A llarg d'aquesta setmana hi ha el patronat de la Fundació IMFE i també el Consell General de
l'IMFE.
També es produeix un Consell d'Administració de Reus Serveis Municipals, a sota hi ha el resum.
També es produeixen els consells municipals de Cooperació i també eld e Medi Ambient.
Durant la visita del president Puigdemont els regidors de la CUP li manifesten el seu malestar per
l'actitud de certs membres del cos dels Mossos d'Esquadra i també de JxS que poden
obstaculitzar el procés democràtic i de recuperació de la sobirania iniciat pel nostre poble.
Dijous fem reunió del Grup Municipal en que acabem de perfilar el discurs al voltant de les
mocions que presentem al ple del dilluns que ve i també d'altres aspectes relacionats amb
l'agenda i organització.
Divendres al matí les conselleres del Grup salut participen en el Consell d'Administració.

A sota resum de la Junta de Portaveus i del Ple celebrats el dia 2 de novembre.
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Consell General de l'IMFE

14/12/2016

En nom de la CUP hi assisteix el Toni
Comenten que es farà la selecció d’una persona interina per tal que ocupi la vacant de tècnica
responsable en desenvolupament local. Aquesta vacant va produir-se quan la treballadora
Montserrat Pagès va accedir al càrrec de directora de l’IMFE. Serà una plaça temporal, finalitzarà
quan l’actual directora deixi el càrrec i torni a la tasca anterior. El representant de C’s pregunta qui
fa la selecció, na Montserrat Pagès exposa que totes les decisions seran preses per un tribunal
creat a l’efecte.
Des de Mas Carandell destaquen la finalització d’un curs a la casa oficis sobre la creació
d’audiovisuals. Els alumnes han guanyat un premi al festival Memorimage amb la realització de
l’audiovisual Reus abans, ara i aquí http://memorimagefestival.org/film/reus-abans-ara-i-aqui/
Gestió d’ofertes de treball. Faran un nou portal d‘ocupació. L’actual és aquest:
http://borsa.mascarandell.cat/ El nou quedarà enllestit a començament del 2017. El representant
de la CUP pregunta quina serà la diferència vers l’actual, Montserrat Pagès explica que,
actualment, només hi ha ofertes d’empreses privades però no d’empreses municipals. El nou
portal inclourà totes les ofertes del grup Ajuntament. El representant d’ERC proposa fomentar
aquest portal als instituts d’FP.
Dani Rubio exposa que estan treballant (s’han adherit) a la plataforma de reforma horària. Jordi
Torres (el representant de C’s) verbalitza el recolzament a aquesta reforma. El representant de la
CUP manifesta que li sembla positiu conciliar horaris, alhora que comenta que Catalunya i les illes
estem a la dreta del fus horari, com també un part del País Valencià, per la qual cosa, els Països
Catalans som l'única part de la península Ibèrica que, tot i patir una mala conciliació, aquesta no
és deguda al desfasament del rellotge vers el meridià.
Montserrat Pagès comenta les activitats/cursos que s’han desenvolupat al llarg del 2016.
Menciona que el curs de mecànica impartit a les instal·lacions de l’Institut Domènech i Montaner
no ha estat exitós, per la qual cosa no es tornarà a fer. De cara al 2017 assenyala la novetat d’un
curs exclusiu per majors de 30 anys.
Demana el representant de la CUP al President i a la Directora que, en les pròximes reunions, a
més de donar-nos informació financera i de convenis i d’oferta formativa, també es lliurin
estadístiques del desenvolupament de les activitats formatives, com per exemple titulació/nivell
acadèmic de les persones que es matriculen, resultats assolits, nivell d’abandonament,
percentatge d’inserció laboral una vegada finalitzats els estudis... ja que fins ara, mai, no s'han
explicat els resultats de les accions educatives i professionalitzadores.
Sobre l’aprovació de la plantilla i del pressupost, tres representants votem negativament, no hi ha
cap abstenció i també són tres els vots positius, l’empat es desfà (a favor del sí) pel vot de qualitat
del President.
Punt 8, votació sobre els criteris de concessió de productivitat pel 2017, la CUP hi vota a favor.
Punt 9 votació sobre la ratificació de la modificació i pròrroga del conveni col·lectiu, la CUP hi vota
a favor.
Punt 10 votació sobre el conveni de col·laboració entre Imfe Mas Carandell i Fundació Mas
Carandell pel 2017, la CUP hi vota a favor.

Consell d'Administració de Reus Serveis Municipals

13/12/2016

En nom de la CUP hi assisteixen el Xavi, la Marta i l'Edgar
El primer punt important d'aquest Consell d'Administració és l'aprovació de l'Estat de Comptes i
aprovació dels pressupostos de l'any 2017. La CUP hi vota en contra, però s'aproven amb els vots
de la resta de partits.
El segon punt és l'aprovació de la distribució de dividends de l'empresa Reus Serveis Municipals
cap a l'Hospital Sant Joan. Aquest punt no prospera en aquest Consell d'Administració pel vot
negatiu dels membres de la CUP i al ser necessària la majoria absoluta del Consell
d'Administració.
Finalment s'aprova la reestructuració gerència de les empreses filials de Reus Serveis Municipals i
de Reus Transport.
Consell Municipal de Medi Ambient

13/12/2016

En nom de l CUP hi assisteix la Clàudia
Comença el Consell de Medi Ambient amb el regidor Rubio parlant d’actuacions de sanejament
ambiental com el canvi de molts fluorescents d’edificis municipals per bombetes Led i la dispersió
d’una colònia d’estornells que s’ha intal·lat a la ciutat.
Una bona estona de la reunió es dedica a la FUE. (finestra electrónica per fer tràmits)
El regidor obre torn de paraules. Molts dels assistents no diuen res. Alguns comenten coses molt
específiques del registre o llicència d’activitat dels negocis i la viabilitat de les estructures… temes
administratius i econòmics de l’àmbit d’urbanisme. La representant de la CUP pregunta per l’estat
actual i el projecte de l’ajuntament respecte els horts urbans, la resposta del regidor consisteix en
explicar el funcionament dels existents i els canvis recents dels horts del barri Sol i Vista per
motius d’ampliació de l’edifici del Reus.
La representant de la CUP treu el tema del model de jardineria de la ciutat de Nantes. En la
resposta s'hi percebia cert escepticisme. Un company assistent a la reunió va comentar una mica
també el model d’horts d’Olot. Tot iq ue la representant de la CUP reforça la idea, ningú n'opina.
La sensació és què no hi ha projecte d’horts urbans, manca de discurs ni enfoc crític respecte el
model que es vol adoptar. No es parla (potser tampoc és concebut…) de les implicacions en la
transformació de les dinàmiques de consum i de relació que tindria generar un moviment
agroecològic integrat en la ciutat…quan la representant de la CUP demana informació del procés i
la redacció de la nova normativa així com les possibles ubicacions dels horts, no va rebre
resposta.
Patronat de la Fundació IMFE

13/12/2016

En nom de la CUP hi assisteix l'Abel
Després d'aprovar les actes anteriors, presidència informa de la situació en que ha quedat el curs
de simulació laboral SEFED i consegüentment la dels tres treballadors que imparteixen aquest
curs: per de moment tenen el curs SEFED des de l'octubre fins al juliol en que acaba aquesta
edició. Posteriorment, si tot va bé, la Fundació podrà tornar a presentar properes edicions d'aquest
mateix curs, quedant els treballadors en situació de fixos discontinus. El president també informa
que s'està intentant trobar solucions per pal·liar la situació de discontinuïtat laboral d'aquests tres
treballadors.
Per altra banda, des de presidència també s'informa de les visites a empreses i ajuntaments per

augmentar el volum de feina , fet que segons afirma ha possibilitat la recuperació d'alguns clients.
Tot seguit es fa per part de la directora un repàs de les activitats que desenvolupa la Fundació:
formació a mida per empreses i organitzacions, programes de perfeccionament professional,
formació d'oferta per a persones treballadores en atur, consorci de formació contínua de
Catalunya, el SEFED i feines de consultoria.
A continuació s'informa de la situació econòmica de la Fundació, començant per una desviació
pressupostària respecte al que es va pressupostar per aquest exercici 2016. Aquesta desviació
s'explica pel fet que ha sigut necessari fer moltes hores de gestió administrativa en detriment de la
feina més comercial, pel fet que hi ha una persona de baixa des de ja fa temps i a que els cursos
de formació a mida s'han endarrerit més de dos mesis motiu pel qual ja es comptabilitzen per al
curs vinent. També s'informa al detall de l'activitat econòmica. Un membre del patronat fa notar
que la informació detallada no ha arribat als patrons i que per tant s'han hagut de guiar per la que
els ha arribat, que era més esquemàtica i sense actualitzar en alguns casos. Es passa a votar els
pressupostos de l'any vinent, el representant de la CUP hi vota en contra, però aquests s'acaben
aprovant.
Tot seguit es vota el conveni de col·laboració entre l'IMFE i la Fundació, el representant de la CUP
se n'absté. S'acaba aprovant.
Finalment el patronat acaba amb una referència per part del president sobre l'actuació del grup de
la CUP al voltant de la situació dels tres treballadors del SEFED durant el mes d'agost, aquesta
observació rep resposta per part del membre de la CUP al patronat.

REUNIONS I ACTES INSTITUCIONALS PREVISTOS PER AL SETMANA QUE VE
–
–
–

Consell d'Administració de Reus Serveis Municipals. 19/12/2016
Ple municipal el dia 19/12/2016.
Consell Municipal de Polítiques de Gènere. 21/12/2016.

PREMSA
Hem anat treballant per les xarxes tot allò que fa referència a l'actualitat municipal:
http://cupreus.cat/?p=866

ACTES ALS QUE ASSISTIM
–

L'Oriol assisteix a l'acte dels set tresors de la ciutat.

La Marta Llorens assisteix a l'acte que realitza l'Ajuntament en homenatge als treballadors
de l'Ajuntament que es jubilen.
–

