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

(23/05/16 – 29/05/16)
Activitat del Grup Municipal
Programem al llarg de la setmana l'estratègia política i comunicativa del proper ple, decidim les
mocions que presentarem en assemblea, que serà el 3 de juny. Cerquem assessorament legal
que les sustenti.
Fem reunions amb col·lectius de treballadors de Reus i de fora en relació a propostes que fa la
CUP en diferents matèries, tan laborals com d'altres tipus.
Fem les gestions oportunes per tal que la Comissió de Participació Ciutadana pugui fer la trobada
amb entitats el divendres en un centre cívic.
Fem bona part de les gestions necessàries per fer al rebuda que l'independentisme reusenc li fa al
ministre espanyol de Justícia el divendres dia 27 de maig.
Així mateix, continuen els contactes amb l'equip de govern en relació als acords de pressupostos
signat entre la CUP i el mateix equip, aquesta setmana en relació a la rehabilitació de la Casa dels
Mestres.
Assistim a la reunió pel Fons Català pel Desenvolupament que es fa el dimecres dia 25 de maig,
en la que es trasllada informació als grups municipals i també s'incideix en la necessitat d'un
contacte bidireccional entre institucions i entitats.
Fem reunions amb tècniques de l'ajuntament en matèria d'educació i de política lingüística.
Els nostres representants assisteixen a les reunions del Consell General del Mas Carandell
(resum a sota) i del Patronat de la Fundació Mas Carandell.

RESUMS DE LES REUNIONS ASSISTIDES
Consell General de l'IMFE Mas Carandell 25/05/2016
En nom de la CUP hi va l'Antoni
Assistents: Tots els convocats, a excepció d'en Marc Arza (és el representant de convergència),
del representant del Dep. d’Ensenyament i un altre membre, relacionat amb el sector empresarial.
1)

Acta anterior, s’aprova per unanimitat.

2)
Informació presidència. Daniel Rubio explica que estan fent canvis de cara a millorar la
planificació estratègica de Mas Carandell, per posar-la en consonància amb les demandes i reptes
dels nous temps. Parla de l’èxit de la fira de l'FP, celebrada aquesta primavera a Reus, amb 800
assistents. La pretensió és que el curs vinent, en aquesta fira, també hi hagi representació d’altres
llocs del territori, el repte és que competeixi amb altres salons, com ara el de l’Ensenyament, que
se celebra a Barcelona. Canviant d'àmbit, verbalitza que visita empreses per oferir-los els serveis
de Mas Carandell: procés de selecció de personal, borsa de treball, cursos (com l’impartit a
treballadors de Bon Àrea amb la temàtica de manipulació aliments...).
3) Activitat institut. Parla Montserrat Pagès, comenta el document Programació Activitats Consell
General Abril 2016.pdf en la qual es detallen els cursos que ofereix l’IMFE. Ens fa saber que les
activitats són molt similars a les explicades a la passada reunió del Consell. La novetat és, a partir
de l’abril, l’atenció a les persones. També destaca que a la borsa de treball, durant el 2016, han
entrat 120 ofertes de feina.
4) La interventora informa el Consell sobre la liquidació del pressupost 2015. Acabada l'exposició
d'aquest punt -sense que cap assistent faci cap comentari- el representant de la CUP s'interessa
sobre un document segons el qual el resultat pressupostari del 2015 és de menys 197.000€. La
resposta és que ve determinat per dos factors:
• Què no s’ha recaptat el que es va preveure.
• Que encara no s’han cobrat unes subvencions per cursos fets el 2015, però que quan es cobrin
aquest saldo negatiu serà més petit.
De resultes del representant de la CUP des de la direcció del'IMFE es comenta que a la
compatibilitat del 2015 no s’hi afegiran ni despeses ni imports regularitzats durant l’any 2016, ni
que aquests diners siguin exclusius de partides dels comptes del 2015. Aquesta explicació permet
que el representant de la CUP faci la reflexió que el 2015 s’han d’haver ingressat diners de les
subvencions del 2014 que van ser liquidades durant el 2015 i, per tant, com que es tracta de fets
encadenats, és excessiu un saldo negatiu tan elevat. Responen que el 2014 hi va haver menys
cursos i, conseqüentment, menys diners ingressats el 2015 a compte d’activitats dutes a terme el
2014.
5) Es vota l’aprovació de l’exercici 2015. El representant de la CUP expressa que, en coherència
amb la votació negativa del pressupost municipal del 2015 el sentit del meu vot serà el mateix.
6) Conveni entre IMFE Mas Carandell i la Fundació Mas Carandell: demanem saber perquè el
pagament es realitza en tres parts, separades tres setmanes entre elles, se'm respon que és una
qüestió interna de tresoreria. Preguntem perquè l'ajuntament ha aportat 178.000€ a l’IMFE per a
que, des de l’IMFE, aquests diners, siguin traspassats a la Fundació, el representant de la CUP
verbalitza que és més lògic que la transferència es faci directament des de l’ajuntament a la
Fundació, sense passar per l’IMFE. Es respon que va més bé fer-ho així, i que s’ha fet sempre
sense cap problema.
7) Es vota la proposta d'aprovació de l'oferta formativa. Votem en blanc.
8) Proposta d'atorgar la compatibilitat laboral a dues treballadores. Manifestem que caldria que, en

document presentat, el qual avala favorablement la proposta, hi hagués una frase que posés,
explícitament, que els serveis jurídics donen el vist-i-plau. Contesten que, tot i no posar-ho, tota la
documentació és revisada jurídicament, però que, a partir d'ara, atendran la proposta i procuraran
posar aquest ítem en noves proposicions de compatibilitat.
9) Donar compte dels decrets. La secretària exposa (llegeix) dotze decrets, relacionats amb
diferents afers.
10) Assumptes sobrevinguts. N'hi ha un, la votació del codi ètic. Abans de debatre'l es vota si
trobem pertinent que s'inclogui aquest assumpte en l’ordre el dia, tots votem favorablement.
Arribats a aquest punt, es tracta l'afer i es passa a votació. Manifestem que, en coherència amb
altres votacions relacionades amb el mateix assumpte, des de la CUP ens abstenim, atès que els
valors ètics del document pertanyen, sobretot, a l'ètica del treballador vers l'empresa més que no
pas al concepte d'ètica.
11) No hi ha cap prec ni cap pregunta, acabant la sessió del Consell a les tres tocades.
Comissió Reforma del ROM

25/05/2016

Reunió merament informativa, ja que es va presentar una proposta de punts de reforma del ROM
(Reglament Orgànic Municipal) més de caire tècnic com ara:
–
Dedicacions de regidors.
–
Règim jurídic.
–
Diferents regulacions vàries.
Un punt a analitzar a banda i de contingut més polític és el del dret a la informació dels grups
municipals, en el que s'hi està treballant.

Patronat de la Fundació de l'IMFE Mas Carandell 26/05/2016
En nom de la CUP hi va l'Abel
(Arribarà en el resum de la setmana que ve).

Reunions i actes previstos
–
–
–
–
–
–

Ple de Constitució de meses per a les eleccions estatals. 30/05/2016.
Comissió Informativa de Territori i Urbanisme. 30/05/2016.
Comissió Informativa de Serveis Generals i Econòmics. 30/05/2016.
Comissió Informativa de Serveis a les Persones. 30/05/2016.
Consell d'Administració del Grup Salut. 31/05/2016.
Ple municipal. 03/05/2016.

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

Actes als que hi assistim
–

