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SERVEIS D’HISENDA I SERVEIS GENERALS
Intervenció. Modificació de la plantilla de personal de l’IMFE Mas Carandell corresponent a l’exercici 2020.

Aquest cas parla d’una amortització de la plaça. En canvi, creiem efectivament que
s’hauria de parlar d’un acomiadament.
Es tracta d’una persona contractada per obra i servei, per un programa, en el qual es fa
una sèrie de canvis per passar a interinatge i després a un contracte de plantilla, amb la
qual cosa, es genera unes expectatives de perdurabilitat de la feina.
Existeix jurisprudència quan la persona, encara que sigui contractada per un programa,
realment realitzen activitats/tasques estructurals i necessària per la ciutat.
A més, hi ha 14 treballadores més en aquesta mateixa situació. S’ha de treballar perquè
potser disposen de personal en frau de llei. Si realment ens estem nodrint de tasques
estructurals i necessàries per la ciutat amb contractes programa i és un problema que
afecta a diversos municipis, potser hauríem de mancomunar aquesta necessitat i no
haguem d’arribar a aquesta situació.
Per aquestes raons, lamentem aquest acomiadament i votem en contra.
La modificació s’aprova per majoria del govern i amb l’abstenció de CS i PSC.

PROPOSTES DELS GRUPS MUNICIPALS
6. Proposta de ressolució del GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS DE REUS (CS) per a instar al Parlament de
Catalunya per a la creació d’una Comissió d’investigació per l’accident del polígon químic de Tarragona i per
la millorar la seguretat.

Recordem que una comissió d’investigació acabaria i s’hauria de tornar a engegar amb
una nova investidura al Parlament. Seria molt més útil fer una comissió d’estudi. Encara
això, votem a favor.

També posem de manifest la necessitat de plantejar un nou model econòmic al Camp de
Tarragona, una reconversió del complex petroquímic, que permeti superar la
dependència cap aquest sector.
La proposta s’aprova per unanimitat.

8. Proposta de ressolució del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA –
CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) per adaptar la mobilitat al Camp de Tarragona després de la posada
en marxa d’un nou tram del Corredor del Mediterrani.

Votarem a favor.
Creiem que cal un replantejament general de tota la infraestructura de transport al Camp
de Tarragona. S’ha d’estudiar quin transport volem i com volem promoure’l. No només
assegurant la bona comunicació de tota la ciutadania sinó també què i com plantegem el
transport: a nivell ecològic, tenint cura del territori i evitant la segmentació i l’impacte en
el paisatge. Tampoc ens podem limitar a vetllar per les connexions que més interessen al
turisme. El transport públic, com inclou la mateixa paraula, ha d’arribar al màxim nombre
d’habitants.
La proposta s’aprova per unanimitat.

MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
10. Moció del GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS DE REUS (CS) referent a l’ampliació d’horaris de les
bibioteques municipals durant les èpoques d’exàmens.

Recordem que el teixit d’estudiants també inclou aquelles persones que han de conciliar
els estudis amb la feina i l’àmbit familiar. També reivindiquem l’accés coneixement lliure i
la cultrura, per garantir l’autonomia i el creixement personal, i no per augmentar la
productivitat com a primera instància. Tot i això, estem a favor amb l’objectiu de la moció
en ampliar aquests horaris i votem a favor.
El PSC també vota a favot, però la moció no s’aprova per la negativa del govern
municipal.
11. Moció del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA – CANDIDATURA DE
PROGRÉS (PSC-CP) per a millorar la qualitat de l’educació pública a la ciutat

Li donem suport, encara que creiem que aquest és un debat profund i cal reflexionar

com podem arribar a aquests ODS (objectius de desenvolupament sostenible de la
ONU) tenint en compte uns problemes estructurals, marcats pel sistema capitalista, que
ens impediran arribar-hi.
Recordem que l’escolaritat a Reus es va realitzar per un acord de pressupostos del
2016 en què la CUP vam acordar fer-lo i votar-lo pressupostàriament, quan anteriorment
no s’havia fet cas.
La CUP votem a favor, igual que Ciutadans, però la moció no s’aprova per negativa del
govern.

12. Moció del GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR – AMUNT (CUP-AMUNT) en
relació amb l’accident succeït a l’empresa IQOXE situada al Polígon Petroquímic Sud de Tarragona.

Acceptem la votació per punts i el govern aprova 9 de les 10 propostes, de manera que
únicament s’accepta la proposta número 3, de la qual acceptem esmena.

13. Moció del GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR – AMUNT (CUP-AMUNT)
referent al protocol d’obres per evitar danys durant i després de l’obra.

La moció s’aprova per unanimitat.
Assumptes sobrevinguts.
Precs i preguntes.
Reus, 24 de gener de 2020

