
 INFORME DEL GRUP MUNICIPAL PER A L'ASSEMBLEA DE LA  CUP
(17/06/13 –  21/06/13)

Reunions realitzades :

– Consell Municipal Gent Gran: El representant no hi pot assistir per motius laborals.

– Bombers  de Reus :  Visitem les  instal·lacions  del  Parc de  Bombers  i  ens reunim amb un
representant  dels  treballadors  i  treballadores.  Ens comenten que les  instal·lacions  actuals
s'han quedat  petites i  presenten diferents deficiències de seguretat.  Comenten que estava
prevista  la  construcció  d'un  nou  Parc  de  Bombers,  però  amb  l'esclat  de  la  bombolla
immobiliària,  el  projecte  va  quedar  aparcat.  Ens  comenten  la  manca  de  treballadors  i
treballadores, que provoca que no es pugui complir amb la plantilla base establerta per cada
torn. Ens comenten que s'ha tancat el punt de guaita de Puigcerver i, només queda obert el del
Puig  d'en  Cama.  També adverteixen que per  la  revetlla  de  Sant  Joan no s'ha  fet  un  pla
especial com en d'altres ocasions. Copsem el malestar pels efectes de les retallades que es
tradueixen  en una  major  precarietat  laboral,  deficiències  en  el  material  de  treball,  manca
d'efectius...

– Consell  Administració  GUPSA :  S'explica  diferents  qüestions  que afecten a  la  gestió  del
Gaudí Centre i  la cessió d'un espai d'aquest  edifici  a una empresa externa per a la seva
explotació.

– Consell Administració RELLSA : S'incorpora el senyor Luis Alberto Rodríguez com a gerent
de l'empresa. Explica que ha estat nomenat en data 1 de Maig. Que durant aquest temps ha
recollit informació sobre l'estat i la gestió de l'empresa. També s'ha reunit amb el comité. Que
en les properes setmanes podrà tenir un primer anàlisi sobre quin model hauria de seguir
l'empresa. 
L'Ajuntament ha encomanat a l'empresa la gestió del Campionat Mundial de Patinatge.
En referència als Jocs del Mediterrani, informen que dos tècnics de l'empresa, participen en les
reunions  del  comitè  de  tècnics  que  coordinen  els  esports  d'handbol  i  futbol,  que  es
desenvoluparan a Reus.
Es tanquen els programes de temporada d'hivern i s'obren els d'estiu.
S'obre un debat sobre la gestió de les piscines municipals, que es conclou amb l'aprovació
dels preus públics. Qüestionem el cost que té el servei i diferents aspectes relacionats amb
l'empresa,  com ara el  desenvolupament  d'activitats,  la  programació i  els  preus.  Demanem
explicacions sobre aspectes laborals, com ara el catàleg de llocs de treball i altres.

– Consell  Patronat  IMFE  Mas  Carandell :  S'aprova  la  liquidació  de  comptes  de  2012  i  el
pressupost  de  2013.  Hi  votem  en  contra.  Proposem  que  es  faci  un  estudi  per  afavorir
descompte a la gent en atur de llarga durada, així com condicions aventatjoses de pagament
vinculat al fet de trobar feina, o no, després de realitzar el curs, per a les subvencions per a
realitzar cursos. S'accepta la proposta.

– Consell Municipal Discapacitats : Es farà el pregó de Festa Major adaptat a les persones
sordes i  s'adapta el  programa per  a persones cegues.   També es senyalitza  al  programa
quines activitats tenen accés per persones amb discapacitat. A l'estiu se farà un casal adaptat
a l'escola Alba i un talle de dansa al Centre de Lectura.  Al setembre s'obrirà l'esplai al Taller
Baix Camp. I, a l'octubre, se podrà sol·licitar la targeta per a l'autobús. 
S'han realitzat dues reunions de la comissió per l'accessibilitat urbana i arquitectònica.  Tenen
dues línies de treball: accions concretes (estació autobusos, Riera Aragó, Barri dels Poetes...) i
recull de queixes i sol·licituds de persones amb discapacitat. 
La comissió de l'àmbit laboral està treballant per aconseguir accés als cursos públics i el Taller
Baix  Camp a  ocupat  quatre  persones  en  distribució  de  menjar  a  famílies  necessitades.  
La comissió que treballa per obrir espais de la ciutat als discapacitats, han realitzat diferents
xerrades  de  sensibilització,  participen  al  projecte  www.apropacultura.cat,  estan  intentant



reactivar l'espai Puntica de la Biblioteca de l'ONCE i els centres cívics acullen les associacions
de discapacitats.
Al setembre s'activaran les comissions de salut, ensenyament i infància.

– Comissió Informativa Serveis Econòmics : No hi assistim per qüestions d'agenda.

– Junta de Portaveus : No hi assistim per qüestions d'agenda.

Reunions previstes:

– Consell Municipal Institut Puericultura Dr Frias – 20 juny
– Consell Municipal IMFE Mas Carandell – 27 juny

Actes on som convidats:

– Acte reconeixement docents centres educatius – 17 juny
– Acte cloenda Voluntaris per la llengua – 18 juny
– Exposició 20 anys de Palau Bofarull – 18 juny
– Visita institucional Conseller Homs – 20 juny
– Presentació Punt de Voluntariat de Reus -21 juny
– Barraques Festa Major – 20, 21, 22 i 23 juny
– Festes Barri Sol i Vista – 21, 22 i 23 juny
– Pregó Festa Major – 24 juny

Comentaris :

– Assistim a la Comissió d'Investigació del Sistema Sanitari Català al Parlament de Catalunya.


