
 INFORME DEL GRUP MUNICIPAL PER A L'ASSEMBLEA DE LA  CUP
(24/06/13 –  28/06/13)

Reunions realitzades :

– Grup Salut: Informació d'activitat dels centres. Informen que els resultats de les votacions del
conveni a l'Hospital de Móra han estat negatius (71 favor 140 en contra). El gerent diu que
CCOO i UGT han estat desautoritzats pels treballadors i que no poden pactar res. Informen
que el senyor Francesc José María és l'assessor del Consorci CSC UCH i aquest actua com a
advocat dels interessos de les empreses en la negociació dels convenis. Està previst que dels
8  M  d'euros  que  s'han  de  retallar  a  l'Hospital  de  Reus,  5  surtin  de  les  retallades  dels
treballadors i treballadores, però que els 3 restants, encara no saben d'on treure'ls. Informen
d'algunes propostes del Pacte d'Estalvi.  Ens donen dades sobre l'activitat  ambulotària i  en
internament, on es constata que cada cop les llistes d'espera són més llargues i  el temps
major. L'interventor comenta que la contractació d'un professional pel servei d'arritmies s'hauria
de fer a través d'una societat  mercantil,  al  que el secretari afegeix, que s'hauria de fer un
concurs amb publicitat i concurrència. Faciliten la facturació a mútues i privats fins a 31 de
maig: 2.285.000 euros (39,09% d'augment respecte l'any anterior). El ritme de pagaments és
inferior  a l'entrada de factures vençudes.  Es deuen 20 M d'euros a proveïdors.  No s'està
complint amb la llei de morositat. Hi ha una reestructuració de la centra de compres COSS, on
Terres de l'Ebre passa a tenir més control que Reus. Per aquest motiu, l'interventor no podrà
fiscalitzar els diners que s'hi inverteixin des de Reus.

– Consell Municipal IMFE Mas Carandell : El SOC i la Generalitat devia molts diners a l'IMFE,
fet que feia perillar seriosament la viabilitat econòmica del mateix Institut més enllà dels mesos
de maig amb un grau evident d'incertesa; finalment la Generalitat ha abonat 2 milions d'€ fet
que ha assegurat el manteniment de l'activitat, amb una reducció de la mateixa però amb la
continuitat dels programes ofertats, a partir també de l'esfors dels treballadors de l'Institut. La
Fundació ed l'IMFE ha passat a fer formació professional i ha compensat en part la caiguda de
matrícules experimentada a l'IMFE. S'ha recuperat l'el·laboració de la revista amb l'oferta de
l'IMFE i  el bustiatge corresponent fent promoció dels cursos. Actes de cel·lebració del 25è
aniversari del Mas Carandell: s'hi faran jornades de portes obertes amb crida als veïns del barri
Gaudí; xerrades, per exemple la que impartiran els qui han ostentat el càrrec de directors de
l'IMFE i d'altres activitats emmarcades en aquesta cel·lebració. S'explica també que als centres
cívics  s'hi  fan  actes  descentralitzats  per  explicar  què  és  l'IMFE.  Productivitat  2012:  els
treballadors  de  l'IMFE  van  demanar  que  de  la  mateixa  manera  que  s'havia  repartit  una
productivitat entre els treballadors de l'Ajuntament de Reus fos així també per als treballadors
de l'institut, fet que va ser efectiu quan tresoreria ho va considerar viable a partir del pagament
del SOC: Són dos pagaments de 400€ i escaig. Productivitat 2013: al novembres-desembre, si
la caixa ho permet es pagarà la productivitat corresponent a l'exercici 2013. Canvi de lloc de
treball a tres treballadores de l'IMFE: 3 treballadores de l'IMFE han interposat una demanda a
l'Institut perquè se les ha mogut del seu lloc de treball, modificant els llocs de treball quedant
en unes places diferents de les que elles havien optat al opositar i treure's la plaça. A pregunta
d'aquest  conseller  sobre  aquest  cas  es  constata  la  diferència  de  criteri  entre  l'IMFE  i
treballadores, ja que el primer considera que la convocatòria NO fixava expressament els llocs
de treball a les opositores, en canvi les treballadores sostenenen que SI era així i que per tant
el canvi de llocs de treball no s'ajusta a la llei. Finalment són interpretacions legals que es
dirimiran al jutjat. Aquest conseller pregunta per la situació actual de les treballadores, se li
comenta que una d'elles està a punt d'acabar el  programa assignat en el canvi de lloc de
treball nou i que quan finalitzi tornarà al seu lloc de treball, de la mateixa manera que ho faran
les  altres dues  quan finalitzin  els  respectius  programes,  a  inicis  de l'any vinent.  Sobre  la
pregunta  si  aquestes  treballadores  quedaran  definitivament  al  lloc  pel  qual  elles  havien
opositat, se'ns respon que en tot cas anirà en funció del que s'estimi en convenient , que cal
tenir present els necessitats del servei i l'estat de l'organigrama que és quelcom modificable... .
També se'ns diu que estan desenvolupant una bona tasca en els nous llocs.
Ens abstenim a la votació dels comptes generals de l'exercici 2012. Pel que fa a l'exercici



2013, s'ha afegit la paga que s'havia perdut d'altres anys a causa dels decrets del govern de
Madrid. Aprofitant el canvi de director de l'IMFE se'n rebaixa el sou base ampliant allò que se li
pagarà en funció dels objectius assolits. Aquest conseller se n'abstè en la votació. 
Criteris  de  productivitat  2013:s'emplaçarà  als  treballadors  a  aportar  idees  útils  per  al
funcionament de l'institut fet que puntuarà en els seus barems de productivitat i per tant en allò
que acabin cobrant finalment. Una consellera demana per qui serà el qui en darrera instància
decidirà quins són projectes i idees aportats pels treballadors són vàlids i quins no ho són,
queda una mica en l'aire però se'ns respon que els treballadors a través del seu comitè hi
tindrà quelcom a dir-hi.
Proposta de nomenament de nova direcció: se'ns diu que la direcció és un cicle que cal tancar-
lo en un plaç d'uns anys determinats i que en el cas de Lluis Andreu ja ha cobert el seu cicle;
tot i que pel que sembla ell volia acabar-lo abans. Sobre el procés de tria de la nova directora,a
pregunta d'aquest delegat, se'ns respon que va ser un concurs públic en comptes d'un procés
de promoció interna (del mateix IMFE) perquè d'aquesta manera es dotava de legitimitat a la
nova direcció,  estant menys subjecte als canvis polítics que puguin operar en el consistori
reusenc, de manera que el projecte iniciata priori podria tindre més possibilitats de durada més
enllà dels avatars polítics. Entra la nova directora i explica el seu projecte que passa per: oferir
una nova carta de serveis, per unes línies inserides en el marc de la UE, les estatals i la
Generalitat,  per  la  internacionalització,  utilització  en  major  grau  de  les  TIC  i  millora  i
diversificació del finançament de l'IMFE, entre d'altres. Es ratifica la nova direcció amb els vots
a favor de tots els consellers exceptuant l'abstenció d'un membre d'un partit polític. Aquest
delegat pregunta al voltant de les tasques que fins ara tenia assignades la nova directora,
se'ns respon per part del regidor que encara no ho saben i  que cladrà fer algun canvi en
l'organigrama.
Precs i preguntes: una consellera demana per la situació de la borsa d'experts,  ja que en
principi quan algú s'ofereix per a fer determinats cursos o simplement deixa el seu currículum
per prestar els seus serveis a l'IMFE se l'ha de respondre i inclús fer-li una entrevista, i aquesta
consellera li constava que hi havia casos en els que no se'ls havia respòs, el regidor respon
que s'hi estarà al damunt per a que no torni a passar, que moltes vegades això es fa a través
del  SOC i  que al  web s'hi  crearà  una "pestanya"  per  a  qui  ho  vulgui  pugui  oferir  el  seu
currículum. 

– Comissió Informativa Urbanisme : No hi assistim per motius d'agenda.

– Comissió Informativa Serveis Persona : Votem en contra dels preus públics de l'entrada a
l'exposició “Fortuny el mite” per tour operadors, que genera un greuge comparatiu amb la gent
de Reus. Expliquen els preus públiques de les noves activitats al Mas Pintat. Per al Casal petit
de Mas Pintat serà de 40€ la setmana, que està gestionat per la Fundació d'Acció Educativa
de Sagessa. Se modifiquen les bases per accedir a la targeta de transport públic per a les
persones amb discapacitat. Ens queixem de la manca d'informació, després que no ens arribin
les respostes (o ens arribin a mitges) de diferents preguntes que hem formulat. Es produeix un
debat, la senyora Gomis lamenta el to que agafa el debat i que hi ha certes expressions que
són inacceptables. Decidim marxar de la reunió per mostrar la nostra disconformitat amb la
situació.

Reunions previstes:

– Grup SAGESSA – 2 juliol

Actes on som convidats:

– Pregó Festa Major – 24 juny
– Cercavila del Bou – 26 juny



– Bou amb Arròs – 27 juny
– Sant Pere xiula fort – 28 juny
– Exposició “Trenta anys de fotografia, 1953-1983” - 4 juliol
– Sopar 30è aniversari Mercat Carrilet – 6 juliol
– Festes del Barri Horts de Miró – 6 i 7 juliol
– Festes del Barri Mare Molas – 10 – 13 juliol

Comentaris :

– Enviem nota de premsa sobre la xiulada de la processó de Completes i les Barraques.


