
 INFORME DEL GRUP MUNICIPAL PER A L'ASSEMBLEA DE LA  CUP
(23/06/14 – 27/06/14)

Reunions realitzades :

– Consell General IMFE Mas Carandell : El regidor de promoció econòmica explica que hi ha
hagut incidents en un programa per aturats de llarga durada, el qual tenia tres fases. 1a fase:
300h formació. 2a fase: 40h pràctiques empresa, van contactar amb 1200 empreses però no hi
va haver manera que cap d'elles volgués acollir-los.  Per aquest motiu van acabar fent  les
pràctiques a empreses municipals. 3a fase: contracte de sis mesos. Alguns van poder obtenir
el contracte, però no tothom, els altres, cada vegada que hi ha un pla d'ocupació o alguna
feina que s'ajusta al perfil, se'ls avisa. Els preguntem si realment se'ls avisa, doncs ens han dit
que no és així. Tant el President com la directora asseguren que sí, que són conscients de la
seva errada i, per aquest motiu, tracten a aquest col·lectiu amb atenció prioritària i de forma
privilegiada, amb trucades i avisos personalitzats. Asseguren que la majoria assisteixen a les
convocatòries per proveir llocs de treball,  però no tots, també esmenten que alguna de les
persones ha aconseguit feina. 
S'han acabat els actes del 25 aniversari Mas Carandell. Es comenta que han anat prou bé, i
més encara tenint en compte el reduït pressupost. Metrovacesa i Ecisa han signat un conveni
amb Mas Carandell per mirar d'inserir com a treballadors en la construcció del centre comercial
de l'av. Sant Jordi a persones de Reus o de llocs propers que estan a la borsa de treball de
Mas Carandell. Activitats Institut. La directora comenta abastament les diverses activitats que
han fet (cursos, punt d'informació...). Punt 4 es comenta (es dóna compte) de la liquidació del
l'exercici 2013. Entre altres, es posa de relleu que:
• Hi ha aprox 70.000€ provinents de la paga extra no pagada a l'any 2012 que es troben
retinguts en un compte, a l'espera que es faci alguna llei o disposició que digui que s'han de fer
amb aquests diners, afirma que de moment no es poden tocar.
• També tenen reservada una quantitat econòmica per fer front a possibles pagaments en cas
que s'haguessin de produir acomiadaments i que el jutjat els declarés improcedents i calgués
indemnitzar.  De les tres treballadores que van passar de fer  feines d'estructura a realitzar
altres  tasques,  dues  d'elles  ja  fa  temps  han  retornat  a  la  tasca  per  la  qual  van  ser
contractades. La tercera està a l'espera de judici, tot i que asseguren que mai va fer tasques
de direcció (que no va ser contractada per fer aquestes tasques) i la feina que fa (creuen)
s'adiu a les especificacions de la plaça que va obtenir. També pensen que, en qualsevol cas,
sigui quin sigui el resultat del judici, aquesta treballadora continuarà a Mas Carandell, per la
qual cosa la reserva econòmica quedarà sense fer-se servir.
Punt 7 canvi estatuts. El secretari explica que, per adaptar-se a la nova llei, es fa necessari
modificar els estatuts. Comenta que, degut a una nova regulació del marc estatal, els Consells
Generals (entre els quals el de Mas Carandell) només podran estar formats per un màxim de
12 persones. Des de la CUP es vota en contra del canvi d'estatuts, hi ha tres abstencions i
quatre  vots  favorables  a  la  proposta.  Es  comenten  els  sous  i  categories  laborals  de  les
persones treballadores de mas Carandell. A destacar, la persona que cobra més (direcció) té el
sou del grup A1-24 + 22.779€ en complements i la que cobra menys té el sou de la categoria E
agrupació 11 + 6.697€ en complements.
Exposa que s'ha acomiadat a una treballadora degut a una incompatibilitat  de tasques. El
President del Consell General explica que dues persones han demanat la compatibilitat per
poder desenvolupar altres feines, a més de la tasca que fan a Mas Carandell. Comenta que
creu que no hi ha d'haver cap problema doncs són tasques diferents i la càrrega horària de les
dues feines no supera les 12h diàries. Es vota. El representant de la CUP hi vota en contra,
com també ho fa el membre d'Ara Reus. El representant del PSC s'absté i els altres quatre
Consellers presents hi voten a favor. El representant del PSC pregunta com està el tema que
l'IMFE sigui agencia d'ocupació. Resposta: Ara com ara continua igual, però possiblement hi
haurà  canvis.  A  part  de  la  pregunta  comentada  en  el  paràgraf  anterior  i  de  les  cinc
intervencions (preguntes/comentaris/objeccions) formulades pel representant de la CUP, ningú
més ha fet cap altra intervenció. 



– Consell Administració INNOVA : No hi assisteix per baixa laboral.

– Junta Govern Local : No hi assistim per motius d'agenda i baixa laboral.

Reunions previstes:

– Consell Institut Dr Frías – 1 juliol
– Consell Administració Grup Salut – 3 juliol
– Reunió del Consell CNL – 3 juliol
– Consell Municipal Gent Gran – 8 juliol
– Consell Municipal Serveis Socials – 8 juliol

Actes on som convidats:

– Pregó de la Festa Major – 24 juny
– Cloenda cursos de català – 26 juny
– Celebració 25è aniversari CPNL – 26 juny
– Presentació llibre “Antoni Gaudí i Montserrat” - 26 juny
– Premis Ploma Daurada 2014 Col·lectiu H2O – 27 juny
– Acte d'homenatge a Pirotècnica Gassull – 3 juliol
– Pregó festes Barri Gaudí – 4 juliol
– Digikama – gimcana digital – 5 juliol
– Festes AAVV Parcel·les Casas – 5 juliol
– Sopar benèfic Lliga contra el càncer – 28 novembre

Comentaris :

–


