
 INFORME DEL GRUP MUNICIPAL PER A L'ASSEMBLEA DE LA  CUP
(15/12/14 – 19/12/14)

Reunions realitzades :

– Consell Administració REDESSA : El representant no hi pot assistir per motius laborals.

– Consell General Institut Municipal Museus de Reus : Pendent informe representant.

– Patronat Fundació IMFE Mas Carandell : El representant  arriba entre 5 i 10 minuts tard i ja
s'havien tractat 4 punts i anaven pel 5è. 
Després de demanar la documentació prèviament i que no se'ns lliurés, el representant s'absté
a totes les votacions, ja que no s'ha pogut analitzar la documentació de cada punt.
5- Seguiment del pla de desequilibri financer: en aquest apartat es fa una valoració positiva de
l'estat actual ja que s'ha aconseguit salvar la Fundació com institució, cosa que no era segura
fa uns mesos quan s'havien de passar pels paràmetres que marcava la LRSAL (llei estatal
d'ens  públics)  i  que obligava  a  revertir  la  tendència  de  pèrdues  de diners  per  part  de  la
Fundació. Quedaven però dos serrells: en primer lloc acabar de tancar l'any ja que quedaven
operacions per acabar de definir, cosa que faria variar els ingressos del 2014 i en segon lloc
negociar amb els treballadors com es gestionava la paga de Nadal, ja que no havia prou diners
per  fer-la  efectiva  i  havia  negociacions  entre  la  plantilla,  l'equip  directiu  i  l'Ajuntament  al
respecte.
6- Presentació del programa d'activitats 2015 i aprovació dels pressupostos del 2015.
Ens passen i ens descriuen en primer lloc informació respecte al present 2014 en el que a
banda dels números que s'hi presenten (encara no tenim la documentació) expliquen que els
números positius és perquè s'han captat noves empreses, s'han redistribuit les tasques als
treballadors (vam fer pregunta al respecte i es va remarcar al voltant de la polivalència pel que
fa a les tasques), l'augment de matrícules individuals d'empreses i una mica continuar amb allò
que havia donat resultat durant el present any.
A nivell de números la Fundació ha tingut 489000€ de ingressos i pel 2015 hi ha previstos uns
600000€ d'ingressos. No s'incrementarà el nombre de personal. 
7-  Es  dóna  compte  -de  forma  tant  ràpida  que  no  el  representant  no  pot  ni  apuntar  la
informació- de les contractacions efectuades amb els patrons
8- Aprovació del conveni de Col·laboració entre la Fundació i l'IMFE.
La proposta de conveni (s'entrega en aquell moment en paper) passa perquè la Fundació rebi
178000€ de l'IMFE en concepte de formació, consultoria organitzacional i un cicle de jornades
empresarials. Hi ha un apartat d'altres que fa referència a un pla de proximitat per donar a
conéixer el Mas Carandell.
Precs i preguntes: el representant de la CUP (i el d'Ara Reus s'hi suma) demana que s'envïi la
documentació de la següent reunió i no de l'anterior, el secretari respon que s'enviava l'anterior
perquè la documentació de les següents reunions està subjecte a canvis i això en el passat
havia portat a problemes i malsentesos i que fa anys que així es fa, recull però la proposta i
ens adreçaran la informació de la següent reunió d'ara en endavant.

– Consell Administració INNOVA : El representant no hi pot assistir per motius de salut.

– Consell Municipal Discapacitats : El representant no hi pot assitir per motius personals.

– Consell Municipal Institut Dr Frias : La representant no hi pot assistir per motius laborals.

– Consell  General  IMFE Mas Carandell :  El representant  fa dues esmenes a l'acta anterios
(constava que ens havíem abstingut en l'aprovació del compte general quan havíem votat en
contra) i s'aprova.
2.-  Informació  presidència:  El  regidor  Arza  exposa  que  ha  estat  un  any  de  continuïtat  i
tranquil·litat, ha servit per a què Mas Carandell doni servei a la ciutadania. Mas Carandell i
Redessa comparteixen regidor,  la  qual  cosa ha facilitat  fer  més activitats  conjuntes  (tipus



Barcelona Activa). Van participar 490 persones en unes jornades d'emprenedoria, l'èxit va ser
el més gran que es recorda, sobretot considerant que no hi havia cap ponent mediàtic. Ho
volen repetir.
3.- Informació Institut: La directora el repassa i comenta molt breument un document que tenim
on hi ha reflectit  tot el  que s'ha fet i  el  que es vol fer. Destaca que han aprovat totes les
formacions que han demanat.
4.-  Pressupost 2015. L'explica la directora. Puja un 5% respecte a l'any anterior. Hi ha una
disminució de material d'oficina i un increment de contractacions de personal doncs puja la
despesa al incrementar-se el nombre de programes. Votació per aprovar el pressupost: 3 a
favor, i 2 en contra (PSC i CUP)
5.-  Relació  Fundació-Institut.  La  directora exposa breument  les  característiques  i  beneficis
d'aquesta relació.  Es pregunta si  algú vol  fer  algun comentari.  El  representant  de la CUP
manifesta la disconformitat, tant en el manteniment d'aquesta Fundació com amb la capil·laritat
vers l'IMFE. Argumenta que la Fundació permet fer menys opac el funcionament dels afers
relacionats amb la formació. Marc Arza replica, tot dient que té raó però que cal considerar els
beneficis: IMFE no pot sobrepassar el terme municipal i la fundació pot anar més enllà, per
altre costat hi ha força afers que s'agilitzen si es gestionen des de la Fundació. Es vota la
conveniència (o no) de renovar el conveni de col·laboració. Vots favor 3, abstenció PSC, en
contra CUP.
8.- El president exposa que l'ajuntament té un pla econòmic d'ajust. Entre altres, cal adherir-se
a un únic punt d'entrada de facturació. Mas Carandell també s'hi ha de sumar. Consisteix en
entrar  conjuntament  la  facturació  electrònica.  Manifesta  que no té cap cost  ni  cap risc  ni
suposa res, només és un formalisme que porta beneficis. Aquest procediment ja es du a terme
a tot l'ajuntament. Es passa a votar: 5 vots favor, CUP abstenció.
9.- Dissolució del Consorci Xarxa Local. El President del Consell General verbalitza que aquest
consorci  és una entitat  sanejada,  amb només un treballador,  el  problema està  en aquest
consorci, tot i haver donat resultats positius, no el vol encapçalar cap municipi, per la qual cosa
els ajuntaments que l'integren han proposat la seva dissolució. Aquesta finalització no té cap
cost econòmic. 4 vots a favor i abstenció de PSC i CUP.
10.- El secretari explica que hi ha un seguit de decrets. El representant de la CUP demana
poder veure aquest dossier. Compta aproximadament una dotzena de decrets i un total d'entre
20 i 30 pàgines. No hi ha temps material per poder-los examinar. Comenta el contingut d'algun
d'ells molt per sobre. Manifesta que alguns d'aquests decrets no caldria ni exposar-los però
que, per deferència al Consell, com a senyal de transparència, els aporta.
Precs  i  preguntes.  El  conseller  de  la  CUP pregunta  per  l'organigrama de  Mas  Carandell,
Pregunta si és definitiu o l'estan modificant/reestructurant. La directora respon que el volen
modificar, que és un organigrama dinàmic però, a la vegada, aquest dinamisme necessita un
procés,  el  qual  que  es  va  fent  lentament.  El  president  manifesta  que,  Mas  Carandell,
inicialment,  era  molt  assembleari,  que  aquesta  dinàmica  inicial  encara  perviu  en  algunes
persones i això fa que qualsevol modificació sigui molt viscuda, per la qual cosa cal anar amb
peus de plom.

– Consell Municipal Joventut :  Expliquen que han rebut una subvenció de 40.000€ a repartir
entre Joventut/cultura, Immigració i família. Diem que aquestes darreres regidories no han fet
res durant el mandat i que les regidores que hi havia cobraven més del que es gastava en
polítiques. Van dir que no en sabien res al respecte, però que els 27.000€ destinats a joventut
s'inclouen al nou pressupost i que aniran destinats a pagar dinamitzadors/es de carrer a mitja
jornada per treballar la prevenció de drogues; jornades de cine gratuït i jornades d'esport a les
piscines municipals.
Proposem que  els  Consell  Municipals  fossin  itinerants,  pensant  en  instituts,  agrupaments
escoltes i aquells llocs on hi ha joves. Que enteníem que el Casal de joves havia de tindre ús
però  que no es  preocupen en  absolut  de  donar-li  vida  al  CM.  De fet,  vam recordar  que
l'asstistència mitjana és de 4 persones + tècnics i regidor però que quan vam plantejar debats
sobre espais públics i consells locals se va arribar a ser més de 15. Van acceptar.
Preguntem  si  fan  un  treball  amb  les  entitats  a  l'hora  de  decidir  projectes com  el  regal
d'entrades de cine per fer prevenció de drogues que proposen. Responen que sí. Qüestionem
la metodologia.



Al març faran un debat de polítiques juvenils. A final de gener faran una reunió per decidir guió,
format, etc.

– Consell General IMAC : La representant arriba tard per motius laborals i la reunió ja està a
punt d'acabar. S'aproven els pressupostos de 2015 i la plantilla laboral.

– Taula Pobresa Energètica : Pendent informe representant.

– Comissió  Informativa  Serveis  Urbanisme:  El  representant  no  hi  ha  assistit  per  motius
d'agenda.

– Comissió Informativa Serveis Econòmics : Es presenten la proposta de pressupostos del
Grup Ajuntament.  Demanem informació  sobre els  plusos  i  les hores  extres de la  Guàrdia
Urbana i  altres detalls  sobre diferents  partides.  S'aprova el  conveni  de col·laboració  entre
l'Ajuntament de Reus i Cambrils pel projecte de ciutats intel·ligents. S'aprova la modificació les
tarifes de subministrament d'aigua (hi votem en contra). S'aprova el catàleg de llocs de treball
de 2015 (hi votem en contra perquè considerem que s'hi hauria de contemplar els treballadors
de les empreses municipals). Votem en contra de la renovació del contracte amb la mútua
Asisa per als treballadors de l'Ajuntament i els organismes autònoms. Sol·licitem un informe
sobre aquest contracte. S'aprova la renovació del contracte amb el CESICAT per un any, tot i
que s'ha reduit  la  disponibilitat  d'espai  (hi  votem en contra perquè continuen sense pagar
subministraments, negeteja... per tant, tenen un tracte de favor. A més, dient de nou que no
volem el CESICAT a Reus).

– Comissió Informativa Serveis Persones : Ens abstenim de la ratificació dels convenis entre
l'Ajuntament i Diputació pel Teatre Bartrina i el Teatre Fortuny. S'aproven els presus públics de
les activitats als centres cívics (votem en contra). S'aprova el Pla de Polítiques de Gènere (ens
abstenim sol·licitant que es crei una taula de treball que garanteixi que el Pla no quedarà en
paper mullat).

Reunions previstes:

– Grup SAGESSA – 22 desembre
– Roda premsa valoració Consell Administració Grup SAGESSA – 23 desembre
– Junta de Govern Local – 23 desembre
– Junta de Portaveus – 23 desembre
– Ple extraordinari pressupostos – 23 desembre

Actes on som convidats:

– Acte homenatge treballadors ajuntament jubilats – 15 desembre
– Inauguració exposició 1714 – 16 desembre
– Judici  als “8 de Reus” – 17 desembre
– Rebuda al tió a les peixateries velles – 19 desembre
– Festa Nadal Mas Iglesies – 20 desembre
– Concert de Cap d'Any de la Sanitat – 13 gener

Comentaris :

- Realitzem roda de premsa en suport a la campanya #SomMésde8 demanant l'absolució de
les  tres  activistes jutjades  dimecres 17 pels  fets  del  Ple  en l'aprovació  del  projecte de  la
Sedera: http://reus.cup.cat/noticia/la-cup-de-reus-es-suma-la-campanya-somm%C3%A9sde8

– Realitzem roda de premsa per fer valoració de la proposta de pressupostos de l'Ajuntament pel



2015:  http://reus.cup.cat/noticia/la-cup-votar%C3%A0-no-als-%E2%80%9Cpressupostos-m
%C3%A9s-socials-de-la-hist%C3%B2ria%E2%80%9D

– El regidor de la CUP, David Vidal, realitza divendres 19 una xerrada a Cambrils sobre “el paper
de les esquerres en el procés sobiranista”.

– Convoquem roda de premsa dimarts per fer valoració del Consell  d'Administració del Grup
Sagessa.

– Enviem a la premsa article d'opinió del David Vidal:  http://reus.cup.cat/content/qui-t%C3%A9-
salut-i-llibertat-%C3%A9s-ric-i-no-ho-sap


