INFORME DEL GRUP MUNICIPAL PER A L'ASSEMBLEA DE LA CUP
(20/07/15 – 26/07/15)
Reunions realitzades:
–

Consell d'administració de Reus Serveis Municipals:
Arran del desacord amb el cobriment de la pòlissa d'assegurança, finalment el consell
d'administració de Reus Serveis Generals es posposa al dia 31 de juliol (divendres). Us en
tornem a adjuntar el resum de la Marta del que va succeir el dilluns.
Aquí teniu un vídeo explicat una mica com va anar el consell d'administració des del nostre
punt de vista: https://www.youtube.com/watch?v=aCwenjZ7Zl4
El divendres es reinicia el consell d'administració de RSM i es continua la reunió a partir del
punt de la pòlissa que conclou de la següent manera: s'aprova la pòlissa proposada per
l'Ajuntament i la forma en com aquest proposa fer-ho (en un procés negociat), aquesta pòlissa
té un caràcter retroactiu i cobreix fins a l'any 2014 (pel que fa a la responsabilitat civil fins més
enllà), paral·lelament s'inicien els tràmits per a que en els propers mesos es faci un concurs
públic per tal de triar una altra pòlissa de cara als futurs anys, per tant, existirà la circumstància
que de cara als propers anys haurien dues pòlisses en curs, la CUP s'absté en aquesta
votació.
Altres temes d'aquest consell d'administració van ser: l'aprovisionament de mobiliari per a la
biblioteca Pere Anguera (a la qual la CUP hi va votar favorablement), 3 punts relacionats amb
la divisió d'aigües (adjudicació del manteniment de la xarxa de sanejament, creació d'una
borsa de contractistes per a la realització d'obres i la licitació del contracte de manteniment del
servei d'Aigües de Reus) que en definitiva suposen una externalització del servei als quals la
CUP hi vota en contra tot i que s'aproven ja que la resta de partits hi voten favorablement.
Finalment un altre punt relacionat amb l'elaboració d'un pla d'acció per millorar la competitivitat
dels serveis funeraris, punt al que s'hi vota a favor.
Com que de RSM en pengen les empreses municipals REDESSA i de Reus Mobilitat, se
celebren les juntes generals d'aquestes en les quals s'aproven cessaments del mandat
anterior i els nous nomenaments. Dir a mode pedagògic i informatiu, que les juntes generals
són els òrgans rectors de les empreses municipals i la matriu en l'organigrama de les
empreses públiques i els consells d'administració els òrgans directius i les filials respecte a les
juntes generals.

Reunions fetes:
a) Reunió fet amb una entitat que dedica l'activitat dels seus voluntaris al cura d'animals i que
demana un tracte reglat amb l'Ajuntament.
b) S'inicien reunions per començar a preparar tot allò relacionat amb la participació ciutadana.
Reunions previstes:
- Reunió dimecres entre el gerent d'Innova i el regidor Angelergues en la que el primer li exposarà
un pla d'inversions al regidor de la CUP.
- Reunió dilluns entre membres del GM i d'economia amb el gestor per tal d'anar avançant en una
proposta contractual per als alliberats de la CUP a Reus.

Comentaris:
–

–

Després de legalitzar el NIF que ens demanava l'Ajuntament, fem els tràmits oportuns per obrir
un compte corrent relacionat amb aquest NIF del grup municipal per tal que l'Ajuntament faci
els ingressos oportuns que com a grup municipal percebrem durant aquest mandat.
Fem Nota de premsa el dimarts relacionada amb el desenvolupament del consell
d'administració de Reus Serveis Municipals.

–

Entre el GM i economia fem reunions per anar gestant un pressupost per materialitzar allò que
es va acordar en matèria d'alliberats.

