INFORME DEL GRUP MUNICIPAL PER A L'ASSEMBLEA DE LA CUP

(21/09/15 – 27/09/15)
Consell d'administració de Reus transport(Mariona Quadrada i Xavi Angelergues)
Hi ha tots els consellers, Marc Arza com a president, Àlvaro Mon com a secretari, Josep M Adserà
com a gerent i Baldomero com a interventor.
1–Acceptació de càrrecs i constitució del consell
Es constitueix
2–Informació general de la societat i lliurament del manual del conseller
S’entrega el material
3–Cessament i nomenament de càrrecs. Conseller delegat
En aquest punt el Jordi Lamas del PSC, demana passar al punt 4 per tal de poder decidir millor el
seu vot. Finalment hi vota a favor Artur Alabart d’Unió, la resta s’absté i nosaltres hi votem en
contra.
4–Acord interposició demanda davant del Tribunal de Cuentas
PP s’hi absté, Cup hi vota en contra, la resta a favor.
Tema. Durant els anys 2009 a 2011, es van aplicar als treballadors de Reus Transport els
increments salarials establerts per conveni col·lectiu, que eren superiors als màxims previstos en
les lleis de pressupostos generals de l’estat. El Tribunal de Cuentas determina que Prat i Adserà,
de forma solidària, són responsables dels imports en euros que hi ha hagut en aquesta despesa.
Se’ns demana que formem part de la demanda i que si surten condemnats, una pòlissa
d’assegurança ho resoldrà.
Nosaltres considerem que hi ha negligència en la gestió i hi votem en contra. A més demanem que
en una proposta de resolució, l’empresa que reconegui l’error, que demani perdó a la ciutadania i
que es recindeixi el contracte de gerència.
5–Assumptes sobrevinguts
A modus de reflexió, segons l’Arza: a partir d’una moció d’Ara Reus: si la benzina baixa de preu es
pot revertir en una baixada del cost del bitllet d’autobús. Com que suposen 2 cèntims per bitllet, es
proposa l’alternativa d’allargar l’horari de l’autobús 60 (hospital), que ara només és fins a les 2 i el
dissabte no n’hi ha. I que, si cal, es demanarà una partida pressupostària per dur a terme la
iniciativa. Hi estem d’acord però no es vota. Demanem que es passi la proposat per escrit. Diuen
que es discutirà al proper Consell.
6–Precs i preguntes
Ara Reus diu que l’autobús de l’hospital presenta problemes a les persones pel lloc on para.
S’argumenta, s’hi està d’acord per trobar-hi una solució, tot i que de moment, s’ha parlat de
dificultats per fer-ho.
La Cup tornem a insistir en el fet d’enregistrar aquestes reunions perquè, de vegades, no s’ha
recollit allò que dèiem. Tothom hi està d’acord, l’Arza diu que, en tot cas, això hauria de ser pera
tots els consells. Es determina que per al proper Consell.
Ciutadans diu que a la parada d’autobús del Reus Deportiu no hi ha marquesina. El gerent diu que
les marquesines les paga l’adjudicatari.
7–Aprovació de l’acta
Es passarà per escrit

Consell d'administració de REDESSA (Xavier Angelergues i Oriol Ciurana)
1- Informació de presidència.
2- Acceptació del nomenament dels consellers.
3- Nomenament del conseller delegat: aquí els delegats de la CUP mostren la seva disconformitat
amb el nomenament de Marc Arza, per estar imputat en el cas de les pròtesis de Traiber. Tots els
altres partits polítics, inclòs C's, hi voten favorablement, fet que el faculta per representar al
Consell d'Administració.
4- Explicació de l'activitat de REDESSA per divisions.
5- Adjudicació del dret de superfície sobre les finques de propietat de REDESSA per a la
construcció i explotació d'un establiment hoteler: l'empresa GINKOPLANET SLU ha sigut la única
que ha presentat una oferta per construir i explotar un establiment hoteler al Centre del Pallol i en
proposa la seva adjudicació a aquesta empresa. Es demanen l'acord següent: adjudicar a aquesta
empresa la cessió del dret sobre finques de REDESSA, s'hi vota en contra perquè s'entén que
amb terreny públic s'hi fa negoci privat que no revertirà en el bé comú i perquè es considera
desorbitat la quantitat d'anys per aquesta cessió de superficie.
6- Adjudicació del contracte per a la prestació del servei de Coordinador de l'Acceleradora de
creixement territorial ubicada a reus de la xarxa d'acceleració “Start-up Catalonia” de la Generalitat
de Catalunya: aquest és un servei pel qual es busquen oportunitats econòmiques i se'n fa una
cerca, emmarcat en les polítiques de dinamització empresarial, cosa per la qual es signa un
conveni entre REDESSA i l'Agència per la Competitivitat de l'Empresa ACCIÓ. Com que
REDESSA no disposa de mitjans humans per prestar aquest servei, s'externalitza aquest servei.
El procés de licitació s'ha fet sense cap mena de publicitat, fet que ha facilitat que una empresa en
concret n'hagi sigut la beneficiària. Davant d'aquest fet hi votem en contra d'aquesta
externalització, del procediment sense publicitat i del beneficiari en concret.
7- Destí de l'import obtingut per REDESSA per la venda del solar situat al carrer d'Argentina, nu. 2,
de Reus: REDESSA opté un capital gràcies a la venta d'un immoble de la seva propietat, es
demana que aquest es destini a un dipòsit bancari des d'on es farà servir per amortitzar préstecs
hipotecaris contrets per REDESSA... s'hi vota per part de la CUP en contra ja que no es considera
que pagar un deute contret en circumstàncies de pre crisi de bombolla immobiliària sigui allò que
toqui a una administració tan endeutada com l'Ajuntament de Reus.
8- Destí de l'import de la subvenció atorgada per l'Agència d'Habitatge de Catalunya per a la
promoció “MAS BERTRAN II”: ídem del punt anterior, els representants de la CUP hi voten en
contra.

Reunió Consell Municipal de l'Esport. 22 setembre Joan Zaragoza
1-Constitució del Consell Municipal
2-Proposta de funcionament d'aquest consell
3-Proposta nomenament jurat premis Reus, esport i Lleure.
1 – El consell estarà constituït per 8 persones , una de cada partit més representant del consell
comarcal del baix camp , a part del regidor , un tècnic de la regidoria ( Jordi Bros) i la secretària.
2 – La proposta de funcionament , a causa de les nostres queixes , de la poca utilitat del mateix,
farà un petit canvi. El nombre de persones del consell serà el mateix que l’anterior legislatura (on
cap partit ha proposta cap dona ), fet que es comenta a la reunió.
La proposta que es fa des del consell municipal de l’esport , es que el consell sigui com un petit
“fòrum” per debatre sobre temes que creiem importants que s’apartin del dia a dia del
funcionament de la regidoria. En definitiva cada dos mesos que s’han de fer reunions , les

reunions siguin monogràfiques sobre temes que nosaltres proposem ( o que ens proposi la gent ) i
vindran especialistes del tema per poder –ho debatre i treure conclusions.
Ja m’han enviat un formulari per proposar temes , i poder debatre sobre ells.
Per l’experiència que té el nostre representant amb la regidoria d’esport i que no son massa de
fiar, la proposta sense ser el que voldríem , sembla millor que les de les anteriors legislatures, tot i
que dependrà com sempre de la periodicitat de les reunions i les ganes que es tinguin que fer les
coses.
També cal dir , i que no es culpa de la regidoria , que la primera reunió de 8 consellers , sols n’hi
havien 3 , i així es farà difícil treballar.
3 – Sobre els premis reus,esport i lleure, es faran la primera quinzena d’Octubre , i per fer via la
regidoria volia que els consellers es fessin membres del jurat. El nostre representant comenta que
no perquè deixant de banda que les reunions son al migdia, ens va semblar una cosa feta corrents
a última hora.
A torns i preguntes el nostre representant insisteix que si el consell es feia havia de fer una feina
activa i profitosa per la ciutat , i no una pèrdua de temps com en les anteriors legislatures en el
que als consellers no se’ls informava de molts temes que passaven al dia a dia , i quan eren
convocats era de cara a la galeria per explicar els projectes.
I que a part de la nova “idea” del consell , també s’ha de fer un seguiment a les activitats del dia a
dia de la regidoria , per fer el seguiment i la crítica corresponent.

Premsa:
Acte de campanya al Centre Cívic Llevant. En fem nota de premsa: http://reus.cup.cat/noticia/lanecessitat-de-fer-una-ruptura-real-marca-la-xerrada-de-la-cup-al-centre-civic-llevant

Reunions i convocatòries institucionals previstes:
Comissió Informativa de Serveis Generals i Econòmics (dilluns).
Comissió Informativa de Territori i Urbanisme (dilluns).
Comissió de Serveis Generals (divendres).

