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

(07/12/15 – 13/12/15)
Reunió amb la Cambra de Comerç 09/12/2015 (XaviA i Marta)
La reunió es desenvolupa a la seva seu a la Plaça del Prim. Bàsicament es tracta de fer palès que
la CUP dóna suport al manifest per la Intermodal, cosa que havien demanat als altres partits la
setmana anterior. De fet, després de l'acte hi ha foto i nota de premsa per part d'ells. Pel que fa al
contingut de la notícia, manifestem el nostre suport a la infraestructura però si aquesta es
desenvolupa amb una voluntat clara de ser una eina al servei de la ciutadania en comptes dels de
ser-ho per al gran capital, com ho han vingut sent les successives obres del TAV. També
manifestem que ha de ser un projecte autocentrat al servei del territori en comptes de ser-ho per a
la construcció radial de Madrid.
Consell d'administració de REDESSA 10/12/2015 (Oriol i XaviA)
1- Aprovació de l’acta de la comissió anterior: s'aprova però els nostres representants demanen
que es rectifiqui el fet que no hi constava el catàleg de llocs de treball de l'empresa.
2- Informació de presidència: no està nomenat com a president I per tant no pot fer-ne les
funcions.
3- Aprovar codi del bon govern: hi votem a favor.
4- Inoformació de la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat 2016.
5- Aprovar la venda de les parceles R3, són unes parceles situades al polígon Agro Reus, es volen
vendre per tal d'obtenir entrada de líquid per a la societat. S'aprova amb el nostre vot en contra,
que motivem en que suposa una pèrdua de patrimoni.
6- Aprovar el nomenament d'auditors: ens hi abstenim.
7- Informar sobre la previsió de tancament de l'any 2015 I tresoreria.
8- Aprovar pressupost I tarifes de l'any 2016: votem en vontra dels pressupostos en coherència al
que venim practicant fins a dia d'avui. Aprovem les tarifes del lloguer social que suposa una
reducció del 20% respecte a l'actual I votem en contra de les tarifes de la Fira.
9- Aprovar la contractació del servei d'estudi I de negociació del SWAP: el swap és una pòlissa
amb continguts financers realment prou tòxics. Es va aprovar per ple fer-ne un estudi al respecte,
nosaltres hi votem a favor I demanem que s'inclogui al setminari Taifa com a empressa a la qual
tenir present a lhora de fer aquest estudi.
10- Informar sobre la situació actual de l'aparcament de l'edifici del Tecnoparc: s'informa als
consellers de la CUP que tot va de manera òptima.

Trobada amb equip gerencial de l'ajuntament i regidors per abordar consells
d'administració de Reus Serveis Municipals i RELLSA 11/12/2015 (Edgar, Marta i
Abel)
Fem una reunió prèvia als consells d'administració de Reus Serveis Municipals i de RELLSA en la
que hi assisteixen el regidor Enrech, l'equip gerencial d'ambdues societats i nosaltres (la única
dona assistent és la Marta).
Pel que fa a RSM se'ns explica pel damunt la comparativa d'ingressos i despeses entre els anys
2015 i el que es preveu pel proper 2016, amb poques oscil·lacions. Se'ns comenta que pel que fa
a la Divisió d'Aigües hauran despeses a causa de la reinversió prevista dintre de la pròpia divisió
d'aigües. Pel que fa la Funerària, dintre de pressupostos inclouran una partida a comunicació.

Pel que fa a RELLSA, apunten que el fet de dissoldre la societat tal i com demana la CUP és difícil
a causa del fet que això implicaria que l'Ajuntament absorbís l'empresa i això derivaria en que
l'Ajuntament no podria fer les devolucions de l'IVA com fa a dia d'avui, i més greu, que aquesta
nova realitat tindria caràcter retroactiu i per tant caldria pagar l'IVA d'exercicis anteriors.
Independentment d'aquest escenari hipotètic de dissolució de la societat, es vol fer un canvi de
plantejament en la relació que RELLSA té amb clubs i entitats de la ciutat que usen les
instal·lacions municipals: es tractaria que RELLSA facturaria a les entitats que usen les seves
instal·lacions i per tant RELLSA obtindria recursos i alhora l'Ajuntament subvencionaria aquestes
entitats, de manera que en aquesta roda RELLSA seria més competitiva (segons els seus
plantejaments) i facilitarien que deixés de ser deficitària tal com passa a dia d'avui.

Premsa:
Hem anat treballant per les xarxes tot allò que fa referència a l'actualitat municipal:
http://cupreus.cat/?p=866

Actes d'entitats als que hi assistim
- 11/12/2015 Torronada de Nadal al Centre Cívic Mestral al barri Gaudí: hi assisteixen l'Edgar i la
Marta.

