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

(07/03/16 – 13/03/16)
Consell d'Administració Reus Mobilitat i Serveis 07/03/2016

Xavi i Oriol

Com a tema important en aquest consell d'administració es va decidir que aquest consell
d'administració es constituiria en la comissió de seguiment que ha de preparar el projecte de la
targeta resident.
Es formulen els comptes del 2015, que no signem.
Se'ns facilita la informació que havíem demanat en l'anterior consell d'administració: catàleg de
llocs de treball, les quotes dels paradistes del mercat i el contracte de la llum. També se'ns facilita
un complert informe sobre els aparcaments per a bicicletes als pàrquings municipals.

Consell d'Administració Reus Transport Públic 08/03/2016

Mariona, Xavi i Oriol

1/Aprovació de l’acta anterior: s’aprova
2/Power point estadístic sobre ús d’autobusos i quin tipus de persones el fan servir (edat i tipologia
social), i sobre les valoracions de l’usuari. Es demanen horaris nocturns i més freqüència els caps
de setmana.
2.2/ Competències delegades: diem que no ens hauríem de basar en aquesta fonamentació
d’Innova perquè és una empresa judicialitzada. Diuen que és una qüestió de forma i que s’haurà
de canviar perquè Reus Transport depèn de l’Ajuntament. Diem que consti en acta que no estem
conformes a fer servir com a base INNOVA i que és greu.
2.3/ Consultes d’anteriors consells: havíem demanat la llei de contractes. Hauríem de fer la
complementació percentual com el grup salut.
3/ Hi ha 2.400 usuaris: explicació al dossier. Les línies més usades són la 20 i la 60. Hi ha 240.000
€ que eren del pressupost i que vénen de l’Ajuntament. La baixada del preu del gasoil també ha
fet un estalvi. Diem que hi trobem a faltar els ingressos per bitllet. Ens diuen que ens ho faran
arribar.
Hi votem que NO. L’Arza sedueix i (obliga) al Sánchez a votar SÍ i ho fa
4/Sobrevinguts
Hi ha 100.000 € anuals de benefici. Es parla de l’ampliació de la línia 60 al juny quan s’hagin
presentat els números de la societat.
5/Precs i preguntes. No n’hi ha

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
- La Marta i la Mariona assisteixen al sopar solidari organitzat a la parròquia del barri Fortuny el
dissabte 12 de març.

