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

(28/11/16 – 04/12/16)
Activitat del Grup Municipal
Al llarg d'aquesta setmana anem preparant el proper ple ordinari de la corporació municipal el
proper dia 15 de desembre, preparant mocions i precs i preguntes.
Els nostres consellers participen en els consells d'administració de Reus Mobilitat i Serveis, Reus
Transport Públic i REDESSA. A sota hi teniu els resums corresponents.
La regidora Mariona Quadrada assisteix a la reunió convocada per l'equip de govern de cultura de
l'Ajuntament per informar als consells municipals de l'IMAC i de Museus per informar de la fusió
d'ambdós organismes autònoms. Ho plantegen com una reestructuració purament tècnica
remarcant el concepte de polivalència per part dels treballadors. En fem seguiment.
La nostra representant suplent, la Marta Llorens, participa en la reunió de la Comissió Especial
Redactora del Nou Reglament de Participació, on s'hi fa entrega de les conclusions extretes del
procés participatiu engegat per fer la reforma del Reglament de Participació de Reus. A partir
d'aquest moment els partits poden presentar les seves propostes al voltant d'aquest tema. El
mateix dimecres a les 19h es fa el mateix retorn en un plenari amb la ciutadania interessada a
l'Antic Hospital.
La nostra representant al Grup Salut Marta Llorens participa la reunió del Pla Estratègic de la
Regió Sanitària.
Al llarg de la setmana ens reunim amb diferents col·lectius laborals, atenem a la premsa en temes
d'actualitat i fem reunions amb particulars que s'acosten al despatx.

A sota resum del Ple de sanitat celebrat el dia 24 de novembre i altra informació rellevant de
l'activitat setmanal del Grup Municipal.

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

Consell d'Administració de Reus Mobilitat i Serveis

30/11/2016

En nom de la CUP hi assisteixen el Xavier M i l'Oriol.
El gerent explica l'activitat de l'empresa d'aquest 2016.
Les dades que exposen no permeten fer cap tipus de valoració de l'activitat de l'empresa ja que
són dades abstractes que no permeten entendre la gestió dels diferents mercats i aparcaments.
L'única dada rellevant del que presenten és que el Mercat del Carrilet està a menys d'un 50% de
parades ocupades i, a més, ha tancat el supermercat SPAR que hi havia.
També informen que s'han anul·lat diferents llicències de mercat ambulant pels deutes acumulats
per impagaments reiterats en diferents anys.
Expliquen que s'ha encarregat a una empresa un projecte de reformulació del Mercat perquè sigui
viable econòmicament que pot passar per la instal·lació d'una gran superfície.
Davant de les dades presentades, sol·licitem per tal de poder entendre la situació de l'empresa:
- Índex d'ocupació dels diferents aparcament soterrats
- Informe de despeses i ingressos de cada aparcament soterrat i mercat per analitzar si aquests
són viables o no, i si aporten beneficis o pèrdues, ja que només disposem de dades de conjunt.
Expliquen la contractació a COMSA del servei de manteniment dels sistemes de climatització.
Preguem que abans de fer nous concursos s'explori la possibilitat de les diferents formes de gestió
del servei atenent les diferents empreses municipals i ajuntament, ja que podria ser més eficient
internalitzar certs serveis estructurals.
Consultes d'anteriors consells: Demanem de nou un informe sobre el grau de contractació del text
refós de la llei de contractació del sector públic.
Se'ns informe que el senyor Adserà deixarà de ser en breu gerent de l'empresa Redessa, ja que
s'obrirà un concurs per a realitzar una nova contractació, però que mantindrà els càrrecs a les
altres empreses. La CUP expliquem que hem sol·licitat -com ja vam anunciar en el darrer consellla celebració d'una Junta General extraordinària de l'empresa per debatre sobre la seva figura,
però que encara no hem rebut resposta al respecte.
S'aproven els pressupostos de 2017 amb els tres únics vots en contra de la CUP. Els
pressupostos són completament continuistes. En l'apartat d'inversions, destaca les obres de
l'aparcament del Mercat del Camp, que segons expliquen seran assumits pels propis clients
d'aquest, tot i que encara no està pactat com s'executarà aquest finançament.
S'aproven els preus públics de 2017 amb els tres únics vots en contra de la CUP. Els preus són
els mateixos que l'any anterior. Només canvia que els cotxes elèctrics hauran de pagar el 50% de
l'aparcament, però continuaran tenint gratuït el servei de subministrament elèctric.
Realitzem un prec a l'empresa després de rebre diverses queixes de l'ocupació del vial de
l'avinguda Jaume I per diferents paradistes del Mercat del Carrilet. Responen que ho resoldran.
Realitzem una pregunta sobre la denúncia interposada per una treballadora contra l'empresa. En
primer terme, ens responen que aquesta persona no està contractada per RMS, sinó per RTP.
Diem que la treballadora al·lega precisament que presta servei per a les dues empreses. Reconeix
l'empresa aquest fet i diuen que encara no tenen notificació dels jutjats del contingut de la
denúncia i, per tant, no se poden pronunciar al respecte. Preguntem si hi ha més treballadors que
estan en situació d'un expedient obert sense resolució. Ens respon el gerent que l'expedient està
tancat però que encara no li han comunicat perquè està de baixa. Davant d'aquesta resposta
plantegem el motiu pel qual no se li ha comunicat la resolució, quan segurament, aquest és el

factor que fa que estigui de baixa. A més, plantegem:
- Si la resposta és negativa als interessos de la treballadora, l'empresa està assumint uns costos
de mantenir aquesta treballadora de baixa quan se l'hauria d'acomiadar.
- Si la resposta és positiva als interessos de la treballadora, l'empresa podria comunicar-li perquè
d'aquesta manera potser resoldria la baixa i tindria una treballadora en actiu, que ara mateix està
de baixa.
El gerent i el president no responen a aquesta qüestió.

Consell d'Administració de Reus Mobilitat i Serveis

30/11/2016

En nom de la CUP hi assisteixen el Xavier M i el Xavi A
1.- Aprovació acta anterior. Demanem que no es doni còpia en paper de l'expedient, ja que
representa un malbaratament de recursos.
2.- Es dóna informació de l'activitat de l'empresa. Preguem als consellers dels altres partits que se
llegeixin la documentació de l'ordre del dia, ja que realitzen una bateria de preguntes sobre
qüestions que ja estan incloses a la documentació.
3. - Aprovació dels pressupostos 2017. La CUP som els únics que hi votem en contra. Els
pressupostos contemplen una rebaixa de les despeses de personal (l'any passat se va pagar la
paga extra ajornada de 2012) i de l'aportació de l'Ajuntament.
4.- Aprovació de preus. La CUP som els únics que hi votem en contra. Un cop aprovats, llavors els
consellers dels altres partits pregunten per quines són aquestes, i especialment la Targeta Jove,
que no sabien ni que existia, ni tampoc sabien que les targetes d'autobús se venien als
establiments de Roslena.
5.- Aprovació de la carta del servei de transport públic urbà de viatges. La CUP ens hi abstenim i
la resta hi voten a favor. És un document que s'ha de tenir sí o sí, motiu pel qual no té cap sentit
que s'hagi de votar ja que deriva de la legislació. A més, ens hi abstenim, ja que considerem que
caldria que s'hi fes constar més informació.
7.- Precs i preguntes.
7.1.- Preguntem pel Pla de Mobilitat dels dies de futbol que se va comentar en l'anterior reunió. La
presidència comenta que des de Mobilitat se va informar que no era necessari perquè no hi ha
problemes d'aglomeració de vehicles. Que, tanmateix, faran construir un carril bici per arribar-hi i
s'ha construït la parada de bus prop de l'estadi municipal.
7.2.- Preguntem si la L34 s'ha posat en marxa, ja que aquesta s'havia d'aprovar en Junta General i
aquesta encara no s'ha convocat. El secretari diu que un cop aprovada al Consell d'Administració
se va consultar a secretaria de l'Ajuntament i els hi van comunicar que no calia que fos aprovat en
Junta General. Preguem que des de Secretaria se sigui rigorós i aquestes consultes se facin
prèviament a la seva presentació en Consell d'Administració. El president ho recalca.
7.3.- Expliquem als consellers i conselleres que vam sol·licitar una Junta General extraordinària
per tractar la dimissió o cessament del gerent de l'empresa i que la presidència de la Junta encara
no ens ha respost. Preguntem a la presidència del consell d'administració si té informació de quan
es farà aquesta. Ens respon que hi ha prevista Junta General al desembre per aprovar els
pressupostos.
7.4. -Preguntem per la denúncia d'una treballadora, com ja vam plantejar a la reunió de RMS
(AMERSAM). Primer el president ens diu que l'expedient no està resolt. Diem que dilluns se'ns va
dir que sí. El president ho pregunta al gerent i, llavors, rectifica. Tornem a demanar que es
comuniqui la resolució, ja que si és negativa a l'empresa, potser la treballadora es reincorporaria, i

si és positiva a l'empresa, estem pagant uns diners a una persona que hauria de ser acomiadada.
Igual com dilluns no ens donen resposta. Un conseller de la CUP sol·licita còpia de l'expedient. El
president diu que consultaran si ens poden fer arribar aquesta informació als consellers
7.5.- Arran del debat del punt 7.4 un directiu de l'empresa culpa als treballadors de l'empresa de
fer canviar els quadrants per compactar els horaris, i que posteriorment, es van queixar i els van
tornar a canviar provocant fortes incidències. Aprofitem per demanar de nou que el comitè
d'empresa tingui un representant al consell d'administració. No ens responen. Demanem una
relació de llocs de treball de l'empresa per saber quan cobra cadascuna de les treballadores i
quines categories ocupen. El president diu que no ens ho poden fer arribar. Diem que en altres
empreses sí que ens ho han donat i que no veiem quin problema legal hi ha. Després d'intervenció
del secretari el president se compromet a donar-nos-ho.
7.6.- Arran del debat del punt 7.5 consellers d'altres partits comencen a preguntar dades sobre
salaris de treballadors i demés. Des de la CUP apuntem que tot el que demanen està inclòs als
pressupostos que acaben d'aprovar, i que el més lògic, seria que ho haguessin preguntat abans si
acaben de validar aquests pressupostos. Preguntem als consellers si saben quina és la quantitat
del pressupost que acaben d'aprovar i ningú respon. Demanem a tots els consellers i conselleres
altre cop, que quan vinguin a les reunions s'hagin llegit la documentació i siguin responsables de
la gestió de l'empresa. També demanem a la presidència que quan preparin la documentació de
l'ordre del dia i es facin propostes, expliquin les afectacions que aquestes tenen per al pressupost i
per als treballadors, ja que no trobem seriós com funciona el consell d'administració. Presidència
accepta el prec.
7.7.- Preguntem a presidència si assisteix a les reunions de l'ATM del Camp de Tarragona en
representació de regidor de l'ajuntament o president de RTP. El president no saps respondre'ns. Li
diem que hi assisteix com a regidor. Expliquem que l'Ajuntament no ha fet res des de l'estiu per
resoldre la problemàtica dels estudiants i el bus interurbà, tal i com s'havien compromès al Ple.
Expliquem que hem aconseguit aprovar al Parlament una moció per resoldre els greuges
territorials entre estudiants. L'emplacem a que parli amb l'ATM per posar fil a l'agulla. El president
ens diu que plantegem aquesta problemàtica a la Comissió Informativa d'Urbanisme i allà prendrà
responsabilitats al respecte.

Consell d'Administració de REDESSA

01/12/2016

En nom de la CUP hi assisteixen el Xavier M, l'Edgar i el Xavi A
S'aprova l'acta del consell d'administració anterior amb una esmena nostra, ja que havien apuntat
malament el vot sobre un punt.
Es dóna compte de la renúncia del Conseller Jordi Lamas en representació del PSC.
La presidència informe de diferents actuacions. Ens confirmen que han arreglat el terra dels
habitatges de Mas Bertran I, tal i com havíem plantejat en el darrer consell d'administració.
Ens informen que el dret de superfície dels cinemes Lauren són de La Caixa i que no hi ha un
acord sobre el que s'ha de pagar. Que esperen a arribar un acord pel pagament i per facilitar que
en aquell espai es promogui algun tipus d'activitat econòmica, ja que el dret de superfície no és
exclusiu per a cinemes.
S'aproven els pressupostos de l'empresa amb els nostres únics vots en contra. Informen que els
treballadors de GUPSA ja no són els que cobren menys de tot l'Ajuntament. Preguntem quins són
ara els que cobren menys, però no ens ho saben dir.
S'aproven les tarifes de l'empresa amb els nostres vots únicament en contra, que es mantenen
exactament igual que l'any anterior.
S'aprova una permuta de terrenys entre REDESSA i l'Ajuntament en benefici del Taller Baix Camp.
Ens hi abstenim ja que considerem que no té sentit que REDESSA tingui terrenys i que hauria de
ser l'Ajuntament el propietari d'aquests.

Reunions i actes institucionals previstos la setmana que ve
–

No hi ha cap reunió institucional prevista aquesta setmana que ve, al marge de les que
realitza el propi Grup Municipal.

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

ACTES ALS QUE ASSISTIM
La Mariona assisteix al concert solidari amb alumnes amb malalties greus que organitzen
les AMPA de les escoles Joan Rebull i Pi del Burgar.
–

