
 INFORME DEL GRUP MUNICIPAL PER A L'ASSEMBLEA DE LA CUP
(14/12/15 – 20/12/15)

     
       Reunió amb ERC, C's, Ara per abordar tema pressupostos  al llarg de la setmana 
(Mariona, Marta, David i Abel)
Les reunions es desenvolupen al despatx dels diferents partits amb els qui parlem. Bàsicament es 
tracta  de  fer  palès  que  la  CUP vol  iniciar  una  ronda  de  trobades  amb els  partits  per  tal  de 
presentar  conjuntament  propostes  en  el  marc  dels  pressupostos  que  hagin  pogut  ser 
consensuades prèviament per tots els grups polítics, cosa que facilitaria que CiU no prorrogui 
pressupostos tal com ha fet amb les ordenances fiscals i  per altra banda pot ser una eina de 
treball col·lectiu que, atesa la composició del consistori, pot representar un precedent. 
Els  partits  agafen  en  principi  de  bon  grat  la  idea,  falta  treballar-la  bé  ara  i  portar  propostes 
concretes per a finals de la primera setmana de gener, que és quan s'ha tornat a a quedar. 

         Consell d'administració de Reus Serveis Municipals    14/12/2015  (Edgar i Marta)
A. CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE REUS SERVEIS MUNICIPALS SA (1 part)

Aprovació de l'acta – a favor

B. JUNTA GENERAL DE REUS MOBILITAT I SERVEIS SA

Aprovació de l'acta – a favor

Estat de previsió d'ingressos i despeses i el pla d'inversions de l'exercici 2016 – En contra tal com 
es va fer al corresponent consell d'administració.

Aprovació de l'acta de la reunió – a favor

C. JUNTA GENERAL DE REDESSA

Aprovació de l'acta de la reunió – a favor

Estat de previsió d'ingressos i despeses i el pla d'inversions de l'exercici 2016 – en contra tal com 
es va fer al corresponent consell d'administració.

Auditor – Abstenció (Es va proposar Seminari TAIFA)

Aprovació de l'acta de la reunió – a favor

A. A. CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE REUS SERVEIS MUNICPALS SA (2 part)

Auditor – es posposa perquè el dimecres 16 de novembre s'obrirà el sobre C. Per tant, queda per 
la Junta General que es farà el proper Ple del 28 de desembre.

Tarifes: Divisió d'aigües i Divisió de Serveis Funeraris – abstenció

Estat de previsió d'ingressos i despeses i el pla d'inversions de l'exercici 2016. Pla d'inversions i 
finançament de l'exercici 2016: en contra tal com s'ha fet en els altres consells d'administració. 
Fem servir el següent argument: no s'inclou la Relació de Llocs de Treball i model gerencial 

Torn obert de paraules: fem referència a la petició que el David va fer sobre la reclamació dels 
interessos a la Generalitat. En el seu moment la secretària va dir que se'n demanaria informe a 
intervenció el qual fa l'explicació pertinent.  El resum és que com empresa no es pot fer. 
(Intervenció ens passarà l'argumentari per escrit).

Davant de la sorpresa del President Pellicer, es fa la pregunta sobre el pagament que han de fer 
els bombers de l'aigua que utilitzen per reomplir els camions en servei d'emergència. El Gerent 
d'Aigües ens farà la consulta perquè fins aquest moment ningú n'està assabentat, fins i tot, 
l'alcalde.



       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
– 15/12/2015: el nostre regidor Oriol Ciurana assisteis al berenar de la tercera edat. 

– 17/12/2015:  els  nostres  regidors  Oriol  Ciurana  i  Marta  Llorens  assisteixen  a  l'acte  de 
lliurement dels XIII Premis Angeleta Ferrer i Sensat a l'excel·lència i emprenedoria educatives, al 
Casal de les Dones.

– 18/12/2015: els nostres regidors Oriol Ciurana i Marta Llorens assiteixen a la cantada de 
nadales de la coral Albericorch, de les famílies de les EMB de Reus i dels pares del Mas Pintat.  

http://cupreus.cat/?p=866

