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       Reunió preparatòria pressupostos 13/01/2016 (Marta, Jordina i Abel)
Fem una reunió amb tècnics i representants del govern municipal. Hi assisteixen el Gerent de 
l'Ajuntament Lluís Soler, el gerent de RELLSA Luis Alberto Medallo, Ricard Font de Rubinat (tècnic 
del govern) i Marc Just (tècnic del Govern). 

Ens exposen les línies de treball i de modificació que proposen des de govern i gerència als 
pressupostos municipals. A grans trets ens indiquen un augment significatiu en matèries socials i 
serveis a les persones, projecció de la ciutat (turisme), cultura i un manteniment pel que fa altres 
partides. En aquest aspecte constatem que aquests pressupostos no tenen previst el fet que 
l'Ajuntament potser haurà d'afrontar despeses per pobresa energètica pel Decret de la Generalitat 
de Catalunya suspès pel Tribunal Suprem; preguntats al respecte, ens van dir que els números 
són freds i que no treballen a partir de supòsits.

Un altre aspecte important és el del crèdit plurianual que hi ha pressupostat per als propers 3 
anys. Es tractaria de 8 milions en total, per enguany 3 milions, a tornar en 10 anys, que l'equip 
gerencial ens va recomanar que hi votéssim favorablement ja que era necessari per la ciutat per 
tal de fer actuacions de pur manteniment de la ciutat. 

         Reunió prèvia al Consell d'Administració de RELLSA   14/01/2016  (Marta, 
Mariona i Abel)
Fem una reunió prèvia a la convocatòria del consell d'administració de RELLSA prevista per a la 
setmana que ve. Hi assisteixen el regidor Enrech i el gerent Luis Alberto Medallo. 

Bàsicament ens posen al corrent dels 4 escenaris que contempla l'ajuntament pel que fa al futur 
de RELLSA: a) continuar com ara, cosa que desaconsellen en tant que amb un altre any amb 
números negatius pot acabar comportant el final de RELLSA sense solució de continuïtat amb les 
activitats que desenvolupa, b) dissoldre la societat i integrar a l'Ajuntament i  plantilla cosa que 
aconsellen pels costos que suposaria per l'Ajuntament c) convertir RELLSA en una empresa de 
mercat, que és la seva aposta i d) una possibilitat intermitja.

Demanem la informació sobre el que ens han demanat, fet que ens neguen al·legant un suposat 
mal ús per part d'altres partits,  després d'un estira i arronsa se'ns informa que s'ho parlaran. 
També entren en consideració respecte a dos expedients que tenen oberts contra dos teballadors 
de la societat.

      Junta de Portaveus  14/01/2016 (David)
-  Ple  ordinari  29  de gener.  El  govern no explicarà  de forma detallada a  través de les  seves 
regidories el detall de les partides pressupostàries tal i com demanaven nosaltres (finalment el 
debat de pressupostos serà el dia 12/02/2016).

-El secretari general afirma que la denúncia realitzada contra l' interventor per falsedat documental 
quedarà en paper mullat ja que que no té base suficient. En tot cas, es prepara un informe des de 
secretaria per defensar a l'interventor.

-De cara a l'any 2017, CIU vol tirar endavant l'any Toda, tenen una reunió pendent amb la 
Diputació de Tarragona per demanar ajuda econòmica.

- L'alcalde i el David Vidal com a diputats provincials aniran a parlar amb el president de la 
Diputació per tal de trobar una solució a la problemàtica de la gent de l'esbart Sta. Llúcia 
( endeutament- desnonament)

- Dins de la comissió d'honors i distincions es proposa i s'accepta per unanimitat donar a l'escola 



Mowgly, la medalla d'honor municipal.

- L'alcalde demana opinió en relació l' Ultima Llar, al mes de juny finalitza el contracte i vol saber 
com pot afrontar aquest tema, des de la CUP s'afirma que hi ha deficiències i que el dia que es 
tracti el tema de forma rigorosa la gent de la CDDiBA portarà diagnosi i proposta. La resta de 
partits diuen que l'última Llar funciona bé, Erc recorda que ha demanat informació al respecte i 
que a dia d'avui no té resposta. ARA Reus i CIU diuen que hi ha interessos d'altres entitats per fer-
se amb la gestió i que volen destriar el gra de la palla.

PRESSUPOSTOS
Hem  anat  treballant  al  llarg  de  tota  la  setmana  en  múltiples  reunions  propostes  de 
pressupostos que suposin una millora  per la ciutat  de Reus.  Continuem amb aquestes 
dinàmiques  de  treball  que  ens  han de  permetre  portar  propostes  per  negociar  amb el 
govern i per aprofundir en la CUP com a força solvent en aquests assumptes també. Alhora, 
es valora que cal organitzar millor de cara al futur el treball en equip en assumptes tan 
complexes com aquests.

       Premsa:
Hem anat treballant per les xarxes tot allò que fa referència a l'actualitat municipal:

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

Emetem un vídeo respecte a tot el que fa referència a pressupostos.

       Actes d'entitats als que hi assistim
Aquesta setmana no assistim a cap acte d'entitats. 

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

