
 

 

 

 

 

PREGUNTA QUE PRESENTA LA CANDIDATURA D’UNITAT POPUL AR DE 
REUS (CUP) EN RELACIÓ A LA REGIDORIS D’ESPORTS I RE US ESPORT I 

LLEURE  

 

El dimecres 28 de maig el Sr. Domènech al capdavant de la regidoria d’esports 
realitzava les següents declaracions a CanalReus TV: 

“La regidoria, el que ha fet, es quan hi ha Clubs competint en nom de la ciutat en 
competicions importants per Catalunya, Espanya inclús per Europa, quan ens ho 
demanen, si necessiten unes hores especials d’entreno, unes hores especials de 
jugar, pues evidentment se’ls bonifica i no se’ls hi aplica com si vingués un particular a 
llogar la pista. És normal, és política esportiva, escampen el nom de la ciutat per tot 
arreu i bé, com a reusenc, em sento orgullós de fer-ho i si hi hagués un altre regidor 
que ho fes evidentment l’apoiaria”.  

El passat 27 de setembre de 2012, l’antic gerent el Sr. Garcia Navarro informava al 
Consell d’administració i feia constar en un informe el següent: 

El resultat de l’explotació de l’empresa té una alta dependència dels ingressos de 
l’Ajuntament de Reus. Resultat equilibrat i vinculava l’origen del saldo negatiu de 
tresoreria al “cash pooling”. 

En el mateix informe afirmava que per incrementar ingressos es tenien que fer pagar 
els usos ordinaris a les entitats esportives que actualment no paguen (estimació 
temporada 2012/2013, d’acord amb els preus aprovats i usos demanats : 1.006.784€), 
fer pagar usos extraordinaris a les entitats(tornejos final de temporada, amistosos, etc), 
fer pagar a les entitats usos instal·lacions que no siguin de foment de l’esport base, 
etc. 

En base les declaracions del Sr. Domènech, i l’informe realitzat pel Sr. Garcia Navarro  
i entenent que la facturació pels usos d’instal·lacions esportives la realitza la mercantil 
RELLSA. 

 

 

 

 



PREGUNTA: 

Les bonificacions i la política esportiva que diu aplicar el Sr. Domènech guarden 
relació amb els preus aprovats pel Consell d’Administració de RELLSA? La regidoria té 
alguna responsabilitat en el números negatius de 367.697€ en que va tancar l’exercici 
2013 RELLSA? 

Quines entitats que fomenten l’esport base i la marca de Reus arreu reben 
subvencions? La Salle, en seria un exemple? 

Quants diners va posar la regidoria i RELLSA per al sopar de fi de temporada del CF 
Reus Deportiu? 
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