
 INFORME DEL GRUP MUNICIPAL PER A L'ASSEMBLEA DE LA  CUP
(17/03/14 –  21/03/14)

Reunions realitzades :

– Reus Transport i AMERSAM: Ens neguem a signar els comptes anuals de 2013, presentant
un document on s'argumenta els motius (manca d'informació, incompliment del codi de bones
pràctiques...).  Votem en contra de l'1% del  pressupost  de les obres destinats  a polítiques
socials. Creiem que no és una forma seriosa de planificar les polítiques socials d'una institució.
Votem en contra del pla de reforma de les empreses. Precs i preguntes realitzades pel consller
de la CUP al Consell d'Administració de Reus Transport: 
-Informació detallada de la relació mercantil entre Reus Transport Públic i AMERSAM.

-Relació d’escales salarials i remuneració (sou brut anual i plusos, si n’hi han) del gerent.
-Relació de plusos de tot tipus i nombre de preceptores i preceptors de cadascun.
-Llistat actualitzat de les treballadores i treballadors adscritres i adscrits en aquest lloc de treball.
-Catàleg de llocs de treball de l’empresa.
-Licitacions i resultats dels concursos de compra dels darrers 10 autobusos adquirits.
-Quantificació, si és que n’hi ha, d’emoluments a retornar a l’Agència Tributària en cas que
aquesta reclami alguna quantitat no pagada en el passat.
-TC1 i TC2 des de gener 2013 fins avui.
-Quantificació de personal en situació d’incapacitat temporal des de gener 2013 fins avui.
-Relació de partes d’accidents de trànsit des de gener 2013 fins avui.
-Relació d’accidents laborals amb o sense baixa des de gener 2013 fins avui.
-Informe sobre l’absentisme laboral a l’empresa des de gener 2013 fins avui.
-Altres i baixes de personal a l’empresa des de gener 2011 fins avui i, en cas d’acomiadament,
tant si és procedent com si no, especificant el motiu.
-Expedient dels acomiadaments improcedents des de gener 2009 fins avui.
-Còpies bàsiques dels contractes de treball des de gener 2013 fins avui.
-Quadrants i horaris dels diferents recorreguts i/o línies a realitzar per les conductores i els
conductors on es reflecteixin els temps de les parades i els temps entre l’acabament i el
començament dels recorreguts.
-Quadrants desglossats per cada treballador (no cal el nom propi de la treballadora o del
treballador).
-Informació detallada sobre tacògrafs fent esment específic al respecte preceptiu i obligatori de les
pauses de descans.
-Informació sobre adaptacions de llocs de treballs per a persones amb minusvalies.
-Informació detallada, o el protocol “ad hoc” si és que existeix, sobre el procediment per a cobrir
llocs de treball vacants degut a baixes per malaltia o d’altres motius de forma insesperada en dia
no laborable.
-Relació de la localització de llocs específics d’higiene personal per a les treballadores i
treballadors en els diferents trajectes i locals de l’empresa.
-Conveni laboral actual pel que es regeix l’empresa i especificació concreta sobre si està caducat
o no.
-Especificació concreta de quin Conveni Laboral regirà l’empresa després de la reestructuració.

Precs i preguntes Consell d’Administració AMERSAM:

-Informació detallada de la relació mercantil entre AMERSAM i Reus Transport Públic.
-Relació d’escales salarials i remuneració (sou brut anual i plusos, si n’hi han) del gerent.
-Relació de plusos de tot tipus i nombre de preceptores i preceptors de cadascun.
-Quantificació, si és que n’hi ha, d’emoluments a retornar a l’Agència Tributària en cas que
aquesta reclami alguna quantitat no pagada en el passat.

– GESFURSA i RELLSA : S'aproven els comptes (la CUP no els signa). Al·leguem “desconfiança
amb la presidenta Gomis i el conseller Font de Rubinat per conèixer el contingut de les seves



declaracions als jutjats”. Plantegem diferents qüestions sobre l'activitat de RELLSA, la seva
relació amb la Regidoria d'Esports i la política laboral de l'empresa. Es produeix una tensa
situació i  discusió. Davant de les seves explicacions,  anunciem que aquesta qüestió “ja la
treballarem per una altra banda vist la manca d'utilitat del Consell d'Administració”.

– REDESSA i  GUPSA :   Ens  neguem a signar  els  comptes  anuals  de  2013,  presentant  un
document on s'argumenta els motius (manca d'informació,  incompliment del  codi de bones
pràctiques...).  Votem en contra de l'1% del  pressupost  de les obres destinats  a polítiques
socials. Creiem que no és una forma seriosa de planificar les polítiques socials d'una institució.
Votem en contra del pla de reforma de les empreses. Precs i preguntes realitzades pel consller
de la CUP al Consell d'Administració de:

REDESSA:

-Sou del gerent.
-Catàleg dels llocs de treball.
-Conveni laboral actual amb el que es regeix.
-Amb quin conveni laboral es regirà després de la reestructuració?
-S'ha parlat prèviament amb les i els representants de les treballadores i els treballadors sobre les
conseqüències de la reestructuració i s'ha demanat la seva opinió i/o suggerències?
-Quines implicacions tindran els "parquetazos" en el futur de l'empresa?
-Estan previstes partides dineràries en el cas que l'Agència Tributària reclami impostos no abonats
en el passat?

GUPSA:

-Sou del gerent.
-Catàleg dels llocs de treball.
-Conveni laboral actual amb el que es regeix.
-Amb quin conveni laboral es regirà després de la reestructuració?
-S'ha parlat prèviament amb les i els representants de les treballadores i els treballadors sobre les
conseqüències de la reestructuració i s'ha demanat la seva opinió i/o suggerències?
-Quines implicacions tindran els "parquetazos" en el futur de l'empresa?
-Estan previstes partides dineràries en el cas que l'Agència Tributària reclami impostos no abonats
en el passat?
-Hi han treballadores i/o treballadors donant serveis de GUPSA fora de les instalacions de
titularitat de GUPSA?
-S'ha parlat amb la PAH per oferir vivenda social a les afectades i als afectats?
-S'ha previst donar algun tipus d'ús (per exemple lúdic) al terreny propietat de GUPSA del Pallol?
-Quina previsió de temps hi ha per a la finalització de les obres de la Patacada?

– SAGESSA, GINSA i Fundacions : Votem en contra de la formulació dels comptes anuals i
argumentem  que  ens  falta  documentació  al  respecte  de  l'activitat  econòmica  d'aquestes
empresses i fundacions.

– Grup Salut : Votem en contra de la formulació dels comptes anuals i argumentem que ens falta
documentació al respecte de l'activitat econòmica d'aquestes empresses i fundacions.

– Comissió Informativa Serveis Econòmics :  Modificació de crèdits de l'Ajuntament. Es dóna
acord de la  liquidació de pressupost  de l'Ajuntament  de l'exercici  2013.  Preguntem a que
responen les baixes de despeses de la regidoria d'esports i responen que era la partida previst
a  per  arreglar  les  goteres  del  Pavelló  Olímpic.  Informem que hem registrat  una  instància
demanant  un  informe de  les  despeses  de  l'Ajuntament  ordenades  per  departaments  dels
darrers anys. Demanem explicacions sobre la reció entre Ajuntament i Esbart Santa Llúcia. El
Regidor d'Hisenda diu que està estudiant la possibilitat de cedir un local a l'entitat, però en cap
cas se farà càrrec de l'hipoteca.



– Junta de Govern Local : No hi podem assistir per motius d'agenda.

– INNOVA: No signem els comptes anuals i presentem un document amb els nostres arguments
al  respecte.  Preguntem pel  Pla  de  Fiscalització  de  l'Interventor  i  ens queixem de  que no
consten realitzades les auditories de totes les empreses. No signem el projecte de fusió de les
empreses.  Votem en contra  de la  integració  de l'empresa Tecnoparc al  sistema de gestió
econòmic  cash poolling  per  tal  de  resoldre  els  deutes  d'aquestes  empreses  a  partir  dels
beneficis de la resta d'empreses del hòlding.

Reunions previstes:

– Comissió Especial Polítiques d'Habitatge Social – 24 març
– Junta Portaveus – 28 març
– Ple Municipal – 28 març
– Consell Municipal de Medi Ambient – 8 abril

Actes on som convidats:

– Visita cònsol de Romania – 19 març
– Inauguració Ganxet Pintxo – 20 març
– Cicle “Testimonis” La Tartana - 20 març
– Inauguració exposició sobre Consum – 21 març
– Inauguració exposició programaris Setmana Santa – 21 març
– Xerrada Òmnium a Mas Pellicer – 21 març
– Actes Dia Mundial Síndrome de Down al Pallol – 21 març
– Concert escola de música del Centre de Lectura – 22 març
– Calçotada Urb. Blancafort – 23 març
– VIII Trobada de reusencs de fora vila – 24 març
– Sopar Solidari – 29 març
– Acte Col·legi Advocats de Reus – 4 abril
– Cicle “Testimonis” Consultori St Josep Obrer - 30 abril
– Cicle “Testimonis” Misericòrdia Vallès - 22 maig
– Cicle “Testimonis” sobre Artur Martí - 5 juny
– Sopar benèfic Lliga contra el càncer – 28 novembre

Comentaris :

– Convoquem,  realitzem  i  difonem roda  de  premsa  dels  tres  representants  de  la  CUP als
consells d'administració d'INNOVA sobre el pla de reforma de les empreses.


