
































































































































































































































































Diligència.-  Per  fer  constar  que els  membres del  Consell  d’Administració de Reus Serveis

Municipals,  SA, que en la reunió que va tenir  lloc el dia 6 d’abril de 2020 a les 12.30 h per

videoconferència i de conformitat amb l’article 40.1 del Reial Decret llei 8/2020, de 17 de març,

de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19 i de

conformitat amb l’article 253 del Reial Decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s’aprova el

Text refós de la Llei de societats de capital i l’article 25 dels estatuts de la societat van formular

els  comptes  anuals  individuals,  l’informe  de  gestió  i  la  proposta  d’aplicació  de  resultats

corresponents a l’exercici 2019 han signat manualment la documentació relativa als esmentats

comptes anuals i a  l’informe de gestió.

La qual cosa s’ha dut a terme en la data que consta al peu de la signatura en cadascun dels

documents  referenciats,  una  vegada  iniciat  el  Pla  per  a  la  desescalada  de  les  mesures

extraordinàries adoptades per fer front a la pandèmia de COVID-19, aprovat pel Consell de

Ministres el 28 d’abril de 2020 i el  Reial Decret  514/2020, de 8 de maig, pel qual es prorroga

l’estat d’alarma declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març pel qual es declara l’estat

d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

 

Així mateix,  es fa constar que mitjançant escrit de 16 d’abril de 2020, el conseller,  Sr. Edgar

Fernández  Blázquez,  va  comunicar  els  motius  pels  quals  no  formula  els  comptes  anuals

individuals de 2019  ni l’informe de gestió ni la proposta d’aplicació de resultats. Els motius, en

resum,  consisteixen  en  considerar  no  haver  disposat  del  temps  suficient  per  analitzar  els

comptes; considerar que a les reunions del consell d’administració no es debat amb suficient

profunditat  sobre  el  funcionament  de  l’empresa;  que  reiteradament  ha  manifestat  la  seva

disconformitat sobre el funcionament empresarial de l’Ajuntament de Reus i que ha fet pública

una  proposta  alternativa  de  funcionament  d’aquesta  empresa  i  del  conjunt  d’empreses

municipals. 

D’acord amb els anteriors motius, el regidor, Sr. Edgar Fernández Blázquez comunica que no

disposa de suficient informació sobre l’empresa i que com a membre del consell d’administració

no pot fer-se responsable de l’activitat d’aquesta. 

Una còpia d’aquest escrit s’adjunta a aquesta diligència. El document original s’ha incorporat a

l’acta de la reunió del consell d’administració de 6 d’abril de 2020.



Així  mateix,  s’incorpora  a  aquesta  diligència  certificació  acreditativa  de  la  formulació  dels

comptes anuals individuals de REUS SERVEIS MUNICIPALS, SA corresponent a l’exercici 2019.

La Secretària del Consell d’Administració  de Reus Serveis Municipals, SA 

Núria Puig Masanés
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