INFORME DEL PLE 15/04/2016

Junta de Portaveus
S'aprova la proposta de declaració que presentem en Junta de Portaveus en suport
als teballadors de l'empresa Covestro i per posar eines que evitin que es
deslocalitzi aquesta empresa.
En Junta de Portaveus també s'aproven les propostes de declaració en suport a
l'Ajuntament de Flix en la seva petició a l'empresa ERCROSS de neteja del riu Ebre
al seu pas i una altra proposta de declaració de suport als refugiats per la guerra.
PLE
Comença el ple amb molt públic, bàsicament personal de l'Hospital Sant Joan que
es manifesten a causa de la seva situació laboral.

–

1. Aprovació actes plenàries anteriors. S'aproven.

–

2. Informació d'Alcaldia. S'en dóna compte.

ALCALDIA
–

3. Resolucions de l'Alcaldia en matèria d'organització municipal. S'en dóna compte.

–

4. Nomenament de representants en distints òrgans, organismes i entitats . S'en dóna
compte.

–

5. Informe de la Sindicadura Municipal de Greuges de l'exercici 2015
El síndic fa un repàs del que l'afecta, la relació entre la ciutadania i l'administració, en
aquest cas l'administració local, fa referència al fet que cal fer un exercici d'informació per
fer conèixer aquesta institució entre el conjunt de la ciutadania i que l'administració ha de
ser sensible amb els més desvalguts en aquests moments en que hi ha molts que ho p
assen malament.
Els partits polítics fan les seves valoracions, quan arriba el nostre torn valorem la
necessitat de la tasca que desenvolupa, refermem el que comenta el síndic en referència a
que cal més sensibilitat per part de l'administració especialment per part dels més
desvalguts, mirant de trobar alternatives a les recurrents imposicions de sancions, per
exemple fent treballs a la comunitat; també fem referència que cal finançar aquesta
institució com cal. També fem esment de l'incident ocorregut quan l'equip del Síndic de
Greuges de Catalunya va visitar la comissaria de la Guàrdia Urbana i van ser desallotjats
d'una sala d'aquesta comissaria.

SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS
–

6. Donar compte de la liquidació del pressupost de l'exercici de 2015 i dels criteris per a la
dotació per insolvències. Periòdicament es fa informe que cal fer arribar a organismes de
l'estat i s'informa al ple.

–

7. Donar compte de l'Informe de control intern exercici 2014. Se'n dóna compte.

–

8. Donar compte de les resolucions de l'exercici 2015 previstes a l'art. 218 del TRLRHL, en
compliment de la resolució del 10 de juliol de 2015 del Tribunal de Comptes. Se'n dóna
compte.

–

9. Expedient de modificació de crèdit
Es tracta de modificacions de crèdit motivats per desajustos amb el pressupost de l'any
anterior, concloem que és molt poc clara la part que fa referència a organismes autònoms
ja que no es detalla on anirà a parar aquest romanent del pressupost del 2015. Es fa la
crítica per part nostra al fet que cal fer les coses d'una altra manera ja que el govern no té
majoria i cal una altra cultura del govern. També donem públicament el suport als
treballadors de l'Hospital Sant Joan que protesten per la seva situació laboral.
H votem en contra i no s'aprova perquè també ho fan els grups del PSC i de C's.

–

10. Sol·licitud al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques relativa a l'Oferta
d'ocupació pública per a l'exercici de 2016
És un punt pel qual s'aproven l'oferta de 9 places de la Guàrdia Urbana, es genera un
debat al voltant del cap de la Guàrdia Urbana ja que es troba en interinitat. Qüestionem el
fet que cal fer denúncia en els casos que s'hi escaigui d'irregularitats i que cal fer un debat
a fons al voltant de la Guàrdia Urbana. Hi votem en contra i no s'aprova perquè també ho
fan PSC i C's.

–

11. Sol·licitud de comptatibilitat amb una activitat privada per part d'un treballador de
l'Ajuntament de Reus. S'aprova per unaminitat.

–

12. Impulsar la incorporació de clàusules socials en la contractació pública de l'Ajuntament
de Reus, els organismes autònoms i les societats de capital íntegrament municipal.
Al seu moment, vam apostar per incorporar criteris socials en un conveni entre Ajuntament
i PIMEC i en aquest cas s'incorpora també la incorporació de criteris socials respecte a la
contractació pública. S'aprova per unanimitat.
SERVEIS DE TERRITORI I URBANISME

–

13. Imposició de sancions per infracció de la normativa sobre tinença d'animals
potencialment perillosos.
Hi votem en contra i demanem que s'elabori l'ordenança de tinença d'animals el més ràpid
possible.
SERVEIS A LES PERSONES

–

14. Aprovació definitiva de l'extinció de l'Institut Municipal de Puericultura Dr. Frías i
integració dels seus recursos i serveis a l'organització ordinària municipal.
S'aprova per unanimitat.

–

15. Modificació puntual de les bases de subvenció del menjador escolar per a l'alumnat
d'ensenyament obligatori i de segon cicle d'educació infantil de centres educatius, sufragat
amb fons públics, de la ciutat de Reus.
Ve de l'acord de pressupostos signat entre la CUP i el govern municipal. S'aprova la seva
derogació i insistim que cal treure completament el fet d'estar empadronat a Reus per
rebre aquest ajut i que lluitarem per assolir aquest aquest objectiu.
S'aprova.

–

16. Aprovació del Pla Local de Joventut de Reus 2016-2020.
S'aprova amb el nostre vot tot demanant que la nova regidora es cregui aquesta matèria.
PROPOSTES DE RESOLUCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS

–

17. Proposta de CiU, ARA Reus, ERC i C's sobre pobresa energètica i subministrament de
gas.
Se'ns fa la descripció de totes aquestes mocions, energia a un preu més assequible,
revisió d'impostos (d'alguns trams), campanyes de sensibilització, atenció a sectors
afectats per la pobresa energètica, es tracta de fer factures socials més que pagar
factures.
Durant el debat el regidor Rubio fa esment a la situació personal de membres de la CUP
que formen part del grup municipal cosa que provoca una discussió monumental que
acaba amb els regidors de la CUP abandonant el seu escó.
S'aproven aquestes mocions sense la presència dels regidors de la CUP.

–

18. Proposta de CiU, ARA Reus, ERC i C's sobre pobresa energètica i subministrament
d'aigua
Durant el debat el regidor Rubio fa esment a la situació personal de membres de la CUP
que formen part del grup municipal cosa que provoca una discussió monumental que
acaba amb els regidors de la CUP abandonant el seu escó.
S'aproven aquestes mocions sense la presència dels regidors de la CUP.

–

19. Proposta de CiU, ARA Reus, ERC i C's sobre pobresa energètica i subministrament
d'electricitat
Durant el debat el regidor Rubio fa esment a la situació personal de membres de la CUP
que formen part del grup municipal cosa que provoca una discussió monumental que
acaba amb els regidors de la CUP abandonant el seu escó.
S'aproven aquestes mocions sense la presència dels regidors de la CUP.
MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS

–

20. PSC, per potenciar el sistema de detecció i seguiment de persones majors de 80 anys
que viuen soles i no estan vinculades a la xarxa de serveis socials bàsic.
El PSC retira les seves mocions ja que la correlació de forces en el ple consistorial queda
distorsionat.

–

21. PSC, perquè es mantinguin les beques de menjador als casals d'estiu que organitzen
les escoles de la ciutat.
El PSC retira les seves mocions ja que la correlació de forces en el ple consistorial queda
distorsionat.

–

22, PP, en defensa del turisme local.
En aquesta es demana que la meitat dels ingressos de les taxes. S'aprova per unanimitat
per part dels regidors presents

–

23. C's. Per al reequilibri dels sous i de les retribucions dels càrrecs electes i grups
municipals de l'Ajuntament de Reus.
En aquest punt, s'hi incorporen els regidors de la CUP
C's retira la part de la moció que feia referència a al creació de la figura del regidor de
l'oposició amb dedicació parcial o exclusiva, a causa del fet que des de la direcció del
mateix partit C's els ho fan retirar.
Fem la nostra aportació criticant el fet que aquesta moció no arregla res de fons, criticant el
fet que no hi ha cap justificació pels sous tan elevats que reben els càrrecs electes.
24. C's, per a l'adaptació dels parcs d'infants amb jocs per a nens amb mobilitat reduïda.

–

Hi votem a favor tot fent un discurs en que cal una concepció més global de la ciutat que
tingui present aquells grups socials que sovint queden exclosos de moltes projeccions de
la ciutat.

–

25, CUP, per a la creació d'una comissió de seguiment del procés constituent i de suport
als càrrecs electes encausats per l'aparell judicial espanyol.
Presentem aquesta moció que entre altres coses demana que es crei una comissió de
seguiment per part de l'Ajuntament per tal d'anar avançant en el procés constituent obert al
nostre país i en suport als càrrecs que són i seran encausats per la seva coherència a la
voluntat majoritària de la ciutadania de Catalunya.
Els representants de CiU fan saber que s'abstindran ja que no volen implicar a funcionaris
municipals, fem saber que caldrà en algun moment o altre fer passos qualitatius ja que si
no entrarem en fase de bucle.
Es vota però només rep el suport de la CUP i d'ERC, Ara i CiU s'abstenen.

–

26. CUP, en relació al dèficit de l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus de l'exercici 2015.
Es vota per punts.
Punt 1- reprovació Boi Ruiz:s'aprova.
Punt 2- Elaboració estudi Secretari i Interventor: s'aprova per unanimitat
Punt 3- Que aquest estudi tingui les conseqüències i accions per part de l'Ajuntament que
convingui: s'aprova per unanimitat

–

27. Assumptes sobrevinguts.

–

28. Precs i preguntes.

Presentem tres preguntes

a) Educació: preguntant per les accions de l'Ajuntament respecte a la defensa de
l'educació pública atesa la baixada de preinscripcions. Se'ns respon fent referència al
nombre de preinscrits i nombre de places existents, amb un decalatge d'unes 100 places
sobrants.
b) Seguiment del Catàleg de Llocs de Treball: preguntem qui hi va assistir, perquè no s'hi
van convocar tots els sindicats, quan es convocarà noves places públiques i quines borses
hi ha aprovades.
c) Preguntem sobre l'incident registrat durant la visita per part de l'equip del Síndic de
Greuges de Catalunya a la comissaria de la Guàrdia Urbana de Reus. Demanem per què
es demanen disculpes per part de l'Ajuntament quan no es considera reprobable l'actuació
del cap de la policia local.

