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PLE
Comença el ple amb molt públic, bàsicament personal de l'Hospital Sant Joan i de
l'empresa de la neteja dels centres de primària de Reus que es manifesten a causa
de les seves situacions laborals, en aquest darrer cas hi presentem una moció en
suport seu.

–

1. Aprovació de l'acta plenari anterior. S'aprova.

–

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. Designació de la gerent de l'Agència de Promoció de Ciutat “Reus Promoció”.
Fem valer el nostre discurs en contra del model gerencial vigent, tot informant que no
entrem a valorar la persona que ha guanyat la plaça. S'aprova amb els nostres vots en
contra.

SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS
–

6. Aprovació inicial de la nova Ordenança de Civisme a la ciutat de Reus
El regidor Enrech explica tot el procés realitzat per aquesta nova ordenança de civisme. El
regidor d'Ara Reus, Dani Rubio, fa el comentari que tot i haver-hi votat en contra en el seu
moment, creuen que aquesta nova ordenança s'adequa al que ells creuen que ha de ser
un model de civisme. La regidora del PP Dolors Compte manifesta que creu que és
incoherent la postura de CiU, atès que van pactar amb ells l'antiga ordenança. Montserrat
Flores comenta que hi votaran a favor, tanmateix una ordenança, diu, només és un punt de
partida cap a un model de convivència. Martín del PSC observa que la redacció de
l'ordenança tenia un punt de partida clarament ideològic i que el procés participatiu estava
condicionat per aquest punt de partida. Sánchez de C's diuen que ells hi estaven a favor
de l'anterior ordenança de civisme, però no estan d'acord amb com s'ha portat el procés
participatiu.
El regidor de la CUP, Edgar Fernández, manifesta que el procés participatiu ha sigut un
desastre vist el nombre de persones que hi han participat, que continua sent clarament
classista i que es condemna i es castiga per exemple les diferents mostres de pobresa
existents a la nostra societat. També fa un esment a les diferents manifestacions i actes
realitzats a les seus del PP de Reus.
Es vota el punt i en resulta un empat a 11 amb el nostre vot en contra, s'aprova la nova
ordenança pel vot de qualitat de l'alcalde.

–

7. Modificació puntual de les bases per al projecte d'impuls al creixement d'empreses
industrials ubicades a Reus.
És una modificació jurídica d'unes bases ja aprovades d'un acord entre la PIMEC i
l'Ajuntament. Hi votem a favor i s'aproven les modificacions.

–

8. Expedient de modificació de crèdit.
Es tracta de modificació de crèdit amb diferent origen, per una banda organismes
autònoms i per l'altra el mateix ajuntament amb uns romanents destinats a pagar diferents
actuacions derivades del pressupost de l'any passat però amb data del present any. Fem
vot separat (4 abstencions i 2 en contra) i ho legitimem, en coherència amb el vot de la
CUP durant els pressupostos d'enguany, tot advertint que la CUP estarà amatent a que en
modificacions futures s'adeqüin a una presa de decisions correcte. S'aprova

SERVEIS A LES PERSONES
–

9. Ratificació de la modificació dels estatuts del Consorci Transversal Xarxa d'Activitats
Culturals.
Ens hi abstenim fent crítica a la política cultural de l'Ajuntament i s'aprova.

–

10. Conveni amb l'Associació Taller Baix Camp i la Fundació Banc dels Aliments pel
projecte de recuperació i distribució d'aliments frescos a Reus per al període 2016 – 2019.
Hi votem a favor i s'aprova.

–

11. Adhesió a la Xarxa d'habitatges d'inserció per a l'any 2016.
L'Ajuntament percebrà líquid per pertànyer a aquesta xarxa, hi votem a favor i s'aprova.

–

12. Projecte de casals d'estiu per a la primera infància. Fixació dels preus públics.
Ens hi abstenim i s'aprova.

–

13. Conveni de col·laboració amb la Universitat Rovira i Virgili per a la realització
d'activitats per a la gent gran pels cursos 2015-16, 2016-17, 2017-18 , 2018-19 als Casals
Municipals.
Hi votem a favor i s'aprova.
PROPOSTES DE RESOLUCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS

–

14. Proposta de C's, per garantir el finançament mínim de les “guarderies” de Reus.
Aquesta proposta demana que la Generalitat financiï la part que li correspon de les places
de les llars d'infants, cosa que a dia d'avui no succeeix. La nostra regidora Llorens celebra
que es presentin mocions de caràcter “cupaire”, però lamenta que C's no doni suport a les
institucions catalanes quan el PP porta al TC les diferents lleis catalanes vinculades amb el
benestar, serveis socials i la salut pública, com ara la de la pobresa energètica o com les
que fixen impostos nous als bancs o a les empreses elèctriques.

–

15. Proposta del PP, per a la incorporació del nom Antoni Gaudí a l'aeroport de Reus.
Proposen un canvi de nom que incorpori al nom de l'aeroport el nom de l'Antoni Gaudí,
amb l'esmena acceptada per part de CiU de mantenir-hi el nom de Reus. Hi votem en
contra ja que la trobem insubstancial i que no té cap implicació real, tot recordant que els
atacs més durs contra la ciutat de Reus arriben per part de membres del PP d'altres
ciutats. S'aprova amb el vot desfavorable de la CUP.

MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS

–

16. Moció de C's, referent a traspassos de negocis.
Demana i proposa ajuts per traspassos de negocis, es fa l'observació per part de
l'interventor municipal que es tracta de matèria d'ordenances fiscals. Tots els grups s'hi
mostren favorables, la CUP per contra fa l'observació que no deixa de ser un mer pedaç en
un context de crisi galopant. Ens hi abstenim i s'aprova aquesta moció.

–

17. Moció 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 bàsics.
En aquesta moció es fa referència al fet que hi ha a la nostra ciutat unes 1980 persones
grans majors de 80 anys que viuen soles i un nombre similar de llars on hi viuen persones
grans amb les seves famílies. Fem esment que és una situació gravíssima la que hi ha en
aquest grup social. Hi votem a favor i s'aprova.

–

18. Moció del PSC, perquès es mantinguin les beques de menjador als casals d'estiu que
organitzen les escoles de la ciutat.
Es demana que es mantinguin les beques també per als usuaris dels casals d'estiu.
S'aprova la moció amb el nostre vot favorable i en contra per part del govern.

–

19. Moció del PP, per l'ampliació del consell d'administració de l'Hospital Sant Joan de
Reus.
Després de retrets d'oportunisme entre el PSC i el mateix PP, la portaveu de la CUP
esmenta el fet que en època de vaques grasses no es feien aquestes propostes i en canvi
sí que es fa ara que és una situació de molt difícil solució. Hi votem a favor ja que sempre
la CUP ha defensat la participació activa de tots els treballadors i agents interessats en els
òrgans municipals i empresarials, s'aprova.

–

20. Moció de la CUP, per redissenyar, potenciar i dinamitzar el Parc de Nadal de Reus.
Demana la CUP que es canviï completament el model, ja que en aquesta moció es
demana que deixi de realitzar-lo RELLSA i que es tingui en compte a les entitats per a fer
un projecte estratègic de futur. Es respon per part de l'Ajuntament que ja es treballa en
aquesta línia, malgrat tot hi voten en contra d'aquest canvi de model i no s'aprova.

–

21. Moció de la CUP, sobre la situació laboral i contractual de les persones que fan el
servei de la neteja en els centres de primària de Reus.
La situació de les treballadroes de la neteja dels centres de primària de la ciutat de Reus,
servei que fa l'empresa ISS, ha empitjorat en els darrers anys i en aquesta moció, apart de
demanar que l'Ajuntament vetlli per l'estat laboral d'unes treballadores que fan un servei a
l'administració local, ho faci també per vetllar pel compliment del contracte. La intervenció
de la portaveu de la CUP arrenca aplaudiments unànimes i repetits de tot el públic
assistent, durant l'exposició de motius i durant el debat. S'aprova per unanimitat.

–

Precs i preguntes. La CUP presenta els següents prec i preguntes.
a) Prec per a que l'Ajuntament col·labori amb el projecte “Ninguno” relacionat amb la
reivindicació de la memòria de l'antifranquista assassinat a Reus Cipriano Martos.
S'accepta per part de l'Ajuntament.

b) Es presenta una bateria de preguntes sobre els acords presos en matèria d'habitatge a
la nostra ciutat.
c) Es presenta una bateria de preguntes sobre la situació de les places públiques a les
residències de la gent gran de la nostra ciutat.

