INFORME DEL GRUP MUNICIPAL PER A L'ASSEMBLEA DE LA CUP

Junta de Portaveus i ple del dia 15/09/2016.
Junta de Portaveus
A proposta d'ERC, s'aprova la realització de cartells informatius explicant que Reus forma part de
l'AMI. Els partits partidaris de la unitat d'Espanya fan l'habitual discurs nacionalista destacant el
cost d'aquests cartells informatius. Fem el discurs que hi votem a favor ja que som favorables al
procés constituent obert a Catalunya, també diem que és paradoxal que hi hagi queixes del cost
quan es permet els sous dels regidors de govern.
També remarquem que cal fer un referèndum a Catalunya per decidir el nostre futur, davant del
repetit argument que a Reus hi ha majoria no favorable a la independència.
S'aprova finalment aquesta proposta.

PLE 15/09/2016

1. Aprovació de les actes de les sessions plenàries dels dies 15 i 25 de juliol de 2016.
S'aprova.
2. Informació de l’Alcaldia.

MOCIONS DE L'ALCALDIA
3. Alcaldia. Donar compte de diverses resolucions de l’Alcaldia en matèria d’organització
municipal.
4. Alcaldia. Nomenament de membres i representants en distints òrgans, organismes i entitats.
S'aprova.

HONORS I DISTINCIONS
5. Concessió de la Menció Honorífica Municipal al Mestre Josep Casanovas i Marca.
S'aprova.
SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS
6. Servei d’Aprovisionaments, Contractació i Patrimoni. - Donar-se per assabentat de la
successió en la persona del contractista de la concessió administrativa per a l'ús privatiu d'una
parcel·la de domini públic per tal de destinar-la a la construcció i explotació d'un centre comercial i
d'oci integrat.

Per una qüestió administrativa relacionada entre Metrovacesa i una altra empresa, cal fer informar
del canvi de contractista a l'Ajuntament.
7. Intervenció. Aprovació del Compte General de la Corporació corresponent a l'exercici 2015.
S'aprova amb els vots de la CUP.
8. Gestió Econòmica i Pressupostària. Expedient de modificació de crèdits de la Corporació.
S'aprova amb el nostres vots.

9. Intervenció. Donar compte de l'Informe d'Intervenció trimestral a data 30/06/2016 sobre el Pla
d'Ajust previst al RDL 4/2012.
Segons sembla, la situació econòmica de l'Ajuntament va millorant.

10, Intervenció. Sol·licitud d'autorització al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques de
selecció de 9 places a la Guàrdia Urbana.
Hi votem en contra, però s'aprova amb els vots dels altres partits.

11. Recursos Humans. Sol·licitud de compatibilitat d'una activitat pública per una treballadora de
l'Ajuntament de Reus.
Hi votem a favor i s'aprova.

12. Assessoria Jurídica. Modificació del contracte d'arrendament entre l'Ajuntament i REDESSA
de diversos espais de l'edifici CEPID.
Hi votem a favor i s'aprova.

SERVEIS DE TERRITORI I URBANISME
13, Gestió Urbanística. Aprovació inicial de la modificació puntual de la Revisió del Pla general
d’ordenació urbana de Reus referent a les qualificacions urbanístiques de les parcel·les situades a
l'av. de Falset, 144 i al c/ Prudenci Bertrana, 36-38, dins del sector D.4 «Mas Batlle».
Hi votem a favor i s'aprova.

14. Patrimoni del Sòl. Acceptació de la renúncia parcial del dret de superficie a favor de
l'ASSOCIACIÓ DE PARES DE MINUSVÀLIDS DEL BAIX CAMP, sobre l'immoble núm. 144 de
l'Avd. De Falset (abans carretera d'Alcolea).
Hi votem a favor i s'aprova.

SERVEIS A LA PERSONA
15. Ocupació. Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Reus i el Departament
d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya pels programes PFI-PTT. Any 2016.
Hi votem a favor i s'aprova.

16. Participació, Ciutadania i Transparència. Contracte programa per a la coordinació,
cooperació i col·laboració del Servei d'Informació i Atenció a les Dones. Període 2016-2019.
Hi votem a favor i s'aprova.

COMISSIÓ DE TRANSPARÈNCIA
17. Aprovació de la Carta de servei de Serveis Bàsics d'Atenció Social Reus.
Hi votem a favor i s'aprova.

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS
18. Proposta del PP de rebuig a qualsevol iniciativa il·legal que perjudiqui les institucions
catalanes.
Hi votem en contra, remarcant que el PP no està molt legitimat per assentar càtedra sobre legalitat
i entrant en un discurs de fons sobre el fet que legalitat que defensen els representants dels partits
nacionalistes espanyols, no és sinònim sempre de contingut democràtic. Ans al contrari en molts
casos.

MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
19, Moció de CIUTADANS. referent a la supervisió de la publicitat institucional i de les
subvencions a mitjans de comunicació.
Fem esment que ens sembla bé que es controli el diner públic destinat als mitjans de comunicació
i remarquem que hi ha hagut actituds i tractament de notícies impropi i que cal tenir-ho molt
present a l'hora d'atorgar ajuts públics.
Hi votem a favor i s'aprova.

20. Moció del PSC-CP per a fomentar el reciclatge de la brossa i augmentar les aportacions dels
ciutadans a les deixalleries de Reus.
S'aprova amb els vots de tota l'oposició i el govern en contra.

21, Moció del PSC-CP perquè les ordenances fiscals i les condicions de les subvencions
s'aprovin alhora.
En aquest punt posem en valor que cal que s'implementi com més aviat millor el nou Pla de
Subvencions i que cal ser proactius pel que fa a la transparència i trobar maneres per tal de fer
arribar la informació municipal a la ciutadania. S'aprova amb els notres vots també.

22. Moció de la CUP sobre la regularització de l'ús de l'espai públic.
Demanem que es revisi el criteri restrictiu que darrerament està primant quan es decideix la
concessió de permisos per tal de fer activitats al carrer, també palesem que ens veiem obligats a
fer d'intermediaris davant d'altres entitats que volen fer actes al carrer i tenen problemes en fer-ho.
També demanem que els criteris siguin més objectius.
S'aprova amb els vots del PSC, ERC, Ara Reus, CiU i la CUP.

23. Moció de la CUP referent a que els partits de l'oposició participin a la Junta Local de
Seguretat i la creació d'una comissió especial de treball per avaluar el model de seguretat actual.
Es fa una proposta per part de la CUP ja que entenem que el debat de seguretat, ha d'estar
emmarcat en un debat molt més ampli de caràcter social. Es vota per punts, i dels tres acords que
proposa la CUP, només s'aprova el segon punt que demana que després de cada Junta de
Seguretat Local, sigui convocada una Junta de Portaveus amb presència dels caps dels cossos
policials per tal de donar compte als partits polítics.

Precs i preguntes
Preguntem al voltant de la situació al l'escola Joan Rebull pel que fa al 25% de les classes en
castellà pel fet que una família ho havia demanat, se'ns respon que aquesta família ha deixat
l'escola i que per tant, ja no cal aplicar la resolució que ho demanava.
Formulem un prec, al voltant del seguiment dels acords presos per part del Consell Escolar i
també pel Consell de Joventut de Secundària.

