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

(31/10/16 – 06/11/16)
Activitat del Grup Municipal
Aquesta setmana a l'Ajuntament de Reus està marcada per la realització d'un ple ordinari del dia 2
de novembre, ple on hi presentem una moció (només se'n podia presentar una) reclamant que els
preus públics de l'Ajuntament es fixin en el marc dels plens de les ordenances fiscals, de la
mateixa manera que ocorre en d'altres municipis. També preguntem per la no realització del
festival del “Pintor Rock” que finalment se celebra al Morell, i per aspectes relacionats amb la
Capital de la Cultura Catalana.
Aquest també és el ple en el qual el David Vidal s'acomiada com a regidor de la CUP, per
continuar treballant a peu de carrer i com a membre de l'assemblea de la CUP. Després del
parlament final que realitza el David Vidal al plenari, es fa un senzill comiat davant mateix de
l'Ajuntament en que hi participen membres de la CUP, simpatitzants i ciutadans a peu de carrer.
El dijous dia 3 de novembre la Marta assisteix al Consell Escolar Municipal en representació de la
CUP.
El dia 4 de novembre la Marta Llorens assisteix a la reunió de la Comissió d'Estudi de
Competitivitat de la Funerària de Reus.
El grup municipal de la CUP participa en l'acte de suport a l'alcaldessa de Berga, Montse
Venturós, detinguda per no despenjar l'estelada del balcó del seu ajuntament.

A sota resum de la Junta de Portaveus i del Ple celebrats el dia 2 de novembre.
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Junta de Portaveus i ple del dia 02/10/2016.
Junta de Portaveus
A proposta d'ERC, s'aprova una proposta de resolució en suport al Parlament de Catalunya a la
Llei d'Igualtat entre homes i dones davant de la sentència del Tribunal Constitucional que la
deroga, hi votem a favor i s'acaba aprovant. Per altra banda, C's presenta una moció de
condemna als fets succeïts a Altsasu en que membres de la Guàrdia Civil es van veure immersos
en incidents, ERC i la CUP hi votem en contra, aconseguint només el suport del PP i C's, fet pel
qual no s'aprova aquesta proposta de resolució que sembla contravenir els principis del PP i C's
de tractar aquells temes “que interessen a la gent”.
.

PLE 02/10/2016

ORDRE DEL DIA
1. Aprovació de l'acta de la sessió plenària del dia 15 de setembre de 2016.
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. Ratificació del decret de l'Alcaldia de data 7 d'octubre de 2016 pel qual es
concedeixen diferents distincions a membres de la Guàrdia Urbana, associacions i companys
d'altres cossos policials amb motiu de la Festivitat de Sant Miquel.
En aquest punt hi fem el discurs que no és lògic concedir distincions a determinats cossos laborals
en detriment d'altres, tot deixant clar que no hi ha res en contra de la Guàrdia Urbana, deixant de
banda episodis de mala praxis que des de la CUP es considera que han dut a terme alguns dels
seus professionals. Hi votem en contra, tanmateix s’aprova.
5. Alcaldia. Nomenament de membres i representants en distints òrgans, organismes i entitats.
Hi votem a favor.

SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS
6. Defensa Jurídica. Ratificació dels decrets de l'Alcaldia de 28 de juny de 2016 i 4 d'octubre de
2016, d'interposició de recurs d'apel·lació i compareixença davant el Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya contra la sentència d'1 de juny de 2016 dictada pel Jutjat contenciós administratiu
núm. 2 de Tarragona (PA 307/2015).
Es tracta de recórrer una sentència judicial favorable a un treballadors de la Guàrdia Urbana que
vol compatibilitzar la seva tasca laboral amb la de pèrit judicial. L’Ajuntament vol recórrer aquesta
sentència al Tribunal Suprem de Catalunya. Ens hi abstenim i s’aprova.

7. Recursos Humans. Adhesió a l'acord de data 7 de setembre de 2016, que fixa les retribucions
per les persones participants en el marc del Programa Treball i Formació promogut pel Servei
d'Ocupació de Catalunya per la convocatòria de l'any 2016.
Hi votem a favor i s’aprova, tot i que remarquem que són polítiques assistencials d'anar de pedaç
en pedaç.

8. Recursos Humans. Sol·licitud de compatibilitat amb una activitat privada.
S’aprova la compatibilitat laboral que l’assessora de la CUP planteja a l’Ajuntament

9. Recursos Humans. Modificació de la plantilla de personal laboral i del catàleg de llocs de
treball laborals.
Es demana l’aprovació de la modificació del Catàleg de Llocs de Treball i la modificació de la
plantilla a causa de l’absorció de tres treballadors del Consorci Salut i Medi.

10. Serveis Adjunts a la Secretaria. Aprovació inicial de la modificació del Reglament de venda
ambulant de la ciutat de Reus i del seu Text Refós.
Ens hi abstenim.

11. Servei d’Aprovisionaments, Contractació i Patrimoni. Revisió de preus del contracte del
servei públic d’explotació de la central de recollida pneumàtica al municipi de Reus.
Es tracta d’actualitzar en funció de l’IPC, alguns aspectes del contracte per la recollida
pneumàtica. Hi votem a favor.

SERVEIS A LA PERSONA
12. Ensenyament i Política Lingüística. Aprovació de l'addenda econòmica del Pla educatiu
d'entorn per al curs 2016-2017.
Hi votem a favor i s’aprova, ja que implica la dotació econòmica del Pla Educatiu d’Entorn.

13. Assessoria Jurídica. Ratificació de la dissolució del Consorci Centre de Recursos per a la
Protecció de la Salut i el Medi.
Hi votem a favor de la dissolució del Consorci Salut i Medi fet consumat per altra banda.

TRANSPARÈNCIA
14. Aprovació inicial de la Carta de servei dels Serveis Socials Bàsics d'Atenció Social.
Ens abstenim en aquest punt.

MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
15. Moció del grup municipal CIUTADANS–REUS (C’S), per la creació d'una gossera comarcal.
Hi manifestem la nostra sorpresa pel fet que el govern municipal hagi acceptat una moció, que en
els acords s’hi plasma el que ja s’està avançant a partir dels acords de pressupostos signats en
els acords de pressupostos de l’any 2016. Hi votem en contra per aquest motiu, tot i així s’aprova.

16. Moció del grup municipal del PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA–
CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP), referent al pagament de l'IBI per l'església catòlica i la
resta de confessions religioses.
Hi ha tot d’immobles propietat a institucions religioses, que en principi queden fora del concordat
entre l’estat i esglésies, en aquest moció es demana que es faci un estudi al respecte per valorar
quins equipaments haurien de pagar l’IBI. Hi votem a favor, tot dient que cal superar el propi marc
conceptual del concordat que durant anys ha beneficiat a l’església.

17. Moció del grup municipal de la CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP), referent a la
implantació d'una única ordenança general dels preus públics.
Demanem que es regularitzi tots aquells preus públics que no passen pel plenari municipal, com
ara els preus de les empreses municipals i dels organismes autònoms (per exemple el Mas
Carandell), de la mateixa manera que ocorre en d’altres municipis.

18. Moció dels grups municipals d'ERC-MES-MDC-AVANCEM, CONVERGÈNCIA I UNIÓ
(CIU), d'ARA REUS (AREUS) i del PARTIT POPULAR (PP), per aplicar a Reus les estratègies
de "Salut a totes les polítiques" i "Salut Comunitària Local".
Hi votem a favor, però no ho signem i fem una crítica a les causes que genera la situació actual de
precarietat a la que està sotmesa una gran part de la població, incidint que cal abordar les causes
més que les seves conseqüències. S’aprova per unanimitat.

19. Moció del grup municipal del PARTIR POPULAR (PP), referent a la representació dels
grups municipals de l'Ajuntament de Reus al Consell d'Administració de GINSA, A.I.E.
En aquesta moció s'hi demana que els grups municipals siguin incorporats a GINSA (del grup
SAGESSA, òrgan de gestió), en comptes de ser-ho de forma delegada en el doctor Eduard Prats i
la presidenta del Grup Salut, Noemí Llaurador. Hi votem a favor, però no s'aprova perquè el
govern i PSC hi voten en contra.

Preguntes que realitzem al ple.
–

Preguntem al voltant de l'organització i calendarització de Reus Capital de la Cultura
Catalana, conjunt d'actes que hi ha previst a nivell cultural al llarg de l'any 2017.

–

Preguntem també sobre la situació produïda al voltant del festival “Pintor Rock” que es va
haver de suspendre a Reus després d'unes negociacions trencades entre empresa i
ajuntament al darrer moment.

20. Presa en coneixement de la renúncia al seu càrrec de regidor presentada pel Sr. David Vidal
Caballé.
El David realitza, durant el segon torn dels portaveus en aquest punt, un repàs d'allò que
considera més rellevant del què s'ha anat trobant al llarg d'aquests anys, la relació humana i
sobretot política amb membres d'altres partits, la incisiva tasca d'esbrinar l'assumpte dels sous
que durant legislatures s'havia ocultat a la ciutadania, la seva relació amb la Guàrdia Urbana, la
feina que desenvolupa a dia d'avui el Grup Municipal, el seu paper a partir d'ara centrant-se en el
cas INNOVA i també en la militància de base.

