PLE 30 D’OCTUBRE 2017
S’informa en primer lloc de les mocions que s’han aprovat a la Junta de Portaveus que se
celebra abans del ple municipal, en la qual s’aprova una proposta de declaració presentada per
ERC en suport als empresonats polítics i en contra de la violència exercida contra els qui van
votar el dia 1 d’octubre.
El PP presenta la seva moció en defensa dels cossos repressors estatals, entre els quals els qui
es van hostatjar a Reus.

Desenvolupament del ple
1. Aprovació de l'acta de la sessió del dia 15 de setembre de 2017.
S’aprova l’acta anterior.

2. Informació de l’Alcaldia.
S’informa de diferents actes i activitats d’alcaldia i Ajuntament.

3. Alcaldia. Nomenament de membres i representants en distints òrgans, organismes o entitats.
S’informe dels nomenaments en diferents organismes municipals.

4. Expedient d'aprovació del Compte general de la Corporació corresponent a l'exercici 2016
S’aprova aquest punt de supervisió dels comptes de l’exercici de l’any 2016, amb el vot
desfavorable de la CUP.

5. Gestió Econòmica i Pressupostària. Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits
del pressupost vigent de 2017 de l'Ajuntament per a Despeses Generals disponible i baixes
d'altres crèdits, així com dels Organismes Autònoms municipals, de suplements de crèdits per
atendre despeses ordinàries de funcionament amb aplicació del Romanent.
El PSC i el govern acorden aquesta modificació de crèdit que afecta en diferents aspectes de
l’execució del pressupost: l’ampliació del Centre de Lectura, reassignació dels romanents de
l’any anterior i altres actuacions en matèria d’inversions com ara el Castell del Cambrer. En
coherència al que es va acordar per part de l’assemblea local de la CUP al voltant d’aquest punt,
els regidors de la CUP hi voten en contra. S’aprova aquest punt.
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6. Gestió Econòmica i Pressupostària. Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits
del pressupost vigent de 2017 de l'Ajuntament de suplement de crèdits amb càrrec a baixes
d'altres crèdits.
En aquest punt s’hi vota una modificació en el pressupost d’enguany de manera que es fa
transvasament entre partides pressupostades. La CUP hi vota a favor i s’aprova.

7. Gestió Econòmica i Pressupostària. Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits
del pressupost vigent de 2017 de l'Ajuntament de dotació de crèdits extraordinaris per
inversions que es financen amb aplicació de Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals
disponible (cofinançament Fons Feder).
En aquest cas es tracta d’una reassignació de part del romanent de l’any anterior per tal de
destinar-ho a una remodelació del Passeig de la Boca de la Mina de Reus, projecte que
s’acabarà de sufragar amb diners arribats amb els fons FEDER. Tal com va discutir la CUP en el
seu moment, la CUP se n’absté i s’acaba aprovant pel ple.

8. Gestió Econòmica i Pressupostària. Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits
del pressupost vigent de 2017 de l'Ajuntament de dotació de crèdits extraordinaris per
inversions que es financen amb aplicació de Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals
disponible (pressupostos participatius).
Aquest punt tracta la modificació de crèdit per tal de crear un marc de pressupostos
participatius de cara a l’any 2018. Aquests pressupostos participatius serien per al capítol
d’inversions i pujaria la quantitat aproximada de 750.000€ i permetrà als veïns presentar
propostes i votar-les.
Aquesta va ser una aposta de la CUP que ho va pactar amb el govern municipal d’incorporar-ho
per a l’exercici del 2017. La CUP hi vota a favor.

9. Rendes i Exaccions. Aprovació de l'expedient d'imposició de contribucions especials amb
motiu de les obres de remodelació del carrer de la Victòria i trams dels carrers Verge Maria i
Joan Martell de Reus.
La CUP se n’absté i s’acaben aprovant..

10. Serveis adjunts a la Secretaria General. Aprovació de la contractació de la gerènciacoordinació d'Organització i Serveis Interns.
L’Ajuntament de Reus està en fase de reorganització interna i aquest fet afecta bona part de
l’estructura interna i també les estratègies de futur de cara a al ciutat, i per aquest motiu ha creat
una plaça de gerent de serveis interns de l’Ajuntament. Per aquest motiu la CUP ha presentat
mocions demanant pel Pla d’Acció Municipal, per tal que l’Ajuntament encari el futur de la ciutat i
el seu propi.
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En aquest punt en concret, la CUP hi vota en contra ja que no aposta pel model gerencial que té
dissenyat el nostre ajuntament, tot i que considera positiu el procés de modernització endegat a
l’Ajuntament de Reus. S’acaba aprovant el punt.

11. Servei d'Aprovisionaments, Contractació i Patrimoni. Aprovació de la revisió de preus del
contracte del servei públic d'explotació de la central de recollida pneumàtica.
La CUP vota en contra i presenta una queixa sobre l’estat del servei de la recollida pneumàtica, que
és recollida per l’alcalde que dóna la raó al regidor de la CUP. S’acaba aprovant.

12. Gestió Urbanística. Aprovació del Text refós del Pla parcial urbanístic del sector B.8
«Cementiri», promogut per Reus Desenvolupament Econòmic, SA.
Es tracta d’una reassignació urbanística d’un sector proper al cementiri, dedicat a equipaments
verds per a la ciutat i per a altres usos industrials. La CUP hi vota a favor.

13. Benestar Social. Aprovació de l'addenda al Contracte Programa 2016-2019, per a la
coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies i l'Ajuntament de Reus, en matèria de serveis socials, altres programes relatius al
benestar social i polítiques d’igualtat, per a l'exercici 2017.
Es tracta de l’aprovació de dotacions pressupostàries per a programes de benestar social i una
reordenació d’alguns d’aquests programes, la CUP hi vota a favor.

14. Cultura. Designació de la direcció/gerència de l'Institut Municipal Reus Cultura.
La senyora Pilar Puig ha sigut triada per a nova gerent del nou Institut Municipal de Reus
Cultura. Per part de la CUP es fa crítica del model cultural de la ciutat i també del criteri seguit
per a la tria de la nova gerent.

15. Ensenyament i Política Lingüística. Aprovació de l'addenda econòmica del Pla Educatiu
d'Entorn (PEE) per al curs 2017-2018.
La CUP demana més transparència en els expedients que s’entreguen als grups municipals, a
més de trobar insuficient l’aportació per al Pla Educatiu d’Entorn.
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16. Proposta del Grup municipal del PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA –
CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) per a fer de l'educació una eina fonamental per a la
construcció d'una societat plenament democràtica, socialment cohesionada i econòmicament
pròspera.
Aquest grup presenta una moció en defensa de l’escola catalana i en contra dels atacs rebuts
per part de partits polítics, el partit Ciutadans ho aprofita per fer demagògia i injuriar al sistema
educatiu català. La CUP hi vota a favor i s’acaba aprovant.

17. Proposta del Grup municipal CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP) per a la defensa de
l'escola catalana.
La CUP, presenta una moció integral en defensa de l’escola catalana, exemple d’integració social
en la societat tan diversa com la nostra, i també en contra de les calúmnies per part de sectors
mediàtics i polítics que presenten l’escola catalana com a centres d’adoctrinament –sovint amb
muntatges falsos- per tal de crear un estat d’opinió a partir de calúmnies sobre la comunitat
educativa catalana. Després d’un tens debat en el que C’s ensenya documents com a proves
irrefutables d’alguna mena de conspiració -sense ni tan sols saber citar correctament les seves
fonts-, s’acaba aprovant la moció.
20. Moció del Grup municipal CIUTADANS – REUS (C’S) per a incrementar la seguretat viària a la
Urbanització Pàmies.
És una proposta puntual d’unes millores d’un carrer de Reus, s’aprova finalment la moció amb el
vot de la CUP.

21. Moció del Grup municipal del PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA – CANDIDATURA
DE PROGRÉS (PSC-CP) per a restablir la implantació dels educadors socials als centres
educatius de la ciutat.
En aquesta moció el PSC hi demana que es torni al funcionament de Serveis Socials de fa anys,
pel qual els educadors socials visitaven les escoles per tal de fer seguiments dels alumnes;
aquesta proposta es confronta amb la nova realitat de Serveis Socials de l’Ajuntament de Reus
en el que ja no es fan aquestes visites als centres escolars, ja que actualment els educadors
socials treballen per àmbits sectorials i no fan visites a les escoles.
La CUP hi vota a favor i s’aprova la moció.

22. Moció del Grup municipal CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP) per a la creació dels
consells de districte.
La CUP presenta aquesta moció per tal de potenciar la participació ciutadana als barris i també
per cohesionar-los a partir de l’autoconeixement i la interactuació de els entitats i l’Ajuntament.
És una mesura històricament demanada per les entitats veïnals i també per l’esquerra
independentista. Apart del PP i C’s, tothom vota aquesta moció i s’aprova.
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23. Moció del Grup municipal del Partit Popular (PP) per l'impuls de mesures complementàries
en benefici del sector turístic.
Moció presentada pel PP, amb un biaix clarament ideològic i sense cap lligam amb la realitat
local tot, la CUP hi vota en contra i no s’aprova.

5

