PLE DIA 25 DE GENER DEL 2017
A LA JUNTA DE PORTAVEUS S’HI VA APROVAR UNA PROPOSTA DE
DECLARACIÓ/MANIFEST EN SUPORT ALS CDRs, PRESENTADA PER LA CUP A INSTÀNCIES
DELS MATEIXOS CDRs.

1. Aprovació de l'acta del dia 5 de març de 2018.
2. Informació de l’Alcaldia.
3. Alcaldia. Nomenament de membres i representants en distints òrgans, organismes i
entitats.

4. Assessoria Jurídica. Aprovació inicial de la Carta de serveis del Servei de Joventut
La CUP hi vota en contra per ser insuficient, tanmateix s’acaba aprovant.

5. Intervenció. Donar compte de les resolucions de l'exercici 2017 previstes a l'art. 218
del TRLRHL, en compliment de la resolució de 10 de juliol de 2015 del Tribunal de
Comptes.
Informe sobre el compliment en matèria de contractació pública.

6. Gestió Econòmica i Pressupostària. Aprovació inicial de l'expedient de modificació
de crèdits del pressupost vigent de 2018 de l'Ajuntament.
Es tracta de modificar el pressupost per tal de construir una nova caseta al camp de futbol
de la Pastoreta. La CUP hi vota a favor i s’aprova, tot fent crítica del fet que al cap de
pocs dies de l’aprovació del pressupost, cal tornar-lo a reformular fet que demostra
manca de planificació.
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7. Servei d'Aprovisionaments, Contractació i Patrimoni. Aprovació de la revisió de
preus de la concessió administrativa del servei públic integral de recollida de residus
sòlids urbans i de neteja viària de Reus.
Se revisa els preus pel servei que l’Ajuntament de Reus paga a FCC pel servei de la
neteja a Reus en funció de l’IPC, pràctica que queda suprimida en la nova Llei de
Contractació Pública. La CUP hi vota en contra perquè aquest fet només aporta més
arguments a la necessitat de municipalitzar aquest servei per aturar la sagnia econòmica
que li suposo a l’Ajuntament de Reus. S’aprova amb els vots dels altres partits.

8. Medi Ambient. Resolució d'un procediment sancionador per infracció de la normativa
sobre tinença d'animals potencialment perillosos.
La CUP hi vota en contra ja que no s’està fent el que porta anys demanant, una campnya
de conscienciació pública sobre aquesta qüestió.

9. Cultura. Aprovació dels preus públics de la Fira del Circ Trapezi, 2018.
La CUP hi va votar en contra ja que encara no s’ha dut a terme tal com va demanar la
CUP l’ordenança de preus públics. S’aprova pel ple.

10. Cultura. Aprovació de preu públic corresponent al servei de connexió elèctrica per la
Diada de Sant Jordi, 2018.
La CUP hi va votar en contra ja que encara no s’ha dut a terme tal com va demanar la
CUP l’ordenança de preus públics. S’aprova pel ple.

11. Proposta del Grup municipal del PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA–
CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) de suport a la implementació de la Renda
Garantida de Ciutadania.
La CUP hi vota a favor, després d’un debat propiciat pel partit que presenta aquesta
moció en que intenta descarregar de responsabilitat l’aplicació del 155. S’aprova la moció.
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12. Proposta del Grup municipal del PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA–
CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) sobre l'escolarització equilibrada als centres
educatius de la ciutat.
La CUP hi vota a favor i s’acaba aprovant.

13. Moció del Grup municipal CIUTADANS–REUS (C’S) sobre la seguretat i la visibilitat
en els passos de vianants i en els encreuaments de Reus.
La CUP hi vota a favor i s’acaba aprovant.

14. Moció del Grup municipal CIUTADANS–REUS (C’S) per a l'adopció de mesures
contra l'ocupació il·legal d'habitatges.
És una moció tipus que C’s va presentant als ajuntaments en que bàsicament pretén
qüestionar el fenomen de l’ocupació sense voluntat d’abordar la problemàtica social
associada especialment des de la crisis immobiliària.
La CUP remarca la manca d’empatia que demostra el grup que la presenta vers la
situació que pateixen els qui es veuen obligats a ocupar habitatges. La moció no
prospera.

15. Moció del Grup municipal del Partit Popular (PP) per tal de desenvolupar
definitivament el pavelló esportiu "El Molinet" annex a l'IES Roseta Mauri.
La CUP se n’absté i s’acaba aprovant.

16. Moció del Grup municipal CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP) d'adhesió al
projecte STOLPERSTEINE de reconeixement als deportats als camps nazis.
La CUP presenta aquesta iniciativa en la que es demana que es faci un homenatge als
deportats als camps de concentració nazis amb el projecte d’un artista austríac
d’instal·lació de plaques commemoratives. Després d’un debat inversemblant amb
membres de C’s als quals els sembla saber-los greu haver-la de votar a favor, s’acaba
aprovant la moció.
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17. Moció del Grup municipal CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP) de suport
als comitès en defensa de la república.
S’acaba aprovant la moció, després d’un intent de criminalització dels CDRs per part de la
representant de la C’s.
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