PLE DIA 11 DE JUNY DE 2018
ORDRE DEL DIA
Aprovació dels comptes anuals de les empreses Reus Serveis Municipals, S.A.,
Hospital de Sant Joan de Reus i Reus Esport i Lleure, S.A.
MOCIONS DE L'ALCALDIA
4. Alcaldia. Donar compte de resolucions de l’Alcaldia en matèria
d’organització municipal.
5. Alcaldia. Nomenament de membres i representants en distints òrgans,
organismes i entitats.
Es nomena la Marta Llorens com a substituta de l’Antoni Nogués a l’empresa
municipal Reus Mobilitat i Serveis, S.A.

SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS
6. Assessoria Jurídica. Acceptació del càrrec de patró a la Fundació
Tarragona Smart Mediterranean City.
Votem en contra del nomenament de Marc Arza com a representant de
l’Ajuntament de Reus a la Fundació Tarragona Smart Mediterranean City.
Mentre votem aquest càrrec, denunciem que per moltes fundacions ‘Smart
Cities’ que pagui Repsol, seguirem respirant aire contaminat. A més, Marc Arza
no és la persona més indicada per representar Reus, ja que està imputat pel
cas Traiber.
7 i 8. Assessoria Jurídica. Sol·licituds de compatibilitat del lloc de treball de
dues treballadores de l’IMFE.
9. Intervenció. Autorització prèvia per a la concertació d’una operació de crèdit
a llarg termini per part de la societat dependent Centre MQ Reus SA.
Votem en contra d’aquesta operació financera. Seguim reclamant
informació sobre el futur del CMQ una vegada l'Hospital Sant Joan assumeixi
tota l'activitat pública que s'hi desenvolupa a través del consorci sanitari que ha
de gestionar el principal equipament de salut de Reus. A més, les treballadores
de l’Hospital Sant Joan segueixen sense haver cobrat les retribucions variables

de 2016. No podem acceptar un endeutament públic per gastar energies al
CMQ, sense saber quins beneficis aportarà a la sanitat pública.
SERVEIS DE TERRITORI I URBANISME
10. Gestió Urbanística. Aprovació de la modificació puntual d’usos del
passatge Mare de Déu de Misericòrdia, situat a l’avinguda d’Antoni Planàs i
Marca, 13.
Ens hi abstenim, passa d’usos educatius a usos sociosanitaris. Encara no
hem pogut saber què hi volen projectar
11. Medi Ambient. Resolució de procediments sancionadors per infracció de la
normativa sobre tinença d’animals potencialment perillosos.
SERVEIS A LA PERSONA
15. Salut Pública. Ratificació del conveni amb el Departament de Salut de la
Generalitat de Catalunya per l’encàrrec de la gestió de serveis mínims de salut
pública.
A favor. Es tracta d’un conveni per la gestió de les inspeccions de sanitat en
equipaments públics.
PROPOSTES DE RESOLUCIÓ
21, Proposta del Grup municipal del PARTIT POPULAR (PP) per a instar a
la Generalitat de Catalunya per tal que es mantingui l’actual distribució de la
recaptació de la taxa turística.
Ens abstenim en aquesta votació perquè, tot i estar d’acord amb la recaptació
turística, és només un pedaç: manifestem la necessitat de plantejar un debat
sobre el model turístic a la ciutat i al camp de Tarragona.

MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
23. Moció del Grup municipal CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR en
relació a l’aplicació de mesures d’àmbit municipal que suggereix l’estudi sobre
l’equitat a Reus per fer front a la segregació escolar.
Al municipi, durant aquests anys, s’ha instaurat la pràctica d'elecció “d'escolesfugida” que ha fet que les famílies no escullin l'escola més propera (o la del
barri) que moltes vegades coincideix, en paraules dels tècnics que han fet
l’estudi, en “les escoles (localitzades) en zones amb més vulnerabilitat social”
sinó que n'escullen una altra per tal d'allunyar-se de l'estigmatització a la qual
moltes escoles de la ciutat estan sotmeses.

Segons aquest aquest estudi, el 73,7% de les famílies escullen una altra
escola en detriment de la més propera que només l'escullen el 26,3% restant.
Al ple de Reus vam demanar posar en marxa l’aplicació de les mesures
sorgides de l’estudi sobre l’equitat a Reus per fer front a la segregació escolar.
El resultat de la votació va ser el següent:
1) Que la regidora d’Ensenyament faciliti a aquest i a la resta de grups
municipals l’estudi “L’escolaritat a Reus: avaluació de la política educativa
municipal per a l’equitat”, elaborat per professors de la Universitat Autònoma de
Barcelona per encàrrec del govern municipal. S'aprova per unanimitat.
2) Proposar al Consell Escolar Municipal (CEM) la conveniència de publicar les
dades de l'estudi de manera transparent i donar a conèixer els resultats de la
diagnosi de manera clara i honesta per tal d'afrontar-los amb valentia i amb
maduresa. S'aprova per unanimitat.
3) Iniciar una ronda de xerrades informatives sobre l'estudi, de manera
individualitzada, per tots els centres escolars (claustres i ampes) de la ciutat
aprofitant el mes de juliol com un mes amb hores no lectives i que serveix per a
la revisió de l'any en curs i la preparació del vinent. Prospera: el govern
municipal hi vota en contra.
4) Tenir en compte el calendari oficial de preinscripció i matrícula i publicar
diàriament les dades de preinscripció (tant a les escoles com a l'Oficina
Municipal d'Escolaritzacio), -amb un marge màxim de 48 hores per tal d'afavorir
el traspàs d'informació entre els centres educatius i l'OME-, tenint en compte
que els criteris de baremació ja són aportats prèviament pel departament
d'ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Prospera, amb l'abstenció del
govern municipal.
5) Proposar al CEM que estudiï la creació de l’Observatori Municipal de la
Segregació escolar. Prospera, amb el vot contrari del govern municipal.
6) Treballar, conjuntament amb Serveis Socials, una reformulació del pla de
beques d'accessibilitat al menjador, activitats extraescolars, casals d'estiu, etc;
de manera que es recuperi l'execució del Pla Estratègic de Subvencions,
Beques i Ajuts que la Candidatura d'Unitat Popular va exigir en el marc de
negocació dels pressupostos 2016 i que encara no s'ha realitzat. No prospera,
el govern municipal, C's i PP hi voten en contra. Només té els vots
favorables de la CUP i el PSC.
7) Proposar al CEM que es convidi la Plataforma ‘Ràtio 20’ a les seves reunions i
grups de treball per tal de buscar estratègies de demanda al

departament de cara a la reducció de ràtios a les aules. S'aprova per unanimitat.
24. Moció dels Grup municipals del PARTIT DELS SOCIALISTES DE
CATALUNYA, CIUTADANS – REUS i Partit Popular (PP) relativa a l’obertura
de la residència del CAPI HORTS DE MIRÓ.
Hi votem a favor. El govern municipal ha d’assumir la poca planificació i mala
gestió dels recursos de la residència Horts de Miró.
25. Moció dels Grup municipals del PARTIT DELS SOCIALISTES DE
CATALUNYA – CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) referent a l’aplicació
de mesures de sensibilització envers els nens i nenes transsexuals que evitin
conductes transfòbiques i assetjament escolar.
Hi votem a favor.
26. Moció del Grup municipal CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP)
referent a la gestió i ús de l’aigua provinent del Pantà de Riudecanyes i la seva
comunitat de regants.
Proposem al plenari municipal que l'ACA estableixi el cabal mínim del riu
Siurana, que la Comunitat de Regants incrementi el control sobre la gestió de
l'aigua, i que es constitueixi una taula estratègica per debatre l'ús que es fa
dels embassaments de Siurana i Riudecanyes. Els grups municipals del plenari
de Reus tomben la nostra moció.

PRECS I PREGUNTES
1) Preguntem a l’alcalde quan pensa restablir la comissió de seguiment amb
representants de l'empresa, el comitè i l'ajuntament per a vetllar pel seguiment
del servei i perquè les treballadores vagin recuperant les condicions
contractuals originàries amb la nova licitació. No ens respon.
2) Preguntem al govern municipal pels diferents operatius policials (Mossos
d’Esquadra i Guàrdia Urbana de Reus) per trobar connexions irregulars a la
xarxa de subministrament energètic a dos barris de Reus, perquè no hi havia la
mediació de Serveis Socials i perquè s’inicien procediments penals.

