ORDRE DEL DIA
MOCIONS DE L’ALCALDIA
4. Alcaldia. Donar compte de l’adscripció del regidor Hèctor Fort Robert al grup del PSC –
Candidatura de Progrés.
5.
Alcaldia. Donar compte de diverses resolucions d’alcaldia en matèria d’organització
municipal.
ERC i PSC passen de 2 a 3 representants a les comissions informatives. Junts manté els 4
representants. No obstant, la CUP ens quedem amb un sol representant, quan la
proporció amb els vots no és la correcta (correspondria un representant i mig, que, a
l’alça, donaria el resultat de dos membres a les comissions).
6. Alcaldia. Informar de l’aprovació de l’annex de la pòlissa de préstec concertada amb
Cajamar i Reus Mobilitat i Serveis, S.A. per les obres del mercat del Camp.
Es tracta de la transferència d’una operació de crèdit amb Cajamar (3.000.000 euros),
sol·licitat per fnançar les obres del mercat del Camp, a Caixabank.
HONORS I DISTINCIONS
8, 9 i 10. Concessió de Mencions Honorífques Municipals a la CONFRARIA SANT JUST I
PASTOR, CONFRARIA DE LA VERÒNICA DE REUS, COLLA MUSICAL ELS TRANQUILS.
Demanem que consti en acta l’abstenció de la CUP a la concessió de la Menció
Honorífca a les Confraries Sant Just i Pastor i La Verònica, en tant que demanem
l’aconfessionalitat de l’administració municipal.
11. Gestió urbanística. Aprovació inicial de la modifcació puntual del PGOUM a l’entorn
del Parc de Bombers i entorn C/ Vilafranca del Penedès.

Hi votem a favor però fem esment que els grups municipals no tenim un projecte tècnic
que justifqui la modifcació.
12. Gestió urbanística. Aprovació inicial de la modifcació puntual del PGOUM que afecta
l’àrea 4.04 del Passeig Misericòrdia i Escala Dei.
Ens abstenim.

13. Patrimoni del Sòl. Proposta d’aprovació del Conveni de fxació del preu just de mutu
acord de l’immoble situat al carrer Serra Nevada, 25C, afectat per sistema viari dins de l’àrea
7.04 «Serra Nevada».
S’aprova per unanimitat, es tracta d’una expropiació forçosa de mutu acord per
l'alineació d’un carrer.
14. Patrimoni del Sòl. Proposta d’aprovació, a Reus Mobilitat i Serveis, S.A., per suprimir
quatre parades del Mercat Central.
Ens abstenim.
SERVEIS D’HISENDA I DE SERVEIS GENERALS

15. Intervenció. Donar compte de la liquidació del pressupost 2018.
16. Intervenció. Donar compte de les objeccions, omissions i anomalies en matèria
d’ingressos (article 218 TRLRHL).
Votem a favor.
17. Intervenció. Donar compte de l’informe 30/2018 de la Sindicatura de Comptes de
Catalunya.
La Sindicatura de comptes fa l'observació que "hi ha un seguit d'omissions de
fscalitaació i posterior convalidació de les factures corresponents als anss 2044
(5.463.925 euros) i 2045 (3.844.443 euros)".
18. Intervenció. Donar compte de l’exercici de control intern exercici 2017.
19. Intervenció. Autorització a Reus Mobilitat i Serveis de la contractació d’una operació de
crèdit a llarg termini substitutiva de l’operació de crèdit signada amb Cajamar, per import
màxim de 2.250.000 euros.
Hi votem en contra perquè no s’ha informat degudament de les noves comissions.
20. Rendes i exaccions. Modifcació de l’Ordenança Fiscal núm.18 (Taxa zona blava costat
hospital).
Hi votem en contra, com vam fer al consell d’administració de Reus Mobilitat i Serveis.
Aquesta proposta de tarifació no s’ajusta a les necessitats de les persones: una setmana
d’aparcament a l’Hospital Universitari Sant Joan té el preu de 28 euros, mentre que una
setmana d’estacionament per un congrés al Tecnoparc costa 44 euros. Defensem la
gratuïtat de l’aparcament a l’HUSJR perquè ha de ser un servei als usuaris de la sanitat.
PROPOSTES DELS GRUPS MUNICIPALS

21. Proposta de la CUP, en relació a la derogació del Projecte de llei de contractes de serveis
a les persones («Llei Aragonès»).
PSC i govern demanen la votació dels acords per separat.
Punt a) Instar el Parlament de Catalunsa a rebutjar el projecte de llei de contractes de
serveis a les persones.
3 vots a favor, 23 en contra (C’s, PSC, ERC, Junts i Ara)
Punts b) Instar el Parlament de Catalunsa a impulsar una iniciativa legislativa que blindi
la titularitat, gestió i provisió de tots els serveis necessaris pel desenvolupament d’una
vida digna.
c) Defensar els serveis 400% públics com a motor d’activació econòmica i com la única
via per garantir drets de caràcter universal.
d) Implementar, aproftant l’inici de mandat, un servei de control i seguiment de la
qualitat dels serveis que ofereix l’Ajuntament de Reus i que són gestionats de forma
indirecta en base a determinats indicadors, entre ells, el compliment del plec de
condicions –administratives i tècniques-, contingut de l’oferta, clàusules socials, preu,
etc., per tal de valorar-ne la seva internalitaació.
9 vots a favor (CUP i PSC), 47 en contra (C’s, ERC, Junts i Ara)
22. Proposta del PSC pel desdoblament del CAP Sant Pere.
Hi votem a favor. S’aprova per unanimitat.
MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS

23. Moció del PSC referent a l’obertura immediata de la residència Horts de Miró.
Hi votem a favor. S’aprova per unanimitat.
24. Moció de C’s per a la implantació de mesures de seguretat per a motoristes.
25. Moció de la CUP per a la implantació de mesures de seguretat per a motoristes.
Esmena del govern amb un únic redactat: Que el Govern municipal verifqui la situació
actual i les dades aparegudes en mitjans de comunicació sobre la proliferació de pisos
turístics il·legals i emprengui, si s'escau, les mesures tècniques i de control d'aquesta activitat
a la ciutat.
S’aprova per unanimitat la moció.

