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

PLE 06/11/2015
Junta de Portaveus 05/11/2015
El lloc ones transaccionen esmenes, per agilitzar el plenari.

Ple Municipal 06/11/2015: consta de dues parts, una primera que és la Junta Universal del
Grup Salut i després el Ple pròpiament dit.
Junta General de HUSJR
1- Designació d'un representant de l'Hospital sant Joan de Reus a la Junta General de l'entitat
Sagessa Assistència Sanitària i Social: s'hi proposa a la Vilella, sentit vot: Abstenció
2-Designació d'un representant de l'Hospital Sant Joan de Reus, a l'Assemblea General
l'entitat de GINSA: s'hi proposa a la Vilella, s'aprova la proposta, sentit vot CUP: Abstenció.

de

3- Designació d'un representant de l'Hospital Sant Joan de Reus, a la Junta General de l'entitat
Laboratori de Referència Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, SL: 'hi proposa a la Vilella,
s'aprova la proposta, sentit vot CUP: Abstenció.
4- Designació d'un representant de l'Hospital Sant Joan de Reus,, al Patronat de l'entitat Fundació
Lliga per a la Investigació i Prevenció del Càncer: sentit vot, a favor.
5- Designació d'un representant de l'Hospital Sant Joan de Reus, a la Junta General de l'entitat
Consorci de Salut i Social de Catalunya: s'aprova, sentit vot, abstenció
6- Aprovació de l'acta de la reunió: sentit vot, a favor.

Ple: Fem una reflexió a l'horari del ple, en tant que dificulta la participació ciutadana.
1- Aprovació de l'acta del darrer ple: a favor
2- Informació d'alcaldia: l'alcalde explica diferents reunions fetes amb altres administracions
referents a diferents infraestructures que afecten a la ciutat de Reus. Festival del COS, a vilella
renuncia al sou de l'Ajuntament per cobrar del Parlament.... . No es vota
Mocions d'Alcaldia
3- Ratificació de distintes resolucions de l'Alcaldia en matèria d'organització municipal: de caire
informatiu, no es vota.
4- Ratificació de distintes resolucions d'alcaldia en matèria d'organització municipal: A favor.
5- Ratificar la fusió per absorció del Centre Oftalmològic de Reus, SL per part del Centre MQ
Reus, SA i la modificació de l'article 2 dels estatuts socials d'aquesta darrera societat: hi votem en
contra perquè hi manca informació sobre l'operació, perquè tampoc hi ha un pla de viabilitat i
perquè estem internalitzant sense gaire criteri públic. S'aprova amb el nostre vot en contra.
6- Nomenament de membres i representants en distints òrgans, organismes i entitats: a favor, per
unanimitat.
7- Nomenament del Gerent-Coordinador de Serveis a la persona: C's, ERC i PSC s'abstenen

perquè volien un concurs de promoció interna exclusivament per cobrir aquesta plaça, votem en
contra en tant que som desfavorables a aquest model de gestió gerencial de la casa comuna que
és l'Ajuntament, s'acaba aprovant amb el vot desfavorable ideològic de la CUP.
Serveis de Territori i Urbanisme (per aprovar-se cal majoria absoluta (14 vots)
8- Aprovació del text refós de la modificació puntual de la Revisió del Pla General d'Ordenació
Urbana de Reus que afecta terrenys situats a la C-14 i a l'entorn del Cementiri: es tracta d'una
permuta de terrenys pactada entre l'empresa VIPS i l'Ajuntament de Reus fa molts anys (de la
carretera de Salou a uns terrenys al costat del Cementiri), en temps dels socialistes, per tal que hi
puguin fer una ampliació al VIPS. S'aprova amb els vots desfavorables de la CUP.
9- Imposició de sancions per infracció de la normativa sobre tinença d'animals potencialment
perillosos: En contra, diem que s'ha d'arreglar ja aquesta situació ja que no serveix de res multar si
la gent no paga i ens queixem del fet que el punt anterior, ens l'hem trobat a l'ordre del dia sense
que hagi passat en cap comissió informativa recent i ens queixem que allò que fa referència a
urbanisme no passa amb tanta freqüència a la Comissió Informativa de Territori i Urbanisme.
Serveis a la Persona
10- Addenda al conveni de col·laboració entre l'Administració de la Generlaitat de Catalunya
mitjançant el Departament d'Ensenyament i l'Ajuntament de Reus per al Pla Educatiu d'Entorn:
ens hi abstenim, ja que no hi ha cap mena de criteri en l'assignació de recursos pels plans
educatius d'entorn. S'aprova.
11- Ratificació de l'addenda al conveni subscrit entre el Servei Català de la Salut (CatSalut) i
l'Ajuntament de Reus pel “Programa d'Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva”: A favor, s'aprova.
12- Bases pel premi del disseny de la marca de Capital de la Cultura Catalana 2017: Abstenció,
parla la Mariona i hi introduïm argumentari de la moció que presentem de Reus Capital de la
Cultura Catalana, en el sentit que s'ha començat la casa per la teulada, escollint les bases pel
concurs públic de la imatge sense un treball previ que faci sòlid i políticament potent aquest
projecte.
13- Aprovació del conveni de col·laboració entre el Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya, l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural i l'Ajuntament de Reus en relació als
equipaments Teatre Fortuny i Teatre Bartrina per al suport de la seva programació d'arts
escèniques i música durant l'any 2015: Favor. S'aprova per unanimitat.

Propostes de Resolució dels grups municipals
14- ERC. Sobre els atacs a la normativa catalana sobre la pobresa energètica: fa referència al
Decret contra la probresa energètica que ha sigut suspès pels tribunals espanyols. Demanen
rebutjar l'actitud del govern espanyol, instar a la Generalitat a continuar en aquesta línia i finalment
que l'Ajuntament sigui proactiu per lluitar contra la pobresa energètica. A favor, s'aprova.

Mocions dels grups municipals
15- PSC. Per a l'obertura de la totalitat de places de la residència Marià Fortuny: demanen que
s'obrin totes les places projectades per a aquesta residència de gent gran i insta a la Generalitat a
que faci les accions oportunes, ja que hi ha un conveni entre el Departament de Benestar Social i
l'Ajuntament sobre aquest tema. A favor, s'aprova.
16- PSC. Moció en relació a la dinamització de l'aeroport de Reus: volen crear un altre ens
consorciat, ja n'existeix un. Votem en contra i no s'aprova perquè CiU i Ara Reus també hi voten
desfavorablement.
17- Ara Reus. Pel restabliment del dipòsit judicials forense a Reus: demana que Serveis Funeraris
de Reus i el Departament de Justícia per a que Reus tingui el dipòsit judicial forense. Hi votem a

favor, amb esmena de C's i CUP demanant que hi hagi un informe favorable dels tècnics de
l'Ajuntament a nivell econòmic i jurídic, s'aprova per unanimitat.
18- PP. Envers incloure la partida pressupostària per la realització d'un espai municipal al Barri
Montserrat: hi ha dos acords proposats, un primer que demana un estudi de viabilitat per adequar
un local al barri Montserrat per a entitats del barri, i un segon acord que demana la partida
necessària per dur a terme aquesta adequació. accepten la votació per separat. Primer punt a
favor, segon punt: abstenció. votem a favor del primer per saber estat local i quin cost tindria
posar a punt aquest local per les necessitats i usos que puguin fer les AAVV de barri i també la
ciutadania en general. Però no podem votar a favor del segon punt sense saber el resultat de
l'estudi tècnic. També demanem un estudi de locals de l'ajuntament i quin ús se'n fa. S'aprova el
primer punt, el segon no.
19- Ciutadans. Sobre ajudes per la contractació d'aturats: subvencions a empreses per contractar
indefinidament; en Junta de Portaveus demanem que retirin la moció i demanem que ho passin a
debat de pressupostos ja que la moció fa referència a una tipologia de subvencions i també per
treballar-la millor. CiU li ha presentat esmena que ve a dir que fixi les intencions però no la xifra de
diners que vol destinar-hi per no condicionar el debat de pressupostos, C's l'accepta. Per altra
banda , C'S retiren el requisit de dos anys d'empadronament que incorporava inicialment la moció.
Nosaltres fem la invenció fent saber que no podem votar una moció que tampoc va al fons de la
qüestió i que l'esmena de CiU redueix la partida que s'hi destinarà. S'aprova amb l'esmena de
CiU.
20- Ciutadans. Sobre concursos públics: demanen en tres acords que hagi més transparència i
informació als grups municipals en tot allò que fa referència als concursos públics, que els grups
polítics puguin ser presents a les obertures de sobres de concursos públics, que l'Ajuntament
tingui accés als plecs de clàusules en un termini de 5 dies després de l'aprovació d'aquestes i que
els negociats menors passin per una comissió informativa. CIU hi fa una esmena a la totalitat que
ve a dir al mateix sense fixar terminis i derivant-ho a un nou aplicatiu informàtic que a més
d'arribar als grups municipals, ho faci a la ciutadania. Hi votem a favor, s'aprova.
21- CUP. Sobre Reus, Capital de la Cultura Catalana 2017. Fem una exposició del que seria el
concepte de la cultura, entès com allò global, com un espai cohesionat que alhora ens entrellaça
com a societat. CiU ens fa una esmena en l'apartat d'acords, que ve a dir que es crei una comissió
de l'Ajuntament conjunta amb entitats de la ciutat per abordar aquest projecte, en comptes de
marcar un calendari de trobades amb entitats, un impuls d'aquest projecte i de la cultura en
general que tingui en compte equipaments i dinàmiques ja existents per a la ciutat de Reus l'any
2017 tal i com proposàvem. Acceptem l'esmena de CiU. S'aprova la moció.
22- CUP. Per demanar que la Corporació iniciï un estudi per municipalitzar serveis externalitzats:
la nostra moció tenia 3 punts, els 2 primers per demanar que es faci un estudi d'allò que es pot
internalitzar i el tercer que fa referència específica al servei de la recollida de la brossa. Hem
acceptat votació per separat, el PSC i C'S ens donen suport al punt 1 en que demanem l'estudi
d'aquells serveis externalitzats, no s'aproven els punts 2 i 3 en que demanàvem un pla
d'internalització si l'Ajuntament ho creia convenient després de l'estudi, ni el punt 3 que demanava
prioritzar el servei de la recollida de la brossa.

