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

PLE MUNICIPAL 28/12/2015

Plenari.
1.- Aprovació de les actes anteriors:
2.- Informació d'Alcaldia: s'aprova la proposta de declaració per actuar davant de la situació dels
refugiats i també la que demana el suport a la declaració del Parlament després del 27S. Ambdues
s'aproven.

Alcaldia.
3.- Concessió de medalles als membres de la Guàrdia Urbana: ens hi posicionem en contra ja
que no entenem que per fer la seva feina calgui medalles i que també n'hi ha que han fet
malament la seva feina, s'aprova amb els vots de tota la resta de regidors.
4.- Donar compte del decret de Constitució especial per a la redacció del pla específic per a
la mobilitat en bicicleta.
5.- Donar compte de resolucions de l'Alcaldia en matèria d'organització municipal.
6.- Nomenament de membres i representants en distints òrgans, organismes i entitats.
7.- Modificació de l'àmbit de dos llocs de treball en la modalitat de personal directiu: hi
votem en contra per no ser partíceps de l'estructura empresarial de l'Ajuntament de Reus.
8.- Proposta del consell d'administració de reus Serveis Municipals d'aprovació de tarifes
d'aigua i clavegueram 2016 i modificació de l'ordenança reguladora. Instem a veure què
passa amb el fet que cobrem als bombers l'aigua que utilitzen. Hi votem en contra i d'aprova per
unaminitat.

Comissió Honors i Distincions.
9.- Concessió medalla honorífica a la Federació d'Associació de Veïns de Reus: S'aprova per
unaminitat.
10.- Concessió Menció Honorífica a l'Esplai Fem-nos Amics de Reus: S'aprova per
unaminitat.

Serveis Generals i Econòmics.
11.- Donar compte de l'Informe d'Intervenció corresponent al 3r trimestre de 2015 sobre el
Pla d'Ajust previst al RDL 4/2012: fem constar el deute a entitats financeres i el total de
l'Ajuntament més empreses, tanmateix només ens informen del temps que tarda l'Ajuntament i
empreses en pagar a proveïdors.
12.-Aprovació inicial de la modificació estatuts de l'organisme autònom IMFE Mas
Carandell: S'aprova per unaminitat.
13.- Aprovació inicial modificació art.8è del Reglament del servei del transport públic urbà
de viatgers de la ciutat de Reus: S'aprova per unaminitat.
14.- Aprovació del conveni entre l'Ajuntament de Reus, Reus Mobilitat i Serveis,
l'Ajuntament de Cambrils i Mobilitat de Cambrils: s'aprova amb el nostre vot en contra.
15.-Aprovació del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Reus, la Diputació de
Tarragona i diferents ajuntaments de la província per al desenvolupament del projecte
Smartcatsud.
16.-Modificació del contracte del servei públic de la Neteja de l'Espai Públic i de Recollida
de Residus municipals i el seu transport: hi votem en contra atès que veiem poc clar que
l'Ajuntament hagi de pagar per equipaments, ja que sembla que segons el contracte ho hauria de
fer l'empresa FCC.

17.-Aprovació pròrroga del contracte en el servei d'assegurança d'assistència sanitària del
personal de l'Ajuntament de Reus i organismes autònoms: hi votem a favor, ja que és
cobertura dels treballadors de l'Ajuntament de Reus.
18.- Aprovació inicial de les bases de subvencions per al projecte d'impuls al creixement
d'empreses municipals ubicades a Reus: ens abstenim ja que tot i que no aprovem les
subvencions a empreses, sí que entenem que l'Ajuntament ha recollit alguna proposta que havia
fet la CUP.
19.-Modificació del cànon mensual a satisfer pels paradistes del Mercat Central durant l'any
2016: S'aprova per unaminitat.

Serveis de Territori i Urbanisme.
20.- Aprovació del projecte de millora,ampliació del sanejament i connexió amb l'EDAR de
Reus dels sectors situats al sud-est del Terme Municipal de Reus a l'entorn de la riera de la
Boella i la Baorada. S'aprova per unaminitat.
21.- Pròrroga excepcional per a l'execució del projecte d'intervenció integral “Els barris de
ponent de Reus, de Sol i Vista a la Immaculada”: S'aprova per unaminitat.
22.- Compareixença en el recurs contenciós administratiu núm 168/2015, interposat per
Alimentbarna contra l'aprovació definitiva del Pla parcial urbanístic del sector C.8 “la
Comarcal” de Reus: en demanem més informació, ja que ens en falta, en conseqüència, ens
n'abstenim.
23.- Aprovació del conveni amb la Diputació de Tarragona i el Consorci, Centre de Recursos
per a la protecció de la Salut i el Medi per a la realització d'accions durant l'any 2015 del
Centre de Desenvolupament de l'Oli. S'aprova.
24.- Aprovació de la pròrroga de vigència del conveni de Col·laboració subscrit en data 29
de desembre de 2014 entre el Consell Comarcal del Baix Camp i l'Ajuntament per a la
prestació del servei de tractament de la fracció orgànica i fracció vegetal de residus
municipals. Hi votem a favor.
25.- Imposició de sancions per infracció de la normativa sobre tinença d'animals
potencialment perillosos: hi votem en contra i s'aprova amb els vots dels altres partits.
26.- Desestimació del recurs de reposició interposat contra una sanció per la tinença d'un
gos considerat potencialment perillós sense disposar de la corresponent llicència: hi votem
en contra i s'aprova amb els vots dels altres partits.
27.- Adjudicació de la concessió demanial de l'ús privatiu de diferents espais d'edificis
municipals a servei públic per a la instal·lació d'uns dispositius de xarxa wifi de promoció
de la ciutat de Reus: demanem que arribi a tothom, no només als barris. Hi votem en contra i
s'aprova amb els vots dels altres partits.
28.- Proforma de conveni entre l'Ajuntament de Reus i l'Institut Català del Sòl per la cessió
de l'ús temporal del local situat al C/Rosselló: hi votem a favor i s'aprova per unaminitat.
29.-Fixació preu just mutu acord expropiació immoble núm 23 C/Girada, afectat per
l'execució del PAU 4 del Barri del Carme: ens abstenim, s'aprova.

Serveis a les Persones.
30.- Aprovació de la separació de l'Ajuntament de Reus del Consorci de la xarxa de Teatres
Públics de Catalunya: hi votem a favor, s'aprova.
31.- Aprovació addició del conveni subscrit entre el Catsalut i l'Ajuntament de Reus pel
“Programa d'Atenció a la salut Sexual i Reproductiva”: hi votem a favor i s'aprova.
Comissió de Transparència
32.- Aprovació inicial del Reglament de funcionament del Registre Ciutadà: hi votem a favor
ja que la considerem una eina interessant, però recordem que hi ha la reforma del ROM i del
Reglament de Participació en marxa.

Mocions dels grups municipals
33.- Ara Reus. Per la creació del banc de temps: hi votem a favor però fem crítica del fet que
cal creure's aquestes iniciatives i que potser és una moció poc treballada. S'aprova amb el nostre
vot favorable.
34.- PSC. Per la creació d'una taula de desenvolupament de les infraestructures
estratègiques de Reus: comenten que reus està perdent en molts àmbits i infraestructures que hi
ha paralitzades, s'accepten esmenes d'ERC i CiU demanant que s'ampliï l'àmbit al Camp i que
l'Ajuntament ho lideri, hi votem a favor tot fent crítica del passat del PSC sobre la manca
d'infraestructures i serveis socials al Camp, s'acaba aprovant.
35.- PSC. Per un nou model de zonificació escolar: plantegem dues esmenes que no són
acceptades, tanmateix demanem que es tinguin en compte allò que hi recollim en les nostres
esmenes. També fem palès que hi ha un informe de la fundació Bofill que es pot utilitzar per fer les
accions oportunes. Denunciem l'estratificació social que acaba repercutint en la composició de
l'alumnat de les nostres escoles. S'acaba aprovant amb el nostre vot favorable.
36.- PP. Per l'elaboració d'un pla actualitzat de riscos laborals de la Guàrdia Urbana: hi
votem a favor, tanmateix fem constatar que això és matèria de les comissions informatives i que
potser caldria reflexionar al voltant de la seva utilitat. S'acaba aprovant.
37,- C's. Bilingüisme a l'Ajuntament de Reus: no s'aprova.
38.- ERC. Realització de diverses accions de promoció de ciutat: demanen que es reorganitzi
els itineraris turístics i que es faci una guia actualitzada. s'aprova amb el nostre vot.
39.- ERC. Per destinar habitatges de la SAREB a lloguer social: s'aprova per unaminitat.
40.- CUP. Actuació immediata per a fer front als desnonaments i pobresa energètica a la
ciutat: ens fan esmenes l'equip de govern i ERC que acceptem i que acaba aprovant-se. Rebem
el suport de membres del col·lectiu Stopdesnonaments quer assiteixen al ple.
41.- CUP. Sobre els usos d'espais municipals. Ens aproven tots els punts, menys el quart, que
fa referència a “que l’Ajuntament es faci càrrec dels serveis bàsics que requereix la normativa a
les entitats promotores: seguretat, assegurances “.
42.- Presa en coneixement de la renúncia al seu càrrec de regidora presentada per la sra.
Misericòrdia Fargas:

