INFORME DEL PLE 29/01/2016

JUNTA UNIVERSAL GRUP SALUT
Cessament membre Consell d'Administració: s'aprova per unanimitat.

–

Nomenament membre Consell d'Administració: es proposa de nomenar al Dr Joan Bosch
en nom d'Ara Reus que és un professional , demanem la paraula per dir que ens abstenim, no per
oposar-nos directament a la persona seguint l'informe de no incompatibilitat, si no perquè apostem
per un funcionament de l'Ajuntament i les empreses municipals que comptés amb uns consells
socials en que els professionals fossin escoltades. S'aprova el nomenament d'aquest conseller.
–

–

Aprovació acta anterior:

s'aprova per unanimitat.

JUNTA UNIVERSAL REUS TRANSPORT
Cessament membre Consell d'Administració: s'aprova per unanimitat.
Nomenament membre Consell d'Administració: s'aprova per unanimitat.
Aprovació acta anterior: s'aprova per unanimitat.

–
–
–

JUNTA UNIVERSAL RELLSA
–

Cessament membre Consell d'Administració: s'aprova per unanimitat.

–

Nomenament membre Consell d'Administració: s'aprova per unanimitat.

–

Aprovació acta anterior:

s'aprova per unanimitat.

ORDRE DEL DIA DEL PLE
–

1- Aprovació acta dia 28/12/2015

2- Presa de possessió com a regidor de l'Ajuntament de Reus del sr. Daniel Rubio
Angosto.
–

–

I3- Informació d'alcaldia

Mocions d'alcaldia
4- Ratificació del decret relatiu a les retribucions del personal per al 2016: s'aprova amb els
vots del tots els partits, bàsicament representa un increment del sou de la plantilla dels
treballadors de l'ajuntament de Reus.
–

5- Donar compte de l'adscripció del regidor Daniel Rubio al Grup Municipal d'Ara Reus i la
seva designació com a portaveu adjunt.
–

6- Nomenament de membres i representants en distints òrgans, organismes i entitats:
s'aprova amb els vots de tots els partits.
–

Serveis Generals i Econòmics
7- Ratificació de la dissolució del Consorci del Camp de Tarragona i la seva àrea
d'influència: hi votem favorablement i s'aprova.
–

8- Aprovar la revisió de preus del contracte de subministrament d'energia elèctrica dels
edificis i recintes municipals de l'Ajuntament de Reus i dels seus ens de gestió dependents: hi fem
la queixa del funcionament propi de l'ajuntament, que obliga a passar per ple qüestions que venen
derivades per llei. Hi votem favorablement i s'aprova.
–

9- Aprovació de dues noves tarifes del servei de transport urbà de viatgers: es posen dues
tarifes noves que afavoreixen a famílies nombroses i famílies monoparentals. Hi votem a favor fent
la crítica que calen molts més ajuts socials en els temps que corren, s'aprova la moció.
–

Serveis de Territori i Urbanisme
10- Aprovació del text refós de la modificació puntual de la revisió del Pla General
d'ordenació urbana de Reus que afecta l'àrea 6,1 Mas Mainer: s'aprova per unanimitat.
–

11- Aprovació del text refós del Pla de millora urbana de l'Àrea 6,1 Mas Mainer, promogut
per Unifamiliar Sant Jordi, SL:s'aprova per unanimitat.
–

12- Imposició de sancions per infracció de la normativa sobre tinença d'animals
potencialment perillosos: fem esment de la problemàtica de la manca d'esterilització amb vies
respectuoses dels coloms, tal com demana la comissió animalista de la CUP, tot demanant que els
diners recaptats per aquestes multes vagin destinats a aquesta finalitat. Hi votem en contra,
s'aproven.
–

Serveis a la Persona
–

13- Aprovació dels preus públics de les sortides i activitats de les escoles bressol
municipals. Curs 2015-2016: ens abstenim argumentant que caldria rebaixar aquests preus
per a les famílies que els costa arribar a final de mes i criticant el fet que l'Ajuntament pagui
a entitats com el Teatre Bartrina que a dia d'avui rep una subvenció per part de
l'Ajuntament. Prospera la moció.

–

14- Extinció de l'Institut Municipal de Puericultura Doctor Frías i integració dels seus
recursos i serveis en l'organització ordinària municipal: s'absorbeix per part de
l'Ajuntament, s'aprova amb el vots de tots els partits.

Propostes de resolució dels grups municipals
–

15- Proposta de Resolució de la CUP, de suport a la Plataforma en Defensa de l'Ebre i a la
lluita contra el Plan Hidrológico Nacional de la Cuenca del Ebro: fem lectura dels acords i
expliquem la necessitat d'aturar el PHN aprovat pel govern espanyol en funcions. Fem
crítica als altres partits que anteriorment han fet suport a anteriors projectes de
transvasament. S'aprova la nostra proposta de declaració.

–

16- Proposta de Resolució del PP, envers el deute de la generalitat de Catalunya als
ajuntaments: hi votem a favor tot fent crítica del fet que l'estat espanyol també ens sotmet
a un espoli del qual no en diuen res. S'aprova la moció.

Mocions dels grups municipals
–

17- PSC, per a la realització d'un Pla de Dinamització de les biblioteques públiques de la
ciutat: s'aprova per unanimitat, tot fent un discurs relacionat amb la necessitat d'ampliar a
altres aspectes més enllà de la lectura pròpiament dita. També fem esment que ja que a

Reus ens pertoquen 4 biblioteques segons el Mapa de Lectura Pública de Catalunya,
caldria revisar i posar al dia el conveni amb la biblioteca del Centre de Lectura per tal que
tendeixi a formar part del sistema públic de biblioteques. Hi votem favorablement i
s'aprova.
–

18- PSC, perquè la Generalitat liquidi el seu deute amb l'Ajuntament de Reus: molt similar
a la moció anterior del PP i hi fem el mateix discurs, s'aprova la moció amb el nostre vot
crític favorable.

–

19- ERC, per l'equiparació fiscal entre famílies nombroses i monoparentals: fem crítica al
fet que no es van recollir les propostes que vam fer en el debat de les ordenances fiscals.
Hi votem a favor i s'aprova per unanimitat.

–

20- ERC, per contractar energia verda: hi votem a favor i prospera la moció. Durant el
debat sorgeix el fet que, desgraciadament, només afecta a la comercialitzadora, ja que pel
que fa a la producció i distribució hi ha encara un monopoli sorgit de la privatització
d'empreses estatals.

–

21- C's, per impulsar un protocol educatiu contra la transfòbia i l'assetjament escolar per
identitat de gènere: s'aprova per unanimitat, fem el comentari que ja es va aprovar una
moció que va presentar la CUP d'aquestes característiques durant l'anterior mandat, també
celebrem que sigui C's qui la presenti, atès les reticències d'aquest partit durant la
tramitació de legislació sobre aquesta temàtica al Parlament de Catalunya.

–

22- C's, sobre ajuts pels traspassos de negocis familiars entre autònoms i PIMES: hi votem
en contra per entendre que és afavorir interessos privats amb recursos públics.

–

23- PP, envers el projecte EUROVELO a Reus: hi votem en contra atès que ja hi ha una
taula de treball per aquest motiu i que no es pot trepitjar la feina que estan desenvolupant.
S'aprova la moció.

–

24- CUP, per facilitar la fiscalització de l'obra del Govern a l'oposició, millorar la
transparència i complir amb diferents precs aprovats en l'anterior mandat que no es van
executar: demanem que els decrets que fan referència a les comissions informatives
passin breument (número i despesa pública per contractació) i que això es posi en pràctica
en un termini de tres mesos. Ho fem per facilitar la transparència. S'aprova per unanimitat.

–

25- Presa en coneixement de la renúncia al seu càrrec de regidor presnetat pel Joan Guix
(ERC):

