INFORME DEL PLE 15/02/2016: PRESSUPOSTOS

JUNTA UNIVERSAL GRUP SALUT
Cessament i nomenament membre Consell d'Administració:

–

Ratificació de l'acord de l'aprovació de la concreció retribució per assistència al Consell
d'Administració de l'Hospital Sant Joan de Reus, SAM de 3 de novembre de 2015.: hi votem en
contra ja que no creiem en el funcionament de pagament de dietes per fer la feina que correspon
als grups municipals. S'aprova, tanmateix.
–

–

Aprovació acta anterior: s'aprova per unanimitat.

JUNTA UNIVERSAL RELLSA
–

Renúncia de dues conselleres del Consell d'Administració: comentem que ja vam marxar
en l'anterior mandat perquè no se'ns feia cas quan advertíem de possibles irregularitats, a
més hi ha un procés judicial obert i a més perquè creiem que cal que sigui la regidoria
d'Esports la qui gestioni la vida de l'esport a la nostra ciutat.

–

Substitució del president del Consell d'Administració: s'aprova la substitució de l'Enrech
pel regidor Cervera com a president del consell d'administració.

–

Aprovació dels pressupostos del 2016 de RELLSA:
aprovat amb els vots favorables del PSC.

–

Aprovació del la remuneració dels membres del Consell d'Administració: hi votem en
contra, tanmateix s'aprova amb els vots favorables també de l'oposició, exceptuant la CUP.

–

Aprovació de l'acta de la reunió: s'aprova per unanimitat.

hi votem en contra, tanmateix queda

ORDRE DEL DIA DEL PLE
–

1- Pressa de possessió de la regidora Montserrat Flores.

–

2- Informació d'alcaldia

–

3- Donar compte de resolucions de l'Alcaldia en matèria d'organització municipal:

–

4- Donar compte de l'adscripció de la regidora Montserrat Flores al grup d'ERC:

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

Serveis Territori Urbanisme
6- Medi Ambient. Imposició de sancions per infracció de la normativa sobre tinença
d'animals potencialment perillosos: hi fem el nostre discurs al voltant del tema de sancions, ja que
nosaltres apostem per la conscienciació. Hi votem en contra, tanmateix s'aprova amb els vots dels
altres partits.
–

Serveis Generals i Econòmics
7- Aprovar el preu de la quota mensual per beneficiari del servei d'assegurança
d'assistència sanitària del personal de l'Ajuntament de Reus i organismes autònoms dependents:
és l'aplicació d'una nova tarifa per enguany fruit del contracte entre l'Ajuntament i l'asseguradora.
Hi votem a favor i s'aprova.
–

8- Sol·licitud de comptatibilitat per l'exercici d'una activitat privada presentada per una
treballadora de l'Ajuntament de Reus: s'aprova amb el nostre vot.
–

9- Proposta de modificació del contracte d'arrendament del pis situat a la Casa dels
Mestres, Passeig Mata, 3 , Esc B, 1r-1a: canvi al pis de l'Escala A, 3r-1a: s'aprova amb el nostre
vot.
–

10- Donar compte de l'informe d'intervenció trimestral a data 31/12/2015 sobre el Pla
d'Ajust previst al RDL 2/2012: l'interventor fa una valoració molt en general de la situació del pla
d'ajust
–

–

11- Expedient d'aprovació del Pressupost General exercici 2016.

En primer terme el regidor Enrech fa un informe, fent esment en primer lloc del fet que enguany
l'Ajuntament de Reus no ingressarà tant com en exercicis anteriors gràcies a operacions
financeres, que l'Ajuntament ha eixugat una part del deute gràcies a que l'empresa Metrovacesa
ha complert i ha pagat el que li devia a l'Ajuntament. Enrech també considera que tot i ser uns
pressupostos austers tenen un marcat caràcter social.
El regidor Enrech també justifica la inversió feta amb el crèdit en base que calen fer actuacions i
manteniment a la ciutat de Reus, que per de moment se circumscriu al present any en l'acord
arribat amb la CUP. També destaca que hi han fet aportacions 5 grups polítics i que en matèria de
benestar social, cultura i promoció econòmica.
Tot seguit, els partits fan les seves intervencions, de les que cal destacar la de Vallès, molt crítica
amb el govern (Obviant en un primer moment el paper de la CUP) i amb els pressupostos que
qualifica de continuistes. Sanchez (C's) fa una crítica més punyent cap a la CUP, considerant la
proposta com a inexplicable.
Per la seva part, la nostra portaveu, Marta Llorens, fa a la seva explicació una descripció del
procés transcorregut des de l'aprovació unilateral per part del Govern de les ordenances fiscals
(ingressos municipals via impostos i taxes) amb una pròrroga, continua explicant el procés iniciat
amb l'oposició per tal de trobar propostes comunes i la impossibilitat per diferents circumstàncies.
Tot seguit, tot i destacar que no són els nostres pressupostos per varis motius (deute, increment
insuficient en partides socials...) però que gràcies a les propostes de la CUP és un pressupost
més social, gràcies a la implementació de la targeta resident i a la retirada dels 2 anys
d'empadronament per demanar beques i ajuts.
Tanmateix també es critica el fet que PSC i C's sí aprovin els pressupostos de les empreses
municipals que suposen el 70% del total i en canvi facin escarafalls en l'abstenció de la CUP pel
pressupost municipal.
En la contrarèplica dels altres patits, C's i PSC fan un atac més frontal a la CUP, cosa que és
resposta pel nostre portaveu David Vidal criticant la política d'aparador i teatral d'aquests partits, ja
que la CUP per tal d'implementar les seves polítiques pot negociar amb oposició i partits de
govern, cosa que deixem clara.
Es vota, s'aproven els pressupostos en segona ronda després d'empatar a 11 vots amb el vot de
qualitat de l'alcalde. La CUP vota 3 vots en contra i 2 abstencions.

