INFORME DEL PLE 04/03/2016

JUNTA UNIVERSAL GRUP SALUT
Cessament del càrrec de presidenta del Consell d'Administració:
Surt la Vilella com a presidenta.

–

Nomenament del càrrec del presidenta del Consell d'Administració:
Hi entra com a presidenta la Noemí Llaurador.
–

Aprovació acta de la reunió.

–

JUNTA UNIVERSAL REUS SERVEIS MUNICIPALS
Aprovació retribució a percebre per assistència al Consell d'Administració de la societat

–

RSM.
Fem saber la nostra disconformitat amb les assistències, apostem per un sou per als regidors i no
per assistències que acaben derivant en sobresous. Prospera amb el nostre vot en contra.
Aprovació de l'acta de la sessió.

–

JUNTA UNIVERSAL REUS TRANSPORT PÚBLIC
Fixació de la retribució dels membres del Consell d'Administració.
Fem saber la nostra disconformitat amb les assistències, apostem per un sou per als regidors i no
per assistències que acaben derivant en sobresous. Prospera amb el nostre vot en contra.
–

Aprovació de l'acta de la reunió.

–

PLE
S'aprova la proposta de declaració que presentem en contra dels feminicidis per
unanimitat, es fa lectura durant el ple de la part dispositiva de la proposta.

–

1. Aprovació actes plenàries anteriors

–

2. Informació d'Alcaldia. Es dona compte.

–

3. Resolucions de l'Alcaldia en matèria d'organització municipal. Es dona compte.

–

4. Nomenament de representants en distints òrgans, organismes i entitats.
Es dona compte.

–

5. Renúncia de l'Ajuntament al patronat de la Fundació CESICAT:
Fem intervenció per celebrar el fet que l'Ajuntament deixi de pagar al centre d'informació
català que va fer seguiment per les xarxes de l'activitat de certes persones, algunes de les

quals de la CUP. S'aprova per unanimitat.
–

6. Concessió Menció Honorífica Municipal a l'escola Mowgli de Reus.
S'aprova per unanimitat i hi intervenim en tant que tot celebrant-ho, demanem que s'aposti
per l'escola pública.

–

7. Aprovació modificació estatuts IMFE Mas Carandell.
S'aprova per unanimitat.

–

8. Declaració d'utilitat municipal d'una obra a efectes d'ICIO. Denegació d'una altra
sol·licitud.
S'aprova pel Reus Ploms ja que és entitat sense ànim de lucre, no s'admet en canvi per
una empresa privada al no ser-ho.

–

9. Aprovació del catàleg de llocs de treball 2016.
Ens hi oposem ja que no s'ha fet un procés participatiu amb els treballadors, presentem
una moció al respecte (més endavant).

–

10. Aprovació del Pla d'igualtat intern d'aquest Ajuntament i del Protocol contra
l'assetjament en el si de l'empresa:
Hi votem en contra ja que creiem que no s'ha fet com s'esqueia, s'ha aprofitat un estudi de
l'any 2007 i ha faltat la participació de les treballadores de l'Ajuntament.

–

11. Aprovació de la modificació de la composició de la Ponència d'Avaluació Ambiental.
S'aprova per unanimitat.

–

12. Revisió del PGOU referent a les normes urbanístiques aplicables a l'ús religiós i de
centres de culte.
Ens abstenim ja que entenem que tot i que cal normativitzar, aquesta modificació pot
dificultar que certes religions puguin obrir els seus centres de culte.

–

13. Aprovació provisional puntual del Pla parcial del sector A.8 ROUREDA.
S'aprova per unanimitat.

–

14. Aprovació de la proposta d'addenda de modificació del conveni de col·laboració i
encàrrec de gestions entre l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i aquest ajuntament
relatiu a l'Oficina d'Habitatge per a l'any 2016.

–

15. Aprovació de la proposta d'addenda de modificació del conveni de col·laboració entre
l'Agència de l'Habitatge i aquesta ajuntament relatiu al Programa de Mediació per al lloguer
social per a l'any 2016.
Els punts 14 i 15 estan relacionats, ja que són aportacions que rep l'Ajuntament de Reus
de la Generalitat. Per una banda rebrem menys diners del segon a causa d'una baixada a
nivell general en tot Catalunya i per altra pugem la quantitat que percebrem gràcies a la
feina que s'ha fet per part de les treballadores d'Habitatge de l'Ajuntament referent al punt
14.

–

16. Imposició de sanció per infracció de la normativa sobre tinença d'animals
potencialment perillosos.
Hi votem en contra i demanem que s'elabori l'ordenança de tinença d'animals el més ràpid
possible.

–

17. Aprovació de les bases que han de regir el REUSSONA, concurs de música per a
joves.
S'aprova per unanimitat.

–

18. Aprovació del codi ètic i de conducta dels càrrecs públics i el personal eventual i
directius de l'Ajuntament de Reus.
Ens hi abstenim ja que és molt eteri, tanmateix s'aprova.

–

19. Aprovació de la carta de serveis d'aigües de Reus.
S'aprova amb la nostra abstenció.

–

20. PP: Proposta de Resolució en defensa de les diputacions i en contra de la seva
desaparició.
Fem una valoració històrica sobre l'origen de les diputacions com a invent del nacionalisme
espanyol per articular un estat impossible, fem esment que apostem pels Països Catalans i
que estem contruïnt una república al territori català. També fem esment de tota
l'arbitrarietat i opacitat existent a la Diputació de Tarragona. Hi votem en contra i no
s'aprova.

–

21. PP. Proposta de Resolució per donar suport al projecte BCN WORLD.
Els partits fan esment del discurs recorrent que atesa l'actual conjuntura econòmica, en el
sentit que cal fer sí o sí aquest projecte i que a més cal fer-ho depresa i sense pensar-s'ho
ja que si no els inversors marxaran. Nosaltres fonamentem la nostra negativa en el passat
mafiós dels seus impulsors inicials, la manca de coneixement sobre la situació dels
inversors actuals, sobre l'energia necessària ni l'origen de l'aigua per abordar aquest
projecte i per les conseqüències socials i laborals del projecte per a les comarques del
Camp i més enllà. Es produeix un debat en el que rebatem que sigui un model convenient
per als treballadors ja que perpetuem unes condicions de treball precàries. S'aprova la
moció amb els nostres vots desfavorables i els d'ERC, tota la resta hi voten a favor.

–

22, C's. De creació d'ajuts i suport a les persones celíaques.
Demanen fer una partida als pressupostos de l'any vinent per a persones celíaques i
donar-los suport específic. S'aprova per unanimitat.

–

23. C's. Per limitar l'acumulació de càrrecs polítics.
Demanen limitar els càrrecs no complementaris com ho poden ser als consells comarcals o
a d'altres cambres estatals o autonòmiques, ens hi posicionem a favor però no prospera ja
que només obté el vot favorable de la CUP i de C's.

–

24. PSC. En defensa de l'escola Pública i de la qualitat educativa a la ciutat.
Es demana una defensa de l'escola pública i que es defensi les línies de P3 que es van
perdent, posant exemple d'anys passats i de l'actual. Hi fem esment del fet que cal un
planejament i la creació d'un estudi del mapa escolar de la ciutat. S'aprova amb el nostre
vot favorable.

–

25, PSC. Per una línia d'autobús directa dels barris de Ponent a l'Hospital de Sant Joan de
Reus.
S'aprova amb el nostre vot favorable.

–

26. CUP. Sobre la política de contractació i relacions laborals a l'Ajuntament de Reus.
Hem parlat al llarg de la setmana amb representants dels treballadors i sindicats i demanen
que s'agilitzi l'actualització i treball al voltant de la relació de llocs de treball dels
treballadors de l'Ajuntament. Decidim presentar aquesta proposta que demana
calendaritzar el catàleg de llocs de treball, que es valorin bé les tasques a realitzar en cada
lloc de treball, que s'obri a partits de l'oposició la Comissió de Seguiment del Catàleg de
Llocs de Treball i finalment que aquesta darrera es posi en marxa.
S'aprova amb el vot de tots els partits.

–

27. CUP. Per crear una targeta moneder.
Presentem aquesta moció ja que entenem que cal afavorir l'autonomia de les persones
usuàries de llocs de distribució d'aliments gratuïts per persones que ho necessiten. Hi

demanem que es posi en pràctica la targeta moneder ja que així els seus usuaris podran
triar quins productes es compren i també podran triar més enllà d'aliments, per exemple
bolquers o compreses, a més d¡'oferir la possibilitat de triar entre aliments frescos i no
necessàriament secs i alts en hidrats de carbó. S'aprova per unanimitat i demanem que no
es demori ni es perdi en un calaix o comissió.
–

Presentem un prec demanant que s'implementi realment el conveni signat entre
l'Ajuntament i el Centre de Lectura i també demanem que s'implementi la targeta que
serveixi per a les biblioteques públiques i per a la del Centre de Lectura. Ens responen que
hi estan treballant.

