INFORME DEL PLE 03/06/2016

Junta de Portaveus
S'aprova la proposta de declaració que presentem en Junta de Portaveus en suport
als pagesos condemnats pels fets de l'Estació enològica de l'any 2009, pel qual són
condemnats a 100.000€ de multa i a 6 mesos de presó després d'arribar a un acord.
També s'aprova la proposta que presentem en relació a la retirada del títol honorífic
de batlle perpetu a la figura de Franco, no sense que abans PP i C's equiparin
aquest fet amb les mocions que presenten en relació a la visita d'Otegi al Parlament
català. Aquesta proposta, havia sigut inicialment una moció que havíem presentat al
ple per evidenciar el nostre malestar en l'endarreriment en la reforma del ROM que
es va aprovar en el ple després d'una altra moció nostra.

Junta Universal de Reus Transport Públicament
1- Aprovació dels comptes anuals, l'informe de gestió i la proposta d'aplicació de resultats
corresponents a l'exercici 2015.
hi votem en contra, tanmateix s'aprova.
2- Cessament i nomenament de membres del consell d'administració.
Hi votem a favor.
3- Aprovació de l'acta de la Junta General.
S'aprova.

Junta Universal de RELLSA
1- Aprovació dels comptes anuals, l'informe de gestió i la proposta d'aplicació de resultats
corresponents a l'exercici 2015.
hi votem en contra, tanmateix s'aprova.
2- Aprovació de l'acta de la Junta General.
S'aprova.

PLE
–

1. Aprovació actes plenàries anteriors. S'aproven.

–

2. Informació d'Alcaldia. S'en dóna compte.

ALCALDIA
–

3. Resolucions de l'Alcaldia en matèria d'organització municipal. S'en dóna compte.

–

4. Nomenament de representants en distints òrgans, organismes i entitats . S'en dóna
compte.

–

5. Nomenament de Mossèn Josep Gil i Ribas Fill Il·lustre de Reus

–

6. Concessió de la Menció Honorífica Municipal a l'Esbart Santa Llúcia de Reus

SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS

–

7. Autorització de la modificació de les condicions financeres dels crèdits concedits a Reus
Serveis Municipals i l'Hospital sant Joan de Reus.
Són mesures puntuals, algunes d'elles similars a les propostes que va presentar la CUP al
seu moment respecte a les actuacions necessàries per eixugar el dèficit existent a
l'Hospital. Fem l'argumentari que fa anys ja vam presentar una moció demanant un
monogràfic per tractar la situació de l'Hospital i que ningú més apart de la CUP hi va votar
favorablement. També expliquem que aquesta situació s'arrossega ja des de fa molts anys
i que hi ha en la causa la desídia per part de molts governs anteriors.

–

8. Resolució parcial del conveni signat per aquest Ajuntament amb l'Associació de
Voluntaris de Protecció Civil de Reus.
Expliquem que es podrien fer ajustos de caràcter racional i millores, hi votem a favor i
s'aprova.

–

9. Declaració d'interès o d'utilitat municipal de diverses obres a efectes d'ICIO
Es tracta de casos particulars d'excepció de l'ordenança de l'ICIO per la singularitat de
certs edificis, s'aprova per unanimitat.

–

10. Contracte programa entre el Consorci del Transport Públic del Camp de Tarragona,
l'Ajuntament de Reusi Reus Transport Públic per la prestació de serveis públics regulars de
transport urbà de viatgers
Ens abstenim davant la manca de claredat i alguns punts d'aquesta moció, s'aprova
tanmateix.

–

11. Aprovació inicial de les bases que han de regir la concessió de subvencions a les
empreses i als nous emprenedors per afavorir l'impuls i la dinamització econòmica de la
ciutat.
Qüestionem el fet que partits de caràcter liberal aprostin per receptes d'intervencionisme
institucional per regular el mercat, després d'un debat amb el representant de C's, ens
abstenim i s'aprova.

–

12. Oferta formativa i preus públics del Centre de Formació d'Adults Escola Marta Mata per
al curs 2016-2017
Palesem que no és viable alguns dels preus que es fan pagar en espais públics com
aquests, que són molt elevats i més en casos que podrien veure's privat de poder fer
aquests estudis cada cop més necessaris. També fem evident que es podria optar per
altres tipus de pagament, com per exemple fer-ho en funció de les rendes.
Hi votem en contra, tanmateix s'aprova.
SERVEIS DE TERRITORI I URBANISME

–

13. Imposició de sancions 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 i demanant un esforç educatiu per part de l'Ajuntament.
SERVEIS DE TERRITORI I URBANISME

–

14. Conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Baix Camp per a la gestió dels
ajuts de menjadors escolars per al curs 2016-2017
Es vota a favor i s'aprova per unanimitat.

–

15. Aprovació dels preus públics dels serveis educatius de 0-3 anys.
Ens abstenim i s'aprova la moció.
PROPOSTES DE RESOLUCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS

–

16. C's. Referent a la retirada de l'estelada del Parc de Bombers de Reus
Després d'un debat en el que s'hi palesa el fet que aquesta moció poc o gens afecten a la
ciutadania de Reus, hi votem en contra i no s'aprova.

–

17. PP. Envers la reunió d'Arnaldo Otegi al Parlament de Catalunya.
Hi votem en contra i no s'aprova.
MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS

–

18. C's. Referent a la creació de la Reus Film Office.
Hi evidenciem que ja existeix aquest projecte a nivell català i que l'Ajuntament de Reus ja
hi està adherit; també que tal com ho planteja C'S, està molt enfocat en la personalització
del director reusenc que ha guanyat un premi a Cannes.

–

19. CUP. Per la reorganització del Consell d'Administració de les societats GECOHSA
Centre MQ de Reus
Presentem una moció demanant que els representants dels treballadors de GECHOSA i
CMQ (Clínica Fàbregues) hi siguin presents als respectius consells d'administració.
Treballadors vinguts de Móra i de CMQ aplaudeixen aquesta moció presentada per la CUP.

–

20. Moció de C's, PSC i PP. Per posar a disposició de l'Associació d'Alzheimer de Reus i
Baix Camp un espai municipal per ubicar-hi el centre de dia.
Votem a favor d'aquesta moció, remarquem en tot cas que cal una solució global ja que hi
ha altres entitats que tenen la mateixa necessitat d'espai i recordem la moció que vam
presentar fa cinc mesos d'utilització d'espais municipals per aquests usos per part de les
entitats i la ciutadania en general.

–

21. CUP. En relació als consells municipals i als pressupostos participatius.
La presentem per tal que els Consells Generals participin en els pressupostos participatius
que hem acordat pel 2017, ja siguin amb partides directes, ja sigui podent triar projectes
pressupostaris. Acceptem esmenes que ens fa la regidoria de participació (ERC)

–

22. Assumptes sobrevinguts.

–

23. Precs i preguntes.

Presentem tres preguntes

a) Formulem una pregunta adreçada al Sr. Alcalde respecte al fet per què l'Ajuntament va
deixar de pagar factures a l'empresa CCM Estratègies. Al respecte l'alcalde respon que va
actuar segons correspon al protocol i assessorat per serveis jurídics.
b) Preguntem sobre els espais de valoració de les preinscripcions i el seu seguiment?
quines línies públiques es tancaran a Reus? I quines escoles concertades tancaran per
manca d'alumnes? La regidora Sardà fa una explicació del procés de preinscripció i de
matrícula i també de la normativa al respecte, sense, més enllà d'això, entrar en casuística
local.
c) Presentem un prec respecte a la creació d'una comissió pel Procés Constituent

