INFORME DEL PLE 15/07/2016

JUNTA DE PORTAVEUS
S'aprova la moció demanant l'adhesió a la xarxa de residu 0, que es
reconverteix en proposta de declaració i per tant passa per junta de
portaveus.
També signem en junta de portaveus una proposta de declaració presentada
per ERC en suport al comitè d'empresa d'ADIFde les nostres comarques.
PLE

–

1. Aprovació de l'acta plenari anterior.

–

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.
HONORS I DISTINCIONS
5. Concessió de la Menció Honorífica Municipal al Centre d'Atenció Especialitzada
Marinada de Reus.
A favor i s'aprova

–

6. Concessió de la Menció Honorífica Municipal al Centre de Normalització Lingüística de
l'Àrea de Reus Miquel Ventura.
A favor. C's s'hi absté justificant que el nom de “Centre de Normalització Lingüística” no és
de rebut ja que creuen que pot ser mals entesos en una societat bilingüe. A favor i
s'aprova.

–

7. Concessió de la Menció Honorífica Municipal al Centre a la Fundació Camerata XXI
A favor i s'aprova.
SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS

–

8. Donar compte de l'informe d'Intervenció trimestral a data 31/03/2016 sobre el Pla d'Ajust
previst al RDL 4/2012.
Se'n dóna compte.

–

9. Resolució del recurs de reposició presentat pel Partit Popular contra l'acord plenari de 3
de juny de 2016 d'autorització de modificació de les condicions financeres dels crèdits
concedits a Reus Serveis Municipals SA, i a Hospital de Sant Joan de Reus.
Es tracta del recurs que va presentar el PP contra les actuacions previstes per l'Ajuntament
per sanejar la situació de l'Hospital. Hi votem en contra del recurs del PP i finalment no
prospera la proposta del PP.

–

10. Aprovació de l'acord relatiu a la jornada de treball del personal que modifica
parcialment l'acord del Ple de 4 de març de 2016.
Es tracta d'uns complements pels treballadors de l'Ajuntament que treballen certs dies de
l'any i de nit. Hi votem a favor.

–

11. Sol·licitud de compatibilitat de l'exercici amb una segona activitat pública presentada
per una funcionària de l'Ajuntament de Reus.
A favor.

–

12. Ratificació de l'acord de dissolució del Consorci d'Inversions Públiques..
Hi votem a favor, però demanem la informació que vam demanar al seu moment al voltant
d'aquest consorci.

–

13. Aprovació de la revisió de preus de la concessió administrativa del servei públic integral
de recollida de residus sòlids urbans i de neteja viària de Reus.
Es tracta de l'aplicació d'una fórmula que cal aplicar anualment en la revisió de preus del
servei de la brossa. La cosa quedaria igual que l'any anterior. Hi votem en contra atès que
estem en contra d'un contracte judicialitzat i perquè tampoc és el nostre model el d'anar
delegant serveis a partir de contractes. Tanmateix, s'aprova.

–

14. Aprovació de la revisió de les tarifes de la concessió administrativa d'explotació de
l'aparcament públic del Centre del Pallol.
Es rebaixen les tarifes del pàrquing del Pallol. Hi votem a favor. Hi fem el discurs al voltant
del fet que cal posar al servei públic aquests pàrquings. Durant el debat es fa memòria del
fet que la construcció d'aquest pàrquing va beneficiar a Nuñez Navarro i va perjudicar
l'Ajuntament de Reus.
SERVEIS DE TERRITORI I URBANISME

–

15. Ratificar decret d'Alcaldia pel qual s'amplia en tres mesos el termini establert per a
l'aprovació definitiva de la millora, sanejament i ampliació de la connexió entre l'EDAR de
Reus dels sectors situats a la riera de la Boenlla i la Baorada..
Hi votem a favor.

–

16. Aprovació de la rectificació i verificació de la relació de bens immobles que s'integren a
l'Inventari General..
Hi votem a favor. Es fa el discurs per part de la CUP que ens hem de felicitar pel fet que
l'Ajuntament no es vengui patrimoni, a diferència del que sí fan les empreses municipals.

–

17. Imposició de sancions per infracció de la normativa sobre tinença d'animals
potencialment perillosos.
Hi votem en contra tot recordant que no es respecta l'ordenança de tinença d'animals
vigent que té molts anys d'antiguitat.

SERVEIS A LA PERSONA

–

18. Aprovació de l'addenda de pròrroga del conveni subscrit entre l'Agència de l'Habitatge
de Catalunya i l'Ajuntament de Reus relatiu a la cessió de la gestió de 6 habitatges de
titularitat pública per a l'any 2016.
Hi votem a favor i s'aprova.

–

19. Aprovació de l'addenda del conveni marc de col·laboració amb Càritas Interparroquial
per al funcionament del menjador social de l'any 2016
Hi votem abstenim-nos tot dient que el nostre model és que l'administració pública faci la
seva feina i s'encarregui en primera instància d'allò relacionat amb assumptes socials, tot
deixant clar que posem en valor la feina que fa Càritas. S'aprova aquest punt.

–

20. Aprovació del Pla municipal sobre drogues 2016-2020 a la ciutat de Reus.
Hi votem a favor demanant que s'afegeixin col·lectius relacionats amb el consum d'alcohol i
cannàviques. S'aprova el Pla.
PROPOSTES DE RESOLUCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS

–

21. Proposta de la CUP, per la creació del bus universitari.
Presentem una moció demanant una tarifa per la població universitària en forma de tarifa
per transport en autobús interurbà cap als centres universitaris. Després d'un debat que
alguns grups polítics, entre ells el PP, el fan girar al voltant dels pressupostos de la
Generalitat, s'acaba votant i aprovant la moció del bus universitari que presentem, en
forma de proposta de resolució per decisió de l'alcalde.
MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS

–

22. Moció de C's, PSC i PP en relació a l'execució i compliment de les mocions i les
propostes de resolució aprovades pel Ple.
És una moció per tal que els partits i la ciutadania tinguin un control més efectiu sobre les
mocions aprovades i també sobre l'estat del seu acompliment. Hi votem a favor i s'aprova.

–

23. Moció de C's referent a la convocatòria de la plaça d'Inspector de la Guàrdia Urbana.
A dia d'avui aquest càrrec l'ocupa el subinspector de la Guàrdia Urbana. S'hi afegeix una
esmena per la qual 8 places de la Guàrdia Urbana seran convocades per l'Ajuntament. Ens
abstenim ja que tot i estar d'acord respecte al tema de l'inspector, fem la valoració que sent
necessària la renovació de la plantilla de la Guàrdia Urbana ja que és un servei essencial,
també ho són d'altres serveis com els socials. Per aquest motiu ens n'abstenim, s'aprova la
moció tanmateix.

–

24. Moció de la CUP per la creació de la Casa de la Festa Major.
Presentem aquesta moció demanant un espai habilitat que serveixi d'espai d'estudi i de
conservació de tot allò que conforma la Festa Major de Reus. Rebutgem l'esmena del PP
demanant un espai per a la Setmana Santa. C's demana que no es polititzi la Festa Major
ab propostes com aquesta... . Es vota i s'aprova la nostra moció.

–

25. Moció del PSC per a la defensa dels treballadors de les empreses subcontractades per
l'Ajuntament.
Aquesta moció surt en defensa dels treballadors de les empreses subcontractades per part
de l'Ajuntament ja que amb la rebaixa dels pressupostos en els plecs tècnics de les
licitacions hi ha el perill de l'enèsima retallada en un sector molt castigat i precaritzat. La
nostra portaveu en aquest assumpte fa la valoració que cal vetllar pels drets laborals dels
treballadors que en certa manera estan vinculats amb l'administració de l'Ajuntament.

S'aprova per unanimitat.
–

26. Moció del PSC, per la millora de la mobilitat cap al camp de futbol del Reus Deportiu
els dies de partit.
Ens abstenim atès el grup municipal de la CUP entén que aquesta moció es presenta des
de l'oportunisme; denunciem que inicialment es volia fer gratuït anar al futbol i no per altres
usos. En darrera instància tampoc aclarim quan pot costar al municipi. S'aprova aquesta
moció.

–

27. Moció del PP, relativa a mesures per pal·liar el dèficit de l'Hospital de Sant Joan de
Reus.
Hi fem discurs al voltant del fet que aquesta va ser una proposta que vam presentar la
CUP al seu moment i per coherència no hi votarem en contra, però que atesa la greu crisi
que viu l'Hospital, portem dos mesos valorant informes d'Intervenció i de Secretaria, fent
consells d'administració del Grup Salut, reunions entre els diferents partits sobretot i amb
Govern i que a partir d'aquest treball anem millorant els criteris de manera responsable ja
que la nostra postura era només un punt de partida. Valorarem la situació que viu el CMQ i
fem defensa dels seus treballadors.

Presentem un prec en relació a una demanda que ens han fet veïns de la Pastoreta en relació a
les festes del seu barri, assumpte que intentem abordar també des d'una temàtica general.

