A la Junta de Portaveus que se celebra el dia anterior, no s’aprova una proposta de
declaració que presenta la CUP per tal de rebutjar les maniobres militars a les nostres
comarques per part de l’exèrcit espanyol, i en la que també s’hi demanava un rebuig a la
visita de la Ministra de Defensa espanyola.

ORDRE DEL DIA DEL PLE DEL DIA 1 DE DESEMBRE

S’incorpora un punt nou al pla, que fa referència a l’aprovació del conveni amb altres
administracions, ens públics i cambres de comerç del Conveni per l’Aeroport.
S’inclou aquest punt perquè per terminis no es pot presentar abans, es tracta del conveni entre el
Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona, i diferents ajuntaments i cambres de comerç,
entre les quals el de Reus, per tal de mantenir el Conveni de l’Aeroport que serveix per
promocionar-lo i que arribin més vols. Sobre aquest conveni hi ha algunes objeccions legals i
econòmiques que fan els serveis tècnics de l’Ajuntament i per altra banda hi ha hagut molt poc
temps per tractar-ho, la CUP hi vota en contra i s’aprova.

1. Aprovació de les actes de les sessions dels dies 24 i 30 d'octubre i 22 de novembre de 2017.
S’aproven amb una correcció.

2. Informació de l’Alcaldia.

3. Nomenament de membres i representants en distints òrgans, organismes o entitats.
S’aprova.

4. Aprovació inicial de la Carta de Serveis dels serveis de la gestió del risc per a la salut derivat
dels productes alimentaris.
S’hi vota la carta de serveis, en tant que mètode de transparència, no el servei en sí. La CUP hi
vota a favor i s’aprova.

5. Aprovació inicial de la Carta de Serveis del Servei d'Informació i Atenció a les Dones (SIAD).
S’hi vota la carta de serveis, en tant que mètode de transparència, no el servei en sí. La CUP hi
vota a favor i s’aprova.
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6. Rendes i Exaccions. Declaració d'interès o utilitat municipal de diverses obres a efectes de
l'ICIO.
S’hi vota favorablement i s’aprova, ja que són entitats d’interès públic les que han demanat
l’exempció d’aquest impost per obres.

7. Hisenda. Aprovació inicial de l'expedient de modificació de l’ordenança fiscal número 8
reguladora de la taxa per la prestació de serveis d'intervenció administrativa de les activitats.
La CUP demana que aquest tipus de modificació es facin en el marc d’un ple d’ordenances. La
CUP hi vota en contra i s’acaba aprovant.

8. Hisenda. Aprovació inicial de l'expedient de modificació de l’ordenança fiscal número11
reguladora de la taxa per la prestació dels serveis de cartografia i tecnologies de la informació, per la
identificació cadastral de finques i per l'ocupació de les infraestructures de telecomunicacions
municipals.
La CUP demana que aquest tipus de modificació es facin en el marc d’un ple d’ordenances. La
CUP hi vota en contra i s’acaba aprovant.

9. Recursos Humans. Sol·licitud de compatibilitat de dues treballadores de l'Ajuntament.
La CUP hi vota a favor i s’aprova.

10. Assessoria Jurídica. Aprovació del contracte programa entre el Consorci del Transport Públic
del Camp de Tarragona, Autoritat Territorial de Mobilitat, l'Ajuntament de Reus i l'empresa Reus
Transport Públic, SA per a la prestació de serveis públics regulars de transport urbà de viatgers.
El Consorci sufraga part del manteniment d’unes línies interurbanes de Reus, s’hi vota
favorablement per part de la CUP i s’aprova.

11. Ocupació. Aprovació del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Reus i el Departament
d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per a la realització dels programes PFI-PTT
corresponent a l'any 2018.
S’hi demana l’aprovació d’un programa per a joves amb estudis de secundària però que no tenen
acabats els estudis ni treball, la CUP hi fa la intervenció que en el sentit que cal fer un debat real
sobre la relació entre el sistema educatiu, la incorporació al treball i a la formació dels estudiants.
La CUP s’absté i s’aprova aquest punt.
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12. Gestió Econòmica i Pressupostària. Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits
en el pressupost de l’Ajuntament de Reus.
En aquest punt s’hi demana una modificació de crèdit per tal de comprar una nova flota d’autobusos
de Reus Transport Públic. El representant de la CUP hi fa argumentació que les explicacions
tècniques no han sigut les convenients i que a més una nova flota amb gasoil no atenua la greu
situació mediambiental actual. La CUP hi vota en contra, tanmateix s’aprova.

13. Patrimoni del Sòl. Aprovació de l'acceptació de la donació de l’immoble situat al Carrer Sant
Esteve, núm. 22, 3r, inclòs en PAU 4 de la modificació del PGOU al Barri del Carme (sistema
d'actuació expropiació).
S’hi vota una donació per part d’uns particulars d’un pis de Reus. S’aprova per unanimitat.

14. Benestar Social. Aprovació del conveni de col·laboració amb l'Agència de l'Habitatge relatiu
al desenvolupament del projecte comunitari per a escales a la zona de Mas Pellicer al barri de
Sant Josep Obrer, corresponent a l'any 2017.
La CUP manifesta que cal aprofundir encara més amb matèries socials especialment als barris,
s’hi vota a favor i s’aprova aquest punt.

15. Esports. Aprovació inicial de les bases per a l’atorgament de subvencions relatives a l'ús de
les instal·lacions esportives municipals per part de les entitats i organitzacions esportives.
La CUP, tot i trobar un avenç que s’estableixin unes bases, s’absté ja que no existeix una regidoria
d’esports tal com proposa la CUP que substitueixi a RELLSA com a gestora de l’esport municipal
a Reus.

16. Participació, Ciutadania i Transparència. Aprovació del contracte programa per a la
coordinació, cooperació i col·laboració del Servei d'Informació i Atenció a les Dones (SIAD) i
d'igualtat efectiva de dones i homes amb l'Institut Català de les Dones, per al període 2017-2019.
La CUP demana aprofundiment en polítiques d’igualtat per tal que no quedin com a meres
declaracions d’intencions. La CUP s’absté i s’acaben aprovant.
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17 Salut Pública. Aprovació de la clàusula addicional vint-i-tresena del Conveni de col·laboració
amb el Servei Català de la Salut per la prestació de serveis d'orientació i planificació familiar en el
CAP Sant Pere de Reus amb l'objecte del programa d'atenció a la salut sexual i reproductiva per a
l'any 2017.
Aquesta clàusula serveix per acceptar pagament del CATSALUT destinat a pagar el sou de les
treballadores d’aquest servei, La CUP hi vota a favor i s’acaba aprovant.

18. Proposta del Grup municipal del PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA –
CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) referent a la interlocutòria de l'Audiència Nacional de
presò incondicional per l'expresident del Govern i set exconsellers.
La CUP hi vota en contra ja que és evident que no hi ha independència judicial com es
pressuposa en la moció que ha redactat el PSC i també perquè s’entén que respon a una lògica
interna del PSC, per les contradiccions que existents entre partidaris del 155 i catalanistes que no
veuen gens clar la deriva antidemocràtica.

19. Proposta del Grup municipal del PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA –
CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) referent a retornar les competències als ajuntaments
en matèria de polítiques d'igualtat i contra la violència de gènere.
La CUP fa crítica al fet que aquesta moció només insta al govern de l’estat, quan el que cal en
matèria de polítiques d’igualtat és un recompte des de zero i començar de nou, tal com es podria
fer amb un procés constituent, és així tal com veu la CUP la independència.

20. Moció del Grup municipal CIUTADANS-REUS (C'S) referent a la retirada de qualsevol
element o símbol polític dels espais públics.
Moció amb un discurs molt despectius cap als presos polítics catalans, en el debat s’hi palesa
certa demofòbia del grup que presenta la moció ja que afirma que cal supeditar-se a la llei per
davant de la voluntat de la majoria de catalans.

21. Moció del Grup municipal CIUTADANS-REUS (C'S) per millorar la web municipal de
transparència pel que fa a les subvencions atorgades per l'Ajuntament.

22. Moció del Grup municipal CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP) referent a l'obertura
d'una investigació sobre el procés de selecció de les noves 8 places de la guàrdia urbana de
Reus.
La CUP rep una denúncia anònima al voltant del procés de selecció per la provisió de 8 places de
la Guàrdia Urbana de Reus, tot i que la CUP no procedeix mai d’aquesta manera, es constata que
és un cas prou greu i es decideix presentar una moció demanant que s’investiguin els fets. Sense
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respondre al que es planteja per part del denunciant, l’Ajuntament ho porta a fiscalia i
posteriorment se sotmet a vot però és rebutjada aquesta moció.

23. Moció del Grup municipal CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP) referent a la
formació continuada contra la violència masclista als instituts de secundària de Reus.
La moció va en el sentit de preveure i evitar la violència masclista als centres de secundària.
S’accepten per part de la CUP les esmenes presentades per part d’ERC en les que s’hi
demanaven ampliar aquesta formació a tota la comunitat educativa.

24. Moció del Grup municipal del Partit Popular (PP) envers un nou accés al Polígon Industrial
Dyna de Reus.
La CUP hi vota favorablement.

La CUP formula una pregunta al voltant de l’ús del català als cinemes Axion, que de
moment és inexistent, la Regidora de Política Lingüística respon que es farà una reunió en
breu amb els propietaris.
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