PLE DIA 28 DE DESEMBRE
1. Aprovació de l'acta de la sessió del dia 1 de desembre de 2017.
S’aprova.

2. Informació de l’Alcaldia.
L’alcalde informa de diferents reunions, trobades i altres aspectes relacionats amb les seves
funcions.
3. Nomenament de membres i representants en distints òrgans, organismes o entitats.
S’aprova.

4. Concessió de la Menció Honorífica Municipal a la CONFRARIA DE SANT JOSEP I SANT
JAUME (SANT SOPAR) de Reus.
S’aprova.

5. Assessoria Jurídica. Aprovació de les tarifes del servei de subministrament d'aigua potable i
del servei de clavegueram per a l'any 2018.
Es mantenen els preus de l’anterior any. La CUP se n’absté, tanmateix s’acaba aprovant.

6. Rendes i Exaccions. Denegació de la declaració d'especial interès o utilitat municipal de les
obres de reforma de les oficines de l'Agència Tributària de Catalunya a efectes de l'ICIO.
L’Agència Tributària fa unes obres a les seves dependències a Reus, i demanen l’exempció de
l’ICIO a l’Ajuntament de Reus, com que la Generalitat no és cap entitat que s’hi pugui acollir,
l’Ajuntament ho denega. La CUP hi vota a favor i s’aprova.

7. Recursos Humans. Sol·licitud de compatibilitat d'un funcionari de l'Ajuntament.
Es tracta d’un guàrdia urbà que vol compatibilitzar la seva tasca a l’Ajuntament amb una tasca
privada de psicòleg. La CUP s’absté i s’aprova.
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8. Recursos Humans. Acord en execució de la sentència de 7 de juny de 2017 dictada per la
Sala del contenciós administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
Un agent de la Guàrdia Urbana i l’Ajuntament han estat litigant perquè l’agent demanava exercir
també de guàrdia urbà i de pèrit judicial. Com que el TSJC ha fallat a favor de l’agent, es vota
l’acceptació de l’acatament d’aquesta sentència. La CUP s’absté i s’aprova.

9. Assessoria Jurídica. Aprovació de la retirada de la condició atorgada pel Ple de l'Ajuntament
amb data 27 d'octubre de 2006 a la societat Reus Desenvolupament Econòmic, S.A (per absorció
de Gestió Urbanística Pública, S.A) per operar com a administració actuant per al
desenvolupament i execució del sector C.8 «La Comarcal».
L’empresa municipal REDESSA renuncia a l’execució del planejament del projecte urbanístic per
tal de realitzar un polígon industrial a la zona de la Comarcal, i agafa el rol d’administració actuant
el mateix ajuntament. La CUP s’absté i s’aprova.

10. Via Pública. Aprovació del conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Baix Camp
per la prestació del servei de tractament de la fracció orgànica i vegetal dels residus municipals
per a l'exercici 2018.
Es tracta d’aprovar una pròrroga del conveni entre el Consell Comarcal i l’Ajuntament de Reus pel
tractament de la fracció orgànica i vegetals e la brossa que es genera a Reus. La CUP hi vota a
favor fent esment que cal tendir cap a les empreses públiques, especialment en l’àmbit de la
neteja ja que aquestes són garantia de campanyes potents per a la recollida selectiva. La CUP hi
vota a favor i s’aprova.

11. Proposta del Grup municipal CIUTADANS-REUS (C'S) per tal d'implantar a Reus estudis
superiors relacionats amb l'escenografia teatral.
Demanen que el ministerio espanyol subvencioni estudis superiors de teatre a Reus. No respon a
cap mena de planificació ni de demanda estudiada prèviament, més enllà del fet que algú molt
segurament ho deu haver demanat a C’s. Tampoc respon a cap estudi dels teatres existents a la
ciutat de Reus. La CUP hi vota en contra i no prospera.

12. Moció del Grup municipal del PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA –
CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) referent a la prevenció i atenció al sensellarisme.
Hi ha tres acords en aquest punt, un que insta al Congrés espanyol a incloure un pla estratègic
per part de l’estat, que la Generalitat faci aportació pressupostària necessària i finalment que
l’Ajuntament de Reus creï una xarxa de suport local.
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La CUP demana de votar-los per separat, ja que fan referència a instar al ministeri i demanen que
la Generalitat inverteixi en la problemàtica del sensellarisme (persones sense llar) quan té els
comptes intervinguts. La CUP s’absté dels dos primers punts i vota a favor del darrer, s’aprova la
moció.

13. Moció del Grup municipal CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP) referent a la inclusió
de representants dels comitès d'empresa als patronats, consells generals i consells
d'administració de fundacions, organismes autònoms i empreses municipals.
La CUP hi demana que representants dels treballadors participin dels òrgans rectors de les
empreses municipals, consells generals dels organismes autònoms i patronats de fundacions. El
PDECAT hi vota en contra ja que considera que el ple no és competent per instar a que les
empreses. Amb aquest argument que frega el filibusterisme legal el PDECAT hi vota en contra
conjuntament amb tot el govern i C’s, i no s’aprova aquesta moció.

14. Moció dels Grups municipals CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP) i ERC-MESMDC-AVANCEM per tal d'anomenar la zona verda del Mas Mainer amb el nom de Parc de l'1
d'octubre.
Aquesta moció la presenten ERC i la CUP en nom del Comitè de Defensa de la República de
Reus i s’hi demana que es posi el nom de “Parc 1 d’Octubre” al parc que hi ha al costat de
l’escola Joan Rebull.
Després d’un debat carregat de tòpics per part del partit Ciutadans, s’aprova la moció.
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