PLE DIA 25 DE GENER DEL 2017
En aquest ple s’hi aborda la proposta de pressupost municipal que el govern municipal
proposa a la resta de grups municipals, i que no rep el suport de cap d’ells. Durant el ple, els
únics partits polítics que presenten mocions són la CUP i el PP, en el cas de la CUP per
presentar mocions vinculades a l’interès real per a la ciutadania i la del PP, per demanar
suport en la tramitació al Congreso de la cadena perpètua.

1. Aprovació de l'acta de la sessió del dia 1 de desembre de 2017.
S’aprova.

2. Alcaldia. Donar compte de diverses resolucions de l’Alcaldia en matèria d’organització
municipal.
L’alcalde informa de diferents reunions, trobades i altres aspectes relacionats amb les seves
funcions. També s’informa que la regidora del PDECAT Vilella passarà a dedicació exclusiva a
l’Ajuntament per les seves tasques de govern, i la regidora d’ERC Llauradó deixarà la seva
dedicació exclusiva a l’Ajuntament ja que passarà a ser diputada al nou Parlament de la
Generalitat.

3. Intervenció. Aprovació del Pressupost General de l'exercici 2018.
Es presenta per part del regidor d’Hisenda, Enrech, uns pressupostos continuistes respecte a
altres anys, amb un augment del deute per préstecs per fer inversions per valor de 3 milions
d’euros, continuïtat també en serveis socials i també en manca de reposició de la plantilla de
l’Ajuntament, amb quasi una tercera part de les places de plantilla en situació de vacants.
Els altres partits de l’oposició, darrera de paraules més que buides i repetides insistentment, no
proposen cap canvi de model.
La portaveu de la CUP fa una esmena als tres eixos del deute: l’atenció a les persones, el deute i
la gestió del pressupost, ja que es manté l’austericidi dintre de l’administració local, no convocant
noves places que resten vacants des de fa anys dintre de la plantilla de l’Ajuntament, augmentant
el deute i finalment no aplicant aquelles mocions que s’han aprovat al ple de caràcter social i
d’evident interès ciutadà.
No s’aprova la proposta de pressupostos de l’Ajuntament, i queden pendents, per tant, de manera
molt probable a la superació de la qüestió de confiança que proposarà el govern municipal.
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4. Proposta del Grup municipal CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP) per tal d'instar a la
Generalitat de Catalunya a fer front a la situació d'emergència social.
La CUP porta una proposta que, atesa la situació socioeconòmica, demana l’aplicació de les lleis
suspeses pel TC en suport als sectors socials més desfavorits, com ara la Llei de Pobresa
Energètica o la d’Habitatge i també l’aplicació de la Renda Mínima Garantida.
El PSC hi presenta esmenes que van en el sentit de desvincular la suspensió de lleis
d’emergència social i la no tramitació de la Renda Mínima Garantida a la situació actual, que la
CUP no accepta. El PDECAT presenta esmenes en el sentit de tornar a demanar al Parlament
que tramiti de nou les lleis, fent un canvi de redactat, esmenes que sí accepta la CUP a l’entendre
que són de millora del text.
Es produeix un debat sobre l’oportunitat d’aquestes lleis, en el transcurs del qual queda ben clar
que per al PP i C’s, i en menor mesura el PSC, allò que interessa és només el fet que l’aprovació
d’aquestes lleis siguin legals i no els perjudiqui políticament. Finalment s’aprova la moció amb el
vot desfavorable de C’s i el PP.

5. Proposta del Grup municipal del Partit Popular (PP) de suport a la legislació sobre la
presó permanent revisable.
El PP demana que el ple de Reus faci una declaració fent suport a la cadena perpètua..., després
d’un debat es produeix la votació en el que el PP i C’s són els únics partits que no hi voten en
contra.

6. Moció del Grup municipal CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP) referent a la necessitat
de potenciar l’equip de mediació de la guàrdia urbana de Reus.
La CUP porta temps demanant assessorament i fent reunions amb l’equip de mediació de la
Guàrdia Urbana, unitat reconeguda arreu per la seva tasca i que evita en bona mesura el conflicte
inherent en tota societat, evitant que els conflictes vagin més enllà.
En aquesta moció la CUP hi demana més recursos per aquesta unitat de la Guàrdia Urbana de
Reus, s’aprova per unanimitat.
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