PLE DIA 25 DE GENER DEL 2017
PRÈVIAMENT AL PLE S’INFORMA QUE S’HAN APROVAT LES MOCIONS PRESENTDES EN JUNTA
DE PORTAVEUS PREVIAMENT AL PLE EN SUPORT A L’ATURADA QUE DEMANEN CCOO I UGT
PEL DIA 8 DE MARÇ, I TAMBÉ UNA ALTRA MOCIÓ EN SUPORT A LES PENSIONS.
PER PART DE LA CUP, S’HI MANIFESTA QUE ÉS UNA OPORTUNITAT PERDUDA LA NO
APROVACIÓ DE LA MOCIÓ PRESENTADA PER LA CUP EN SUPORT A LA VAGA FEMINISTA DEL 8
DE MARÇ.

1. Aprovació de les actes dels dies 25 de gener i 5 de febrer de 2018.
S’aproven.

2. Informació d’Alcaldia.

3. Alcaldia. Donar compte de diverses resolucions de l’Alcaldia en matèria d’organització
municipal.

4. Concessió de la Medalla de la Ciutat a l'ORFEÓ REUSENC.
S’aprova per unanimitat.

5. Concessió de la Medalla de la Ciutat al CLUB NATACIÓ REUS PLOMS.
S’aprova per unanimitat.

6. Patrimoni del Sòl. Modificació de les condicions d'autorització del traspàs del contracte
d'arrendament dels baixos i 1r pis de l’immoble núm. 1 del carrer Metge Fortuny i dels baixos de
l’immoble núm. 3 del mateix carrer.
Es tracta de la modificació de les condicions del traspàs del Cafè de Reus. L’espai és de
l’Ajuntament i l’anterior inquilí va deixar a deure diners a l’Ajuntament. S’ha procedit a un traspàs a
una nova empresa que demana una carència d’un any en el lloguer ja que –diuen- han de fer-hi
obres.
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El representant de la CUP manifesta que la gestió ha sigut pèssima i que s’està fent “capitalisme
d’amiguets” en aquest assumpte, quan hi ha moltes demandes d’entitats que no tenen lloc on fer
reunions o serveis municipals que es presten en espais no municipals en règim de lloguer. La
CUP hi vota en contra i s’aprova.

7. Patrimoni del Sòl. Deixar sense efecte el dret de superfície a favor de l’ASSOCIACIÓ DE
PARES DE MINUSVÀLIDS DEL BAIX CAMP, sobre l’immoble núm. 144 de l’avinguda de Falset
(abans carretera d’Alcolea).
Es tracta d’una cessió d’un espai per tal que el Taller Baix Camp construeixi un centre
ocupacional. S’aprova per unanimitat.

8. Oficina d'Habitatge. Aprovació definitiva del plec de clàusules, prescripcions tècniques i
convocatòria de la licitació de la concessió demanial de l'ús privatiu de l'Estadi Municipal de
Futbol de Reus i les instal·lacions annexes i complementaries.
Es tracta de la licitació de l’Estadi Municipal per tal que algun priva (previsiblement el Club
Esportiu Reus Deportiu es faci amb les instal·lacions de l’Estadi. Per part de la CUP es posa de
manifest que més enllà de clubs, es tracta d’una licitació pública i també de patrimoni públic, que
cedim a un tercer a canvi de ben poc ja que es bonificarà bona part del lloguer. Per tant, es
proposa per part d ela CUP la venta de l’estadi per tal de realitzar altres instal·lacions on fer-hi
esport i salut pública.
La CUP hi vota en contra, tanmateix s’aprova la licitació.

9. Oficina d'Habitatge. Proposta d’addenda al conveni de col·laboració i encàrrec de gestions
entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Reus, per a l’any 2018, relatiu a
l’Oficina d’Habitatge.
Es tracta de la pròrroga d’un conveni amb el Departament d’Habitatge per tal que l’Ajuntament
presti uns serveis en matèria d’Habitatge i també per tal que l’Ajuntament percebi finançament per
part de la Generalitat.
La CUP hi vota a favor i s’aprova.

10. Oficina d'Habitatge. Proposta d’addenda al conveni de col·laboració entre l’Agència de
l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Reus, per a l’any 2018, relatiu al Programa de Mediació
per al lloguer social.
Es tracta de la pròrroga d’un conveni amb el Departament d’Habitatge per tal que l’Ajuntament
presti uns serveis en matèria d’Habitatge i també per tal que l’Ajuntament percebi finançament per
part de la Generalitat.
La CUP hi vota a favor i s’aprova.
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11. Proposta del Grup municipal del PARTIT DEMÒCRATA (PDeCAT)-CiU referent al
finançament de les escoles bressol.
Es demana el rescabalament d’un deute contret per part de l’estat espanyol als municipis en
matèria d’escoles bressol. La CUP se n’absté i s’acaba aprovant.

12. Proposta dels Grups municipals ERC-MES-MDC-AVANCEM, PARTIT DEMÒCRATA
(PdeCAT)-CiU, CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP), PARTIT DELS SOCIALISTES DE
CATALUNYA–CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) i ARA REUS (AREUS) en defensa de
l'escola catalana i del model d'immersió lingüística.
Hi fan presència de persones amb banderes de l’autoanomenada Tabàrnia (creació d’una
província per segregar Catalunya) partidaris de la segregació escolar, amb banderes nacionalistes
espanyoles. Els partits signants fan lectura d’un fragment cadascun d’ells.
Després d’un debat marcat per la manca de rigorositat per part dels partidaris de la segregació i la
minorització lingüística, es vota i s’aprova la moció.

13. Proposta del Grup municipal del Partit Popular (PP) per assumir el compromís per a la
igualtat d'oportunitats entre dones i homes.
El PP presenta una moció al voltant de la desigualtat entre homes i dones, des d’un biaix
totalment classista i prenent com a model el model actual que tot just és el que genera aquestes
situacions d’injustícia. La CUP hi vota en contra i s’aprova.

14. Moció del Grup municipal CIUTADANS-REUS (C'S) referent a la inspecció i renovació dels
parcs infantils municipals.
En aquesta moció C’s demana la millora dels pars infantils, aprofitant la tirada que ha tingut en els
procés de pressupostos participatius. La representant de la CUP denúncia aquest oportunisme i
també les declaracions denigrants a nens amb discapacitats realitzades per part de persones
significades de C’s.
S’aprova per unaminitat.

15. Moció del Grup municipal de la Grup municipal CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR
(CUP) referent a la implantació de tallers gratuïts d'autodefensa feminista.
Tots els grups hi voten a favor.
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16. Moció del Grup municipal de la Grup municipal CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR
(CUP) referent a l'esdeveniment Reus, Ciutat de la Música.
La CUP presenta una moció per tal de dinamitzar la música a Reus amb propostes concretes, per
exemple que a l’Any de la Música hi hagi una mostra d’artistes locals, la realització d’un estudi de
la situació musical a Reus, establir zones fixes i més participació en aquests processos.
S’aprova per unanimitat.

17. Moció del Grup municipal del PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA –
CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) referent a la participació de la comunitat educativa en
la presa de decisions que afectin la qualitat de l'escola pública a la ciutat.
El PSC presenta una moció per tal de treballar en contra de l’adscripció única per als alumnes de
secundària. La CUP hi vota a favor, tanmateix no s’aprova.

4

