PLE DIA 17 DE SETEMBRE DE 2018
ORDRE DEL DIA
Presa de possessió del company Miquel Reverte com a regidor de la CUP de
Reus. Benvingut, company!
SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS
9. Servei d'Aprovisionaments, Contractació ¡ Patrimoni. Aprovació de la
revisió de les tarifes de la concessió administrativa d'explotació de l'aparcament
públic del Centre del Pallol.
Tot i ser un tràmit administratiu que exigeix la concessió, votem en contra de la
privatització d’un espai i d’uns recursos que només beneficien a Núñez i
Navarro.
SERVEIS A LA PERSONA
12. Benestar Social. Votem a favor del conveni entre l’Ajuntament i la
Generalitat per la cessió de vuit places del menjador del Casal de la Gent Gran
per a persones amb risc d’exclusió social. No obstant, denunciem que en
aquest plenari només es portin programes de beneficència i mai propostes per
transformar la realitat d’aquestes persones.
13. Ensenyament i política lingüística. Ens abstenim en l’aprovació de la
sisena addenda pel pla educatiu d’entorn 2018-2019. A l’informe sobre
segregació escolar, es concloïa que s’utilitzarien els recursos dels plans
d’entorn per afrontar-la. No s’acompanyen memòries concloents dels resultats
d’aquest pla.
14. Ensenyament i política lingüística. Votem a favor de la ratificació dels
estatuts del Consorci de Normalització Lingüística, tot i que demanem que es
millori el seu finançament.
15. Salut Pública. Donem un vot de confiança en l’adhesió a l’Estratègia
Promoció de la Salut, però denunciem que el Sistema Nacional de Salut no
garanteixi l’equitat en l’àmbit sanitari.
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PROPOSTES DE RESOLUCIÓ
15. Proposta del PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-CP)
referent a l’accés als habitatges amb preus de lloguer justos i estables. Ens
abstenim en aquest punt de l’ordre del dia perquè en cap cas insta
l’Ajuntament de Reus a posar tots els recursos per mobilitzar habitatges buits,
per complir amb la seva funció social.
MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS

16. Moció del Grup municipal del PARTIT DELS SOCIALISTES DE
CATALUNYA (PSC-CP) de suport al dret a morir dignament i a la
despenalització de l’eutanàsia. Hi votem a favor en la mesura que volem vides
dignes per a tothom.
17. Moció del grup municipal de Ciutadans (C’s) per a l'adopció de mesures
que contribueixin a reduir les conductes incíviques a Reus.
Votem a favor d’instal·lar banys públics a la ciutat.
18. Moció del Grup municipal CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR (CUP)
sobre l'obertura d'un procés participatiu per a decidir el futur de l'espai del
passeig de Misericordia conegut com "La Sedera".
És una moció que presentem en nom de la plataforma Salvem la Sedera, ja
que el ROM no permet als col·lectius socials i veïnals defensar mocions al
plenari. Alguns grups municipals ens han acusat de “prevaricar” i de mentir als
veïns per portar al ple la proposta d’accedir a la propietat del solar i engegar un
procés participatiu.
La moció no prospera, amb els vots en contra del PP, C’s, PDeCAT i Ara
Reus.

19. Moció del Grup municipal CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP)
en relació a les actuacions i agressions de grups d'extrema dreta a Reus i
comarques.
El PP i Ciutadans segueixen obstinats en la lletania d’incloure totes les
violències, incloses les de l’extrema esquerra, en aquesta declaració, titllantnos de ‘totalitaris’. Prosperen tots els punts de la moció, amb els vots
favorables de PSC, ERC, PDeCAT i Ara Reus, i els vots en contra de PP i C’s.
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21. Moció del Grup municipal del Partit Popular (PP) per a exigir data
definitiva a la Generalitat de Catalunya per a la creació del Consorci de
I'Hospital Universitari de Sant Joan de Reus.
Ens abstenim en aquesta moció. Cal garantir que totes les persones tindran
l’accés en igualtat de drets a la sanitat pública.
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