ORDRE DEL DIA
S’inicia la sessió plenària amb un minut de silenci per les víctimes dels aiguats de Sant
Llorenç i el Llevat de Mallorca i la Catalunya Nord.
MOCIONS DE L'ALCALDIA
3. Alcaldia. Donar compte de diverses resolucions de l’Alcaldia en matèria
d’organització municipal.
Es nomena la nostra companya Anna Olivé com a nova assessora del grup municipal
de la CUP.
4. Alcaldia. Nomenament de membres i representants en distints òrgans, organismes
i entitats.
Es nomena la nostra companya Mònica Pàmies com a consellera de la CUP a Reus
Transport Públic, S.A..
SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS
5. Gestió Econòmica i Pressupostària. Aprovació inicial de l'expedient de
modificació de crèdits del pressupost de l'Ajuntament de 2018.
Votem en contra de l’expedient de modificació de crèdit per a despesa en la compra
de vehicles (250.000 euros) perquè ja no vam donar suport al pressupost per al 2018.
6. Patrimoni del Sòl. Proposta (de REUS MOBILITAT I SERVEIS, SA) de modificació
del cànon mensual a satisfer pels paradistes del MERCAT CENTRAL de Reus per les
anualitats corresponents als any 2019 i 2020.
Votem a favor de la mesura perquè és una reivindicació dels paradistes, que els costa
competir amb les grans superfícies comercials, però lamentem que no es posin
solucions a la llarga agonia del Mercat Central. També reivindiquem la funció
pública dels mercats municipals i que es valori com un espai de salut en l'alimentació,
amb una visió social i de proximitat per a tots els veïns i veïnes de la ciutat.
7. Recursos Humans. Modificació catàleg llocs de treball del personal funcionari.
Votem a favor perquè és la plaça d’una funcionària en excedència per serveis
especials.
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SERVEIS DE TERRITORI I URBANISME
8. Gestió Ambiental. Aprovació inicial del mapa estratègic de soroll del municipi de
Reus i del pla d’acció en matèria de contaminació acústica.
Ens abstenim perquè, com a la resta de grups municipals, no se’ns ha fet arribar
l’expedient amb temps suficient per valorar-lo.
9. Gestió Ambiental. Aprovació inicial de la nova Ordenança de protecció, benestar i
convivència amb els animals de companyia i la fauna urbana.
Votem en contra de l’ordenança del govern municipal, reconeixent la feina dels
tècnics i entitats animalistes. En aquest text, el regidor de Medi Ambient trasllada als
propietaris dels animals totes les responsabilitats que la llei catalana de protecció
animal atribueix a l’Ajuntament. Des de la CUP havíem defensat una ordenança que
fomentés l’adopció, l’acollida, el bon tracte i que garantís els drets dels animals.

SERVEIS A LA PERSONA
10. Benestar Social. Aprovació del conveni amb l'Agència de l'Habitatge de Catalunya
per al desenvolupament del projecte comunitari per a escales a Mas Pellicer.
Donem suport a aquest conveni, però lamentem que sigui tan poc consistent i tingui
un finançament molt pobre. Consisteix a contractar a una persona durant 20 hores
setmanal per fomentar la convivència entre el veïnal dels habitatges de protecció
oficial.
11. Benestar Social. Aprovació del conveni amb l'Agència de l'Habitatge de Catalunya
per a la cessió de la gestió de l'ús de 6 habitatges de titularitat pública.
No podem fer més que donar suport a aquest conveni (que renova la cessió anterior
d’aquests sis habitatges públics perquè l’Ajuntament els gestioni), però seguim
denunciant les polítiques socials de pedaços. En aquest cas particular, els sis pisos
es concedeixen a famílies en situació d’emergència habitacional en règim de cessió
d’ús, per un període màxim d’un any, sense els drets propis d’un arrendatari.
12. Benestar Social. Aprovació del conveni amb la Fundació Pere Mata per a la
col·laboració en el Projecte Banc d’Ajudes tècniques, exercicis 2018-2019.
Ens abstenim en l’aprovació del conveni per al suport tècnic a persones en situació de
dependència perquè no tenim elements suficients per valorar que aquesta fundació
privada sigui la idònia per al desenvolupament del projecte – en cap cas s’ha
plantejat la gestió municipal –.
13. Cultura. Aprovació del conveni amb el Departament de Cultura i l'Oficina de
Suport a la Iniciativa Cultural per al suport a la programació d’arts escèniques i música
als equipaments Teatre Fortuny i Teatre Bartrina per a l'any 2018.
Hi votem a favor, es tracta de finançament per a la programació dels dos teatres.
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14. Cultura. Aprovació dels preus públics de les entrades dels espectacles de l'edició
XXI del Festival Internacional, COS 2018.
Hi votem a favor.
15. Salut Pública. Aprovació de la conformitat a la proposta d'unificació de les dues
Àrees Bàsiques de Salut ubicades al CAP Sant Pere, (Reus-1 i Reus-2).
Hi votem a favor.
16. Salut Pública. Aprovació del Pla de Salut de la ciutat de Reus per al període
2018-2022.
Ens abstenim en l’aprovació del Pla de Salut. En primer lloc, perquè les seves
sessions han estat de tot menys un espai participatiu, s’ha convertit en una sort de
“consell de savis” que han traçat les línies estratègiques. En segon lloc, perquè la
salut depèn de les polítiques socials, i el Pla de Salut ha d’anar enfocat en aquest
sentit: la salut també depèn del sostre, de poder fer front als subministraments
energètics, de disposar d'una alimentació adequada.
17. Benestar Social. Aprovació de l'addenda al contracte programa, 2016-2019, per a
la coordinació, la cooperació i la col·laboració amb el Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies, en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar
social i polítiques d'igualtat, per al 2018 i 2019.
Hi votem a favor, es tracta de millores de finançament en els programes municipals de
Benestar Social.
MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
18. Moció de C’s per a l'aplicació d'una bonificació de l'IBI als immobles amb sistemes
de aprofitament energètic.
Votem en contra d’aquesta bonificació perquè és una mesura parcial, mentre
Ciutadans rep el suport de multinacionals energètiques que s’escapen del control i les
necessitats públiques, i legisla al seu favor.
19. Moció del PSC referent a l'establiment de mesures per afavorir la inspecció
tècnica dels edificis de la ciutat.
Votem a favor d’afavorir la inspecció tècnica dels edificis a aquelles persones i unitats
familiars amb pocs recursos econòmics.
20. Moció del PSC per a la reactivació del projecte "Bus a peu" per tal de fomentar la
mobilitat sostenible i hàbits saludables entre la població escolar de la ciutat.
Ens abstenim en aquest punt perquè, el que necessiten Reus i els seus escolars, és
millorar l’accés i el servei públic de transport i la xarxa de carril bici de la ciutat.
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21. Moció de la CUP referent al desplegament de polítiques d'habitatge per part
d'aquest Ajuntament.
Aquesta moció és el resum d’un pla de treball que portem a la Comissió especial de
Polítiques d’Habitatge. La intenció era generar debat al ple sobre les polítiques
municipals actuals en un context greu d’emergència en l’accés a l’habitatge.
El Ple municipal aprova la nostra moció que, entre d’altres mesures importants,
implica estudiar jurídicament la via per reprendre les sancions als bancs i grans
tenidors pels immobles en desús, expropiar-los de forma forçosa i/o temporal (d’acord
amb la llei 18/2007 del Parlament de Catalunya) i reactivar les funcions estratègiques
del Pla Local d’Habitatge (2014 – 2021). Més informació aquí.

Reus, 15 d'octubre de 2018
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