ORDRE DEL DIA

Comencem el ple evidenciant que no hi haurà normalitat mentre la repressió de l'Estat vagi segant
els nostres drets civils, polítics i socials.

2. Informació d’Alcaldia.
Riu Siurana: insistim que l'Ajuntament de Reus ha d'exercir capitalitat i lideratge en la solució del
conflicte Siurana – Riudecanyes, amb criteris de sostenibilitat territorial, necessitats econòmiques
dels municipis i amb total transparència de l’administració pública.
MOCIONS DE L’ALCALDIA
3.

Alcaldia. Nomenament de membres i representants en distints òrgans, organismes i

entitats.

SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS

4. Assessoria Jurídica. Aprovació inicial del nou reglament municipal de Participació
Ciutadana de Reus.
Votem a favor, per sentit de la responsabilitat, com diu la Mariona Quadrada, perquè en
vam ser els proposants i vam ser el primer grup que va pactar amb el govern municipal
el desplegament dels pressupostos participatius (2016). La participació és un dels pals de
paller de la CUP, i insistim que s’ha d’aprofundir en la democratització del municipi.
5. Assessoria Jurídica. Sol·licitud de compatibilitat d’un regidor per a l’exercici d’una activitat
pública.
Ens abstenim.
6. Gestió Econòmica i Pressupostària. Aprovació inicial d’un expedient de modificació de
crèdits del pressupost de 2019 de l’Ajuntament.
Ens abstenim.
7. Recursos humans. Sol·licitud de compatibilitat d’un treballador de l’Ajuntament de Reus
per a l’exercici d’una activitat privada.

Govern: a favor; CUP i PP abstencions; Cs en contra.
8. Rendes i Exaccions. Resolució del recurs de reposició interposat per l’Iglesia Evangélica
Española contra la notificació individual de la quota tributaria relativa a les contribucions
especials per obres de remodelació del carrer Alt de Sant Pere, tram carrer Dr. Robert i Riera
de Miró.
Votem en contra ja que si estem en un estat ateu no és normal que les entitats religioses
no paguin, a més de que els 900MEUR que no s’arriben a pagar en concepte d’IBI es
podrien utilitzar per beques menjador, habitatge social, etc.
SERVEIS A LA PERSONA

9. Participació, Ciutadania i Transparència. Aprovació del Pla Municipal de Polítiques
LGTBI+ per al període 2019 – 2022.
Miquel Reverte agraeix molt el fet de que se l’hagi deixat participar i també apunta a que
existeix la homofòbia liberal, és a dir, aquells que defensen que la homosexualitat s’ha
de viure en la intimitat, i això tampoc ho volem.
Tothom vota a favor menys el PP, que vota en contra.
10. Participació, Ciutadania i Transparència. Aprovació de les bases del Concurs de
pintades horitzontals. Concurs d’art per a joves – Llambordes
Votem a favor. S’aprova per unanimitat.
SERVEIS DE TERRITORI I URBANISME
11. Oficina d’Habitatge. Aprovació del conveni de col·laboració i d’encàrrec de gestió entre
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Reus relatiu a l’Oficina Local
d’habitatge per a l’any 2019.
Votem a favor. S’aprova per unanimitat.
12. Oficina d’Habitatge. Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge
de Catalunya i l’Ajuntament de Reus relatiu al programa de Mediació per al lloguer social
d’habitatges, per a l’any 2019.
Votem a favor. S’aprova per unanimitat.
PROPOSTES DELS GRUPS MUNICIPALS

13. Proposta del Grup municipal del PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA –
CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) Per a garantir la continuïtat dels Centres Especials
de Treball.
Votem a favor
14. Proposta del Grup municipal del PARTIT POPULAR (PP) referent a canvis legislatius
per a garantir el dret a la propietat privada, la seguretat de les persones i béns i la
convivència social.
En contra. Edgar Fernàndez fa un discurs a favor del dret a l’habitatge: «la propietat
privada s’ha de subordinar a aquest dret». Fa un crit contra l’especulació en habitatge
mentre compara com se’ns «castiga econòmicament el fet de voler estudiar més d’una
carrera i en canvi no es castiga a qui vol tenir més d’un habitatge». (Aplaudiments del
públic).
7 vots a favor: PP + Ara Reus + Cs
19 vots en contra.
MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
15. Moció del Grup Municipal Ciutadans - Reus (C’S) Perquè el compliment del
calendari de vacunació recomanat pel Ministeri de Sanitat i finançat pel sistema públic de
salut passi a ser un requisit indispensable per a la matriculació de nens als jardins d’infància
dependents de l’ajuntament de Reus.
Ens Abstenim. No creiem que nosaltres tinguem la suficient formació com per decidir
una cosa així i en tot cas, és millor invertir en pedagogia que no pas obligar a posar
vacunes.
3 vots a favor (Cs) ; 12 Abstencions (PP, PSC i CUP); 11 vots en contra (Govern).
12. Moció del Grup Municipal Candidatura d’Unitat Popular (CUP) per tal de realitzar
una auditoria del Servei de Recollida de Residus prestat per FCC durant el període de
pròrroga del 2019.
Una administració que contracta amb diners públics la gestió d'un servei ha de poder
auditar l'activitat de l'empresa. Més, encara, quan li regales dos anys de pròrroga. A
Reus, en canvi, el PP, PdeCAT, ERC, C's i Ara Reus s'hi oposen.
No s’aprova. 6 vots a favor (Els nostres CUP); 4 abstencionista (PSC) i 15 vots en contra.
13. Moció del Grup Municipal Candidatura d’Unitat Popular (CUP) per la creació del
Consell Municipal d’Habitatge.
S’aprova per unanimitat.

