ORDRE DEL DIA 20/09/2019
MOCIONS DE L’ALCALDIA
S’informa que la Junta de Portaveus ha aprovat una moció del govern en rebuig a les
amenaces d’ENDESA de tallar el subministrament a les famílies vulnerables si
l’Ajuntament no avança el 50% del deute. La CUP fem palès que, més enllà de les
fotografies i les bones intencion,s volem garanties del govern de què, a partir de l'1
d'octubre, a cap persona en risc de vulnerabilitat se li tallarà la llum.
SERVEIS D’HISENDA I DE SERVEIS GENERALS

5. Recursos Humans. Modificació del catàleg de llocs de treball a l’Ajuntament de Reus
(increment del 025%). A favor. És l'increment del 0'25% del salari dels treballadors públics
aprovat pel consell de ministres del govern espanyol.
6. Serveis d’Aprovisionaments, Contractació i patrimoni. Aprovació de la revisió de preus
de la concessió administrativa del servei públic integral de recollida de residus sòlids urbans i
de neteja viària de Reus.
Ens hi abstenim. Estem en contra de l’explotació privada del servei públic de recollida de
residus, a més aquesta revisió de preus es fa per sota de l’IPC actual (1’25%) perquè hi
imputen despeses de maquinària d’altres anys. Recordem al govern que estem en
pròrroga forçosa del servei i que no hi ha una nova licitació sobre la taula.
7. Intervenció. Aprovació del Compte General de la Corporació corresponent a l’exercici
2018.
Hi votem en contra. El govern mai facilita als grups municipals els Comptes Generals en
el degut temps i forma, fet que dificulta la seva comprensió.
8. Intervenció. Aprovació definitiva del Pressupost general de l’exercici 2019.
Hi votem en contra. Són uns pressupostos continuistes respecte als anteriors i,
concretament, emplacem ERC a què en les futures ordenances municipals es noti la seva
empremta republicana i progressista.
9. Assessoria Jurídica. Aprovació definitiva del Reglament de Participació Ciutadana.

Hi votem a favor, s’han incorporat les esmenes de la CUP en aquest reglament. No
obstant, insistim en què si es vol que la participació ciutadana sigui real, cal que estigui
acompanyat d’un Pla Estratègic de Participació.
BENESTAR SOCIAL I CIUTADANIA
10. Benestar Social. Aprovació del conveni de col·laboració entre la Generalitat de
Catalunya, mitjançant el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, i l’Ajuntament de
Reus per a la prestació del servei de residència assistida per a gent gran.
Hi votem a favor.
11. Benestar Social. Acord relatiu a l’obertura i canvi de titularitat de la inscripció de la
Residència Horts de Miró.
Hi votem a favor
PROPOSTES DELS GRUPS MUNICIPALS
12. Proposta de resolució del grup del PSC – CP, referent a la resposta a les amenaces
d’ENDESA a les Administracions Locals en relació amb el deute relatiu a les factures
energètiques de les famílies vulnerables.
Hi votem a favor. Tot i així, fem un repàs al PSC de la seva responsabilitat en la
privatització de l’energia, que s’ho hagi cobrat amb ex ministres als consells
d’administració de les empreses i que l’única política sobre pobresa energètica que ha
fet l’Ajuntament i la Generalitat és posar els diners públics al servei del pagament de les
factures de les persones vulnerables, enlloc de canviar el model i garantir el dret a
l’energia a tothom.
13. Proposta de resolució del grup de la CUP, en suport a la iniciativa legislativa popular
(ILP) Universitats, per la rebaixa dels preus universitaris a Catalunya.
S’aprova la moció per unanimitat la nostra moció.
MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS

14. Moció de C’s per a la prevenció d’incendis.
Hi votem a favor, però reclamem al govern responsabilitat en el manteniment dels seus
solars en desús.
15. Moció de C’s per a la implantació d’un sistema de devolució d’envasos amb incentius.

Ens abstenim perquè posem en dubte que la implantació d’aquest sistema hagi d’anar a
càrrec del consumidor, enlloc de ser una política pròpia de l’administració que ho tiri
endavant.
16. Moció del PSC per fomentar el reciclatge i reduir el rebuig.
No s’ha acceptat la nostra esmena, en la qual parlàvem de «canvi de model» per no
optar sempre a la gestió privada de la recollida de residus (en el cas actual, FCC).
17. Moció de la CUP referent a la realització d’un Pla Educatiu de Ciutat.
S’aprova per unanimitat la nostra moció.
PRECS I PREGUNTES
La CUP formula una pregunta a Alcaldia sobre una reunió entre l’alcalde Pellicer i el
president del comitè d’empresa d’FCC en la qual, entre d’altres coses, es va informar de
les condicions de la futura licitació a una possible empresa concursant, mentre que als
grups municipals no s’ha explicat res al voltant d’aquest assumpte.

