ORDRE DEL DIA 25/10/2019
MOCIONS DE L’ALCALDIA
5. Alcaldia. Autorització de la venda de la totalitat de les accions de Gestió Comarcal
Hospitalària SA (GECOHSA) a favor del Servei Català de la Salut.
Hi votem a favor: des del primer mandat que la CUP ha tingut representació a
l’Ajuntament de Reus, la nostra postura sobre el model sanitari al municipi és que el
Departament de Salut ha de tenir-ne el control per garantir el dret a la salut i uns bons
serveis públics.

SERVEIS D’HISENDA I DE SERVEIS GENERALS

6 al 16. Intervenció. Modificació de l’expedient d’ordenances. | 17. Intervenció. Proposta
d’aprovació del pressupost general i dels seus annexes, exercici 2020.
La CUP fem una esmena a la totalitat als pressupostos i les ordenances que ha presentat
el govern municipal de Reus perquè són continuistes i no garanteixen progressivitat en
funció dels nivells de renda de la ciutadania. Tampoc s’hi reflecteixen els valors
republicans d’ERC.
S’aproven les ordenances i els pressupostos per al 2020 per majoria absoluta, amb els vots en
contra de la CUP.
18. Intervenció. Donar compte de l’informe d’intervenció de sol·licitud d’acolliment al Fons
d’Impuls Econòmic Local, per a l’exercici 2020.
19. Intervenció. Autorització proposta tarifes del servei de subministrament d’aigua potable
i del servei de clavegueram.
20. Intervenció. Expedient de modificació de crèdits del pressupost de 2019 de l’Ajuntament.
21. Servei d’aprovisionaments, contractació i patrimoni. Aprovació del plec de clàusules
administratives i tècniques particulars que ha de regir la licitació del servei de neteja de
l’espai públic i recollida de residus municipals, de gestió i manteniment de les deixalleries i de
gestió, manteniment i explotació de la planta de voluminosos de la ciutat de Reus.
La CUP de Reus sempre hem defensat la municipalització del servei de recollida de
residus per un estalvi econòmic a les arques municipals (ens avala un estudi on xifra

l’estalvi en 1’5 milions d’euros anuals), per una millor fiscalització del servei i per garantir
unes condicions de treball dignes a la seva plantilla.
Enguany, però, amb la nova licitació ens quedem lluny de complir amb els objectius
mediambientals del 2030: aquell any, l’índex de recollida selectiva hauria d’estar al
voltant del 60%. Tornem a votar en contra d’aquest nou contracte.
22. Coordinació de l’assessoria jurídica entre l’ajuntament i les empreses municipals i
defensa jurídica. Es modifiquen articles dels estatuts de Reus Serveis Municipals, S.A.., Reus
Mobilitat i Serveis, S.A.., Reus Transport Públic, S.A..
PROPOSTES DELS GRUPS MUNICIPALS
25. Proposta de resolució del grup municipal de C’s de condemna a la violència i al
terrorisme en democràcia.
Hi votem en contra per raons molt òbvies: equipara el terrorisme amb l’exercici de la
llibertat d’expressió i el dret de manifestació. La moció es rebutja amb 24 vots en contra.
26. Proposta de resolució del grup de la CUP, en rebuig a la violència policial i a la
repressió.
S’aprova la nostra moció amb els vots favorables d’ERC, Junts, Ara Reus i la CUP. No
obstant, no prospera el punt que instava la Generalitat a destituir Miquel Buch al
capdavant d’Interior.
MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS

14. Moció de la CUP per a la modificació de l’ordenança de tinença d’animals.
La moció que demana destinar els diners recaptats per sancions de tinença d’animals a
polítiques de benestar animal ha estat rebutjada pels vots contraris d’ERC, Junts i Ara
Reus.

