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MOCIONS DE L’ALCALDIA
S’ha fet una declaració contra la corrupció, amb motiu del Dia Internacional Contra la
Corrupció. També
3. Alcaldia. Donar compte de diverses resolucions de l’Alcaldia en matèria d’organització municipal.
4. Alcaldia. Nomenament de membres i representants en distints òrgans, organismes i entitats. S’aprova
per unanimitat.
5. Servei d’Aprovisionaments, Contractació i Patrimoni. Donar-se per assabentat de la successió en la
persona del contractista de la concessió administrativa per a l’ús privatiu d’una parcel·la de domini públic
per tal de destinar-la a la construcció i explotació d’un centre comercial i d’oci nocturn.

SERVEIS D’HISENDA I DE SERVEIS GENERALS
6. Assessoria Jurídica. Aprovació de la creació del Consell Assessor de Mercats Municipals de Reus i de les
seves normes de funcionament.

Com CUP no hi tenim representació, només es tracta d’un consell consultiu sense que hi
puguem participar. Ens absternim.
7. Coordinació de l’assessoria jurídica entre l’Ajuntament i les empreses municipals i defensa jurídica.
Conveni de Col·laboració entre l’Ajuntament i el Consell Comarcal del Baix Camp per a la prestació dels
Serveis Funeraris.

otem a favor perquè apostem pels serveis públics. L’alternativa seria contractar una
empresa privada. Tot i això, trobem un servei car i lamentem la preferència cap una
creença religiosa determinada. Un exemple és la creu dels taüts, que ja ve prefixada. Si
la família no vol aquesta creu, la treuen però queda la marca.
8. Recursos Humans. Aprovació del Pla d’Igualtat intern de l’Ajuntament de Reus i del protocol contra
l’assetjament.

Ens mostrem a favor del Pla d’Igualtat de l’Ajuntament, agraïm que es tracti des de la
regidoria de recursos humans.
9. Recursos Humans. Modificació del catàleg de personal funcionari i personal laboral de l’Ajuntament de
Reus.

Votem en contra perquè aquest catàleg respon a una lògica empresarial. Aquest s’ha
modificat sense la valoració del conjunt de treballadors i treballadores.
10. Recursos Humans. Modificació del Conveni i Pacte de condicions laborals del personal al servei de
l’Ajuntament de Reus.

Ens abstenim.
BENESTAR SOCIAL I CIUTADANIA

11. Benestar Social. Pròrroga del conveni de col·laboració amb la Generalitat de Catalunya, mitjançant
departament de Treball, Afers Socials i Famílies per a la prestació del servei de residència assistida per a
gent gran depenent a la localitat.

Votem a favor.

PROPOSTES DELS GRUPS MUNICIPALS
12. Proposta de resolució del GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS DE REUS (Cs), referent a la reprovació i
dimissió de l’actual Síndic de Greuges, Rafael Ribó.

(Marta) sistema sanitari.
Mala interpretació de les declaracions de Ribó.
Marta Llorens, en resposta a la moció de Ciutadans en relació a la dimissió de Rafael
Ribó, actual Síndic de Greuges.
«El problema de la sanitat no és el seu sobrecost perquè vinguin persones de fora de
Catalunya, el problema és que és un nínxol per a la corrupció, el gran volum de les
retallades, la seva privatització i les grans llistes d’espera».
Per a nosaltres, la independència no és una qüestió de banderes. Som independentistes
per fugir de les estructures que avui no ens donen les necessitats que nosaltres tenim i
que venen donades pel règim del 78.
Votem en contra.
La moció queda rebutjada per majoria.

13. Proposta de resolució del GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS DE REUS (Cs), referent a la commemoració
del Dia Internacional contra la Corrupció.

MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
14. Moció del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA – CANDIDATURA DE
PROGRÉS – (PSC-CP), referent a una mobilitat més segura a la ciutat.

Votem a favor en tant que defensem la mobilitat sostenible, la reducció la contaminació
de l’aire i acústica. Tot i així, puntualitzem que respecte el punt 1, creiem que no només
s’ha de limitar a 30 km/h la velocitat en aquesta via sinó en tot el casc urbà. Respecte el
punt 2, proposem una restricció horària dels vehicles de transport públic i comercial.
Respecte el punt 3, volem que s’executi el Pla de la Bicicleta, que es finalitzi la segona
fase que ja hauria d’estar acabada i que s’adaptin les vies per afavorir la circulació
sostenible i saludable.
Respecte la mobilitat sostenible, recordem que el govern de l’Ajuntament va apostar pels
autobusos a gasoil, que seguirem pagant fins el 2030. També creiem que l’ordenança de
civisme, aprovada darrerament, no té cap justificació i no soluciona ni promou la mobilitat
sostenible ni saludable a la ciutat.
15. Moció del grup municipal de la CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR – AMUNT (CUP-AMUNT), per a la
prevenció d’abandonament animal al municipi.

Mònica
Aprovada per unanimitat.
16. Moció del GRUP MUNICIPAL DEL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA – CANDIDATURA DE
PROGRÉS – (PSC-CP), per a prendre mesures per a la sostenibilitat energètica.

Hi votem a favor, amb alguns aclariments. Aquesta moció no té en compte les persones
més vulnerables i sense recursos, que els hi serà molt difícil poder aïllar el seu habitatge
o instal·lar plaques solars per l’autoconsum. Veiem més eficaç fer plans i ajudes
pensades per aquestes persones. És necessari tractar i prevenir la pobresa energètica.
Queda desestimada la moció pel vot en contra del govern.
17. Moció del grup municipal de la CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR – AMUNT (CUP-AMUNT), per què
l’Ajuntament de Reus segueixi formant part de l’AMI.

Considerem que la presentació de recursos és una via morta, però respectem la decisió
de l’Ajuntament. No demanem que es desobeeixi la sentència ni que l’Ajuntament pagui

la quota a l’AMI. Demanem que el consistori tingui responsabilitat i alçada política i trobi
la fórmula per continuar participant de l’AMI, conjuntament amb l’AMI.
Queda aprovada per majoria.

Assumptes sobrevinguts.
Precs i preguntes.
Reus, 20 de desembre de 2019

