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SERVEIS D'HISENDA I SERVEIS GENERALS
10. Intervenció. Donar compte de les resolucions de l'exercici 2019 previstes a l'art. 218 del
TRLRHL, en compliment de la resolució de 15 de gener de 2020 del Tribunal de Comptes i de
l'acord del Ple de la Sindicatura de Comptes de data 28 de gener de 2020.
11. Gestió Econòmica i Pressupostària. Donar compte dels expedients de modificació de crèdit
relatius al Pla de reactivació econòmica.
12. Gestió Econòmica i Pressupostària. Expedient de modificació de crèdits del pressupost de
2020 de l'Ajuntament.
Aquest tràmit es basa en traslladar part dels diners d’unes partides a unes altres. Això suposa
postposar l’execució d’aquestes accions fins al 2021. Creiem que aquests canvis són prou
importants com per haver demanat opinió a la resta de grups.
La CUP ens abstenim. La resta de grups voten a favor, per tant, s’aprova el punt.

13. Gestió Econòmica i Pressupostària. Convalidar el decret d'Alcaldia pel que s'aprova
l'aplicació parcial del romanent de tresoreria per a despeses generals de la liquidació de 2019
destinats a la Política de Despesa 23.
La CUP donem suport a l’aplicació del romanent per a despeses de la Política Despesa 23.
El punt s’aprova per unanimitat.

14. Intervenció. Aprovació del conveni de col·laboració en matèria tributària amb l’Agència
Tributària de Catalunya.
S’aprova per majoria.

15. Empresa i Ocupació. Aprovació de l'adhesió de la ciutat de Reus a l'associació «Xarxa de
Municipis per l'Economia Social i Solidària (XMESS)».
La CUP donem suport a l’adhesió a la Xarxa de Municipis per l’Economia Social i Solidària.
Defensem l’impuls d’aquest model econòmic perquè

En aquest moment estan prioritzant les grans superfícies i centres comercials per sobre del petit
comerç.

16. Recursos Humans. Modificació de la plantilla de personal funcionari.
La CUP votem en contra d’aquesta modificació donat el rebuig també de la Junta d’Empresa i la
Junta de Personal. Destaquem que la reestructuració de la plantilla es fa en càrrecs directius i d’alta
categoria professional mentre que als treballadors i treballadores d’una categoria més baixa no
se’ls hi dona unes millors condicions.
El punt s’aprova per majoria del govern.

17. Recursos Humans. Modificació del catàleg de llocs de treball de personal funcionari.
La CUP votem en contra pels mateixos motius que el punt anterior. El punt s’aprova igualment per
majoria de govern.

MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
18. Moció del GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS DE REUS (CS) per a l’increment de la
plantilla de la Guàrdia Urbana i altres mesures de seguretat.
La CUP creiem que la qualitat democràtica no es mesura amb la quantitat de policia desplegada ni
amb les armes que porten, sinó amb el tracte que reben les persones més vulnerables. Calen
polítiques socials, preventives i de mediació, no pistoles tasser.
Creiem necessari un debat sobre el model de seguretat de Reus, el paper de la Guàrdia Urbana als
Plans Comunitaris i la importància de potenciar i prioritzar l’equip de mediació.
La CUP votem en contra. La moció es rebutja per majoria.

19. Moció del GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS DE REUS (CS) per a que es substitueixin
les aixetes tradicionals per aixetes automàtiques en els lavabos dels edificis i les instal·lacions
municipals.
La CUP creiem que és un assumpte menor. No intervenim en el ple però donem suport a la
proposta.
La moció es rebutja pel vot en contra de JxCat, ERC i Ara Reus. PSC, la CUP i Ciutadans votem a
favor.

20. Moció del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA –
CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP) per a la implantació d’una targeta gratuïta per anar
a l’Hospital.
La CUP creiem que l’objectiu de la moció és bo. Li donem suport.
La moció s’aprova per unanimitat.

21. Moció del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA –
CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP) per al desplegament de mesures efectives contra la
segregació escolar a la ciutat.
Encara que no compartim al 100% la visió d’educació pública que el PSC, creiem que l’esperit de
la moció és bona.
La moció s’aprova amb el vot a favor del PSC, la CUP i el govern (JxCat, ERC i Ara Reus) i
l’abstenció de Ciutadans.

22. Moció del GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP)
referent a fomentar l’economia social i solidària a la ciutat.
El govern ha presentat esmenes per treure’s responsabilitats. La CUP no les acceptem, ja que la
intenció és forçar accions reals per impulsar l’Economia Social i Solidària.
No prospera la moció. Tant el govern com el PSC hi voten en contra, la CUP i PSC voten a favor.

23. Moció del GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP)
referent a la construcció d’un nou model de festes populars de la ciutat.
La moció s’aprova per majoria del govern, la CUP i el PSC i tres abstencions de Ciutadans.

24. Precs i preguntes.

