INFORME PLE REUS
23/10/2020
ORDRE DEL DIA
1. Ratificació de la necessitat de celebrar el ple de forma telemàtica.
•

Som conscients que la situació actual demana precaucions a nivell de salut pública i quan
tenim persones de vulnerabilitat entre les regidores. Per això, voltem A FAVOR.

2. Aprovació de l’acta del Ple anterior.
•

A FAVOR.

3. Informació de l’Alcaldia.
4. Alcaldia. Donar compte de resolucions de l’Alcaldia en matèria d’organització municipal.
5. Alcaldia. Nomenament de membres i representants en distints òrgans, organismes i entitats.
•

La CUP fem abstenció. No votem en contra del nomenament de ningú però ens crida
l’atenció que l’assessora de Cs estigui a la comissió de seguiment del català quan la política
lingüística del grup municipal es basa en el bilingüisme.
SERVEIS D'HISENDA I SERVEIS GENERALS

6. Intervenció. Modificació de l'Ordenança fiscal núm. 2 reguladora de l'Impost sobre activitats
econòmiques.

7. Intervenció. Modificació de l'Ordenança fiscal núm. 3 reguladora de l'Impost sobre béns
immobles.
8. Intervenció. Modificació de l'Ordenança fiscal núm. 5 reguladora de l'Impost sobre
construccions instal·lacions i obres.
9. Recursos Humans. Modificació de la Plantilla de personal de l'Ajuntament de Reus per a
l'exercici 2020.
•
•

Darrera aquesta modificació hi ha una sentència amb relació a l’estabilitat dels contractes.
Per això la CUP votem a favor.
18 vots a favor per JxCat, ERC, Ara Reus i la CUP. 6 vots en contra que corresponen al PSC
i 3 abstencions per part de Ciutadans.

10. Recursos Humans. Modificació de catàleg de llocs de treball del personal laboral de
l'Ajuntament de Reus.
•
•

La CUP considerem que el treball que s’està fent amb el catàleg de llocs de treball no és
l’adequat. Encara això, relacionat amb la sentència del punt anterior, donem suport a
l’estabilitat del contracte de les treballadores i votem amb abstenció.
15 vots a favor corresponents a JxCat, ERC i Ara Reus, 6 vots en contra per part del PSC i 6
abstencions per part de la CUP i Ciutadans.

11. Secretaria General. Modificació puntual de l’acord plenari de 31 de juliol de 2019 en relació a
les matèries atribuïdes als llocs de treball de la plantilla de personal directiu de l’Ajuntament de
Reus.
•
•

No estem a favor del sistema gerencial. Aquesta modificació evidencia un sistema
empresarial i per tant hi votem en contra.
15 vots a favor per part del govern, 9 abstencions per part del PSC i Ciutadans i 3 vots en
contra per part de la CUP.
PROPOSTES DELS GRUPS MUNICIPALS

12. Proposta de declaració de Cs per donar l’opció als pares de demanar la jornada contínua en els
centres educatius.
•

•

Creiem que aquesta proposta no és prioritària en la situació que ens trobem. Posem de relleu
que moltes famílies han demanat la presencialitat dels centres per necessitats de
socialització, després que molta canalla estigués tancada a casa. S’ha de contemplar un
treball de pla educatiu de ciutat. Tenim segregació escolar i un dels motius és la lliure
elecció dels centres. La CUP votem en contra.
18 vots en contra per part del govern i la CUP, 6 abstencions per part del PSC i 3 a favor de
Ciutadans.

13. Proposta de declaració del PSC-CP per a la protecció del sistema sanitari d’atenció primària.
•
•

Afavorim la moció del PSC en benefici del sistema sanitari d'atenció primària, encara que
no som gaire partidaris dels pactes de ciutat sense acció real darrere. També recordem totes
les retallades en sanitat i mala gestió que s'ha fet històricament des del partit socialista.
12 vots a favor per part de PSC, Ciutadans i la CUP i 16 vots en contra de JxCat, ERC i Ara
Reus.
MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS

14. Moció de Cs per garantir la conciliació de les famílies amb menors en edat escolar en
circumstàncies excepcionals relacionades amb l’emergència sanitària de la COVID-19.
•
•

No intervenim. Ens abstenim.

15. Moció del PSC per a la realització d’un programa d’atenció a les possibles seqüeles emocionals
de la COVID-19.
•

La CUP afavorim el sentit d’aquesta moció, encara que advertim que això no serà suficient.

•

Es rebutja amb 15 vots en contra del govern i 12 a facor de PSC, la CUP i Ciutadans.

16. Moció de la CUP per a fer publicitat del Pla DUPROCIM i donar informació a la ciutadania de
Reus.
•

S’aprova per unanimitat.

17. Moció de la CUP pel compliment immediat de la Llei 11/2020 i per reconvertir els pisos
turístics a lloguer regular.
•

Votació separada:
Punt 1: 9 vots a favor corresponents a la CUP i PSC, 18 en contra del govern i
Ciutadans.
Punt 2: 24 vots a favor per part de la CUP, el govern, PSC i 3 vots en contra de
Ciutadans.
Punt 3: 9 vots a favor per part de la CUP i PSC i 18 en contra corresponents al govern i
Ciutdans.
Punt 4 i 5: 18 vots a favor per part de la CUP, el govern i 9 en contra del PSC i
Ciutadans.

