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MOCIONS DE L’ALCALDIA
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.
Sobre la regidoria de relacions cíviques: Es tracta d’una regidoria que no té pressupost,
no està desenvolupada al PAM i no coneixem les competències. Pensem que s’ha creat
en resposta a determinats conflictes socials i amb l’objectiu d’apagar focs.
HONORS I DISTINCIONS
5. Concessió de la Menció Honorífica Municipal al Club Bonsai de Reus.

SERVEIS D’HISENDA I DE SERVEIS GENERALS
6. Assessoria Jurídica. Modificació puntual de l’ordenança de civisme a la ciutat de
Reus.
La CUP intervé per mostrar els punts que no hi està d’acord:
•

•

•

Sobre la prohibició d’anar sense samarreta per la via poública, no s’especifica
l’edat ni l’activitat realitzada, per exemple, l’ordenança no deixa clar si multaran els
nens i la gent que practiqui esport durant l’estiu.
Sobre els vehicles de mobilitat personal, com patinets i bicicletes, la CUP considera
que, a la pràctica, s’està prohibint l’ús del patinet, ja que ara per ara, Reus no està
adequat per la circulació d’aquests VMP: no pot ser que els nens amb patinets
hagin d’anar per la carretera.
Sobre la prohibició de la mendicitat «persistent i violenta», la CUP creu que es
tracta d’una interpretació subjectiva i que la imposició de multes no elimina el
problema.

L’ordenança s’aprova per majoria absoluta del ple, malgrat que la CUP vota en contra.
7. Serveis Adjunts a la Secretaria General. Aprovació inicial del nou Reglament Orgànic
Municipal.

La CUP es mostra satisfeta amb la incorporació d’algunes propostes seves al ROM,
encara que lamenta que no s’hagin afegit totes.
Respecte la prohibició d’intervenir al ple exhibint pancartes o cartells per part del públic,
recollit al ROM, la CUP entén que s’hagi de mantenir l’ordre a nivell d’organització però es
mostra molt en desacord al fet d’impedir el dret a la llibertat d’expressió. «El control de
l’ordre no pot anar per davant de la llibertat d’expressió».
El ROM s’aprova per majoria absoluta. La CUP s’absté.
8. Vicealcaldia. Aprovació del Pla d’Acció Municipal (PAM) de Reus per al període de
2019 a 2023.
La CUP creu que aquest PAM realment és un simple acord de govern. A més, hi veu un
gran nombre de punts que contradiuen les accions de govern i algunes ordenances. La
CUP es mostra molt crítica amb aquest Pla per la seva manca de diagnosi: no té cap
mena de marc contextual ni calendarització. A més, aquest PAM no plasma la voluntat de
crear una república catalana ni de ruptura amb l’Ibex 35.
El PAM s’aprova per la majoria absoluta del govern, mentre que la resta de grups
municipals hi voten en contra.

ACTIVITATS DE LA PERSONA
9. Participació, Ciutadania i Transparència. Aprovació del Pla municipal de Polítiques
de Gènere.
La CUP, com a grup feminista, vota a favor d’aquest Pla de Polítiques de Gènere, encara
que hi troba alguns punts de millora, com:
•
•
•
•

Que l’Ajuntament no col·labori amb empreses ni organitzacions que duguin a terme
publicitat sexista.
Es troba a faltar la moció presentada per la CUP en què demanava parades
d’autobús més properes als habitatges de dones que viatgen soles per la nit.
S’hauria de fer un seguiment de les accions.
La CUP creu que no podem parlar encara d’homes feministes ja que no s’ha arribat
a un procés on es reconeguin les noves masculinitats, es faci autocrítica i els
homes reconeguin els seus privilegis pel fet de ser homes.

El Pla de Polítiques de Gènere s’aprova per unanimitat.

PROPOSTES DELS GRUPS MUNICIPALS
10. Proposta del grup municipal Ciudadanos de Reus per a garantir la neutralitat en
els centres educatius de Reus. La CUP no vol entrar en aquest debat i hi vota en contra.
Tot el plenari hi vota en contra (excepte Ciutadans, qui defensa la proposta).

11. Proposta del grup municipal del PSC-CP, d’adhesió a la declaració de la FEMP a
favor de l’AGENDA 2030 dels objectius de desenvolupament sostenible.
Tot i que la protecció del medi ambient sempre és benvingut, no creiem en una solució
capitalista a un problema neoliberal. Per això, la CUP s’absté en aquesta proposta.
MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
12. Moció del grup municipal Ciudadanos de Reus per a impulsar a la nostra ciutat el
moviment «PET FRIENDLY».
La CUP creu que aquesta moció perverteix l’essència de «Pet Friendly», ja que aquest
moviment es basa en la integració i benestar animal i la moció no està respectant els seus
principis bàsics. La CUP s’absté perquè valora la integració animal però no hi es d’acord
en la forma exposada ja que la moció només pensa en el benefici econòmic i el turisme.
13. Moció del grup municipal PSC-CP, de mesures per a millorar la seguretat i el
civisme de la ciutat.
La moció es rebutja per majoria absoluta. La CUP s’absté.
14. Moció del grup municipal de la CUP, referent al servei d’incineració de residus
urbans (SIRUSA). La CUP demana la creació d’una Taula de gestió de residus d’evolució
ecològica. El govern de l’Ajuntament vota en contra perquè no creu que tingui les
competències necessàries. La moció es rebutja per la majoria absoluta del govern.
15. Moció del grup municipal de la CUP, referent al malestar social al Barri del Carme.
S’accepta l’esmena del govern de l’Ajuntament en la que substitueix les propostes de
crear una taula d’emergència del Barri del Carme i el consell de barris pel següent text:
En els terminis i forma que prevegi el Pla estratègic de Participació, que ha de desplegar
els diferents instruments previstos al Reglament de Participació, crear l'òrgan estable de
participació del Barri del Carme que tingui com a objectiu tractar de manera transversal i
amb visió de futur totes les realitats socials, personals i econòmiques que s'esdevenen al
barri donant veu a la diversitat i treballant els temes de manera profunda i reflexionada
( Articles 24 i 56-63)
S’aprova per unanimitat.

