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3. Informació de l’Alcaldia. Moció aprovada prèviament per la Junta de Portaveus per tal de
disposar de de totalitat del superàvit municipal per donar resposta a la crisi social i econòmica
derivada de la Covid-19.
ABSTENCIÓ. La Cup valorem positivament la postura municipalista però creiem que la
proposta no va a l’arrel ni aborda de manera estructural a solucionar les mancances
econòmiques i socials, així com que tampoc en reforçar els serveis públics.
La moció s’aprova amb el suport de tots els grups municipals excepte l’abstenció de la
Cup.

MOCIONS DE L'ALCALDIA
4. Alcaldia. Donar compte dels Bans i Decrets de l’Alcaldia adoptats en relació a l’Estat d'Alarma
declarat pel Govern de l'Estat i el d'Emergència declarat per les autoritats de la Generalitat de
Catalunya.
5. Alcaldia. Donar compte de diverses resolucions de l’Alcaldia en matèria d’organització
municipal.
6. Alcaldia. Nomenament de membres i representants en distints òrgans, organismes i entitats.
SERVEIS DE TERRITORI I URBANISME
A FAVOR. S’aprova per unanimitat.
7. Gestió Urbanística. Aprovació definitiva de l'Estudi de detall carrer del Roser, Àrea 4.74 "Forn
del Soto", presentat per EDIRESA-2, SL.
EN CONTRA. S’hauria de prioritzar acabar les obres ja iniciades i aprofitar les
construccions actuals abans de construir-ne de noves. A mé, amb aquesta obra es
carreguen una zona verda i no som partidaris de donar llicències a entitats privades.
S’aprova amb 24 vots a favor del govern, Cs i PSC i amb el vot en contra de la CUP.
ACTIVITATS DE LA PERSONA
8. Educació. Aprovació dels preus públics dels serveis educatius de 0-3 anys, escoles bressol
municipals.
A FAVOR. És una de les primeres iniciatives que fugim de les bonificacions i subvencions,
ja que el sistema de pagament es relaciona de manera directa amb l’índex de renda.
El punt s’aprova amb 24 vots a favor del govern, PSC i la Cup i 3 vots en contra pel grup
municipal de Ciutadans.

PROPOSTES DELS GRUPS MUNICIPALS

9. Proposta de resolució Moció del PSC per reforçar l’atenció primària.
A FAVOR. La Cup ens mostrem favorables a garantir l’atenció primària als barris per tal
d’evitar la centralització dels serveis i afavorir el seu accés als sectors de la població més
vulnerables. Encara això, creiem que el fet de retornar competències no ens garanteix uns
millors recursos a la sanitat ni ens evita les retallades. Cal fugir del model de gestió
sanitària públic i privat i potenciar un model de gestió 100% públic.
La moció queda queda rebutjada amb 14 vots en contra del govern i 13 vots a favor per
part del PSC, Ciutadans i la Cup.

MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
10. Moció de la CUP referent a l’anàlisi de les conseqüències de la COVID-19 en matèria
d'educació.
Fent referència a la bretxa digital i l’accés a Internet, la Cup plantegem dissenyar un Pla
Educatiu i Social de Ciutat de manera estratègia per pal·liar les desigualtats socials en
relació a l’educació i que s’han vist agreujades per l’epidèmia.
La moció queda rebutjada amb 15 vots negatiu del govern i 12 vots a favor per part de la
Cup, el PSC i Ciutadans.
11. Moció de la CUP per a la creació d’una targeta moneder d’impacte social.
La Cup proposem la creació d’una targeta moneder d’impacte social per tal de carregar-hi
l’import econòmic acordat. Aquesta targeta només podrà ser utilitzada per comprar
productes de primera necessitat. També proposem l’elaboració d’un conveni amb el
comerç local i de proximitat.
Acceptem esmena del govern per afegir a la proposta «en un futur proper». No acceptem
esmena de Ciutadans.
La moció s’aprova amb 24 vots a favor per part del govern, PSC i la Cup i l’abstenció de
Ciutadans.
12. Moció de la CUP per refer el pressupost municipal per 2020.
La Cup proposem refer el pressupost municipal garantint la participació dels grups
municipals representats a l’Ajuntament de Reus i de les tres taules sectorials, així com la
creació de tres taules sectorials a nivell municipal d’àmbit social, econòmic i cultural.
El primer punt referent a la creació de les taules sectorials s’aprova amb 24 vots a favor
per part del govern, la Cup i PSC i amb l’abstenció de Cs. El segon punt queda rebutjat
pels 15 vots en contra del govern, 3 abstencions per part de Ciutadans i 9 vots a favor per
part de la Cup i PSC.
13. Moció del PSC referent a un Pacte de Ciutat per a la reconstrucció.
ABSTENCIÓ. Per responsabilitat, la Cup ens abstenim. Creiem que tots aquests pactes i
acords no posen ser una simple gesticulació, com ha passat anteriorment, sinó que cal
treballar-hi i desenvolupar la feina.

El primer punt de la moció es rebutja amb els 15 vots en contra de govern, 9 vots a favor
per part de PCS i Ciutadans i l’abstenció de la CUP. El segon punt de la moció també es
rebutja pels 15 vots en contra del govern, 6 vots a favor del PSC i l’abstenció de la Cup i
Ciutadans.
14. Moció de Cs per protegir als professionals que estan afrontant en primera linia la
COVID-19.
EN CONTRA. Posen en el mateix sac al personal sanitari i la policia. Creiem que no està
adaptada a la situació del moment. La Cup rebutgem frontalment la figura de exèrcit a la
ciutat i a qualsevol territori.
El primer punt de la moció queda rebutjada amb 18 vots en contra per part del govern i la
Cup i 9 vots a favor per part de Ciutadans i el PSC.
El segon punt de la moció queda aprovat amb 24 vots per part de Ciutadans, el PSC i el
govern i amb el vot en contra de la Cup.
El punt tres queda rebutjat amb 18 vots en contra per part del govern i la CUP i 9 vots a
favor per part de Ciutadans i PSC
El punt quatre queda rebutjat amb 18 vots en contra per part del govern i la CUP i 9 vots a
favor per part de Ciutadans i PSC
El punt cinc queda aprovat amb 24 vots a favor per part de Ciutadans, el govern i el PSC i
3 vots en contra per part de la Cup.
El punt sis queda rebutjat amb 18 vots en contra per part del govern i la CUP i 9 vots a
favor per part de Ciutadans i PSC.
15. Moció de Cs referent a programes per combatre l’aïllament social de la gent gran.
ABSTENCIÓ. No podem votar en contra d’una moció amb la intenció de combatre
l’aïllament social de la gent gran. No obstant, la proposta enumera un seguit de programes
d’entitats privades i a nivell universal sense valorar com s’ajusten a la nostra ciutat. També
creiem necessari considerar que la soledat va molt lligades a l’entorn social i econòmic de
les persones i que no és el mateix viure sola que sentir-se sola.
La moció s’aprova amb 24 vots a favor per part de Ciutadans, el govern i PSC i abstenció
de la Cup.
Precs i preguntes.
La Cup formula dues preguntes:
Referent a les ajudes municipals a les persones que viuen en habitatges de protecció
oficial: Quina flexibilitat en el pagament i condonació del lloguer s’ha dut a terme?
La regidora Pallarès respon que s’ha contactat amb els llogaters per veure quina és la
seva situació i fer les moratòries que siguin convenients. També s’han posat en contacte
amb serveis socials quan la situació ha passat a ser d’extrema necessitat.
Referent als mecanismes d’empadronament a la nostra ciutat: Quin reglament es segueix per
empadronar les persones que ho demana, quines persones han demanat l’empadronament i a
quines persones se’ls hi ha rebutjat?
La regidora Caballero assegura que no s’ha vulnerat cap dret i que en el cas de persones
que no poden acreditar l’habitatge amb documentació s’aplica un procediment
extraordinari a partir d’un informe de serveis socials i inspecció de la guàrdia urbana.

