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SERVEIS DE TERRITORI I URBANISME
5. Secretaria General. Modificació dels Estatuts de la Mancomunitat Intermunicipal «Serveis
Mancomunats dIncineració dels Residus Urbans».

•

La modificació dels estatuts de SIRUSA ve donada per una ampliació en els serveis que
durà a terme l’empresa, més enllà de la incineració, per una estratègia de gestió integral de
residus. La Cup votem a favor.
S’aprova per unanimitat.

6. Vicealcaldia. Aprovació de l'adhesió de l'Ajuntament de Reus a la Declaració per una Agenda
Urbana de Catalunya.

•

S’esmena la responsabilitat per part de les ciutats per fer front als reptes que es plantegen a
nivell mundial, tant en l’àmbit mediambiental com en l’àmbit econòmic i social. Per això
s’ha elaborat una Agenda Urbana de Catalunya, per un model de desenvolupament urbà
equilibrat, sostenible i integrador.
La Cup estem d’acord amb els principis i eixos d’aquesta Declaració per una Agenda
Urbana de Catalunya, però temem que acabin sent «bones paraules» sense accions efectives
al darrera. Fa molts anys que ens anem sumant a tot un seguit de Declaracions i Agendes
totalment protocolari i gens efectiu.
El punt queda aprovat pel vot a favor del govern i el PSC i 6 abstencions de Ciutadans i la
CUP.
SERVEIS D'HISENDA I SERVEIS GENERALS

7. Intervenció. Donar compte de la Liquidació del Pressupost de l'exercici 2019.

•

Posem en valor el romanent de més de 3,2 milions d’euros i que puguem destinar el 20% a
despesa social, però recordem que queda el 80%. Malauradament, l’Ajuntament està
subjecte a una recentralització de l’Estat i per això insistim en la supressió d’aquelles lleis
que ens resten autonomia com la de l’ARSAL o de l’article 135 de la C.E que prioritza el
pagament del deute per davant d’altres despeses.
Pensem amb les nostres eines què fem amb els diners públics.

8. Intervenció. Modificació de l'Ordenança fiscal núm. 3, reguladora de l'Impost sobre béns
immobles.

•

Pel que fa a les bonificacions de l’IBI per aquells habitatges que instal·lin plaques solars, la
Cup trobem aquesta mesura totalment insuficient. La quantitat econòmica per instal·lar
plaques solars és volt elevada en comparació a aquestes ajudes. Pensem que la mesura no té

en compte les desigualtats socials i que està pensada per empreses o indústria. Per això ens
abstenim en aquest punt.
9. Intervenció. Modificació de l'Ordenança fiscal núm. 18, reguladora de les taxes per
l'aprofitament del vol, sòl i subsòl de la via pública.

•

Hi fotem a favor perquè el trobem necessari en aquests moment, encara que creiem que
s’hauria de compensar també als locals que no tenen terrassa.
S’aprova per unanimitat.

10. Coordinació Jurídica entre l’Ajuntament i les empreses municipals i de Defensa
Jurídica. ASSOCIACIÓ MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA: Recurs de cassació contra la
sentència de 27.11.2019 del Tribunal Superior Justícia de Catalunya que confirma la nul·litat de
l'acord d'adhesió.

•

La CupReus votem a favor del recurs de cassació contra la sentència sobre la nul·litat de
l’adhesió a l’AMI, però posem de manifest que aquesta batalla judicial amb la justícia
espanyola és absurda i que no portarà enlloc. El resultat serà gastar més diners públics i no
s’estan buscant alternatives per garantir la participació, ja que per exemple, potser es podria
solucionar canviant els estatuts.
Per tot plegat, una vegada més instem precisament a això, a trobar la fórmula (que pot ser un
canvi els estatuts.... es que no cal ni desobeir, coi) per garantir la participació de Reus a
l’AMI. I, per suposat, ens posem a disposició per trobar les fórmules que ho permetin.
El punt s’aprova pel vot a favor del govern (ERC, JxCat i Ara Reus) i la Cup i amb 6 vots en
contra de PSC i Ciutadans.
PROPOSTES DELS GRUPS MUNICIPALS

11. Proposta de resolució de Ciutadans pel recolçament de la llibertat d’elecció educativa.

•

Votem en contra de la proposta de Cs que apel·la a la «llibertat d’elecció educativa» ja que
en el fons el que es demana és finançament a les escoles concertades. No podem apostar per
la llibertat de centres quan la concertada avala la desigualtats socials i mercantilitza
l’educació. La Cup apostem per una escola 100% pública, que garanteix la universalitat i la
equitat per l’accés de l’educació.
El punt 1 s’aprova amb el vot a favor de JxCat, ERC, Ara Reus i PSC i amb el vot en contra
de la Cup.
El punt 2 es rebutja amb el vot en contra de JxCat, ERC, Ara Reus, PSC i la Cup i vot a
favor de Ciutadans.
El punt 3 es rebutja amb el vot en contra de JxCat, ERC, Ara Reus, PSC i la Cup i vot a
favor de Ciutadans.
El punt 4 es rebutja amb el vot en contra de JxCat, ERC, Ara Reus, PSC i la Cup i vot a
favor de Ciutadans.
El punt 5 s’aprova amb 23 vots a favor de JxCat, ERC, Ara Reus, PSC i 3 vots en contra de
la Cup.

12. Proposta de resolució del PSC-CP per a que la Demarcació de Tarragona formi part de la
Xarxa certificada de zones verdes de la Unió Europea.

•

Aquesta moció parla d’etiquetar diferents zones dins de la Unió Europea en funció que el
sistema sanitari sigui operacional, que la taxa d’infecció sigui baixa i que els riscos futurs
siguin manejables. A l’exposició de motius del PSC es parla del foment del turisme en zones
concretes, fet que pot donar a la massificació. Cal valorar per tant, els danys, en la manca de
serveis i en la qualitat d’aquest turisme.
Aquesta mesura beneficia als grans hotelers, a les cadenes aèries i les companyies turístiques
però perjudica les persones que hi vivim i el medi ambient i també fomenta la precarietat
laboral.
La moció s’aprova amb el vot a favor de JxCat, ERC, Ara Reus, Ciutadans i PSC i el vot en
contra de la Cup.

13. Moció de Ciutadans per al foment de la inclusió de les persones més vulnerables en les
festes i celebracions de la ciutat.

•

Aquesta proposta no s'entén. Se suggereix crear dues festes paral·leles que no porten a cap
mena d’integració, més aviat al contrari. Enlloc de crear una festa sense música ni llums, es
podria adequar el volum o limitar uns horaris i espais.
Votació separada:
Punt número 1 s’aprova amb 24 vots a favor per part del govern, Ciutadans i PSC i 3
abstencions per part de la Cup.
Punt número 2 s’aprova amb 24 vots a favor per part del govern, Ciutadans i PSC i 3
abstencions per part de la Cup.
Púnt número 3 es rebutja amb 15 vots en contra de govern, 9 a favor per part de Cs i PSC i 3
abstencions per part de la Cup.
Punt número 4 es rebutja amb 15 vots en contra de govern, 9 a favor per part de Cs i PSC i 3
abstencions per part de la Cup.

14. Moció del PSC-CP per a que Reus presenti la seva candidatura al Concurs Capital Europea
de la Innovació.

•

La Cup preguntem que les condicions del concurs s’hauria de tenir un projecte iniciat.
Segurament aquest any fem tard però és pot ser una bona acció de promoció per a propers
anys.
La proposta s’aprova per unanimiat.

15. Moció de la CUP per l’ampliació d’espais pels vianants i per la creació de carrils bici
provisionals com a estratègia de la mobilitat en el post-COVID-19. Es retira aquest punt.
16. Moció de la CUP referent al procés de desinfecció de les dependències municipals per la
pandèmia de la COVID-19.

•

Posem de manifest que l’ajuntament no actua de manera transversal en la compra i
utilització d’aquestes màquines s’ozó per desinfecció de Coronavirus. L’ajuntament ha
d’actuar com a servei públic, amb garanties i seguretat. Acceptem esmena i demanem al
govern que retiri de manera immediata el tractament amb ozó mentre que no hi hagi un
informe de recomanació de la Generalitat, es conegui la seva efectivitat i efectes a la salut.
S’aprova per unanimitat.

17. Moció de la Cup referent a l’establiment de la targeta resident.

•

Demanem crear una targeta resident d’aparcament per aquelles persones residents, de
manera que hi hagi una tarifa i condicions més favorables per aquelles persones que
aparquen per necessitat i residència en detriment d’aquelles que ho fan per oci, de manera
esporàdica. També demanem la possibilitat d’adaptar la tarifa al 50% per aquelles persones
en situació d’atur.
Es rebutja amb 15 vots en contra del govern, 6 abstencions del PSC i 6 vots a favor per part
de la Cup i de Ciutadans.

Assumptes sobrevinguts, si s'escau.
18. Precs i preguntes.

La Cup realitzem preguntes en dos àmbits.
El primer en relació a les sancions de la Guàrdia Urbana durant el confinament.
•

Se’ns facilitarà un document amb el detall de les respostes.

La segona en relació a les obres de la boca de la mina i l’afectació a l’arbrat.
•

S’ens respon que les rases de 80 cm de profunditat corresponen a les necessitats de la
instal·lació de protecció elèctrica d’enlluernat. Aquestes rases figuraven a la planificació
actual i s’han modificat degut a unes canalitzacions d’aigua.

