INFORME PLE REUS
21/12/2020

1. Ratificació de la concurrència de circumstancies i necessitat de celebrar de forma
telemàtica aquesta sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Reus.
2. Aprovació de l’acta del Ple de la sessió del 20 de novembre de 2020.
3. Informació de l’Alcaldia.
4. Benestar Social. Ratificació de l’acord adoptat per la Junta de Govern Local en sessió duta a
terme el dia 11 de desembre de 2020 en relació amb l’aprovació de la pròrroga del conveni
de col·laboració interadministrativa entre el Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Reus per a la prestació del servei
de residència assistida per a gent gran dependent, «Residència Horts de Miró», a Reus, per
a l’any 2021.
La CUP votem a FAVOR. S’aprova per unanimitat.

MOCIONS DE L'ALCALDIA
5.
Alcaldia. Donar compte de resolucions de l’Alcaldia en matèria d’organització
municipal.
Entre altres, s’estructura el Consell Municipal d’Habitatge.

6.
Alcaldia. Nomenament de membres i representants en distints òrgans, organismes i
entitats.
S’aprova el nomenament de membres de la CUP al Consell Municipal de Medi Ambient
(Mònica Pàmies com a representant titular i Irene Arjona com a suplent) i al Consell
Municipal de l’Esport (Edgar Fernàndez com a representant titular i Marta Llorens com a
suplent).

SERVEIS D'HISENDA I SERVEIS GENERALS
7.
Servei d’Aprovisionaments, Contractació i Patrimoni. Adjudicació del Lot 1: serveis de
neteja de l’espai públic i serveis de recollida de residus, de la licitació del Servei de neteja de
l'espai públic i recollida de residus municipals, de gestió i manteniment de les deixalleries i de
gestió, manteniment i explotació de la planta de voluminosos de la ciutat de Reus.
CONTRA. Es tracta d’una licitació continuista i de mínims, poc competitiva i que no deixa
marge a la millora del servei en termes mediambientals. Insistim que l’única alternativa per

donar resposta a millores laborals, ambientals i estalvi econòmic és la municipalització del
servei.
15 vots a favor per part de Junts, ERC I Ara; 11 vots en contra de la CUP, PSC i Ciutadans i 1
abstenció de Raul Meléndez.

8.
Servei d’Aprovisionaments, Contractació i Patrimoni. Adjudicació del Lot 2: gestió i
manteniment de les deixalleries, de la licitació del Servei de neteja de l'espai públic i recollida
de residus municipals, de gestió i manteniment de les deixalleries i de gestió, manteniment i
explotació de la planta de voluminosos de la ciutat de Reus.
FAVOR. S’aprova amb unanimitat.

9.
Servei d’Aprovisionaments, Contractació i Patrimoni. Adjudicació del Lot 3: gestió,
explotació i manteniment de la planta de voluminosos, de la licitació del Servei de neteja de
l'espai públic i recollida de residus municipals, de gestió i manteniment de les deixalleries i de
gestió, manteniment i explotació de la planta de voluminosos de la ciutat de Reus.
FAVOR. S’aprova amb unanimitat.

10.
Servei d’Aprovisionaments, Contractació i Patrimoni. Adjudicació del Lot 4: integració
tecnològica, de la licitació del Servei de neteja de l'espai públic i recollida de residus
municipals, de gestió i manteniment de les deixalleries i de gestió, manteniment i explotació
de la planta de voluminosos de la ciutat de Reus.
CONTRA. La CUP només creiem viable la internalització del servei.
S’aprova amb 15 vots favorables de Junts, ERC i Ara, 5 vots en contra de la CUP i Ciutadans i
7 abstencions del PSC i Raul Meléndez.

11.
Intervenció. Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 2,
reguladora de l'Impost d'Activitats econòmiques.
VOTEM EN CONTRA. Ja vam defensar a un ple anterior el rebuig a aquestes ordenances
fiscals. Es tracta d’unes ordenances que no donen resposta a les necessitats de les persones
i donen facilitats a grans empreses. En aquest sentit, tornem a denunciar l’ampliació de
grans superfícies alimentàries a la ciutat i el tancament del Mercat del Carrilet.
S’aprova amb 15 vots a favor de Junts, ERC i Ara, 11 vots en contra del PSC, la CUP i
Ciutadans i una abstenció del regidor no adscrit, Raul Meléndez.

12.
Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 3, reguladora de
l'Impost sobre béns immobles.

VOTEM EN CONTRA. S’aprova amb 15 vots a favor de Junts, ERC i Ara, 11 vots en contra del
PSC, la CUP i Ciutadans i una abstenció del regidor no adscrit, Raul Meléndez.

13.
Intervenció. Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 5,
reguladora de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
VOTEM EN CONTRA. S’aprova amb 15 vots a favor de Junts, ERC i Ara, 11 vots en contra del
PSC, la CUP i Ciutadans i una abstenció del regidor no adscrit, Raul Meléndez.

SERVEIS DE TERRITORI I URBANISME
14.
Desenvolupament Urbà i Via Pública. Aprovació del Pla Local de Prevenció de Residus
de Reus 2021-2026.
VOTEM EN CONTRA. Considerem que aquest Pla arriba tard. Parlen de reduïr sense
percentatges concrets i no d’eliminar o de residu zero. No són objectius prou valents ni
ambiciosos.
El punt s’aprova amb 18 vots a favor de Junts, ERC, Ara, Ciutadans i el regidor Raul
Meléndez, 3 vots en contra de la CUP i 6 abstencions del PSC.

BENESTAR SOCIAL I CIUTADANIA
15.
Serveis Socials. Conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i
l’Ajuntament de Reus, relatiu al desenvolupament del projecte comunitari per a escales del
barri Mas Pellicer a Sant Josep Obrer, corresponent a l’any 2020.
La ratificació del punt sobrevingut s’aprova amb 17 vots favorables de Junts, ERC, Ara i
Ciutadans, 6 vots en contra del PSC i 4 abstencions de la CUP i el regidor Raul Meléndez.
ABSTENCIÓ. Donem suport a què hi hagi un educador social, encara que el conveni no ens
convenç, ja que no té continuïtat ni una estrategia transversal.
S’aprova amb 24 vots a favor de Junts, ERC, Ara, PSC i Raul Melèndez i 3 abstencions de la
CUP.

PROPOSTES DELS GRUPS MUNICIPALS
16.
Proposta de declaració del GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT
POPULAR (CUP) en suport als encausats i encausades per les mobilitzacions postsentència de
la passada tardor.

Des de l’advertència del secretari, fem autoesmena de “exigir” per “demanar” als òrgans
judicials. El govern demana el vot per separat.
La moció s’aprova amb els vots a favor de Junts, ERC, Ara i la CUP i amb 9 vots en contra del
PSC, Ciutadans i Raul Meléndez.

MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
17.

Moció del GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS DE REUS (CS) per rebutjar la discriminació
lingüística del castellà i per garantir l’educació en totes les llengues oficials de l’Estat.

VOTEM EN CONTRA. Considerem que gran part dels arguments que s’utilitzen no s’adeqüen
a la realitat.
2 vots a favor de Ciutadans i 24 vots en contra de Junts, ERC, Ara, PSC i la CUP. Una
abstenció de Raul Melèndez.

18.

Moció del GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS DE REUS (CS) referent a l’impuls de mesures
de suport als firaires.

ABSTENCIÓ. No es poden fer bonificacions sobre una activitat que, per la situació actual,
encara no está permesa, es parlen de protocols sobre els quals l’Ajuntament no té
competencia i, finalment, es demana un ajuda que ja está concedida per la Generalitat.
24 vots favorables de Junts, ERC, Ara i Ciutadans, PSC i Raul Melèndez I 3 abstencions de la
CUP.

19.

Moció del GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP) per promoure
el consum de producte alimentari de proximitat.
Hi ha esmenes i vot per separat.
El primer punt, per la creació d’una CIAP, s’aprova per unanimitat.
El segon punt, per la promoció de la mateixa CIAP, també s’aprova per unanimitat.
El tercer punt, per la limitació del nombre de grans superfícies a la ciutat, es rebutja amb 17
vots negatius per part de govern i Ciutadans i 10 vots favorables de la CUP, PSC i en Raúl
Meléndez.

El quart punt, per la continuïtat del Mercat del Carrilet, es rebutja amb 17 vots negatius per
part de govern i Ciutadans i 10 vots favorables de la CUP, PSC i en Raúl Meléndez.

20.

Moció del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA–
CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP) per incentivar l’ocupació dels locals comercials
buits a la ciutat.

VOTEM A FAVOR. Recolzem que es fomentin que els negocis i professionals ocupin els
espais de la planta Baixa i es lliberi la primera planta per habitatge.
El primer punt no prospera, amb 12 vots favorables de Ciutadans, PSC, la CUP i del regidor
Raul Meléndez i 15 vots en contra del govern.
El segon punt tampoco prospera, amb 12 vots favorables de Ciutadans, PSC, la CUP i del
regidor Raul Meléndez i 15 vots en contra del govern.
El tercer punt es rebutja amb 17 vots en contra de govern i Ciutadans i 10 a favor de la CUP,
PSC i Raul Meléndez.

21.

Moció del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA–
CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP) referent a l’impuls de mesures per garantir els
drets de les persones amb discapacitat física durant la pandèmia.

VOTEM A FAVOR. Considerem positiva la proposta en matèria de drets socials.
La moció s’aprova per unanimitat

