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SERVEIS D'HISENDA I SERVEIS GENERALS
6. Economia i Coneixement. Aprovació de les bases i de la convocatòria per a l’impuls a la
transformació digital de les pimes, cooperatives, autònoms i professionals.
Ens abstenim. Es limita a una partida pressupostària econòmica i no pensa en cobrir totes les
peticions. A més, es concedeixen per ordre de petició i no per prioritat o afectació de la COVID.
D’altra banda, sense distribuïdora municipal els autònoms i empreses cauen en mans d’empreses
de repartiment que vulneren els drets dels treballadors.
21 vots a favor de JxReus, ERC, Ara Reus, PSC i Raul. 2 vots en contra de Ciutadans i 3
abstencions de la CUP.

El debat dels punts 7 al 15 es realitza de manera conjunta. Votació separada.
Creiem que els pressupostos no s’adeqüen a la situació de crisi generada per la COVID. Són
extremadament optimistes ja que preveuen l’obertura al 100% de totes les dependències
municipals i tampoc donen resposta a les necessitats socials.

7. Gestió Econòmica i Pressupostària. Expedient de modificació de crèdits. Aplicació resta
romanent de tresoreria exercici 2019.
S’aprova amb 17 vots a favor de JuntsxREus, ERC, Ara Reus i Ciutadans, 1 abstenció i 3 vots en
contra de la CUP.

8. Intervenció. Aprovació del Pressupost de la Corporació corresponent a l'exercici 2021.
S’aprova amb 15 vots a favor de Junts, ERC i Ara i 13 vots en contra de Ciutadans, PSC, la CUP.

9. Intervenció. Modificació de l'Ordenança fiscal núm. 1 General de Gestió, Recaptació i inspecció
dels tributs i altres ingressos de dret públic Local.
S’aprova amb 24 vots a favor per Junts, ERC, PSC, Cutadans i Raul i 3 abstencions de la CUP.

10. Intervenció. Modificació de l'Ordenança Fiscal núm. 3, Ordenança reguladora de l'Impost sobre
Béns Immobles.
S’aprova amb 22 vots a favor del govern i PSC i Raul, 2 en contra de ciutadans i 3 en contra de la
CUP.

11. Intervenció. Modificació de l'Ordenança fiscal núm. 5, reguladora de l'Impost sobre
construccions, instal·lacions i obres.
S’aprova amb 22 vots a favor de Junts, ERC, Ara, PSC i Raul Meléndez i 5 abstencions de la CUP
i Ciutadans.

12. Intervenció. Modificació de l'Ordenança fiscal núm. 15, reguladora de la taxa per la prestació
de serveis urbanístics.
S’aprova amb 22 vots a favor de Junts, ERC, Ara, PSC i Raul Meléndez i 5 abstencions de la CUP
i Ciutadans.

13. Intervenció. Modificació de l'Ordenança fiscal núm. 18, reguladora de la taxa per utilització o
aprofitament del vol, sòl i subsòl de la via pública.
S’aprova amb 24 vots a favor de Junts, ERC, Ara, PSC, Ciutandans i Raul Meléndez i 3
abstencions de la CUP.

14. Intervenció. Modificació de l'Ordenança núm. 20, reguladora de la taxa per 17/11/2020
aprofitament especial o utilització privativa del domini públic a favor d'empreses o entitats
explotadores de serveis de subministraments.
S’aprova amb 22 vots a favor de Junts, ERC, Ara, PSC i Raul Meléndez, 3 vots en contra de la
CUP i 2 abstencions de Ciutadans.

15. Intervenció. Modificació de l'Ordenança núm. 22, reguladora del preu públic de servei de
recollida de residus comercials i industrials assimilables als municipals.
S’aprova amb 24 vots a favor de Junts, ERC, Ara, PSC, Ciutandans i Raul Meléndez i 3 vots en
contra de la CUP.

SERVEIS DE TERRITORI I URBANISME
16. Secretaria general. Inici de l'expedient per acreditar la conveniència i oportunitat de la
iniciativa pública municipal per a l'exercici de l'activitat econòmica de comercialització d'energia
elèctrica.
La CUP valorem que aquest estudi es basa en la viabilitat econòmica, menyspreant el benefici
mediambiental. A més, No s'ha fet un estudi de l'espai disponible i, donat l’aprovació de
l’ordenança núm. 18 al mateix ple, sospitem que el que vol el govern és externalitzar el servei, i
com a CUP, defensem una empresa 100% pública.
S’aprova amb la negativa de la CUP.

PROPOSTES DELS GRUPS MUNICIPALS
17. Proposta de declaració de la CUP per impulsar un model públic i de qualitat a les residències i
en l’atenció a la gent gran.
No prospera la moció. 3 vots a favor per part de la CUP, 23 vots en contra de Junts, ERC, Ara i
Ciutadans i una abstenció del regidor Raul Meléndez.

MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
18. Moció de CIUDADANOS per impulsar un Pla de rescat social i econòmic per a les famílies,
autònoms, empreses i sectors associatius, culturals i esportius de Reus davant la crisi del segon
rebrot de la COVID19.
En un inici la CUP podíem haver donat suport, ja que fa referència a cobrir unes necessitats socials
urgents que ara mateix no s’està cobrint per part del govern. No obstant, l’acceptació de l’esmena e
govern, que deixa per més endavant unes necessitats urgents, li treu tot el sentit, i per tant, ens
strem en contra.
La moció s’aprova amb 24 vots a favor per part de Ciutadans, Junts, ERC, Ara, PSC i Raul i 3 en
contra de la CUP.
19. Moció de CIUDADANOS referent al reconeixement social i laboral dels treballadors del Servei
d'Atenció Domiciliària de Reus.
La moció s’aprova per unanimitat.
20. Moció de la CUP referent a la lluita contra la violència masclista i la seva afectació per la
COVID19.
La proposta s’aprova amb 25 vots a favor per part de Junts, ERC, Ara, PSC, la CUP i Raul
Meléndez i 2 vots en contra per part de ciutadans.
21. Moció del PSC per a millorar l’atenció a les persones sense sostre.
La CUP donem suport a la proposta. La moció s’aprova per unanimitat.
22. Moció del PSC-CP referent a l’eliminació de la viòlencia vers les dones.
La CUP donem suport a la proposta i remarquem el discurs de feminisme de classe.
La moció s’aprova per unanimitat, excepte el punt 4, que es rebutja per part del govern i amb
l’abstenció de ciutadans.
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