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4. Informe de la Sindicatura Municipal de Greuges de l’exercici 2019.
El Síndic de Greuges és un espai on es recullen queixes i demandes de la ciutadania. En
aquest sentit, a la ciutat de Reus hi ha una demanda crucial que és el no tancament del
Mercat del Carrilet. Creiem que suprimir un mercat municipal és suprimir el dret a produir
i fer viu un barri. A més, destaquem que és una demanda encapçalada majoritàriament
per dones.
MOCIONS DE L'ALCALDIA
5. Alcaldia. Donar compte dels 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.
6. Alcaldia. Donar compte de resolucions de l’Alcaldia en matèria d’organització municipal.
7. Alcaldia. Nomenament de membres i representants en distints òrgans, organismes i entitats.
SERVEIS D'HISENDA I SERVEIS GENERALS
8. Assessoria Jurídica. Aprovació definitiva de la modificació puntual de l'Ordenança de Civisme
a la ciutat de Reus.
La Cup creiem que aquesta Ordenança de Civisme criminalitza la pobresa, la mendicitat i
la circulació amb bicicleta i patinet. Pel que fa a les modificacions, impulsades per
BiciCamp, creiem que la regulació hauria de pertocar al Reglament de Circulació abans
de multar i tractar d’actituds incíviques. També recordem que fa anys que esperem
l’aplicació del Pla de la Bicicleta.
Per tot això, La Cup votem en contra.
9. Secretaria General. Aprovació definitiva del nou Reglament Orgànic Municipal (ROM) de
l'Ajuntament de Reus.
La Cup ens abstenim.
10. Seguretat, Convivència i Civisme. Aprovació inicial del Document únic de protecció civil
municipal (DUPROCIM) de l’Ajuntament de Reus.
La Cup ens abstenim.
El resultat de la votació és de 24 vots favorables (JuntsXCat, ERC, Ara Reus i PSC) i 3
abstencions de la Cup.

11. Servei d’Aprovisionaments, Contractació i Patrimoni.- Aprovació del plec de clàusules
administratives i tècniques particulars que ha de regir 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.
La Cup votem en contra en relació al punt sobre la licitació del servei de neteja viària i
recollida de residus a la ciutat. A banda que es tracta del model contrari al que nosaltres
defensem, trobem absurd continuar amb aquest procés que només fa que augmentar-ne el
cost. Amb la internalització d’aquest servei, podríem prioritzar el criteri ambiental vers
l’econòmic i garantir els drets dels treballadors. A més, vistes unes modificacions d’estatuts
de SIRUSA, és el moment de fer els tràmits perquè sigui aquesta empresa pública qui
gestionés el servei de neteja i recollida de la brossa.
El punt s’aprova amb 15 vots favor de JuntsXCat, 6 en contra de Cs i la Cup i 6
abstencions del PSC.

SERVEIS DE TERRITORI I URBANISME
12. Oficina d'Habitatge. Creació del Consell Municipal de l'Habitatge i aprovació inicial del seu
reglament de funcionament.
Vam ser la Cup qui vam proposar la creació d’aquest Consell Municipal d’Habitatge i per
tant, ens mostrem a favor.
El punt s’aprova amb unanimitat.

13. Oficina d'Habitatge. Aprovació de l'annex a l'Addenda de pròrroga per a l'any 2020 del
Conveni relatiu a l'Oficina Local d’Habitatge, en relació amb la tramitació dels ajuts per a
minimitzar 'limpacte del Covid-19 en els lloguers de l'habitatge habitual.
La Cup votem a favor, encara que recordem que quan es tracta de complir deures, la
ciutadania hi està obligada però quan es tracta de complir amb els seus drets, l’Ajuntament
no sempre hi compleix.
El punt s’aprova per unanimitat.

PROPOSTES DELS GRUPS MUNICIPALS
14. Proposta de resolució del GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS DE REUS (CS) contra la
intervenció de l’estalvi dels municipis per part del Govern de l’Estat.
La Cup trobem que les propostes són correctes, encara que no estem d’acord en
dependre de la voluntat de l’Estat espanyol. Igualment, facilitem la moció amb una
abstenció.

El punt s’aprova amb 18 vots a favor de JuntsxCat, ERC i Ara Reus, Ciutadans i 9
abstencions que corresponen al PSC i la Cup.

15. Proposta de resolució del GRUP MUNICIPAL ERC per regularitzar les persones que es
troben en situació irregular a l’Estat espanyol.
La Cup estem d’acord amb tots els punts però posem sobre la taula la problemàtica de
l’empadronament de persones sense llar a a nostra ciutat.
El primer punt no prospera. Els resultats són 9 vots a favor per part d’ERC i la Cup, 13 vots
en contra de JuntsxReus i PSC i 5 abstencions d’Ara Reus i Ciutadans.
El segon punt s’aprova té 24 vots a favor corresponent a ERC, JuntsxReus, PSC, la Cup i
Ara Reus i 3 abstencions de Ciutadans.
El tercer punt s’aprova té 24 vots a favor corresponent a ERC, JuntsxReus, PSC, la Cup i
Ara Reus i 3 abstencions de Ciutadans.
MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
16. Moció del GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS DE REUS (CS) per preservar i fer efectiva la
conciliació laboral i la reducció de la bretxa salarial provocada per la crisis de la COVID-19.
Ens abstenim ja que les propostes poden ser bones però els motius de la moció
necessiten una major anàlisi, tenint en compte la conciliació familiar i que el teletreball no
suposi precarització laboral de les treballadores, així com que la dependència també es
dóna cap a les persones ascendents (gent gran).
La moció es rebutja amb 6 vots a favor de Cs i PSC, 15 vots en contra de JuntsxReus,
ERC i Ara Reus i 3 abstencions de la Cup.
17. Moció del GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP) per la
dignificació de les tasques de cures i per la millora de les condicions de treball de les treballadores
del Servei d’Atencio Domiciliària.
Reivindicar el servei de les tasques de cures significa donar-li un valor i dignificar els drets
de les persones que el realitzen.
Es demana i s’accepta la votació per separat.
El punt 1 es denega amb 21 vots en contra de govern i PSC, 3 vots a favor de la Cup i 3
abstencions de Ciutadans.
El punt 2 s’aprova amb 12 vots a favor de la Cup, PSC i Cs i 15 en contra de govern.
18. Moció del GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP) per a la
creació d’una Comissió especial de Treball de Barris.
La proposta no prospera amb 12 vots a favor per part del PSC, Cup i Ciutadans i 15 vots
en contra del govern.

19. Moció del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA –
CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP) per a la implantació d’accions de desenvolupament
comunitari al Barri de La Sardana que fomentin la convivència i la cohesió social.
La moció es rebutja amb 15 vots negatius del govern i 12 vots a favor de la Cup,
Ciutadans i PSC.
20. Moció del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA –
CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP) per un Reus més verd.
La Cup afavorim aquesta moció, ja que proposa augmentar les zones verdes a la ciutat,
una demanda que la nostra formació fa temps que defensem.
La moció s’aprova per unanimitat.
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