INFORME PLE REUS
22/05/2020
ORDRE DEL DIA
1. Ratificació de la concurrència de circumstancies i necessitat de celebrar de forma
telemàtica aquesta sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Reus.
•

La CUP portem setmanes demanant la presencialitat dels plens.

2. Aprovació de les actes del Ple de les sessions de 22 i 24 de juliol de 2020.
3. Informació de l’Alcaldia.
MOCIONS DE L'ALCALDIA
4. Alcaldia. Donar compte de Bans i Decrets de l'Alcaldia adoptats en motiu de l'emergència
sanitària derivada de la COVID-19.
5. Alcaldia. Donar compte de resolucions de l’Alcaldia en matèria d’organització municipal.
6. Alcaldia. Nomenament de membres i representants en distints òrgans, organismes i entitats.
BENESTAR SOCIAL I CIUTADANIA
7. Secretaria General. Autorització a la societat municipal CENTRE MQ REUS, S.A. a l'adhesió
al Consorci de Salut i Social de Catalunya.
•

Votem en contra.
SERVEIS D'HISENDA I SERVEIS GENERALS

8. Servei d’aprovisionaments, contractació i patrimoni. Ratificació del decret de l'Alcaldia de
2020001158, de 13 d’agost de 2020, d'oposició al recurs d’apel·lació interposat per l’Ajuntament de
Salou contra la sentència de 25 de maig de 2020 dictada pel Jutjat contenciós administratiu núm. 2
de Tarragona (RO 57/2017).
•

Abstenció.

9. Servei d’Aprovisionaments, Contractació i Patrimoni. Aprovació de l’estudi de viabilitat
previ a la decisió de construir i explotar, en règim de concessió, un centre esportiu amb zona
d’aigües coberta i fitness, a la ciutat de Reus.
Contra.
10. Vicealcaldia. Aprovació del Pla d’emergència en situacions de sequera de l’Ajuntament de
Reus.

•

Votem a favor. Es tracta d’un tràmit administratiu.
PROPOSTES DELS GRUPS MUNICIPALS

11. Proposta de declaració de CIUTADANS per a rebutjar el transfugisme com a pràctica de
corrupció política que dinamita l’estabilitat democràtica de les corporacions locals.
•

No intervenim.

Favorable amb 18 vots a favor, per part de JxCat, ERC i Ara Reus i Ciutadans i 9 en contra per part
de PSC i la CUP.
MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
12. Moció del PSC-CP referent a la creació d’una oficina de protecció de l’animal i per a què
Reus sigui municipi just i respectuós amb els animals.
•

Estem d’acord en molts dels punts de la moció. Creiem que seria positiva la creació d’una
oficina de benestar animal però insistim en la protectora pública, ja que no té sentit que
estigui lligada a l’Última Llar, pels seus antecedents en maltractament animal. També creiem
positiu l’accés al transport públic amb gos. Destaquem però, la contradicció del PSC amb el
Pacte de Teguise: Augmentar les penes per maltractament animal no serveix de res sense
fomentar l’educació en aquest sentit, no prohibir la venda d’animals ni la caça i justificar els
braus sota el paraigües cultural.

Els punts 1, 2, 3, 5 i 6 es rebutgen amb 12 vots a favor pel PSC, la CUP i Ciutadans i 15 vots en
contra del govern. El punt número 4 es rebutjada amb 9 vots a favor pel PSC i la CUP i 18 vots en
contra del govern i Ciutadans. El punt número 7: Prospera amb 24 vots a favor pel PSC, Ciutadans i
el govern i 3 abstencions per part de la CUP. Finalment, el punt número 8 s’aprova per unanimitat.
13. Moció del PSC-CP per a un bon funcionament del curs escolar 2020-2021 i pel foment de
l’equitat als centres educatius de la ciutat.
•

Votem a favor.

14. Moció de CIUTADANS per a l’elaboració d’un pla municipal en contra de l’ocupació
il·legal d’habitatges.
•

Votem en contra.

Votació de tots els punts de la moció excepte el 6: S’aprova amb 18 vots a favor per part de Cs i el
govern i 9 vots en contra del PSC i la CUP.
Punt 6: Es rebutja amb 3 vots a favor de Cs i 24 vots en contra per part del govern, PSC i la CUP.
15. Moció de la CUP-Amunt referent a la modificació del Reglament regulador dels serveis
municipals de subministrament d’aigua i de sanejament d'aigües residuals.
9 vots a favor per part de la CUP i PSC, 15 vots en contra del govern i 3 abstencions de Ciutadans.

16. Moció de la CUP-Amunt per a fomentar la mobilitat sostenible a la ciutat.
S’aprova amb 24 vots a favor per part de la CUP, PSC i govern, amb 3 abstencions de Ciutadans.

17. Precs i preguntes.
Pregunta de la CUP en referència a la seguretat viària davant del Mercadona de l’Onze de Setembre
•

No s’han pogut recollir totes les dades de multes, però la regidora Vàzquez assegura que no
han estat moltes i que aquella zona no és la més conflictiva per volum de trànsit. En relació
a la barana que es demana, des del 15 de juliol es va instal·lar una tanca a un costat del
carrer i no es considera posar-ne cap més a l’altra banda. S’intentarà posar unes torretes per
evitar que els cotxes pugin a la vorera. El mur que es descriu compleix amb la normativa.
Finalment, s’ha fet una reunió amb l’Associació de Veïns i aquests estan satisfets amb les
actuacions.

Pregunta de la CUP amb relació als actes d’odi cap els animals, amb xinxetes amb menjar a
alguns pipicans de Reus
•

El 5 de setembre es va rebre l’avís, es va fer un seguiment al Barri Juroca i es va posar en
contacte amb la persona denunciadora però no va poder donar més informació. No es va
localitzar més restes de salsitxa amb xinxeta. S’arxiva el cas.

