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22 D’ABRIL DE 2021
1. Ratificació de la concurrència de circumstancies i necessitat de celebrar de forma telemàtica
aquesta sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Reus.
S’aprova per majoria amb l’abstenció de la CUP.
2. Aprovació de l’acta del Ple de la sessió del 19 de març de 2021.
3. Informació de l’Alcaldia.
S’informa de l’augment dels carrers amb nom de dona a la ciutat. Entre altres temes es destaca la
presentació del pla estratègic ‘Reus Horitzó 32’ i els nous trajectes aeris de l’aeroport de Reus a les
Illes Canàries.
En relació a la proposta de reducció de l’IVA en sectors com l’esport i l’estètica, destaquem que la
reforma dels impostos no ha d'anar relacionada de manera sectorial, sinó que es necessita una
reforma fiscal del primer a l'últim punt. Tot i així, facilitem la proposta amb el vot a favor.
Les propostes s’han aprovat per unanimitat en Junta de Portaveus.

HONORS I DISTINCIONS
4. Concessió de la Menció Honorífica Municipal, a títol pòstum, al Sr. Bartolomé Pluma
Marianas.
S’aprova per majoria excepte dos abstencions del grup municipal de Ciutadans.

SERVEIS D'HISENDA I SERVEIS GENERALS
5. Assessoria Jurídica. Modificació puntual del Reglament de venda no sedentària en mercats
marxants de la ciutat de Reus.
Després que en Comissió Informativa traslladéssim diferents propostes de modificació al
Reglament, com la prohibició en la venda d’animals vius, i que aquests s’hagin recollit finalment,
votem a favor.
S’aprova per majoria amb 9 abstencions del PSC, Ciutadans i el regidor no adscrit, Raül
Meléndez.

6. Gestió Econòmica i Pressupostària. Expedient de modificació de crèdits del pressupost de
2021.
Creiem que parlar d'endeutament o superàvit és una arma de doble tall fàcilment manipulable i que
el govern ha d'actuar de manera assertiva i amb responsabilitat independentment del romanent o
que tinguem una economia sanejada. No podem parlar del superàvit per donar ajudes com si fossin
un acte de caritat. Un ajuntament ha d'actuar per la redistribució dels recursos.
El punt s’aprova amb 15 vots a favor corresponents al JunsXReus, ERC i Ara Reus i 12
abstencions del PSC, la CUP, Cs i el regidor no adscrit Raül Meléndez.

7. Hisenda. Imposició i Ordenació de Contribucions especials a aplicar amb motiu de l’execució
del projecte de pavimentació i serveis dels carrers Miró, Santa Helena i Verge Maria de la nostra
ciutat.
La CUP defensem el manteniment de la via pública a tota la ciutat, de manera inclusiva. Ara bé,
critiquem el poc marge que s’ha donat a la ciutadania per fer al·legacions, atès que es parla de
«pavimentació» enlloc d'arranjament del paviment, que hagués donat la possibilitat a conservar les
llambordes existents.
El punt s’aprova amb 15 vots a favor corresponents al JunsXReus, ERC i Ara Reus, 10 abstencions
del PSC, la CUP i el regidor no adscrit Raül Meléndez i 2 vots en contra de Cs.

8. Intervenció. Donar compte al Ple de la liquidació del pressupost de l’exercici 2020 de
l’Ajuntament de Reus i els seus Organismes Autònoms.
9. Intervenció. Modificació de la plantilla del personal de l'Institut Municipal Reus Cultura.
La CUP ens abstenim atès que no suposa cap modificació pressupostària. També posem en valor el
fet que es segueixi treballant en la internalització dels treballadors dels organismes autònoms a la
plantilla de l’Institut Reus Cultura i de l’IMFE Mas Carandell.
S’aprova amb 15 vots a favor corresponents al JunsXReus, ERC i Ara Reus i 12 abstencions del
PSC, la CUP, Cs i el regidor no adscrit Raül Meléndez.

10. Servei d'Aprovisionaments, Contractació i Patrimoni. Aprovació de la modificació dels
termes de la pròrroga, fins a nova adjudicació, del contracte del servei de neteja de l'espai públic i
de recollida de residus municipals, formalitzat en data 1 de gener de 2010.
Més enllà del tràmit administratiu donat per la impugnació del contracte, destaquem que el servei
de recollida de residus i neteja viària torna a estar en mans d’una gran empresa com Fomento,
Construcciones y Contratas. No compartim el model externalitzat en el servei de recollida de
residus i neteja viària.
S’aprova amb 18 vots a favor corresponents al JunsXReus, ERC, Ara Reus, Cs i el regidor no
adscrit Raül Meléndez i 9 abstencions del PSC, la CUP.

11. Vicealcaldia. Aprovació de l'adhesió de l'Ajuntament de Reus a l’Aliança Catalunya 2030.
Els objectius de l’Aliança Catalunya 2030 són utòpics i ens genera certa desconfiança, atès que en
diverses ocasions l’Ajuntament s’ha adherit a tot tipus de manifestos sense emprendre cap acció
efectiva. D’altra banda, destaquem que sense un canvi de model socioeconòmic realment és
impossible assolir cap d’aquests objectius.
El punt s’aprova amb 24 vots a favor corresponents al JunsXReus, ERC, Ara Reus, PSC, Cs i el
regidor no adscrit Raül Meléndez i 3 abstencions la CUP.

ACTIVITATS DE LA PERSONA
12. Cultura i Política Lingüística. Aprovació dels preus públics de les entrades per espectacles i
de les inscripcions per a professionals assistens a la XXV Edició de la Fira del Circ de Catalunya –
TRAPEZI.
Tot i que entenem la dinàmica de la programació, no compartim el fet que hi hagi diferents preus
per als espectacles quan l’objectiu és apropar la cultura a tothom. Caldria valorar el context per
apropar la cultura a totes les classes populars i que no sigui discriminatori.

MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
13. Moció del PSC de mesures per reduir la precarietat de la joventut reusenca.
Tot i la complexitat de la moció per l’elevat nombre d’acords i la seva dificultat en el debat, de
manera genèrica estem d’acord amb el sentit de la moció.
S’aprova per unanimitat.

14. Moció del PSC per millorar la qualitat de vida dels veïns i veïnes del barri de la Muralla.
Tot i que podem considerar aquesta proposta com clientelar i amb poca profunditat, considerem
que tenen la voluntat de millorar determinats aspectes del barri. Per això, donem suport a la moció.
La moció no prospera, amb 15 vots en contra de JuntsXReus, ERC i Ara Reus i12 vots favorables
del PSC, la CUP, Ciutadans i el regidor no adscrit, Raül Meléndez.

15. Moció de Ciutadans per a soterrar les línies d’alta tensió de l’urbanització «el Pinar».
Votació favorable per unanimitat.

16. Moció de la CUP per a soterrar les línies d’alta tensió a tot el nucli urbà.

17. Moció de Ciutadans per a la implantació d’un Pla Local de prevenció del suïcidi i salut mental.
Coincidim que el suïcidi és la punta de l’iceberg d’un seguit de problemes invisibilitzats i
considerem que l’administració pública hauria de treballar en la prevenció i formació per
l’estabilitat emocional.
La moció és favorable per unanimitat.

18. Moció del Regidor no adscrit per a l’eliminació progressiva de les zones blaves d’estacionament
regulat de Reus.
La proposta és molt similar a una moció que vam presentar la CUP al 2020, sobre la targeta
resident d’aparcament.
Es rebutja amb 15 vots en contra de Junts, ERC i Ara Reus , 8 abstencions del PSC i Cs i 4 vots
favorables de la CUP i el regidor no adscit Raül Meléndez.

19. Moció de la CUP per a què el govern de Reus accepti la seva responsabilitat en la protecció dels
animals per a poder assegurar el seu benestar.
Punt 1. Favorable per unanimitat.
Punt 2. Es rebutja amb 15 vots en contra de JunsXCat, ERC i Ara Reus i 12 vots a favor de la CUP,
el PSC, Cs i el regidor no adscrit Raül Meléndez.
Punt 3. Es rebutja amb 15 vots en contra de JunsXCat, ERC i Ara Reus i 12 vots a favor de la CUP,
el PSC, Cs i el regidor no adscrit Raül Meléndez.
Punt 4. Es rebutja amb 15 vots en contra de JunsXCat, ERC i Ara Reus i 12 vots a favor de la CUP,
el PSC, Cs i el regidor no adscrit Raül Meléndez.
Punt 5. Es rebutja amb 15 vots en contra de JunsXCat, ERC i Ara Reus i 5 vots a favor de la CUP i
Cs i 7 abstencions del PSC i el regidor no adscrit Raül Meléndez.

