INFORME #PLEREUS
21 de gener de 2022

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 amb el fot favorable de tots els partits excepte la CUP.

2. Aprovació de l’acta del Ple de la sessió del 22 de desembre de 2021.
3. Informació de l’Alcaldia.
MOCIONS DE L'ALCALDIA
4. Alcaldia. Donar compte de resolucions de l’Alcaldia en matèria d’organització municipal.

HONORS I DISTINCIONS
5. Concessió de la Medalla de la Ciutat al Centre de Lectura de Reus.

ACTIVITATS DE LA PERSONA
6. Educació. Aprovació del Pla Local d'Educació 2022-2027.
S’aprova amb el vot a favor de tots els partits, excepte el grup municipal de Cs. La CUP
donem suport al Pla Local d’Educació i subratllem les mentides de la intervenció de la Sr.
Garcia (Cs) en relació a la llengua.

SERVEIS DE TERRITORI I URBANISME
7. Oficina d'Habitatge. Aprovació de l'Addenda al Conveni de col·laboració i d'encàrrec de
gestions entre l'Agencia de l'Habitatge de Catalunya i l'Ajuntament de Reus relatiu a l'Oficina
Local d'habitatge situada en aquest municipi per a l'any 2022.
8. Oficina d'Habitatge. Aprovació de l'Addenda de pròrroga del Conveni de col·laboració entre
l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i l'Ajuntament de Reus relatiu al Programa de Mediació
per al Lloguer Social per a l'any 2022.
Encara que hi votem a favor dels dos punts, destaquem que la memòria que la Regidoria ens
ha fet arribar és bastant pobre.
S’aprova amb 19 vots favorables de Junts, ERC, Ara, Cs i CUP, 1 abstenció del regidor no
adscrit i 6 vots en contra del PSC.

PROPOSTES DELS GRUPS MUNICIPALS
9. Proposta de declaració del GM CS referent als serveis socials relacionats amb el trastorn de
l'espectre autista (TEA).
S’aprova per unanimitat.

10. Proposta de declaració del GM de la CUP referent a la millora del transport públic
interurbà.
Excepte el segon acord, que s'elimina per esmena de govern, la proposta s'aprova per
unanimitat.

MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
11. Moció del GM de Cs per ajudar a l’oci nocturn de Reus.
Es rebutja amb 8 vots a favor de CS, PSC; 15 vots en contra de JxR, ERC, Ara i 4 abstencions
de la CUP i el regidor no adscrit, Sr. Meléndez.

12. Moció del GM del PSC-CP per evitar que es continuïn produint talls de llum en algunes
zones de la ciutat.
S’aprova per unanimitat.

13. Moció del GM del PSC-CP referent a la conservació i ampliació del patrimoni natural, dels
arbres monumentals i de les zones verdes de Reus.
Es rebutja amb 12 vots a favor de PSC, CUP, Cs i el regidor no adscrit i 15 vots en contra de
JxR, ERC i Ara Reus.

14. Moció del GM de la CUP per la defensa de la cohesió social, la igualtat d’oportunitats i el
català.
S’aprova amb 18 vots a favor de la CUP, JxR, Ara; 2 vots en contra de CS i 7 abstencions del
PSC i el regidor no adscrit, Sr. Meléndez.

15. Precs i preguntes.
La CUP formulem una pregunta sobre les inspeccions obligatòries al centre contractat Última
Llar o Fundació d’animals de companyia Camp de Tarragona.

