ORDRE DEL DIA
1. Aprovació de l’acta del Ple de la sessió del 18 de març de 2022.
2. Informació de l’Alcaldia.
MOCIONS DE L'ALCALDIA
3. Donar compte de l’informe memòria de la Sindicatura Municipal de Greuges de la ciutat de Reus
de l’any 2021.
Hi fem esment subratllant els problemes que tenim la classe treballadora, que seguim patint
davant de qui s'enduu les grans riqueses. També, que en termes d'empadronament i drets
bàsics, fa molts anys que la gent que ve a la nostra ciutat necessita, no només ara des
d’Ucraïna. Així mateix, destaquem que la sanitat primària ha de tornar a tenir presencialitat,
perquè hi ha gent que necessita acolliment cara a cara, així com detectem que segueix
havent-hi una feminització de les tasques de cures ja que hi ha una majoria de dones que
s’adrecen a serveis socials. Pel que fa a la pobresa energètica i la valentia política a l’hora
d’afrontar-la, apostem perquè no es donin 1902M€ a l’any a Endesa, que Naturgy no guanyi
1214M€ a l’any. La valentia política seria crear una elèctrica pública en què la ciutadania
pagués com un dret universal i bàsic; la valentia seria aplicar una renda bàsica universal.
4. Alcaldia. Donar compte de resolucions de l’Alcaldia en matèria d’organització municipal.
5. Alcaldia. Nomenament de membres i representants en distints òrgans i organismes municipals.
HONORS I DISTINCIONS
6. Concessió del títol de Fill Il·lustre de Reus al Sr. Joaquim Mallafrè Gavaldà.
7. Concessió de la Menció Honorífica Municipal al Gremi de la Construcció del Baix Camp.
8. Concessió de la Medalla de la Ciutat al Sr. Oriol Tarragó Pàmies.
ACTIVITATS DE LA PERSONA
9. Biblioteques. Aprovació de l’adhesió a l’Associació Espais Escrits. Xarxa del Patrimoni Literari
Català.
Hi votem a favor. I em menció de suport a la Fira Epíleg, organitzada pel Casal
Despertaferro i que no ha gaudit de totes les facilitats per part de l’Ajuntament.
10. Cultura i Política Lingüística. Aprovació dels preus públics de les entrades per espectacles i de
les inscripcions per a professionals assistents a la XXVI edició de la Fira del Circ de Catalunya –
TRAPEZI.
Ens hi abstenim. Considerem que una fira pública ha de ser gratuïta per al foment de la
cultura, i denunciem la tendència a buscar el pagament, per molt que sigui simbòlic, ja que
és una tendència a l’encariment progressiu dels preus. Entenem que la gratuïtat facilita
l’apropament de la cultura al gran públic. Així mateix, demanem si hi haurà reducció de preu
per a la gent que té mobilitat reduïda.
S’aprova amb 16 vots a favor de Junts per Reus, ERC, Ara Reus i Ciudadanos, i 10
abstencions del PSC, la CUP i el regidor no adscrit.
11. Participació, Bon Govern i Serveis Generals. Aprovació de la pròrroga d’un any del Pla
Municipal de Polítiques LGBTI+ 2019-2022.
Hi votem a favor. S’aprova per unanimitat.

BENESTAR SOCIAL I CIUTADANIA
12. Salut i Ciutadania. Aprovació del Pla de Família 2022–2025.
Ens hi abstenim. Valorem molt positivament la diagnosi i feina feta, però les propostes no
estan alineades, o no tenen pressupost, o no són creïbles.
S’aprova amb 21 vots a favor de Junts per Reus, ERC, Ara Reus, PSC i el regidor no adscrit;
2 vots en contra de Ciudadanos, i 3 abstencions de la CUP.
SERVEIS D'HISENDA I DE SERVEIS GENERALS
13. Intervenció. Donar compte de la liquidació del pressupost de l’exercici 2021 de l’Ajuntament i
dels seus Organismes Autònoms.
No es vota, només se’n dóna compte.
14. Intervenció. Aprovació inicial de la modificació de crèdits en el pressupost de 2022 de
l'Ajuntament.
Hi votem en contra. Denunciem com pot ser que el tancament del 2021 sigui amb superàvit
tenint en compte la gran munió de gent que està en situació molt precària així com quin
sentit té tancar un exercici amb superàvit, que compleix amb 'rigor', però amb una gestió
qüestionable si s'enfoca on no toca. Així mateix, denunciem que naltros feia 2 mesos que
sol·licitàvem informació a la comissió d'hisenda sobre quin era el cost de l'execució
externalitzada del pla Horitzó 2032; veiem ara una partida de 60.000€, i donem per fet que
és la resposta. Finalment, denunciem que se’ns inunda literalment de documents a les
comissions d'hisenda i urbanisme; la documentació complerta s'envia el dijous 14, quan la
comissió era el dimarts 19: hi havia un total de 1255 documents (no pàgines), una comissió
mensual que molts cops hem demanat quinzenal.
S’aprova amb 16 vots favorables de Junts per Reus, ERC, Ara Reus i Ciudadanos; 4 vots en
contra de la CUP i el regidor no adscrit, i 6 abstencions del PSC.
15. Servei d'Aprovisionaments, Contractació i Patrimoni. Inadmissió de les al·legacions
presentades pel grup municipal del PSC durant el termini de presentació d’ofertes de la licitació de
la concessió d’obra per a la construcció i explotació del Centre Aquàtic i de Fitness de la ciutat de
Reus.
Hi votem en contra. S’aprova amb 16 vots favorables de Junts per Reus, ERC, Ara Reus i
Ciudadanos, i 10 vots en contra del PSC, la CUP i el regidor no adscrit.
16. Servei d'Aprovisionaments, Contractació i Patrimoni. Adjudicació de la concessió d’obra per a
la construcció i explotació del Centre Aquàtic i de Fitness de la ciutat de Reus.
Hi votem en contra. Ja vam proposar fa temps la municipalització del Reus Ploms.
S’aprova amb 16 vots favorables de Junts per Reus, ERC, Ara Reus i Ciudadanos, i 10 vots
en contra del PSC, la CUP i el regidor no adscrit.
SERVEIS DE TERRITORI I URBANISME
17. Urbanisme i Mobilitat. Aprovació de l’adhesió a l’Associació de Municipis per a la Mobilitat i
el Transport urbà.
Hi votem a favor. Ens sumem a la proposta per bé que no s’hagi passat pel consell
d’administració de Reus Transport Públic, que és qui ho acaba pagant, i ens sembla estrany.
Esperem que serveixi per millor les condicions laborals de la plantilla de RTP.
S’aprova amb 25 vots a favor de Junts per Reus, ERC, Ara Reus, PSC, CUP i Ciudadanos, i
1 abstenció del regidor no adscrit.

18. Gestió Urbanística. Informe favorable al desenvolupament del Pla parcial urbanístic del sector
C.7 Granja Gil a efectes de la consulta prèvia prevista a l’article 75 del Text refós de la Llei
d’urbanisme.
Hi votem en contra. Aquest punt i els dos següents es debaten alhora. Es parla de plans que
tenen 12 i 23 anys d’antiguitat: que no hi havia emergència climàtica, crisi social deguda a la
pandèmia, etc.
S’aprova amb 17 vots favorables de Junts per Reus, ERC, Ara Reus, Ciudadanos i el regidor
no adscrit; 3 vots en contra de la CUP, i 6 abstencions del PSC.
19. Gestió Urbanística. Informe favorable al desenvolupament del Pla parcial urbanístic del sector
C.3b Barranc dels Capellans a efectes de la consulta prèvia prevista a l’article 75 del Text refós de
la Llei d’urbanisme.
Hi votem en contra. S’aprova amb 17 vots favorables de Junts per Reus, ERC, Ara Reus,
Ciudadanos i el regidor no adscrit; 3 vots en contra de la CUP, i 6 abstencions del PSC.
20. Gestió Urbanística. Informe favorable al desenvolupament del Pla parcial urbanístic del sector
A.10 Mas Cort a efectes de la consulta prèvia prevista a l’article 75 del Text refós de la Llei
d’urbanisme.
Hi votem en contra. S’aprova amb 17 vots favorables de Junts per Reus, ERC, Ara Reus,
Ciudadanos i el regidor no adscrit; 3 vots en contra de la CUP, i 6 abstencions del PSC.
21. Gestió Urbanística. Aprovació provisional de la Modificació puntual del Pla parcial urbanístic
del sector G.6 «Urbanització Mercader», pel que afecta a l’illa 1a Bloc AC, presentada per
Residencias Reus Resir, SL.
Hi votem en contra. S’aprova amb 17 vots favorables de Junts per Reus, ERC, Ara Reus,
Ciudadanos i el regidor no adscrit; 3 vots en contra de la CUP, i 6 abstencions del PSC.
22. Gestió Urbanística. Aprovació provisional de la Modificació puntual del Pla parcial urbanístic
del subsector 2 del sector H.9 «Aigüesverds II», presentada per la Junta de Compensació.
Ens hi abstenim. S’aprova amb 17 vots favorables de Junts per Reus, ERC, Ara Reus,
Ciudadanos i el regidor no adscrit, i 9 abstencions del PSC i la CUP.
PROPOSTES DELS GRUPS MUNICIPALS
23. Proposta de declaració del GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS DE REUS (CS) referent a la
reducció de la inflació.
Hi votem en contra. Denunciem conflicte d’interessos entre regidores que tenen accions
d’empreses elèctriques. I critiquem les conseqüències de les polítiques liberals, que
beneficien a una minoria i perjudiquen a una majoria.
No s’aprova per 2 vots favorables de Ciudadanos, i 24 en contra de Junts per Reus, ERC,
PSC, CUP, Ara Reus i el regidor no adscrit.
24. Proposta de declaració del GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR
(CUP) per a una Escola pública i en català.
Moció nostra. Es rebutja. 3 vots a favor CUP, 23 en contra de Junts per Reus, ERC, PSC,
Ciudadanos, Ara Reus, regidor no adscrit.
25. Proposta de declaració del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE
CATALUNYA – CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP) referent al foment i al finançament de
l’educació dels 0 als 3 anys.
Hi votem a favor. Es rebutja. 11 vots a favor de PSC, CUP, Ciudadanos, regidor no adscrit,
14 vots en contra de Junts per Reus, ERC i Ara Reus.

26. Proposta de declaració del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE
CATALUNYA – CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP) per activar i recuperar els centres de
salut i socials públics que s’han aturat en els últims anys.
Hi votem a favor. 11 vots fa vor PSC, CUP, Ciudadanos, regidor no adscrit, 14 en contra,
Junts, ERC, Ara
MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
27. Moció del GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS DE REUS (CS) per la creació d’un nou concurs
literari.
Hi votem en contra. Es rebutja amb 8 vots favorables de Ciudadanos, el PSC i el regidor no
adscrit, i 17 vots en contra de Junts per Reus, ERC, Ara Reus i la CUP.
28. Moció del GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP) per
una bona implantació del Mercat de Pagès del Baix Camp.
Moció nostra. Queda rebutjada per 4 a vots favor de la CUP i el regidor no adscrit; 15 vots
en contra de Junts per Reus, ERC, Ara Reus i Ciudadanos, i 5 abstencions del PSC.
29. Precs i preguntes.
Assumptes sobrevinguts, si s'escau.

