Junts de portaveus, dimecres 18/05/2022
La CUP hi hem votat a favor en les propostes sobre temàtica LGBTI+, ciutats defensores dels
DDHH i drets de jubilació treballadors de la Repsol.
Ple del dia 20 de maig de 2022
Prèvia sobre els comptes del CMQ
Hi votem en contra. S’aprova amb 14 vots a favor, de Junts per Reus, ERC i Ara Reus, 9
vots en contra, del PSC i la CUP, i 3 abstencions, de Ciudadanos i el regidor no adscrit.
ORDRE DEL DIA
1. Aprovació de l’acta del Ple de la sessió del 22 d’abril de 2022.
S’aprova per unanimitat.
2. Informació de l’Alcaldia.
∅
MOCIONS DE L'ALCALDIA
3. Alcaldia. Donar compte de resolucions de l’Alcaldia en matèria d’organització municipal.
∅
4. Alcaldia. Nomenament de membres i representants en distints òrgans i organismes municipals.
∅
HONORS I DISTINCIONS
5. Concessió de la Menció Honorífica Municipal al Ball de Cercolets de Reus.
∅
SERVEIS D'HISENDA I DE SERVEIS GENERALS
6. Intervenció. Aprovació del Pla de reequilibri financer de la societat CMQ Reus SA.
Hi votem en contra. Aquí hi llistem alguns dels arguments destacats.
S’aprova amb 14 vots favorables, de Junts per Reus, ERC i Ara Reus; 3 vots en contra, de la
CUP, i 9 abstencions, del PSC, Ciudadanos i el regidor no adscrit.
7. Recursos Humans. Aprovació de la modificació de la plantilla de personal laboral i funcionari de
l'Ajuntament de Reus.
Hi votem a favor. S’aprova per unanimitat.
SERVEIS DE TERRITORI I URBANISME
8. Gestió Urbanística. Aprovació provisional del Pla parcial urbanístic del sector C.6
Camí Roquís, promogut per Industrias Preciber, SA i altres propietaris de terrenys del sector.
Hi votem en contra perquè ja hi ha molts polígons buits com per crear-ne de nous.
S’aprova amb 21 vots favorables, de Junts per Reus, ERC, PSC, Ara Reus i el regidor no
adscrit; 3 vots en contra de la CUP, 2 abstencions de Ciudadanos.
PROPOSTES DELS GRUPS MUNICIPALS
9. Proposta de declaració del GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT
POPULAR (CUP) per a la inclusió del delicte d’ecocidi a la legislació penal estatal i europea.
Presentem la moció nacional que es va aprovar a Tarragona. Vídeo del ple.
Queda rebutjada amb 3 vots favorables de la CUP; 14 vots en contra de Junts per Reus,
ERC, Ara Reus, i 9 abstencions, del PSC, Ciudadanos i el regidor no adscrit.

10. Proposta de declaració del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE
CATALUNYA – CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP) referent a l’ocupació il·legal i
conflictiva d’immobles.
No hi estem d’acord en la seva majoria perquè es crea una sensació infundada de seguretat.
Es voten els punts per separat.
Votació punt 1 de la moció: es rebutja amb 10 vots favorables del PSC, la CUP i del regidor
no adscrit; 14 vots contraris de Junts per Reus, ERC i Ara Reus, i 2 abstencions de
Ciudadanos.
Votació punts 2 i 5: es rebutja amb 12 vots favorables del PSC, la CUP, Ciudadanos i el
regidor no adscrit, i 14 vots contraris de Junts per Reus, ERC i Ara Reus.
Votació punts 3, 4, 6 i 7: s’aprova amb 23 vots favorables del PSC, Junts per Reus, ERC,
Ciudadanos, Ara Reus i el regidor no adscrit, i 3 vots en contra de la CUP.
MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
11. Moció del GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS DE REUS (CS) per l’adhesió al programa
Agent Tutor de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies.
Hi votem en contra per classista, paternalista i criminalitzadora.
Es rebutja amb 2 vots favorables de Ciudadanos; 17 vots contraris de Junts per Reus, ERC,
la CUP i Ara Reus, i 7 abstencions del PSC i el regidor no adscrit.
12. Moció del GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS DE REUS (CS) per l’adhesió a la Xarxa
Europea de Corresponsals Regionals i Locals de la Unió Europea.
Hi votem en contra.
S’aprova amb 23 vots favorables de Ciudadanos, Junts per Reus, ERC, Ara Reus i el
regidor no adscrit, i 3 vots contraris de la CUP.
13. Moció del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA
– CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP) referent a l’adequació dels polígons de
Reus.
Hi votem a favor.
Es rebutja amb 12 vots favorables del PSC, la CUP, Ciudadanos i el regidor no adscrit, i 14
vots en contra Junts per Reus, ERC i Ara Reus.
14. Moció del GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP) per
demanar la realització d’un estudi de la realitat socioeconòmica a la ciutat de Reus.
Vídeo del ple. Es rebutja amb 12 vots favorables de la CUP, el PSC, Ciudadanos i el regidor
no adscrit, i 14 vots en contra Junts per Reus, ERC i Ara Reus.
15. Precs i preguntes.
Assumptes sobrevinguts, si s'escau.

