ORDRE DEL DIA
1. Aprovació de l’acta del Ple de la sessió del 20 de maig de 2022.
2. Informació de l’Alcaldia.
MOCIONS DE L'ALCALDIA
3. Alcaldia. Donar compte de resolucions de l’Alcaldia en matèria d’organització municipal.
HONORS I DISTINCIONS
4. Concessió de la Menció Honorífica Municipal a l’Associació de Dones Camí de Valls.
Aprovació per assentiment.
5. Concessió de la Menció Honorífica Municipal a l'Aula de Sons de Reus.
Aprovació per assentiment.
SERVEIS D'HISENDA I DE SERVEIS GENERALS
6. Coordinació d'empreses municipals i defensa jurídica. Autorització prèvia per l'alienació i
acceptació de reemborsament per amortització d'accions de la societat GESTIÓ INTEGRAL
D’AIGUA DE CATALUNYA SA, titularitat de REUS SERVEIS MUNICIPALS SA.
Denunciem que hi ha un gran desconeixement de què és el CONGIAP i el seu funcionament,
així com la lògica de consorcis i externalització d’empreses municipals amb què es treballa.
S’aprova amb 22 vots favorables de Junts per Reus, ERC, PSC, Ciudadanos i Ara Reus; 3
vots en contra de la CUP, i 1 abstenció del regidor no adscrit.
SERVEIS DE TERRITORI I URBANISME
7. Gestió Urbanística. Aprovació provisional del Pla especial urbanístic per a l’ordenació dels usos i
de l’edificabilitat del Club Natació Reus Ploms, presentat pel Club Natació Reus Ploms.
Hi intervenim per dir que s’estan amagant debats reals disfressats en regidories que no
corresponen, com ja s’ha fet en d’altres cops. El que manca és un debat real de ciutat.
S’aprova per unanimitat.
8. Gestió Urbanística. Aprovació provisional de la Modificació puntual del Pla parcial urbanístic del
sector H.12 «Mas Sunyer» que afecta a l’àmbit delimitat pel c/ de Salvador Torrell Eulàlia, c/ de
Josep Pin i Soler, c/ d’Andreu Nin i Pérez i c/ de Rosa Sensat (parcel·la IAG), promoguda per la
Junta de Compensació.
9. Gestió Urbanística. Aprovació del text refós de la Modificació puntual del Pla parcial urbanístic
del sector H.12 «Mas Sunyer» per a l'ampliació de l'ús de l'actual zona de Centre Direccional i de
Serveis amb l’ús de Desenvolupament Industrial.
Es tracten conjuntament però es voten per separat. Intervenim per dir que aquest pla està
més que infraocupat, està buit. Cal ocupar tots els espais que queden buits en zones
industrials a la nostra ciutat. És innecessari reactivar d’altres plans per a construir més
polígons a Reus.
El punt 8 s’aprova amb 25 vots favorables de Junts per Reus, ERC, el PSC, la CUP,
Ciudadanos, Ara Reus, i 1 abstenció del regidor no adscrit.
El punt 9 s’aprova amb 25 vots favorables de Junts per Reus, ERC, el PSC, la CUP,
Ciudadanos, Ara Reus, i 1 abstenció del regidor no adscrit.
PROPOSTES DELS GRUPS MUNICIPALS
10. Proposta de declaració del GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS DE REUS (CS) per la
modificació de la Llei d’Hisendes Locals en relació amb la bonificació potestativa de les energies
renovables.

Hi intervenim per remarcar que falta perspectiva de classe, d’una banda, i que cal apostar
més per les renovables a Reus, com per exemple amb molins de vent per a l’eòlica. També
afirmem que les ajudes haurien de ser proporcionals a la renda.
S’aprova amb 20 vots favorables de Ciudadanos, Junts per Reus, ERC, la CUP, Ara Reus i el
regidor no adscrit, i 6 abstencions del PSC.
11. Proposta de declaració del GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS DE REUS (CS) per a la
tramitació i aplicació immediata de les ajudes aprovades pel Congrés per a les persones amb
Esclerosi Lateral Amiotròfica (ELA).
Hi intervenim per exposar que no són mesures que suposin avenços reals estructurals.
S’aprova amb 29 vots favorables de Ciudadanos, Junts per Reus, ERC, CUP, Ara Reus, i 7
abstencions del PSC i del regidor no adscrit.
12. Proposta de declaració del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE
CATALUNYA – CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP) referent a la transició energètica
dels centres educatius.
Hi intervenim per recordar que el canvi climàtic fa temps que es pateix però que sembla que
només ens n’adonem que ens peta als nassos. Que calen inversions i voluntat política per a
corregir segons quines coses, com per exemple la climatització a les aules.
Queda rebutjada amb 12 vots favorables PSC, CUP, Ciudadanos i el regidor no adscrit, i 14
vots en contra de Junts per Reus, ERC i Ara Reus.
13. Proposta de declaració del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE
CATALUNYA – CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP) per a l’abolició de la prostitució.
Hi intervenim per denunciar que planteja continguts molt arriscats. El PSC es fica en
terrenys molt pantanosos, així com feia amb la criminalització de l’ocupació de pisos. No
s’han de criminalitzar les treballadores sexuals; es barreja prostitució amb tràfic de dones i
el proxenetisme. Hi ha supremacisme i populisme en lloc d’estendre drets, és punitivista.
Planteja un abolicionisme abstracte. El punitivisme genera violència contra les treballadores
sexuals.
Queda rebutja amb 7 vots favorables del PSC i el regidor no adscrit; 17 vots contraris de
Junts per Reus, ERC, la CUP i Ara Reus, i 2 abstencions de Ciudadanos.
MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
14. Moció del GRUP MUNICIPAL DE JUNTS PER REUS – JUNTS x Cat, del GRUP
MUNICIPAL ERC i del GRUP MUNICIPAL ARA REUS per a l’exercici de la sobirania fiscal.
15. Moció del GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP) per fer
el pagament d’impostos estatals a l’Agència Tributària de Catalunya.
Mocions retirades, llegiu-ho aquí.
16. Moció del GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP) per a
que l'Ajuntament de Reus sigui part activa en diferents iniciatives antiracistes.
S’aprova amb 23 vots favorables de la CUP, Junts per Reus, ERC, PSC i Ara Reus, 3
abstencions de Ciudadanos i regidor no adscrit.
17. Precs i preguntes.
Assumptes sobrevinguts, si s'escau.

