ACTA DEL PLE MUNICIPAL
Núm: 9/2021
Caràcter: extraordinària i especial
Data: 29/07/2021
Horari: 16:17 h - 20:03 h
Lloc: Telemàtica
Hi assisteixen:
Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
20/09/2021
Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
20/09/2021

Carles Pellicer Punyed, alcalde-president
Marina Berasategui Canals
Maria Luz Caballero Gabás
Montserrat Caelles Bertran
Josep Cuerba Domènech
Edgar Fernández Blázquez
Montserrat Flores Juanpere
Hector Fort Robert
Ángeles Débora García Cámara
Ricardo López Vázquez
Noemí Llauradó Sans
Marta Llorens Pérez
Daniel Marcos Cruz
Andreu Martín Martínez
Ana Isabel Martínez Serrano
Raúl Meléndez Marfil
Hipòlit Monseny Gavaldà
Maria Teresa Pallarès Piqué
Mònica Pàmies Flores
Maria del Carmen Pozuelo Blanco
Carles Prats Alonso
Daniel Recasens Salvador
Daniel Rubio Angosto
Òscar Subirats Torrebadell
Tania Agudo Cabana
Dolors del Mar Vázquez Pérez
Montserrat Vilella Cuadrada
Assisteixen també:
Jaume Renyer Alimbau, secretari general
Baldomero Rovira López, interventor general
Josep Maria Sabaté Vidal, vicesecretari
ORDRE DEL DIA
1. Ratificació de la concurrència de circumstancies i necessitat de celebrar de forma
telemàtica aquesta sessió extraordinària i especial del Ple de l’Ajuntament de Reus.
2. Debat sobre l'Estat de la Ciutat.
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
20/09/2021

Les intervencions orals realitzades en aquesta sessió per l’alcalde, regidors
i, en el seu cas, el secretari i l’interventor als diferents punts de l’ordre del
dia assenyalats a l’acta amb "ES PRODUEIX DEBAT" o "INTERVENCIÓ
DE........" o " ES DONA RESPOSTA" estan contingudes en suport digital àudio
autenticat, amb la incorporació de la signatura d’aquesta Secretaria
General. Una vegada aprovat l’esborrany de l’acta d’aquesta sessió, les
esmentades intervencions orals quedaran incorporades automàticament a
l’acta, formant part, d’una manera intrínseca i indissoluble, de l’esmentat
document administratiu, d'acord amb els articles 26, 36, 70.2, 71 i 80.2 de la
Llei 39/2015 d'1 d'octubre sobre procediment administratiu comú de les
administracions públiques, articles 17 i 18 de la Llei 40/2015 d'1 d'octubre
de règim jurídic del sector públic, i l'article 118 del Reglament Orgànic
Municipal
Oberta la sessió per la presidència, es comproven per part de la Secretaria General els
requisits tècnics legals per a la vàlida constitució telemàtica del Ple i es passen a
tractar els temes següents:
1. Ratificació de la concurrència de circumstancies i necessitat de celebrar
de forma telemàtica aquesta sessió extraordinària i especial del Ple de
l’Ajuntament de Reus.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
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L’alcalde exposa els motius que justifiquen, en el marc de l’actual crisi sanitària, la
necessitat de dur a terme de forma telemàtica aquesta sessió del Ple.
A continuació l’alcalde dona la paraula a la Sra. Llorens i al Sr. Martín que fan una
INTERVENCIÓ per manifestar els parer del seus respectius grups polítics en relació a
aquest assumpte.
Seguidament l’alcalde dona la paraula al vicesecretari que fa una INTERVENCIÓ per
fer un aclariment respecte una votació del regidor Recasens d’un assumpte sotmès a
l’aprovació del Ple extraordinari i urgent que ha tingut lloc amb caràcter previ a
aquesta sessió.
Després d’aquestes intervencions es sotmet la proposta a votació, que s'aprova amb 17
vots a favor: ((JxR): Sres./Srs. Pellicer, Vilella, Caelles, Cuerba, Caballero, Monseny,
Pallarès; (ERC): Sres./Srs. Llauradó, Recasens, Flores, Prats, Berasastegui, Subirats, (A):
Sr. Rubio, Sra. Vázquez i (CS): Sra. García, Sr. López) i 10 vots en contra: ((PSC-CP):
Sres./Srs. Martín, Martínez, Marcos, Pozuelo, Fort, Agudo, (CUP): Sres. Llorens,
Fernàndez, Pàmies i (regidor no adscrit: Sr. Meléndez))
2. Debat sobre l'Estat de la Ciutat.
D’acord amb allò que disposa l’article 96.3 del ROM i de conformitat amb l’exposat
en les sessions de la Junta de Portaveus prèvies, s’inicia el tractament d’aquest punt
únic de l’ordre del dia, que comença amb una INTERVENCIÓ introductòria de l’Alcalde
sobre l'orientació política general del govern municipal.
Seguidament l’alcalde dona la paraula a la vicealcaldessa, Sra. Llauradó, qui fa una
INTERVENCIÓ per exposar les actuacions del govern en tots els seus àmbits.
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A continuació es produeix la INTERVENCIÓ dels portaveus dels diferents grups
municipals en dues rondes, per tal de manifestar la seva posició respecte a l’actuació
i les polítiques que du a terme el govern municipal i ES PRODUEIX DEBAT.
A aquesta Acta s'afegeix com Annex la documentació facilitada pel grup PSC en
relació amb la intervenció del seu portaveu, Sr. Martín:
Per finalitzar el debat es produeix la INTERVENCIÓ de la vicealcaldessa.
En darrer lloc fa una nova INTERVENCIÓ l’alcalde a fi de cloure la sessió.

Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
20/09/2021

I, sense més assumptes a tractar s'aixeca la sessió de la qual, com a secretari general,
estenc aquesta acta, amb el vistiplau del Molt Il·lustre Sr. Alcalde.
L’alcalde

El secretari general

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
20/09/2021

ANNEX
DOCUMENTACIÓ RELATIVA A LA INTERVENCIÓ DEL PORTAVEU DEL GRUP PSC, SR.
MARTÍN
«12 ENCÀRRECS AL GOVERN MUNICIPAL:
1. CONSTRUCCIÓ D’HABITATGE SOCIAL
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Tenim un important repte per endavant. Més de 300 persones esperen per
accedir a un habitatge de protecció oficial a la nostra ciutat, i moltes altres,
viuen de manera infrahumana.
La manca d’habitatge social és un dels grans problemes de Reus, i tot i que en
plena campanya electoral l’alcalde Carles Pellicer va vendre, mitjançant
promesa, que construiria més de 1.000 habitatges socials, el govern municipal
no ho assumeix.

Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
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Cal que des de l’Ajuntament s’hi treballi fermament, i cal fer-ho ja. Amb
propostes decidides i valentes. Ara fem beneficència, però el que realment cal
són mesures contundents i solucions. També, amb l’impuls de la Generalitat
mitjançant ADIGSA o amb acords amb la SAREB.
L’Ajuntament ha anunciat que inspeccionarà 40 pisos propietat d’entitats
bancàries per fomentar el lloguer social de la mà de la Generalitat, però això és
quedar-se a la porta del problema en lloc d’entrar a resoldre’l, tenint en compte
que hi ha més de 400 pisos buits a la ciutat.
Des del PSC, tal com portem fent des de fa molt de temps, reclamem al govern
municipal més determinació en aquest àmbit i una actuació ambiciosa que posi
fil a l’agulla a aquesta problemàtica i aporti solucions reals d’una vegada per
totes, acord a la demanda actual d’habitatge social.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
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2. POLICIA DE PROXIMITAT I AGENTS CÍVICS PER COMBATRE L’INCIVISME ALS BARRIS
Al novembre de l’any 2019, defensàvem una moció al Ple per demanar el
desplegament de la policia de proximitat i per recuperar la figura de l’agent de
convivència. Lamentablement, pràcticament dos anys després de presentar
aquesta proposta, podríem tornar-la a presentar sense canviar cap coma del
text.
La seguretat és molt important per totes les ciutats, i cal que des del govern
municipal s’hi treballi de valent. Les AAVV no ho poden fer soles, i com ja s’ha
comprovat en diverses ocasions, la instal·lació de càmeres no és la solució.
L’únic que s’aconsegueix, és moure la problemàtica d’un espai a un altre.
Cal que hi hagi més policia de proximitat arreu de la ciutat per a dur a terme les
seves funcions, però des del PSC també seguim apostant per recuperar la figura
d’agents cívics i la creació dels mediadors de barri, tal com des del grup
municipal socialista es va proposar al Ple del mes de maig.
3. MILLORA DEL SERVEI DE NETEJA VIÀRIA I RECOLLIDA DE BROSSA
La ciutat està més bruta i descuidada que mai. Ens trobem amb una situació
lamentable arreu de la ciutat que s’agreuja a mesura que ens allunyem del
centre de Reus.
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Des del PSC fa molts anys que estem realitzant propostes i sol·licitant al govern
municipal que actuï d’un cop per totes, però la deixadesa per part de
l’Ajuntament és flagrant.
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La ciutadania està pagant cada any les seves taxes corresponents i han de
rebre els seus serveis per part de l’administració. No podem seguir esperant
que l’empresa concessionària que ha de venir solucioni el problema. Cal pensar
pel futur, però sobretot cal treballar pel present, i la situació actual de la ciutat
és crítica. La prestació efectiva del servei ha de ser suficient per la correcta
neteja dels espais públics i la recollida separada de residus en la proporció
requerida pels objectius europeus. Els ingressos per taxes són suficients per
disposar dels recursos necessaris.
4. PLA INTEGRAL DE MILLORA DE L’ESPAI URBÀ
Al llarg de l’actual legislatura des del PSC hem realitzat diverses propostes
relacionades amb la millora de l’espai urbà. En són exemple, les mocions
presentades en els darrers mesos per la transformació urbanística dels barris de
la Muralla, Mare Molas o la Sardana, les demandes per acabar les actuacions
pendents relacionades amb els Plans de barri al Carme, l’Immaculada o Sol i
Vista, o el pont de Bellisens que ha de facilitar la vida al veïnat de la zona sud
de la nostra ciutat.
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Tot i el vot favorable del govern en algunes de les nostres propostes, és
lamentable veure la manca d’acció per part d’aquests en la majoria dels barris
de la nostra ciutat. Propostes i projectes que mai s’arriben a materialitzar u
oportunitats que es deixen perdre com la de la Sedera, on al final s’hi ha acabat
construint un espai comercial.
El govern tampoc entén de prioritats ni cohesió social. No hi pot haver
diferències tan grans entre diversos espais de la nostra ciutat, ni actuar en
zones que s’han millorat recentment mentre en altres és impossible caminar
sense trobar-te forats a les voreres. Les prioritats municipals no són encertades.
S’anuncien millores a la zona del passeig Mata i carrer Ample, quan hi ha zones
de la ciutat més deteriorades i que necessiten una actuació urgent.
Des del grup municipal socialista, sol·licitem al consistori que tots els barris
disposin dels mateixos serveis i el mateix manteniment, per assegurar
condicions òptimes a tota la ciutat per igual, des de l’estació de tren fins a
l’estació d’autobusos. No hi pot haver carrers i barris de primera i de segona.
5. MÉS SUPORT AL TEIXIT ESPORTIU
Diferents entitats esportives de la nostra ciutat no poden dur a terme la seva
pràctica esportiva per manca d’espais. La insuficiència de camps esportius
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provoca que clubs centenaris com el del rugbi, no disposi d’un espai òptim per
realitzar la seva activitat esportiva.
El govern municipal ha de treballar per garantir la pràctica de l’esport a tots els
clubs esportius de la nostra ciutat i incrementar la col·laboració amb ells. Cal un
model integral d’esport que encamini els seus recursos per potenciar l’esport a
Reus a l’abast de tothom, i no per regalar diners a empreses privades per
construir piscines público-privades que perjudicaran els clubs de la nostra ciutat
i en cap cas beneficiaran a la ciutadania. És el moment d’invertir en la millora
dels equipaments esportius i ajornar la construcció d’aquest centre aquàtic.
Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
20/09/2021

6. POLÍTIQUES EFECTIVES PER REDUIR LA PRECARIETAT DEL JOVENT
Tal com vam proposar al Ple municipal del mes d’abril, calen polítiques efectives
per reduir la precarietat del jovent a la nostra ciutat. Aquest col·lectiu ha de
disposar d’eines que els permeti construir amb autonomia el seu projecte de
vida i des de les administracions s’han de garantir.
Cal agilitzar al màxim la redacció del Pla Local de Joventut, i que aquest inclogui
mesures per facilitar l’accés a un habitatge digne, a una feina estable i de
qualitat amb un salari digne i igualtat d’oportunitats en l’accés al coneixement i
la formació i en altres àmbits com la cultura o l’esport.
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7. SUPORT A LA CULTURA
La situació de la cultura a la nostra ciutat és de decadència absoluta. Cal que es
treballi fermament per recuperar la capitalitat cultural de Reus amb l’increment
dels recursos públics i amb l’aposta per una estreta col·laboració entre
l’administració i els sectors culturals.
Pel PSC, la cultura és la millor eina d’integració, cohesió social i igualtat
d’oportunitats. Per tant, hem d’obrir l’accés a la cultura, que estigui a l’abast de
tothom, amb mesures adreçades a incentivar el consum de la cultura, amb
abonaments i descomptes per a determinats col·lectius.
Com a exemple, el prec que vam presentar l’octubre de 2020 per tal de regular
les actuacions artístiques al carrer amb l’objectiu d’afavorir el sector cultural i
facilitar a la ciutadania l’accés lliure, descentralitzar i gratuït a la cultura.
Hi ha recorregut per fer-ho, sobretot, amb l’impuls addicional de les entitats
culturals. Reus disposa d’un teixit cultural molt important i no pot seguir
desatès. Cal que el lideratge sigui de l’administració però de la mà de les
entitats, ja que són les que promouen l’activitat cultural.
8. ACCIONS PER A LA PLENA IGUALTAT
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Hem d’aconseguir una ciutat on les persones visquin i convisquin en plena
llibertat, amb els mateixos drets, deures i oportunitats, garantint la cohesió
social.
Des del PSC reclamem que s’intensifiqui lluita contra qualsevol expressió
d’intolerància, discriminació i/o persecució per raó de religió o conviccions,
capacitats, edat, origen, identitat o orientació sexual, o per qualsevol altra
condició social o personal, i en la lluita contra el discurs de l’odi en totes les
seves formes.
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Cal intensificar les polítiques feministes com a instrument necessari per
aconseguir la igualtat real i efectiva entre dones i homes, i una societat lliure de
masclisme. El govern municipal té la complicitat del grup municipal socialista
per dur-ho a terme.
9. MESURES PER LIDERAR LA TRANSICIÓ ECOLÒGICA
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La transició ecològica és el futur, però també és el present. És important
treballar en propostes a llarg termini que ens facilitin la transició a un model
energètic verd, però també en solucions eficaces que ens ajudin a superar els
reptes actuals als quals ens enfrontem. Propostes socialistes realitzades en els
últims mesos com la de convertir l’entorn de l’hospital en un espai de baixes
emissions de gasos, la demanda del desplegament definitiu del Pla de la
Bicicleta, la creació de més horts urbans i zones verdes en diverses zones de la
ciutat o la creació d’un Pla de xoc immediat per a millorar la taxa de recollida
selectiva, en són exemple.
Cal fomentar l'autoconsum energètic i posar en marxa mesures per facilitar la
transició a un model energètic renovable. La ciutadania ha de ser partícip
d’aquesta transformació, per la qual cosa també demanem que es potenciïn els
punts d'informació municipal d'atenció a la ciutadania en matèria d'eficiència
energètica.
En aquest sentit, des del PSC també sol·licitem que es fomenti la rehabilitació
dels edificis amb criteris d'eficiència energètica i energies renovables. És el
moment que des de l’Ajuntament de Reus es treballi fermament per les
polítiques de mobilitat sostenible i la descarbonització de la ciutat, tot
presentant projectes a la convocatòria dels Fons Europeus per tal de
transformar la mobilitat i millorar la qualitat de l’aire al nostre país.
10. SUPORT PER A LA DINAMITZACIÓ COMERCIAL I EMPRESARIAL
Cal treballar per garantir un suport real a la dinamització comercial i
empresarial de la nostra ciutat. S’ha de facilitar l’accés i el procés a tothom que
vulgui iniciar una activitat a Reus o bé vulgui mantenir la que fa. Autònoms,
emprenedors, escoles... s’han de trobar amb la complicitat i l’ajuda de
l’administració.
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A més, la ciutat ha de disposar d’espais òptims per dur a terme aquesta
activitat comercial i empresarial. S’ha de treballar en multitud d’accions per a la
millora dels polígons industrials. Hem de ser competitius com a ciutat i atraure a
la major quantitat d’empreses possible. Propostes com la realitzada al Ple
municipal del mes de juliol per part del nostre grup municipal per l’ampliació de
l’edifici de Tecnoredessa, ajudaran a fer-ho realitat.
11. EL MERCAT DEL CARRILET NO ES TANCA
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Ho vam dir des del primer moment i ho seguirem dient sempre que calgui. El
Mercat del Carrilet no es tanca. L’equipament ha de seguir sent l’element
principal del futur desenvolupament del barri del Carrilet. Els nous equipaments
que es projectin a la zona seran benvinguts pel grup municipal socialista, però
sempre que aquests disposin del mercat com a nucli central del projecte.
No ens conformem només amb el no tancament del Mercat, sinó que demanem
que amb urgència el govern municipal actuï per tal d’evitar la degradació de la
zona per manca d’inversió per part de l’Ajuntament i treballi per tal de potenciar
l’equipament.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
20/09/2021

És inajornable la necessitat de disposar d’un projecte sòlid i efectiu per tal de
millorar les condicions físiques i arquitectòniques del mercat, oferir les parades
buides a noves empreses que s’hi vulguin instal·lar i atraure nova clientela a
l’equipament mitjançant la promoció del Mercat.
12. MÉS COMPLICITAT INSTITUCIONAL
Bona part de la culpa de tots aquests greuges exposats en aquest document, la
té la manca de complicitat del govern autonòmic amb el govern de la nostra
ciutat a causa de la poca habilitat dels nostres governants locals.
Des del PSC reclamem una aliança entre ambdues administracions per tal que
emprendre polítiques de benestar social i de progrés econòmic sigui possible.
Cal posar fil a l’agulla a diversos projectes que la Generalitat té pendent a la
nostra ciutat.
Desdoblament CAP Sant Pere, obertura dispensari barri Gaudí, habitatge social
al barri del Carme, o d’Adigsa a Mas Abelló, obertura total de la residència Horts
de Miró, nova estació d’autobusos, carril bici a la carretera de Misericòrdia
propostes amb relació a l’educació com la segregació escolar, l’edifici de
l’Escola Els Ganxets, els instituts-escola o la massificació a les aules
reusenques, en són exemple.»
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