ESBORRANY ACTA DEL PLE MUNICIPAL
Núm: 1/2022
Caràcter: Ordinària
Data: 21/01/2022
Horari: 09:04 h - 14:01h
Lloc: Telemàtica
Hi assisteixen:
Signat electrònicament
Josep Maria Sabate Vidal
15/02/2022

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:
Josep Maria Sabaté Vidal, vicesecretari, que actua com a secretari en funcions.
Baldomero Rovira López, interventor general
ORDRE DEL DIA
1. Ratificació de la concurrència de circumstancies i necessitat de celebrar de forma
telemàtica aquesta sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Reus.
2. Aprovació de l’acta del Ple de la sessió del 22 de desembre de 2021.
3. Informació de l’Alcaldia.
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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.
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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.
PROPOSTES DELS GRUPS MUNICIPALS
9. Proposta de declaració del GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS DE REUS (CS)
referent als serveis socials relacionats amb el trastorn de l'espectre autista (TEA).
10. Proposta de declaració del GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA
D’UNITAT POPULAR (CUP) referent a la millora del transport públic interurbà.
MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
11. Moció del GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS DE REUS (CS) per ajudar a l’oci
nocturn de Reus.
12. Moció del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA
– CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP) per evitar que es continuïn produint talls
de llum en algunes zones de la ciutat.
13. Moció del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA
– CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP) referent a la conservació i ampliació del
patrimoni natural, dels arbres monumentals i de les zones verdes de Reus.
14. Moció del GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR
(CUP) per la defensa de la cohesió social, la igualtat d’oportunitats i el català.
15. Precs i preguntes.
Assumptes sobrevinguts, si s'escau.
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

Aquest document ha estat signat electrònicament amb data 15/2/2022
L'autenticitat d'aquest document es pot comprovar a https://serveis.reus.cat/cve mitjançant el CVE: 2022050969814BAFEFDEC0E937507608D1A137F690380215132222

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.
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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 ordinària del Ple de l’Ajuntament de
Reus.
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.
Seguidament l’alcalde demana als membres del Ple si volen fer ús la paraula.
L’alcalde dona la paraula a la Sra. Llorens que fa una INTERVENCIÓ per exposar el
parer contrari del seu grup.
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova amb 24 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; (PSC-CP):
Sres./Srs. Martín, Martínez, Marcos, Pozuelo, Fort, Agudo, (CS): Sra. García, Sr. López i
(regidor no adscrit: Sr. Meléndez) i 3 vots en contra: (CUP): Sres. Llorens, Fernàndez,
Pàmies. (El Sr. Prats vota verbalment per problemes tècnics)
2. Aprovació de l’acta del Ple de la sessió del 22 de desembre de 2021.
El Sr. Pellicer pregunta si hi ha alguna observació a l’Acta del Ple que es sotmet a
aprovació. No es formula cap observació per part dels membres de la corporació i
l’Acta del Ple de la sessió ordinària que va tenir lloc el dia 22 de desembre de 2021
s’aprova per assentiment.
3. Informació de l'Alcaldia.
L'alcalde expressa el condol de la Corporació als familiars de les víctimes que s’han
produït a causa de la Covid-19 i també el desig de que totes les persones afectades es
recuperin aviat.
També expressa l'agraïment i reconeixement a tots els professionals de la Salut que
estan desenvolupant la seva feina a tot el país i a la nostra ciutat en particular i també
a les persones que estan desenvolupant serveis essencials o serveis per a la
comunitat durant aquest període de pandèmia tan complicat. Així mateix, dona el
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suport a les persones i famílies que estan patint les restriccions socials i econòmiques
derivades d’aquesta situació sanitària.
Sobre la situació de la pandèmia a la ciutat, informa que ens trobem amb una velocitat
de transmissió de 1,35 i un risc de rebrot de 5.661, darrera dada registrada. Cal tenir
present que en la darrera sessió del Ple la dada era de 1.024, i que fa dos sessions del
Ple era de 161. Per tant, cal fer una crida especialment a la prudència i a que els
reusencs i les reusenques facin cas a la normativa i recomanacions de les autoritats
sanitàries i del Procicat.
A continuació l'alcalde informa respecte algunes de les activitats en les quals ha
participat l'Alcaldia des del passat Ple Municipal i que són les següents:
Signat electrònicament
Josep Maria Sabate Vidal
15/02/2022

•

Assistència a diferents activitats de Nadal i Any Nou, com els concerts que
diferents entitats i associacions organitzen.

•

Visita, com cada any per Nadal, al Menjador Social de Càritas del c/ Francesc
Bartrina, que serà la darrera vegada, ja què aquest servei es desenvoluparà al
Centre Social El Roser.

•

Festa del Tió, organitzat pel Patronat Sardanista a la pl. Mercadal.

•

Retaules Vivents, organitzats pel patronat Foc Nou a la Prioral St. Pere.

•

Presentació del nous vehicles de neteja a la pl. Mercadal.

•

Recollida de cartes de SS.MM Reis d'Orient al Parc Sant Jordi.

•

Recepció i lliurament de les Claus de la Ciutat a Ses Majestats Els Reis d'Orient
a l'Ajuntament.

•

Inauguració de l'exposició "El Reus de les 6 copes" (Hoquei Patins) al Museu de
Rv. Sta Anna.

•

Lliurament del premis pel logotip del Centre Social El Roser elaborat pels
alumnes de l'Escola Art.

A continuació, l’alcalde informa que la Junta de Portaveus, en reunió de 19 de gener,
ha donat suport a la següent proposta de declaració que es reprodueix seguidament:
PROPOSTA DE DECLARACIÓ PER ACLARIR LA VERITAT SOBRE ELS ATEMPTATS DE
BARCELONA I CAMBRILS DEL 17 D’AGOST
"Davant les declaracions fetes en seu judicial per l’excomissari José Manuel Villarejo i
ateses les possibles relacions existents entre l’Imam de Ripoll i els Serveis Secrets
Espanyols, que fins avui no han estat objecte d’investigació judicial ni parlamentària,
La Junta de Portaveus proposa l’adopció dels següents:
ACORDS
PRIMER. Sol·licitar al Congrés dels Diputats la creació d’una Comissió d’Investigació
que tingui com a finalitat investigar les possibles relacions entre l’Imam de Ripoll
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Abdelbaki Es Satty i els serveis secrets espanyols i depurar-ne les responsabilitats, si
s’escauen.
SEGON: Sol·licitar a la Fiscalia General de l’Estat que investigui les declaracions
efectuades per l’excomissari José Manuel Villarejo i n’impulsi la corresponent
investigació judicial.
TERCER: Sol·licitar al Govern de l’Estat que procedeixi a desclassificar com a matèria
reservada a l’empara de la Llei sobre Secrets Oficials els documents incautats a
l’excomissari Villarejo que puguin tenir relació amb els atemptats ocorreguts a
Catalunya l’agost de 2017.
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QUART: Reconèixer la tasca que van tenir aquell dia Mossos d’Esquadra, Guàrdia
Urbana i altres agents del sistema d’emergències, per la seva ràpida intervenció.
CINQUÈ: Tenir sempre present la memòria de les víctimes del 17 d’agost i vetllar
perquè el govern rescabali els familiars i es preservi la seva memòria i dignitat.»
L’alcalde dona la paraula al Sr. Meléndez que fa una INTERVENCIÓ respecte aquesta
proposta de declaració adoptada en Junta de Portaveus.
Seguidament l’alcalde dona la paraula a la Sra. García i al Sr. Martín que fan una
INTERVENCIÓ per exposar, respectivament, la posició del grup CS i del grup PSC.
4. Alcaldia. Donar compte
d'organització municipal.

de

resolucions

de

l'Alcaldia

en

matèria

«Vist el que disposa l'article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, en relació a les
competències i facultats que corresponen a l’Alcalde.
En conseqüència es dona compte al Ple de les següents resolucions de l’Alcaldia en
matèria d’organització municipal, que es reprodueixen seguidament:
DECRET_2021023615 de 23/12/2021 relatiu al cessament del Sr. Marc Just
Mallafré com a Cap de gabinet de l’Alcaldia, amb efectes 31 de desembre de
2021.
«Atès que per decret de l’Alcaldia, núm. 2019011271, de data 28 de juny de 2019,
confirmat i ratificat pel decret d’Alcaldia 2019012959 de 7 d’agost de 2019, es va
nomenar al Sr. Marc Just Mallafré, cap de gabinet de l’Alcaldia, en funcions
d’assessorament i tasques de col·laboració immediata a l’Alcalde.
Vist el que disposa el punt 2 de l’article 10 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel
qual s’aprova el reglament del personal al servei de les entitats locals de Catalunya,
que el cessament o la separació d’aquest personal és lliure i pot produir-se en
qualsevol moment del mandat corporatiu, i que aquesta atribució s’ha de fer
mitjançant decret de l’Alcalde.
Atés el que disposa l'article 55, punt n) del Decret 214/1990, de 30 de juliol,
HE RESOLT:
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Primer.- Agrair al Sr. Marc Just Mallafré, els serveis prestats com a cap de gabinet de
l’Alcaldia, en funcions d’assessorament i tasques de col·laboració immediata a
l’Alcalde.
Segon.- Cessar al Sr. Marc Just Mallafré, com a cap de gabinet de l’Alcaldia, en
funcions d’assessorament i tasques de col·laboració immediata a l’Alcalde, amb
efectes 31 de desembre de 2021.
Tercer.- Donar compte al Ple Municipal d’aquesta resolució.»
DECRET_2021023586 de 23/12/2021 relatiu al cessament del Sr. Màrius
Pàmies Fuster com a delegat de Serveis amb efectes 2 de gener de 2022.
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«Atès que per decret de l’Alcaldia, núm. 2019011360, de data 5 de juliol de 2019,
modificat pel decret d’Alcaldia 2019011545 de 10 de juliol de 2019, es va nomenar al
Sr. Màrius Pàmies Fuster delegat de Serveis, en funcions d’assessorament i tasques de
col·laboració immediata a l’Alcalde en determinats serveis reservats a la seva
competència.
Vist el que disposa el punt 2 de l’article 10 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel
qual s’aprova el reglament del personal al servei de les entitats locals de Catalunya,
que el cessament o la separació d’aquest personal és lliure i pot produir-se en
qualsevol moment del mandat corporatiu, i que aquesta atribució s’ha de fer
mitjançant decret de l’Alcalde.
Atès el que disposa l'article 55, punt n) del Decret 214/1990, de 30 de juliol,
HE RESOLT:
Primer.- Agrair al Sr. Màrius Pàmies Fuster, els serveis prestats com a delegat de
Serveis, en funcions d’assessorament i tasques de col·laboració immediata a l’Alcalde
en determinats serveis reservats a la seva competència.
Segon.- Cessar al Sr. Màrius Pàmies Fuster, com a delegat de Serveis, en funcions
d’assessorament i tasques de col·laboració immediata a l’Alcalde en determinats
serveis reservats a la seva competència, amb efectes 2 de gener de 2022.
Tercer.- Donar compte al ple.»
DECRET_2021023585 de 23/12/2021 relatiu al nomenament del Sr. Màrius
Pàmies Fuster com a cap de gabinet de l’Alcaldia, amb efectes 3 de gener de
2022.
«Atès el que disposa l'article 12 del RDL 5/2015, de 30 d'octubre, 304 del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya i l'article 10 del Decret 214/1990 de 30 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, en relació al
personal eventual de confiança o assessorament especial.
Vist l’acord d’aquest Ajuntament pres en el Ple de data 28 de juny de 2019, i vista la
proposta de la portaveu del grup municipal del Junts per Reus (JxCat-JUNTS).
HE RESOLT:
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Primer.- Nomenar al Sr. Màrius Pàmies Fuster, cap de Gabinet de l’Alcaldia, en funcions
d’assessorament i tasques de col·laboració immediata a l’alcalde en totes les funcions
que li corresponen a aquest com a president de la corporació i màxim responsable de
l’organització política i administració municipal.
El nomenat tindrà la condició de personal eventual d’acord amb la legislació aplicable,
i el seu cessament serà lliure i correspondrà a l’Alcaldia. Malgrat això, i en el seu cas,
cessarà automàticament, sense que sigui preceptiva l’observança de cap forma, en el
moment o data en què es produeixi el cessament o l’expiració del mandat de
l’autoritat que el va nomenar.
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Al lloc de treball ocupat pel Sr. Màrius Pàmies Fuster li correspon les retribucions
equivalents a un lloc de treball A1, nivell 28, amb un complement específic de
27.368,60€ i un complement horari de 7.453,20 € anuals.
Els efectes del nomenament seran a partir del dia 3 de gener de 2022.
Segon.- Aquest nomenament, el règim de retribucions fixat i la dedicació, es
publicaran en el BOPT i DOGC.
Tercer.- Donar compte al Ple Municipal d’aquesta resolució.»
DECRET_2021023614 de 23/12/2021 relatiu al nomenament del Sr. Juan
Carlos Navarro Aramayo com a delegat de serveis amb efectes 3 de gener de
2022.
«Atès el que disposa l'article 12 del RDL 5/2015, de 30 d'octubre, 304 del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya i l'article 10 del Decret 214/1990 de 30 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, en relació al
personal eventual de confiança o assessorament especial.
Vist l’acord d’aquest Ajuntament pres en el Ple de data 28 de juny de 2019, i vista la
proposta de la portaveu del grup municipal de Junts per Reus (JxCat-JUNTS).
HE RESOLT:
Primer.- Nomenar al Sr. Juan Carlos Navarro Aramayo, com a delegat de Serveis, en
funcions d'assessorament i tasques de col.laboració immediata a l'Alcaldia en relació a
determinats serveis reservats a la seva competència.
El nomenat tindrà la condició de personal eventual d’acord amb la legislació aplicable,
i el seu cessament serà lliure i correspondrà a l’Alcaldia. Malgrat això, i en el seu cas,
cessarà automàticament, sense que sigui preceptiva l’observança de cap forma, en el
moment o data en què es produeixi el cessament o l’expiració del mandat de
l’autoritat que el va nomenar.
Al lloc de treball ocupat pel Sr. Juan Carlos Navarro Aramayo, li correspon les
retribucions equivalents a un lloc de treball A1, nivell 28, amb un complement
específic de 17.143,14€ i un complement horari de 7.453,20€ anuals.
Els efectes del nomenament seran a partir del dia 3 de gener de 2022.
Segon.- Aquest nomenament, el règim de retribucions fixat i la dedicació, es
publicaran en el BOPT i DOGC.
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Tercer.- Donar compte al Ple Municipal d’aquesta resolució.»
L’alcalde fa una INTERVENCIÓ per exposar els decrets i seguidament els membres del
Ple se’n donen per assabentats.
5. Concessió de la Medalla de la Ciutat al Centre de Lectura de Reus.
«Atès que per decret de l’Alcaldia núm. 2021021762 de 25 de novembre de 2021 es
va resoldre incoar l’expedient per a la concessió de la Medalla de la Ciutat al Centre de
Lectura de Reus, a proposta de la Junta de Portaveus de 17 de novembre de 2021,
d’acord amb el què disposa l’art. 15 del Reglament Municipal d’Honors i Distincions.
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Atesos els mèrits que concorren en el Centre de Lectura de Reus, institució cultural de
referència a la ciutat, fundada l’any 1859 per tal d’instruir les classes populars, per la
seva trajectòria destacada en el panorama cultural del país, declarada d’utilitat
pública per la promoció i difusió de la cultura en totes les seves manifestacions i, de
forma especial, per commemorar enguany el centenari de la inauguració de la seu
social actual al carrer Major, a l’espai de l’antic palau dels Tamarit.
Atès que de conformitat amb el què disposa l’article 17 del Reglament Municipal
d’Honors i Distincions s’ha sotmès la proposta al tràmit d’informació pública sense
que s’hagin presentat reclamacions, al·legacions ni suggeriments.
Per tot l’exposat, es proposa al Ple de la Corporació, previ dictamen de la Comissió
d’Honors i Distincions, l’adopció del següent acord:
Concedir la Medalla de la Ciutat al Centre de Lectura de Reus pels mèrits i
circumstàncies que en ell concorren i que han quedat suficientment acreditats a
l’expedient a l’efecte incoat.»
L’alcalde fa una INTERVENCIÓ per exposar aquest tema.
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per assentiment.
6. Educació. Aprovació del Pla Local d'Educació 2022-2027.
«Atès que des de la regidoria d’educació s’ha impulsat la redacció del Pla Local
d’Educació per tal de tenir una informació actualitzada de la diagnosi a la ciutat des de
la perspectiva educativa alhora que la proposta d’unes línies d’acció que identifiquin
els principals objectius a aconseguir des del municipi en els propers anys
Els objectius estratègics d’aquest Pla Local són :


Descriure i analitzar la situació socioeducativa de la ciutat de Reus per tal de
poder identificar els principals elements de planificació, gestió i acció educativa
existents.



Definir una proposta dels eixos d’un pla de treball des d’una visió educativa
àmplia que defineixi unes línies d’actuació prioritàries.

Aquesta acció està també recollida dins del Pla d’Acció Municipal 2020-2023, en l’acció
1.6.1.1. per tal d’impulsar Reus com a ciutat educadora, alhora que està vinculada a
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altres accions que contemplen aquest mateix objectiu de transformació de la mirada
educativa.
Atès que la voluntat d’aquest Pla Local, per tant, és la d’oferir una visió àmplia del
concepte educatiu, allunyant-se del concepte reduccionista de l’educació entesa
només en els centres educatius i en els espais formals d’educació, i incorporant la
mirada de ciutat educadora, on els aprenentatges formen part de les persones al llarg
de tota la seva vida i vinculats en tots els entorns, no només en aquells classificats
com a educatius.
Vist l’informe emès per la cap d’Educació de data 3 de gener de 2022 que exposa el
procediment d’elaboració del Pla i en valora favorablement la seva formalització.
Signat electrònicament
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Consta a l’expedient la proposta de Pla elaborat pels serveis tècnics municipals i amb
la participació dels agents esmentats a l’informe indicat al paràgraf anterior.
Atès que segons l’esmentat informe el nou Pla Local d’Educació és un document
estratègic que estableix les prioritats classificades en els eixos d’equitat educativa,
qualitat educativa, empoderament i participació en l’àmbit educatiu, equipaments i
espais educatius, ciutat educadora, gestió i
transversalitat, cooperació
interinstitucional i amb altres agents educatius i informació i comunicació. I fruit
d’aquests objectius es proposen i seleccionen les accions educatives a impulsar durant
els propers 5 anys, concretament pel període 2022-2027.
Atès que l’article 8.i) de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés
la informació pública i bon govern, en aplicació del principi de transparència, recull
l’obligatorietat de fer pública per part de l’Administració Pública la informació relativa
als plans. En l’article 12 de l’esmentada Llei, rau l’obligatorietat de fer públics els
plans tan anuals com plurianuals, així com generals i sectorials, com és el Pla Local
d’Educació.
Els ens locals tenen atribuïda, en l’àmbit de les seves competències, la potestat de
planificació, d’entre d’altres, d’acord amb el que estableix l’article 8 del Decret
legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, i l’article 4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local.
Per tot l’exposat, es proposa al Ple de la Corporació, previ dictamen de la Comissió
Informativa d’Activitats de la Persona, l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Aprovar el Pla Local d’Educació per als anys 2022-2027
SEGON.- Facultar al regidor delegat de l’Àrea d’Educació, per subscriure tots els
documents que siguin necessaris pel desenvolupament d’aquest acord.
TERCER.- Donar al Pla Local d’Educació, la publicitat necessària.»
L’alcalde dona la paraula al Sr. Recasens que fa una INTERVENCIÓ per exposar el tema
i seguidament ES PRODUEIX DEBAT.
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova amb 25 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, (PSC-CP):
Sres./Srs. Martín, Martínez, Marcos, Pozuelo, Fort, Agudo, (CUP): Sres. Llorens, Fernàndez,
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Pàmies i (regidor no adscrit): Sr. Meléndez) i 2 vots en contra: (CS): Sra. García i Sr.
López.
L’alcalde fa una INTERVENCIÓ per cloure el tractament d’aquest assumpte.
7. Oficina d'Habitatge. Aprovació de l'Addenda al Conveni de col·laboració i
d'encàrrec de gestions entre l'Agència 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.

Signat electrònicament
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«Atès que l’any 2019 es va formalitzar el Conveni de col·laboració entre l’Agència de
l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Reus, relatiu a l’Oficina Local d’Habitatge
situada en aquest municipi, amb l’objecte d’establir els termes i les condicions de la
col·laboració entre les parts per a l’assessorament i gestió de serveis en matèria
d’habitatge respecte de diverses tasques competència de la Generalitat de Catalunya,
en el marc del Pla per al dret a l’habitatge aprovat per Decret 75/2014, de 27 de maig.
Atès que el pacte onzè de l’esmentat conveni preveu que:
“El conveni tindrà vigència fins al dia 31 de desembre de 2019, i pot ser prorrogat fins
a un màxim de 4 anys addicionals, de conformitat a l’article 49 de la Llei 40/2015, d’1
d’octubre, de règim jurídic del sector públic, per mutu acord de les parts, prèvia
petició per escrit de qualsevol de les parts signatàries, que ho haurà de realitzar amb
un preavís d’un mes del venciment del termini inicial.”
Atès que el conveni s’ha prorrogat l’any 2020 i l’any 2021 mitjançant la formalització
de les corresponents addendes de pròrroga.
Atès que el Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l’habitatge és vigent
fins que no s’aprovi i entri en vigor un nou pla de l’habitatge que el substitueixi, i que
ambdues parts posen de manifest l’interès en prorrogar el conveni de col·laboració
establert, amb la finalitat de mantenir l’any 2022 el funcionament dels serveis i
activitats pactats.
Vista la sol·licitud de la regidora d’Economia, Coneixement i Habitatge de data
29/11/2021 a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per tal de subscriure l’addenda al
convenis de col·laboració en relació amb L’Oficina d’Habitatge i la Borsa de Mediació
per a l’anualitat 2022.
Vista la Proposta d’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, que preveu:
a) Prorrogar el conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i
l’Ajuntament de Reus, pel període comprès entre l’1 de gener i el 31 de desembrede
2022.
b) Mantenir els pactes previstos en el conveni signat l’any 2019, acordant que les
aportacions econòmiques que s’hi estableixen en el pacte quart, seran per al 2022, les
següents:
Una aportació màxima per part de l'Agència de l'Habitatge a l'Ajuntament de Reus de
69.964,00 €; per a l’any 2022; aquesta aportació són 52.473,00 € en un pagament fix
inicial pels serveis bàsics d’informació i atenció ciutadana i la quantitat restant en
funció del nombre d’expedients tramitats i de l'activitat justificada.
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De conformitat amb l'establert als articles 57 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora
de les bases del règim local i 191.1 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; amb l’article
47 i següents de la Llei 40 /2015 d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic; així
com els articles 303 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova
el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya; i en virtut de la
competència atorgada al Ple de l'Ajuntament per l'article 22.2.g) de la Llei 7/1985, de
2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.
Per tot l’exposat, es proposa al Ple ,previ dictamen de la Comissió Informativa de
Serveis Territorials i Urbanisme, l’adopció del següent acord:
Signat electrònicament
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Aprovar la Proposta d’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.»
L'alcalde dona la paraula a la Sra. Pallarès que fa una INTERVENCIÓ per exposar el
tema i seguidament ES PRODUEIX DEBAT.
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova amb 26 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, (PSC-CP):
Sres./Srs. Martín, Martínez, Marcos, Pozuelo, Fort, Agudo, (CUP): Sres. Llorens, Fernàndez,
Pàmies i (CS): Sra. García i Sr. López) i 1 abstenció: (regidor no adscrit): Sr. Meléndez.
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.
«Atès que en data 06/03/2019 es va formalitzar el 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 d’habitatges d’aquest municipi, que tenia per objecte
establir els termes i les condicions de la col·laboració entre les parts per impulsar el
programa mitjançant la Borsa de mediació, per tal de facilitar a la ciutadania la
proximitat de la gestió d’aquests serveis en el territori, en el marc del Pla per al dret a
l’habitatge aprovat per Decret 75/2014, de 27 de maig.
Atès que el pacte onzè del conveni esmentat preveu que:
“El conveni tindrà vigència fins al dia 31 de desembre de 2019, amb efectes de l’1 de
gener, i pot ser prorrogat, per mutu acord de les parts, prèvia petició per escrit de
qualsevol de les parts signatàries, que ho haurà de realitzar amb un preavís d’un mes
del venciment del termini inicial.”
Vista la sol·licitud de la regidora d’Economia, Coneixement i Habitatge de data
29/11/2021 a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per tal de subscriure els convenis
de col·laboració en relació amb L’Oficina d’Habitatge i la Borsa de Mediació per a
l’anualitat 2022.
Vista la Proposta d’Addenda al 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.
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Atès que l’acord segon de l’esmentada addenda preveu mantenir tots els pactes
previstos en el conveni signat l’any 2019, acordant que les aportacions econòmiques
que s’hi estableixen en els pactes quart i cinquè, seran per al 2022, les següents:
a) L’import del pagament fix en concepte de bestreta i a compte de l’aportació
màxima
establert en el pacte cinquè a) del conveni, serà de 16.200,00 €.
b) L’aportació màxima que s’estableix en el pacte quart, 3) del conveni serà de
26.100,00 €.

Signat electrònicament
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Això és una aportació màxima a l'Ajuntament de Reus de 26.100,00 €. per a l’any
2022; aquesta aportació són 16.200,00 €. en un pagament inicial i en concepte de
bestreta i a compte de l’aportació màxima; i la quantitat restant en funció del nombre
d’expedients tramitats i de l'activitat justificada.
Vist l’article 49 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
Atès que la vigència de l’addenda de pròrroga que es proposa serà fins al
desembre de 2022.
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De conformitat amb l'establert als articles 57 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora
de les bases del règim local i 191.1 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; amb l’article
47 i següents de la Llei 40 /2015 d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic; així
com els articles 303 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova
el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya; i en virtut de la
competència atorgada al Ple de l'Ajuntament per l'article 22.2.g) de la Llei 7/1985, de
2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.
Per tot l’exposat, es proposa al Ple , previ dictamen de la Comissió Informativa de
Serveis Territorials i Urbanisme, l’adopció del següent acord:
Aprovar la Proposta d’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.»
L'alcalde dona la paraula a la Sra. Pallarès que fa una INTERVENCIÓ per exposar el
tema i seguidament ES PRODUEIX DEBAT.
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova amb 20 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, (CUP): Sres.
Llorens, Fernàndez, Pàmies i (CS): Sra. García i Sr. López), 6 vots en contra: (PSC-CP):
Sres./Srs. Martín, Martínez, Marcos, Pozuelo, Fort, Agudo i 1 abstenció: (regidor no
adscrit): Sr. Meléndez.
PROPOSTES DELS GRUPS MUNICIPALS
L'alcalde dona la paraula al Sr. López que fa una INTERVENCIÓ per exposar el punt 9
de l'ordre del dia però durant l'exposició s'absenta per la pèrdua de connexió a la
sessió.
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Davant aquest problema tècnic l'alcalde pregunta si la Sra. García vol fer-ne
l'exposició o si es passa al següent punt de l'ordre del dia per reprendre més tard el
tractament del punt 9. Després d'escoltar la INTERVENCIÓ de la Sra. Garcia, i
comptant amb el vistiplau dels portaveus, l'alcalde dona la paraula a la Sra. Pàmies
per a què exposi el punt núm. 10 de l'ordre del dia.
10. Proposta de declaració del GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA
D’UNITAT POPULAR (CUP)
referent a la millora del transport públic
interurbà.
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L'alcalde anuncia que en relació a aquest punt de l'ordre del dia hi ha una
esmena presentada pels grups municipals de JxR, ERC I ARA REUS, la qual ha
estat acceptada i per tant, es sotmet la proposta a la consideració del Ple
amb ella inclosa.
"Atès que l’Estatut d’Autonomia de Catalunya a l’article 169 fixa la competència
exclusiva de la Generalitat de Catalunya sobre els transports terrestres de viatgers per
carretera que transcorrin íntegrament dins el territori de Catalunya.
Atès que l’empresa La Hispano Igualadina SL, és titular de la concessió per a
l’explotació del servei de transport regular de viatgers per carretera de competència
de la Generalitat de Catalunya.
Atès que la concessió per a l’explotació del servei regular de transport de viatgers per
carretera el 20 de juliol de 2004 es va publicar al DOGC la resolució PTO/1990/2004 de
8 de juliol de 2004 que autoritzava el canvi de titularitat de la concessió a la
concessionària La Hispano Igualadina, SA, la qual d’acord amb la publicació al DOGC
de data 22 de març de 2011 canvia denominació passant a denominar-se actualment
La Hispano Igualadina, SL.
Atès que l’aprovació del referit pla comportava l’atorgament d’una revisió del termini
vigent en les concessions que ens ocupen, que suposava una ampliació del termini
concessionat fins a un màxim de 25 anys, comptadors des de la notificació de la
resolució i sens perjudici d’ulteriors revisions que es poguessin acordar si la normativa
aplicable o les condicions originàries del contracte ho permetien.
Atès que al contingut del pla es va incorporar a les concessions esmentades com a
clàusules d’obligat compliment i que, als efectes d’acreditar el compliment de les
seves revisions, per part de la Direcció General competent en matèria de transports,
s’havien de fer revisions periòdiques cada vuit anys. La superació positiva d’aquestes
revisions determina la convalidació per períodes de vuit anys del termini concessional
de forma successiva, fins a arribar als vint-i-cinc anys previstos a la modificació
concessional.
Atès que per resolució del conseller de Política Territorial i Obres Públiques, de 30 de
gener de 2008, es va aprovar la revisió de l’execució del pla d’innovació i millora de la
qualitat aprovat a l’empresa La Hispano Igualadina, SL, que incorpora les concessions
que ens ocupen de forma que es convalidava el termini de vigència d’aquestes per un
termini de 8 anys, comptador des del 8 de gener del 2008.
Finalment, per resolució del conseller de Territori i Sostenibilitat, de 16 de febrer de
2016, es va aprovar una nova revisió del pla d’innovació i millora de la qualitat
aprovat a l’empresa La Hispano Igualadina, SL, de forma que es convalidava per un
termini de 8 anys, comptador des del 8 de gener del 2016, el termini de vigència de
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les concessions de la dita empresa, sens perjudici d’ulteriors revisions del dit termini
concessional de forma successiva fins a arribar als vint-i-cinc previstos a la resolució
d’aprovació del pla. Així en el cas de superar les revisions esmentades el termini de
vigència de les concessions arribaria fins a l’any 2028.
Atès que al contracte programa entre la Generalitat de Catalunya i l’empresa La
Hispano Igualadina, relatiu a la prestació de serveis públics regulars de transport de
viatgers per carretera, es fixen les condicions de prestació i els requeriments de
qualitat de les dites obligacions de servei públic imposades per a la prestació dels
serveis.
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Atès que segons el contracte programa, l’empresa concessionària té l’obligació de dur
a terme el manteniment i conservació dels pals indicadors de les parades dels serveis
i garantir que en tot moment hi consti en aquests la informació actualitzada dels
horaris de prestació dels serveis.
Atès que segons el contracte programa, l’empresa concessionària té l’obligació
facilitar qualsevol altra informació complementària que li sigui requerida pels òrgans
de la Direcció General de Transports i Mobilitat en relació amb els serveis objecte del
contracte programa.
Essent evident la necessitat de moltes persones usuàries dels municipis del Camp de
disposar d’un mitjà de transport per anar a treballar i/o estudiar, desplaçar-se al centre
de salut o bé gaudir d’alternatives d’oci, compres i serveis no disponibles al mateix
municipi.
Mirant els horaris que s’ofereixen entre municipis és bastant complicat poder accedir a
un municipi proper o del territori amb bus compatible amb un horari laboral de dilluns
a divendres, o disposar d’una freqüència suficient per a accedir a actes culturals,
educatius o esdeveniments amb transport públic. En el cas del jovent, la freqüència i
els horaris de la línia d’autobús és insuficient o bé no s’adapta adequadament per
anar i tornar de classe amb puntualitat, especialment si els estudis es realitzen a
Tarragona o Reus.
Aquest fet propicia que sovint, les persones que s’ho poden permetre, hagin d’utilitzar
un mitjà de transport particular o bé compartir trajecte amb altres persones que en
tinguin per tal de desplaçar-se a poblacions properes.
Així doncs, les casuístiques són diverses, però és evident que l’adaptació dels horaris,
l’increment de freqüències i garantir unes tarifes assequibles suposaria un millora de
les possibilitats de desenvolupament de les persones i també un gran avenç per a la
mobilitat en transport públic, especialment per a aquelles persones que no poden, o
no volen, usar el transport privat.
Atès l’Informe i conclusions de la Comissió de Seguiment de l’Emergència Climàtica
aprovat pel Parlament de Catalunya i publicat al BOPC 756 de l’11 de desembre de
2020 on es recomana, entre d’altres, incrementar les inversions en transport públic i
impulsar la mobilitat sostenible.
Atès l’impacte mediambiental que genera l’ús del vehicle privat vers el transport
públic. Segons dades del portal de Mobilitat de la Generalitat de Catalunya, l’autobús
té un 70% menys de consum d'energia primària i genera un 70% menys d’emissions
de CO2 que el cotxe.
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Atès que en alguns casos la parada dels pobles està ubicada en zones molt
transitades, però poc equipades per aquest servei, per exemple: no permetent el pas
de forma segura de dos vehicles quan un d’ells és l’autobús interurbà, quan la vorera
no té l’ample correcte per garantir la seguretat dels usuaris, no disposant de
marquesines en les parades,....
Atès que segons el DOGC núm. 5918, es van incorporar nous membres al Consorci del
Transport Públic del Camp de Tarragona, Autoritat Territorial de Mobilitat (ATM Camp
de Tarragona), entre els quals el Consell Comarcal del Baix Camp i essent l’ajuntament
de Reus i la vicepresidenta actual del Consell d’Administració, la Sra. Marina
Berasategui Canals, regidora de govern en aquest Consistori.
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Per tots aquests motius, el Grup Municipal de la CUP proposa al Ple de l’Ajuntament de
Reus l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Instar la Generalitat de Catalunya i l’Autoritat Territorial de la Mobilitat del
Camp de Tarragona (ATM) a millorar el servei de transport públic interurbà per tal de:


Incrementar la freqüència de pas de les línies en els dies feiners i festius



Garantir que tota la flota de vehicles compleix amb els estàndards
d’accessibilitat, per tal que les persones amb mobilitat reduïda i/o cotxets
puguin utilitzar el transport públic amb la mateixa seguretat i comoditat que ho
fan la resta de viatgers.



Millorar les condicions de les instal·lacions de les parades, garantint que totes
disposen de marquesines i dels horaris de la línia col·locats de forma adequada i
accessible.



Afavorir l’accés de les usuàries amb bicicleta i patinet, permetent guardar el
VMP a la bodega del bus.

SEGON.- Instar a l’Ajuntament de Reus i a la vicepresidenta del Consell d’Administració
de com a membres de Consorci del Transport Públic del Camp de Tarragona, a establir
una estratègia de treball conjunta amb tots els municipis del BAIX Camp per tal de
millorar el servei de transport públic."
La Sra. Pàmies que fa una INTERVENCIÓ per exposar el tema. Seguidament l’alcalde
dona la paraula a la Sra. Berasategui que fa una INTERVENCIÓ per donar lectura a
l’esmena presentada pel govern municipal i que, com s’ha exposat, ha estat acceptada
pel grup proposant. Finalitzada l’exposició ES PRODUEIX DEBAT.
En aquest moment el Sr. López es reincorpora a la sessió.
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per unanimitat.
A continuació, es reprèn al tractament del punt 9 de l’ordre del dia:
9. Proposta de declaració del GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS DE REUS (CS)
referent als serveis socials relacionats amb el trastorn de l'espectre autista
(TEA).
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"El 6 de abril de 2017 fue aprobada en el Parlamento de Cataluña la moción 115/XI,
sobre los servicios sociales relacionados con el trastorno del espectro autista (TEA), a
iniciativa del Grupo Parlamentario de Ciudadanos.
La moción, entre otras cosas, reclamaba la dotación de personal con formación
específica en los centros educativos para alumnos con necesidades educativas
especiales asociadas al TEA y que además ese perfil profesional debía garantizarse en
las actividades extraescolares y en los comedores escolares.
Además, se reclamaba que en el plazo de seis meses se implementaran planes de
convivencia que tuvieran en cuenta a todos los alumnos, para evitar posibles casos de
rechazo, aislamiento o situaciones más graves como el acoso escolar.
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Asimismo, también se reclamaba el incremento en el máximo de un año del número
de pisos tutelados destinados a personas con TEA, para aumentar su autonomía.
Hay que poner en valor el trabajo que desarrollan las entidades integradas en la Mesa
del Tercer Sector Social en Catalunya que atienden a más de un millón de ciudadanos
mediante las aportaciones de sus socios. También hay que destacar el voluntariado
que colabora en esas tareas. Pese a ello, alrededor del 45% de las entidades aún se
les adeuda parte de las percepciones económicas por parte de las administraciones,
así como se les adeuda subvenciones y convenios de años anteriores, entre ellas
entidades relacionadas con el TEA o con las familias cuidadoras de personas con
discapacidad o enfermedad mental.
Esta difícil situación se ha visto empeorada aún más con el COVID, donde las
organizaciones de la economía solidaria y del Tercer Sector han usado fondos propios,
en un 64,3% y un 58,7% respectivamente.
La moción 115/XI estableció que se pusiera en funcionamiento una línea específica de
subvenciones a entidades locales y comarcales del Tercer Sector que trabajaran con
niños, jóvenes y adultos diagnosticados con TEA, línea que debía ponerse en marcha
en un plazo de tres meses desde la aprobación de la moción 115/XI.
Por todos estos motivos, el Grupo Municipal de Ciudadanos propone adoptar los
siguientes
ACUERDOS
PRIMERO: Instar a la Generalidad de Cataluña a que cumpla inmediatamente con
todos los acuerdos de la moción 115/XI, aprobada por el pleno del Parlamento de
Cataluña en fecha 6 de abril de 2017.
SEGUNDO: Instar a la Generalidad de Cataluña para que en un plazo máximo de tres
meses lance una línea específica de subvenciones para entidades locales y
comarcales del Tercer Sector que trabajen con niños, jóvenes y adultos diagnosticados
con TEA.
TERCERO: Trasladar esta propuesta de declaración a la Generalidad de Cataluña."
L'alcalde dona la paraula al Sr. López que fa una INTERVENCIÓ per continuar exposant
el tema i seguidament ES PRODUEIX DEBAT.
En aquest moment la Sra. Vilella s'absenta.
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Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per unanimitat.
MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
11. Moció del GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS DE REUS (CS) per ajudar a l’oci
nocturn de Reus.
"Las restricciones sanitarias impuestas por las diferentes administraciones al sector
del ocio nocturno por la pandemia de la COVID-19 están impactando económicamente
de forma muy negativa en el sector, además desde el Gobierno autonómico y desde el
central no han previsto medidas económicas para el sector.
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El pasado 23 de diciembre la Generalitat acordaba entre otras medidas el cierre de
discotecas mediante la resolución SLT 3787/2021. La patronal del ocio nocturno
FECASARM interpuso el 27 de diciembre unas medidas cautelares solicitando la
suspensión cautelar de las medidas adoptadas por la Generalitat. El 5 de enero de
2022 conocíamos el Auto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sección 3ª, que
resolvía mantener el cierre de las discotecas.
FECASARM el 7 de enero de 2022 solicitó “ayudas dignas” y no “miserias” ya que
según la patronal las pérdidas alcanzan los 200 millones de euros, 40 millones
correspondientes al ocio nocturno y 160 millones de la restauración. Esos 200 millones
de euros supondrían el 20% de las pérdidas del sector del ocio nocturno y de la
restauración en toda Cataluña, alcanzando el cómputo global de pérdidas el importe
de 1.000 millones de euros.
Ya antes de Navidades, la entidad FECASARM pronosticó importantísimas pérdidas por
las cancelaciones de las Fiestas de Fin de Año ya que las pérdidas respecto a la noche
de Nochevieja en Cataluña se cuantificaron en 165 millones de euros, de los que 75
millones correspondían al ocio nocturno y 90 millones a la restauración.
Las pérdidas globales anuales del año 2021 se sitúan en 22.600 millones de euros, de
los cuales 6.800 millones de euros corresponden al ocio nocturno y 15.800 millones a
la restauración.
Desde la Generalitat se han anunciado unas ayudas directas al sector del ocio
nocturno de 20 millones de euros, que aún no se han concretado en qué consistirán.
Hasta ahora las subvenciones concedidas de la Generalitat han sido de 60 millones de
euros para el ocio nocturno y 40 millones de euros para la restauración.
Esta situación de desamparo ha llevado a la ruina del sector del ocio y la restauración.
Este tipo de ocio supone una importante parte de la economía nacional ya que
representaba el 1,8% del PIB.
Por todos estos motivos, el Grupo Municipal de Ciudadanos propone adoptar los
siguientes
ACUERDOS
Primero.- Instar al Ayuntamiento de Reus a que estudie como medida de apoyo de los
negocios afectados el permitir a las discotecas u otros negocios de ocio nocturno que
voluntariamente lo soliciten modificar de forma provisional y sin coste su licencia para
asemejarla a las licencias de bares y hostelería y así poder ejercer una actividad

Aquest document ha estat signat electrònicament amb data 15/2/2022
L'autenticitat d'aquest document es pot comprovar a https://serveis.reus.cat/cve mitjançant el CVE: 2022050969814BAFEFDEC0E937507608D1A137F690380215132222

alternativa en el formato y horarios permitidos por la normativa mientras continúen
las restricciones por COVID19 dentro del margen que establece la normativa.
Segundo.- El Ayuntamiento de Reus intensifique el diálogo con las organizaciones y
empresas de ocio nocturno del municipio para mejorar la eficacia y eficiencia de la
implementación de las ayudas y de los controles de prevención de la pandemia.
Tercero.- El Ayuntamiento de Reus inste al Parlament de Cataluña y al Govern de la
Generalitat a realizar y presentar, a la máxima brevedad posible, un plan de ayudas
dignas para el sector del ocio nocturno con la finalidad de garantizar la viabilidad de
estas empresas."
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L'alcalde dona la paraula a la Sra. García que fa una INTERVENCIÓ per exposar el tema
i seguidament ES PRODUEIX DEBAT.
En aquest moment la Sra. Vilella es reincorpora a la sessió.
Sotmesa la proposta a votació, es rebutja amb 8 vots a favor: ((CS): Sra. García i Sr.
López i (PSC-CP): Sres./Srs. Martín, Martínez, Marcos, Pozuelo, Fort, Agudo), 15 vots en
contra: ((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 4 abstencions: ((CUP): Sres. Llorens, Fernàndez, Pàmies i (regidor no
adscrit): Sr. Meléndez).
12. Moció del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA
– CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP) per evitar que es continuïn produint
talls de llum en algunes zones de la ciutat.
L'alcalde anuncia que en relació a aquest punt de l'ordre del dia hi ha una
esmena presentada pels grups municipals de JxR, ERC I ARA REUS, la qual ha
estat acceptada i per tant, es sotmet la proposta a la consideració del Ple
amb ella inclosa.
"Aquesta moció treballa els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) marcats
per l’ONU:
Objectiu 7: Garantir l'accés de totes les persones a fonts d'energia assequibles,
fiables, sostenibles i renovables
Objectiu 10: Reduir la desigualtat entre i dins dels països.
Fa molt temps que determinats barris de la nostra ciutat estan patint talls de llum que
afecten tant veïns com activitats empresarials, amb totes les molèsties i impediments
que això comporta. Des del PSC hem reiterat en diverses ocasions aquesta
problemàtica i a començaments del 2021 vam presentar una moció que va ser
aprovada per unanimitat amb una esmena de l’equip de govern, la qual deia que
s’estudiarien aquest problemes recurrents, però desconeixem que, un any després,
s’hagi fet res al respecte.
Els talls de llum segueixen produint-se als barris Fortuny, Juroca, Pastoreta i
Montserrat, entre altres, i a banda d’afectar la vida dels residents, agreuja encara més
la situació del sector del comerç, la restauració i altres activitats, ja que si es queden
sense llum no poden atendre ni servir als seus clients en unes condicions òptimes.
Malgrat que a Reus no s’ha avançat en aquest aspecte, en ciutats com Terrassa s’han
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aconseguit acords amb Endesa per posar fi als talls elèctrics i millorar el servei de llum
amb el compromís de la companyia per doblar la inversió a la ciutat, un pacte
d’inversió que també es va produir l’any passat a Barcelona, on també es va crear un
servei específic per atendre els usuaris afectats per avaries en la xarxa.
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Amb tot, el problema dels talls de llum recurrents no és l’únic que arrossega la ciutat
en matèria de subministrament elèctric, ja que hi ha barris, com per exemple el
Fortuny, on molts carrers, places i parcs es troben massa foscos, disminuint
considerablement la seguretat de la ciutadania i elevant el risc d’accidents de trànsit
en altres punts com la plaça del Canal, on tampoc hi ha prou il·luminació. La situació
també és precària en aquest aspecte al barri Montserrat i el Carrilet, entre altres
indrets, on els cables de llum estan penjant, amb el perill que això comporta. De, fet,
aquest passat dissabte va haver-hi un incendi al carrer Pubill Oriol a causa d’aquest
cables elèctrics que no estan soterrats. Finalment, cal insistir, una vegada més, en el
soterrament de les torres elèctriques al barri del Pinar, una llarga reivindicació veïnal,
a la qual l’Ajuntament continua sense posar-hi solució.
A més, és necessari i urgent adaptar la xarxa al segle XXI davant els fenòmens
climàtics adversos que poden arribar a causa del canvi climàtic, com els darrers
temporals, Glòria i Filomena, que poden posar en perill aquelles xarxes de
subministrament elèctric que no estiguin correctament preparades.
Per tots aquests motius, el Grup Municipal Socialista de Reus proposa al Ple de
l’Ajuntament l’adopció dels següents acords:
•

Reconèixer i manifestar que l’energia i l’accés al subministrament energètic són
un dret ciutadà i que, sota aquest principi, els poders públics han de disposar de
les eines suficients per poder garantir que la prestació d’aquest dret sigui
efectiva.

•

Instar les companyies d’energia al sanejament i modernització de les
instal·lacions elèctriques, contribuint així a la millora de la qualitat del servei,
per evitar talls de llum i per adaptar la xarxa al segle XXI.

•

Instar a l’Ajuntament a seguir treballant per avançar en els tràmits per soterrar
les torres del Pinar.

•

Sol·licitar a les empreses subministradores la informació sobre l’abast i
afectació de les incidències i un espai de coordinació periòdic on es tractin tots
els problemes de la xarxa elèctrica que hi ha per la ciutat per mirar de
resoldre’ls.

•

Analitzar la relació que pugui existir entre les incidències de les empreses
subministradores i la qualitat de l’enllumenat públic, i proposar les mesures
necessàries per resoldre-ho.

•

Traslladar els acords adoptats a la Generalitat i tots els agents implicats com
ara les empreses encarregades del subministrament elèctric a la ciutat.»

L'alcalde dona la paraula al Sr. Martín que fa una INTERVENCIÓ per exposar el tema.
Seguidament l’alcalde dona la paraula a la Sra. Berasategui que fa una INTERVENCIÓ per
donar lectura a l’esmena presentada pel govern municipal i que, com s’ha exposat, ha
estat acceptada pel grup proposant. Finalitzada l’exposició ES PRODUEIX DEBAT.
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Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. (El Sr. Cuerba vota
verbalment per problemes tècnics.)
13. Moció del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA
– CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP) referent a la conservació i ampliació
del patrimoni natural, dels arbres monumentals i de les zones verdes de
Reus.
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«Aquesta moció treballa els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) marcats
per l’ONU:
Objectiu 3. Garantir una vida sana i promoure el benestar de totes les persones de
totes les edats.
Objectiu 11. Aconseguir que les ciutats siguin inclusives, segures, resilients i
sostenibles.
Objectiu 15. Gestionar sosteniblement els boscos, lluitar contra la desertificació, aturar
i invertir la degradació de les terres i aturar la pèrdua de biodiversitat.
A Reus tenim uns 30.000 arbres dels quals 300 són exemplars singulars i 37
catalogats. Fa gairebé dos mesos els serveis de jardineria van donar la noticia que el Pi
de Bofarull està al tram final de la seva vida, després de més de 300 anys. En
resposta, l’alcalde va dir que aprofitarien per actualitzar el catàleg que data de l’any
1999. Creiem que és un bon moment per afegir més qüestions respecte aquest tema,
fer autocrítica i propostes de millora de la divulgació i cura del patrimoni natural de
Reus, que ha d’anar més enllà dels arbres.
Cal destacar que els arbres per si sols no són considerats una zona verda, ja que
aquests han d’estar acompanyats per una superfície mínima per tal que puguin
complir la seva funció biològica i social. En aquesta línia, cal fer difusió i divulgació del
que proporcionen les zones verdes i quan alguna planta o arbre pateix algun problema
–com pot ser la plaga de pugó o un excés de pol·len a la ciutat- tenir una previsió de
neteja a fons i fer tot el possible per alleugerir el problema. Ciutats com Barcelona
tenen, des de fa molts anys, una política d’informació a la ciutadania sobre el seu
patrimoni natural i hi ha molt material preparat pel que fa a fitxes divulgatives, que
ajudin a identificar aquells arbres singulars o monumentals. En altres indrets, com
Girona, tenen una pàgina web on el ciutadà pot fer suggeriments sobre les zones
verdes i buscar informació sobre aquests espais de la ciutat per conèixer si algun
d’ells pateix algun problema.
Des del PSC hem presentat diverses propostes per crear noves zones verdes
accessibles, ja que hi ha molts estudis científics que relacionen la presència d’aquests
espais amb diferents millores de salut i el creixement dels infants, així com de la resta
de la població. És una manera de combatre la desigualtat social, ja que no tothom té
un jardí a casa. A més, aquestes zones verdes també ajuden a la mitigació i adaptació
del canvi climàtic en la línia amb els objectius de desenvolupament sostenible.
Algunes de les mocions que hem presentat són per un Reus més verd, el juny del
2020, per evitar que Reus deixi d’estar a la cua de les ciutats amb menys zones
verdes, una proposta que es va aprovar per unanimitat, però que, a la pràctica, no hi
ha la percepció d’haver fet grans avenços. Una segona proposta que vam presentar va
ser per millorar parcs, jardins i zones verdes l’octubre de l’any passat, en la qual el
Govern vau votar en contra.
Per tots aquests motius, cridem a l’Ajuntament a destinar recursos suficients a la
previsió i la planificació de noves zones verdes perquè aquestes siguin de qualitat i per
rescatar projectes com la V verda, una proposta, que vam iniciar des del PSC, però que
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el Govern, fins ara, només ha destinat un pressupost insuficient per un projecte que
porta massa temps guardat en un calaix, que vol aprofitar els camins i rieres del terme
municipal per fer una anella verda. Aquests espais verds molt oblidats, com els
barrancs, bruts i inutilitzables, però d’una bellesa incalculable, podrien rodejar de
camins tot el municipi de Reus.
Cal remarcar que quan parlem d’espais verds, no parlem de fer les rotondes més
boniques o posar més arbres al carrer, si no de treballar en la creació d’espais on
poder practicar esport a l’aire lliure, passejar o poder respirar un aire més pur. A més,
per fer tot això no cal buscar la flora més exòtica, ja que si plantem flora endèmica i
autòctona tindrem una major biodiversitat i també tindrà més resiliència davant el
canvi climàtic.
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Finalment, és necessari replantejar els darrers projectes urbanístics que s’han
executat, com ara la plaça de la Sang, on les zones verdes són inexistents, o davant la
Biblioteca Central Xavier Amorós, on hauria d’anar un espai verd i s’hi troba una zona
blava d’aparcament.
Veiem que per arribar a tenir un Reus més ple de zones verdes cal un gran pacte
polític on s’acordi que es treballarà en aquesta direcció, respectant els acords i
projectes signats, que governi qui governi hi destinarà un pressupost anual suficient
per avançar i també per mantenir el que ja hi ha.
Per tot això, des del Grup Municipal Socialista de Reus, amb la col·laboració de GEPEC,
instem a l’aprovació pel Ple dels següents acords:
1. Que l’Ajuntament de Reus elabori un Pla Director de l’Arbrat Urbà i zones verdes
a 20 o 30 anys vista en el qual es garanteixi que tota la ciutat tingui superfícies
mínimes de zones verdes i horts urbans de manera distribuïda. Buscant un
sentit general de ciutat i particular de cada barri.
2. Fer campanyes de divulgació i formació a la ciutadania del patrimoni natural i
agrari, com tenir cura d’aquest, comptant amb entitats divulgadores i els
serveis tècnics.
3. Fer una transició i transformació de la flora exòtica cap a la flora endèmica i
autòctona, potenciant la biodiversitat amb hotels d’insectes, per exemple.
4. Modificar la normativa per fer una prova pilot per poder posar nova jardineria
als escocells que fomentaran la biodiversitat i la participació de les escoles o del
veïnat.
5. Dotar de recursos adients per al manteniment de les zones verdes existents i
fer partícip la ciutadania de les noves zones o de les modificacions.
6. Signar un compromís polític de continuïtat amb els projectes i compromisos
adquirits com la V verda, el pacte d’alcaldes i alcaldesses pel clima, i qualsevol
acord en aquest sentit. I que cada any consti als pressupostos i que es
desenvolupin amb criteris tècnics.
7. Traslladar els acords a tots els agents implicats i a la Generalitat de Catalunya.»
L'alcalde dona la paraula a la Sra. Pozuelo que fa una INTERVENCIÓ per exposar el
tema i seguidament ES PRODUEIX DEBAT.
Sotmesa la proposta a votació, es rebutja amb 12 vots a favor: ((PSC-CP): Sres./Srs.
Martín, Martínez, Marcos, Pozuelo, Fort, Agudo; (CUP): Sres. Llorens, Fernàndez, Pàmies;
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(CS): Sra. García, Sr. López i (regidor no adscrit): Sr. Meléndez) i 15 vots en contra: ((JxR):
Sres./Srs. Pellicer, Vilella, Caelles, Cuerba, Caballero, Monseny, Pallarès; (ERC): Sres./Srs.
Llauradó, Recasens, Flores, Prats, Berasastegui, Subirats; (A): Sr. Rubio, Sra. Vázquez).
(Sr. López vota verbalment per problemes tècnics)
14. Moció del GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR
(CUP) per la defensa de la cohesió social, la igualtat d’oportunitats i el
català.
L'alcalde anuncia que en relació a aquest punt de l'ordre del dia hi ha una
esmena presentada pels grups municipals de JxR, ERC I ARA REUS, la qual ha
estat acceptada i per tant, es sotmet la proposta a la consideració del Ple
amb ella inclosa.
Signat electrònicament
Josep Maria Sabate Vidal
15/02/2022

"La llengua catalana és l’eix vertebrador dels Països Catalans: uneix els parlants de
diferents territoris, tota una comunitat lingüística. Va ser un instrument d’atac i motiu
de repressió per a qui la parlava durant el franquisme i altres períodes històrics, però
va sobreviure gràcies a la resistència, la desobediència i la voluntat dels parlants per
mantenir-la.
Avui, però, es troba en una situació de retrocés preocupant, tal com apunten diferents
estudis, com ara el recent informe anual de la Plataforma per la Llengua. Aquest
informe constata que als Països Catalans s’han perdut mig milió de parlants habituals
des del 2005. Al conjunt dels Països Catalans els parlants de català no superen el
32,4%. Un dels fenòmens que expliquen aquest retrocés és que les persones
catalanoparlants canvien de llengua de forma habitual quan algú els parla en castellà;
8 de cada 10, segons aquest informe. Aquestes persones que canvien de llengua ho
justifiquen per un suposat respecte, bona educació o perquè pensen que no els
entendran. Ni parlar català als Països Catalans es pot considerar de mala educació o
una falta de respecte, ni és cert que no ens entendran, tal com demostren les
estadístiques (segons les diverses enquestes d’usos lingüístics, més d’un 90% de la
població entén el català a tots els territoris de parla catalana). No ens equivoquem: no
és de mala educació parlar la nostra llengua, és de mala educació demanar als altres
que no parlin la seva. I això vol dir, per exemple, no canviar de llengua per l’aparença
de l’interlocutor (vestuari, color de pell, etc.) ni per cap altre motiu. Per començar, és
una conducta classista i racista donar per fet que una persona no sap català. I, més
enllà d’això, parlar-li d’entrada en llengua no catalana és excloure-la de la comunitat
on viu, sigui des de fa dos dies, dos anys o dues dècades. Parlar a algú en llengua no
catalana des de bon començament és considerar-lo estranger, aliè a la comunitat.
Aquest informe de la Plataforma també posa xifres a les denúncies per discriminació
dels drets lingüístics de les persones catalanoparlants, que han crescut un 229% en
vuit anys, fins a arribar a les 1.303 denúncies el 2020. Parlar català ha esdevingut el
quart motiu de discriminació a Barcelona, segons l’Observatori de les Discriminacions
de l’Ajuntament de la ciutat. En l’espai públic aquestes denúncies es donen
especialment en l’àmbit de la salut, però també s’observa com en el marc de la
justícia l’ús del català és molt baix, amb un 20,6% de sentències redactades en català,
o com al País Valencià només un dels 214 jutjats funciona habitualment en català. A
més a més, cal afegir-hi, també, la presència baixíssima del català en els mitjans de
comunicació, el cinema, les plataformes de vídeo o les xarxes socials en general. Tot
plegat, fa que tinguem una tendència molt preocupant, perquè l’ús social de la llengua
ha anat retrocedint entre infants i adolescents, que veuen el català com una llengua
acadèmica, allunyada del món del lleure i de les relacions personals. Només un 16,3%
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dels joves de 15 a 29 anys diuen que comencen sempre les converses en
català. Aquesta situació posa en perill seriós la supervivència de la llengua.
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La immersió lingüística ha demostrat que pot ser un model de cohesió social eficaç, i
ha aconseguit amb cert èxit establir el català com a llengua vehicular a les escoles,
apresa per tot l’alumnat de tots els orígens. D’aquesta manera, la llengua ha actuat
com a element cohesionador i anivellador social, en la mesura que ha contribuït a
reduir les diferències de l’alumnat per raó de classe i origen. I és per aquest èxit, allà
on és el model imperant, i per la funció social de la llengua, que la immersió lingüística
és només una realitat en una part de la nació i un motiu d’atac constant. Ara bé, les
dades ens demostren que la immersió lingüística avui no s’està duent a terme en tots
els entorns educatius, amb la connivència de qui governem les administracions
públiques. Lluny de treballar per implementar aquest model arreu dels territoris de
parla catalana, estem permetent ingerències a un model que considerem d’èxit i que
respresenta un model de país cohesionador i menys discriminador.
Tot i les preocupants dades que parlen d’un retrocés de l’ús del català a l’escola, entre
professorat i alumnat, inclús on s’hauria d’implementar el model d’immersió
lingüística, els atacs no han cessat. Quan l’Estat espanyol ataca de manera sistèmica
la nostra llengua ho fa per debilitar la nostra cohesió social, el principi d’igualtat
d’oportunitats i la construcció nacional del nostre poble. L’últim és el del Tribunal
Suprem, que ha imposat a Catalunya la obligatorietat del 25% de classes en castellà,
un atac directe a la nostra llengua i esquerda el consens ampli entorn de la necessitat
d’una immersió lingüística real. Un atac constant per part de la justícia, amb
l’acceptació de les primeres denúncies a les illes que pretenen que s’hi estengui
aquesta imposició; l’impuls per part de Marzà al País Valencià de la Llei del
Plurilingüisme, que estableix un màxim del 60% de català a les aules connivent amb la
dinàmica recentralitzadora a la justícia espanyola; o a l’Estat Francès la persecució
judicial a la proposta d’immersió de les Bressoles. Sentències que vulneren els
compromisos internacionals dels Estats Espanyol i Francès amb la Carta Europea de
les Llengües Regionals o Minoritàries.
Als Països Catalans, amb una població que supera els 13,5 milions de persones, s’hi
parlen més de 300 llengües. D’entre totes aquestes llengües, només dues gaudeixen
de la potència i la força d’un estat al darrere: el castellà i el francès. Mentrestant, el
català, la llengua pròpia, veu perillar la seva situació per culpa dels poders polítics,
econòmics i mediàtics. No volem menysprear cap llengua, volem conviure amb totes,
però no volem perdre la nostra. La solidaritat es demostra amb l’actitud de no
obstaculitzar l’ús de cap llengua que estigui en procés de recessió, ja que la
convivència entre idiomes matisa i enriqueix la percepció del món.
Deia l’alcoiana Isabel-Clara Simó que “a nosaltres, ningú no ens salvarà la llengua,
excepte nosaltres mateixos”. I és feina nostra que aquest nosaltres inclogui tot el
poble, tingui l’origen que tingui. Necessitem el compromís, la voluntat i l’acció de
tothom perquè el català sigui la llengua d’ús dels nostres infants i adolescents.
L’actual situació del català ens preocupa i, especialment, l’ús social de la llengua entre
adolescents i joves. Des d’una perspectiva de justícia, de drets lingüístics, ens pertoca
defensar la llengua catalana també des de l’àmbit municipal. És per això que es
proposen els següents ACORDS:
1. Promoure, de forma conjunta amb les entitats per la llengua, un pacte municipal
per a l’ús del català: A Reus, en català, en el qual s’impliquin persones i entitats
dels àmbits cultural, social, econòmic, etc., signant un manifest conjunt i
impulsant accions per a la promoció de la llengua.
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2. Impulsar un treball de diagnosi de l’ús del català especialment en l'àmbit de la
realitat socioeducativa de la ciutat.

3. Adherir-nos com a Ajuntament de Reus a la campanya Tots som referents
lingüístics. No t’excusis, impulsada pels principals sindicats d’ensenyament i
d’estudiants així com la Plataforma per la Llengua. Fer arribar la campanya als
centres educatius del municipi i a totes les entitats que treballin amb joves i
adolescents (esportives, de lleure, etc.) i demanar-ne l’adhesió. Amb aquesta
adhesió volem renovar i enfortir el compromís del consistori amb el català, com
a eina de cohesió i garantia d’igualtat d’oportunitats.
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4. Continuar treballant i impulsar, encara més, el treball conjunt amb el Consorci
per a la Normalització Lingüística facilitant que tota la ciutadania tingui
informació i accés garantit als diferents cursos que ofereix.
5. Treballar la revisió i modificació del Reglament d’ús de la llengua catalana de
l’Ajuntament de Reus que data del 2007 i continuar vetllant perquè sigui
conegut per tot el consistori i totes les empreses que treballen fent un servei
públic, ja que s’hi regula l’ús del català. El reglament estableix que el català ha
de ser la llengua a utilitzar en comunicacions, documentació, retolació, etc., així
com la llengua utilitzada en actes públics pels càrrecs de l’administració
municipal, i se n’ha d’acreditar el coneixement en el cas de les convocatòries de
llocs de treball.
6. Fer un comunicat, com a mínim un cop l’any, adreçat a totes les unitats i
personal que treballa directament o indirectament per a l’Ajuntament, per tal de
recordar el compromís del consistori amb la llengua catalana, així com la
importància de l’ús del català per part del personal en totes les seves
comunicacions, i que en l’àmbit públic aquesta ha de ser la llengua de
referència. Així com a promocionar el català en tots els àmbits i activitats que
impulsem i en què col·laborem com a Ajuntament.
7. Rebutjar qualsevol atac al model d’immersió lingüística i acompanyar la defensa
de l’escola en català com a eina clau per a la cohesió social i la igualtat
d’oportunitats. Transmetre aquest suport als centres educatius del municipi.
8. Rebutjar la imposició de la utilització del castellà com a llengua vehicular en el
25% del currículum a Catalunya, per part del Tribunal Suprem; el topall màxim
del 60% que estableix la Llei de Plurilingüisme al País Valencià; i la persecució
als models d’immersió lingüística a la Catalunya Nord i les Illes.
9. Comunicar aquests acords a la premsa, al govern de Catalunya, al govern de
l’Estat Espanyol i a les entitats de promoció per la llengua."
L'alcalde dona la paraula a la Sra. Llorens que fa una INTERVENCIÓ per exposar el
tema. Seguidament l’alcalde dona la paraula al Sr. Recasens i que fa una INTERVENCIÓ
per donar lectura a l’esmena presentada pel govern municipal i que, com s’ha exposat,
ha estat acceptada pel grup proposant. Finalitzada l’exposició ES PRODUEIX DEBAT.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 18 vots a favor: ((CUP): Sres. Llorens,
Fernàndez, Pàmies, (JxR): Sres./Srs. Pellicer, Vilella, Caelles, Cuerba, Caballero, Monseny,
Pallarès; (ERC): Sres./Srs. Llauradó, Recasens, Flores, Prats, Berasastegui, Subirats, (A):
Sr. Rubio, Sra. Vázquez), 2 vots en contra: (CS): Sra. García i Sr. López i 7 abstencions:
((PSC-CP): Sres./Srs. Martín, Martínez, Marcos, Pozuelo, Fort, Agudo i (regidor no adscrit):
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Sr. Meléndez)
15. Precs i preguntes.
Prec que formula la Sra. García del GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS DE REUS
(CS) per incorporar en les ordenances fiscals les bonificacions en l’IBI, IAE i
ICIO introduïdes pel Reial Decret-Llei 29/2021, de 22 de desembre.
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"Que en fecha 22 de diciembre de 2021 fue publicado en el BOE el Real Decreto-Ley
29/2021, por el que se adoptaron medidas urgentes en el ámbito energético para el
fomento de la movilidad eléctrica, el autoconsumo y el uso de energías renovables.
Que la Disposición final quinta del precitado Real Decreto-Ley estableció unas medidas
fiscales consistentes en bonificaciones en el IBI, IAE e ICIO, que entró en vigor el 23 de
diciembre de 2021, para impulsar los puntos de recarga del vehículo eléctrico.
La nueva regulación posibilita que las ordenanzas fiscales regulen:
1.-una bonificación de hasta el 50% de la cuota íntegra del IBI en los inmuebles donde
se hayan instalado puntos de recarga para vehículos eléctricos
2.-una bonificación de hasta el 50% de la cuota correspondiente al IAE para quienes
tributen por cuota municipal y hayan instalado puntos de recarga para vehículos
eléctricos en los locales afectos a la actividad
3.-una bonificación en el ICIO de hasta el 90% de la cuota a favor de las
construcciones, instalaciones u obras necesarias para la instalación de puntos de
recarga para vehículos eléctricos.
Que si este Ayuntamiento dice estar comprometido con la protección del
medioambiente debe fomentar las medidas que le ponen al alcance para contribuir a
la protección del medioambiente y ello pasa por incorporar en las ordenanzas fiscales
del Ayuntamiento de Reus las nuevas modificaciones que ha puesto a disposición el
Real Decreto-Ley de 21 de diciembre de 2021 para fomentar la movilidad eléctrica, el
autoconsumo y el despliegue de energías renovables.
Por todo ello, el Grupo Municipal de Ciudadanos de Reus formula el siguiente
RUEGO
Único. Instar al equipo de Gobierno a que incorpore las bonificaciones introducidas por
el Real Decreto-Ley 29/2021, de 22 de diciembre bonificando el IBI, IAE e ICIO en los
términos previstos en el Real Decreto-Ley para fomentar la movilidad eléctrica, el
autoconsumo y el despliegue de energías renovables."
Per part de la Sra. Caballero ES DONA RESPOSTA al prec.
Pregunta que formula la Sra. Pàmies del GRUP MUNICIPAL DE LA
CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP) a les inspeccions obligatòries al
centre contractat Última Llar o Fundació d’animals de companyia Camp de
Tarragona.
"L’Ajuntament de Reus, i l’equip de govern de (Junts, ERC i Ara) com a responsables i
tutors dels animals acollits perduts o abandonats al terme municipal de Reus i
traslladats al centre Ultima Llar o Fundació d’animals de companyia Camp de
Tarragona, amb el que tenen una contracte vigent de servei i basant-nos en:
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el DECRET LEGISLATIU 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
de protecció dels animals acatalana, on destaquem que en el seu Títol VI titulat
Inspecció i vigilància, reconeix que l’única manera de verificar i garantir la protecció
animal i el compliment de la Llei catalana és realitzar aquesta funció d’inspecció, i
declara:
Article 41.1 Corresponen als municipis o bé als consells comarcals o a les entitats
locals supramunicipals, en el cas que els municipis els hagin cedit les competències,
les funcions següents:
a) Exercir la inspecció i la vigilància dels animals de companyia.
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d) Vigilar i inspeccionar els nuclis zoològics amb animals de companyia,
especialment els establiments de venda, guarda, recollida i cria, i, si escau,
comissar els animals de companyia.
I l’article 43 titulat: Col·laboració amb l'acció inspectora, es reconeix que:
“Les persones posseïdores d'animals i les persones titulars de nuclis zoològics han de
permetre a les autoritats competents les inspeccions i facilitar-los la documentació
exigible.”
Confirmat en l’article 44.3 apartat T, com a infracció greu: “Oposar resistència a la
funció inspectora o posar entrebancs a la inspecció d'instal·lacions que allotgin
animals.”
Per aquests motius sol·licitem:
- Quantes inspeccions s’han realitzat al centre contractat per la recollida d’animals per
aquest municipi, en el 2019, 2020 i 2021?
- Alhora que sol·licitem copia de totes i cada una de les inspeccions realitzades en
aquests períodes."
Per part del Sr. Rubio ES DONA RESPOSTA a la pregunta.
Prec que formula el Sr. Marcos del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS
SOCIALISTES DE CATALUNYA – CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP) en
relació amb l'accés dels animals al transport públics.
"Des del partit dels socialistes hem proposat en reiterades ocasions al Consell de Reus
Transport permetre l’accés d’animals als autocars urbans. Ara bé, per part del Govern
sempre hem obtingut la mateixa resposta: el reglament no deixa clar que es pugui
permetre l’entrada dels animals al transport públic si no hi ha un espai delimitat. A
més, la presidenta del Consell va dir que demanaria un informe a secretaria per
analitzar la situació, però a dia d’avui encara no tenim constància d’aquest resultat.
El reglament detalla que queda prohibit portar els animals en el transport públic,
excepte si es tracta de gossos pigall o si van en un transportí. En cas que el vehicle
tingui un espai habilitat per als animals, aquests també podran accedir-hi. Ara bé, en
ciutats com Palma de Mallorca, Castelló, Madrid o La Rioja els animals ja poden entrar
a tots els autobusos urbans, una mostra de què el reglament no pot ser l’excusa per
impedir l’accés dels animals de companyia al transport públic adaptant les normatives
municipals. De fet, a Palma de Mallorca s’ha anat ampliant progressivament l’accés als
gossos en diferents línies d’autobús amb l’únic requisit que aquests vagin sempre
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lligats i amb morrió. Un altre cas és el de Castelló on els gossos petits i mitjans també
poden viatjar amb bus sempre que no ocasionin molèsties. Finalment, per concretar
un tercer cas, a la Rioja els animals també poden entrar als autobusos sense
transportí, encara que ho han de fer fora de les hores punta.
Per acabar, cal remarcar que la responsabilitat de l’animal, en cas que succeeixi
quelcom, no ha de recaure al 100% sobre l’empresa Reus Transport o el conductor
d’aquell autobús, ja que el propietari del gos també ha de vetllar per la seguretat de
tothom. Així doncs, no entenem el motiu pel qual encara no s’ha posat en pràctica
l’accés d’animals als autobusos, més tenint en compte la nova llei aprovada pel
Govern de l’Estat que deixa de considerar els animals objectes.
Per tot l’exposat formulem el següent prec:
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Que l’Ajuntament de Reus insti a l’empresa Reus Transport a que realitzi totes les
accions necessàries perquè es permeti l’accés dels animals al transport públic. Tal i
com passa en molts altres municipis.»
Per part de la Sra. Berasategui ES DONA RESPOSTA al prec.
Prec que formula la Sra. Martínez del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS
SOCIALISTES DE CATALUNYA – CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP) en
relació amb l'estat d'algunes mocions aprovades per unanimitat.
"En l’actual mandat són moltes les mocions que s’han aprovat per unanimitat, algunes
d’elles presentades pel PSC, com és el cas d’instar a la Generalitat a complir els
compromisos d’inversió per efectuar el desdoblament del CAP Sant Pere, el 19 de juliol
del 2019; que Reus presenti candidatura al concurs Capital Europea de la Innovació,
posant de referència el Tecnoparc, proposta que vam portar al ple del 22 de maig del
2020;i una tercera moció va ser per habilitar una àrea per autocaravanes a la ciutat,
presentada el març del 2021 i, fins al moment, tampoc tenim constància que s’hagi
presentat algun punt de la ciutat com a possible zona d’aparcament per potenciar el
turisme amb autocaravanes.
Per aquests motius, des del PSC realitzem el següent prec:
Que s’informi al plenari i per escrit de la gestió feta per l’acompliment dels acords
d’aquestes mocions aprovades per unanimitat i el motiu del poc avenç que hi ha
hagut, tenint en compte el compromís que va adoptar el govern quan va aprovar les
respectives propostes."
Per part de la Sra. Berasategui ES DONA RESPOSTA al prec.
Pregunta que formula el Sr. Fort del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS
SOCIALISTES DE CATALUNYA – CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP) en
relació amb l'ampliació de personal en les empreses municipals.
"En el plenari anterior, a la moció que vam presentar per posar una línia directa entre
els barris del Sud i l’Hospital, des del Govern es va argumentar que ara mateix no es
pot fer perquè per crear aquesta nova línia s’havia de substituir per una altra, tal com
es va fer en la prova del 2017. També defensaven que el llindar de despesa de capítol
I impossibilita augmentar la contractació de nous conductors i conductores, però el
cert és que aquestes regles fiscals estan suspeses i els Pressupostos Generals de
l’Estat permeten incrementar fins a un 110% el personal d’administració general, un
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120% els sectors prioritaris i un 125% en seguretat i policia. A més, recentment s’ha
hagut de suspendre el recorregut d’una línia per la gran quantitat de baixes laborals
de la plantilla, una situació que s’hauria pogut solucionar amb l’increment de
treballadors i treballadores.
Per l’exposat formulem les següents preguntes:
En base a què argumenten que no es pot ampliar la plantilla ni les seves retribucions,
tenint en compte que amb l’aprovació de pressupostos sí es pot solucionar?
Per què no es poden ni tan sols cobrir les baixes?
Podrien justificar el seu argument a les dues qüestions, oral i per escrit?"
Per part de la Sra. Berasategui ES DONA RESPOSTA a la pregunta.
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I, sense més assumptes a tractar s'aixeca la sessió de la qual, com a secretari en
funcions, estenc aquesta acta, amb el vistiplau del Molt Il·lustre Sr. Alcalde.
El secretari en funcions
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