ACTA DEL PLE MUNICIPAL
Núm: 3/2022
Caràcter: Ordinària
Data: 18/03/2022
Horari: 09:03 h - 15:09 h
Lloc: Palau Municipal
Hi assisteixen:
Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
25/04/2022
Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
25/04/2022

Carles Pellicer Punyed, alcalde-president
Tania Agudo Cabana
Pere Aluja Balsells
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 (s’incorpora a la sessió en el moment que es dirà)
Marta Llorens Pérez
Daniel Marcos Cruz
Andreu Martín Martínez (s’incorpora a la sessió en el moment que es dirà)
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
Dolors del Mar Vázquez Pérez
Assisteixen també:
Jaume Renyer Alimbau, secretari general
Baldomero Rovira López, interventor general
Josep Maria Sabaté Vidal, vicesecretari
ORDRE DEL DIA
1. Presa de possessió del Sr. Pere Aluja Balsells com a regidor de l’Ajuntament de
Reus.
2. Aprovació de l’acta del Ple de la sessió del 18 de febrer de 2022.
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3. Informació de l’Alcaldia.
MOCIONS DE L'ALCALDIA
4. Alcaldia. Donar compte de l’adscripció del regidor Sr. Pere Aluja Balsells al grup
municipal de JUNTS PER REUS – JUNTS x Cat (JxR).
5. Alcaldia. Nomenament de membres i representants en distints òrgans i
organismes municipals.
HONORS I DISTINCIONS
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6. Concessió de la Menció Honorífica Municipal a l’Associació Salut Mental Dr.
Tosquelles de Reus.
7. Concessió de la Menció Honorífica Municipal a la Germandat Sant Josep Obrer de
Reus.
8. Concessió de la Menció Honorífica Municipal, a títol pòstum, a Mossèn Creu Saiz.
ACTIVITATS DE LA PERSONA
9. Cultura. Aprovació de la creació del Consell municipal de Cultura com a òrgan
consultiu de l'Ajuntament de Reus.
BENESTAR SOCIAL I CIUTADANIA

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
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10. Joventut. Aprovació del Pla Local de Joventut 2022–2027.
SERVEIS D'HISENDA I DE SERVEIS GENERALS
11. Intervenció. Ampliació de capital de Reus Serveis Municipals SA, (RSM, SA) per
part de l’Ajuntament de Reus, mitjançant una aportació no dinerària consistent en
l’aportació del dret de crèdit per import de 13.525.601,57 euros que ostenta respecte
REDESSA, amb la finalitat que RSM SA ampliï el capital de REDESSA, compensant el
deute.
12. Recursos Humans. Modificació del Catàleg de llocs de treball del personal de
l'Ajuntament de Reus, exercici 2022.
PROPOSTES DELS GRUPS MUNICIPALS
13. Proposta de declaració del GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS DE REUS (CS)
per deixar sense efecte l'impost sobre emissions de diòxid de carboni dels vehicles de
tracció mecànica.
MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
14. Moció del GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR
(CUP) referent a facilitar l'acollida de les persones refugiades a la ciutat de Reus.
15. Moció del GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR
(CUP) per donar una segona utilitat als vehicles de mobilitat personal, bicicletes i
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patinets, que són retirats de la via pública i emmagatzemats al dipòsit municipal de
vehicles.
16. Moció del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA
– CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP) per millorar la seguretat ciutadana a
Reus.
17. Moció del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA
– CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP) referent a potenciar el comerç local a
tota la ciutat.
18. Precs i preguntes.
Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
25/04/2022

Assumptes sobrevinguts, si s'escau.
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
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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 passen a tractar els temes següents:
1. Presa de possessió del Sr. Pere Aluja Balsells com a regidor de
l’Ajuntament de Reus.
"Vist que el Ple d'aquest Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el dia 18 de febrer
de 2022 va donar-se per assabentat de la renúncia al càrrec de regidora de la Sra.
Montserrat Vilella Cuadrada de la llista electoral JUNTS PER REUS (JxCat-JUNTS).
Atès que l'Ajuntament va remetre certificació d'aquest acord a la Junta Electoral
Central juntament amb la còpia de l'escrit de renúncia i indicació de la persona a la
qual correspon cobrir la vacant.
Vist que per la Junta Electoral Central ha estat remesa la credencial del Sr. Pere Aluja
Balsells de la llista electoral de JUNTS PER REUS (JxCat-JUNTS), i que aquest ha
presentat les preceptives declaracions de béns i interessos, així com de causes de
possible incompatibilitat i sobre qualsevol activitat que li proporcioni o pugui
proporcionar ingressos econòmics.
Per tot l’exposat, de conformitat amb el que es disposa en l'article 9.4 RD 2586/1986,
de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i
Règim Jurídic de les Entitats Locals, i l’article 108 de la Llei Orgànica del Règim
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Electoral General, l’Alcalde President demana al Sr. Pere Aluja Balsells, que contesti a
la fórmula legal de jurament o promesa.
"Jureu o prometeu pel vostre honor i consciència de complir fidelment les obligacions
del càrrec de regidora amb lleialtat al Rei, i de guardar i fer guardar la Constitució com
a norma fonamental de l’Estat, així com l’Estatut de Catalunya?"»
El Sr. Aluja fa una INTERVENCIÓ per manifestar el següent:
imperatiu legal.”

“Sí, ho prometo per

Seguidament, l’alcalde pregunta al Sr. Aluja si vol fer ús de la paraula.
L'alcalde dona la paraula al Sr. Aluja que fa una INTERVENCIÓ des de l'escó.
Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
25/04/2022

2. Aprovació de l’acta del Ple de la sessió del 18 de febrer de 2022.
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 18 de febrer de 2022 , s’aprova
per assentiment.
L’alcalde excusa l’absència de la Sra. Llauradó i del Sr. Martín i informa que
s’incorporaran a la sessió més tard.
3. Informació de l’Alcaldia.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
25/04/2022

L’alcalde, en representació de l'Ajuntament de Reus, expressa la seva preocupació per
l'evolució de la situació a Ucraïna, en el context d'un conflicte armat i una crisi
internacional que, previsiblement, tindrà efectes considerables a mig i llarg termini.
En aquests dies de dolor i incertesa des de l’inici de la guerra, per part de les forces
armades de Rússia, l'Ajuntament expressa la seva solidaritat i la del conjunt de la
ciutat, amb totes les persones que pateixen les conseqüències d’aquest conflicte, fins i
tot des de la dissidència russa, així com també amb la ciutadania de Reus que hi té
vincles personals. Lamentant aquesta guerra l'alcalde demana fer un Minut de Silenci.
Una vegada finalitzat aquest minut de silenci, el Sr. Pellicer informa que avui es
celebra aquest Ple ordinari de forma presencial, amb tots els regidors al Saló de Plens,
i que les votacions es realitzaran de forma telemàtica. Per prendre mesures de
prevenció contra la Covid-19 recorda que les regidores i regidors intervindran des del
faristol.
El Sr. Pellicer recorda també que, un cop finalitzada la sessió del Ple, es constituiran en
Junta General Extraordinària i Universal de REUS SERVEIS MUNICIPALS S.A i en Junta
General Extraordinària i Universal de la societat REUS TRANSPORT PÚBLIC, S.A.
A continuació, l'alcalde expressa el condol de la Corporació als familiars de les
víctimes que encara es podueixen a causa de la Covid-19 i també el desig de que
totes les persones afectades es recuperin tan aviat com sigui possible.
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 per la covid-19, tan complex del que,
afortunadament, sembla que ja estem sortint.

Aquest document ha estat signat electrònicament amb data 25/4/2022
L'autenticitat d'aquest document es pot comprovar a https://serveis.reus.cat/cve mitjançant el CVE: 202200CE1E41A059E28A2751712984F35E28022085C70425143730

Sobre la situació de la pandèmia a la ciutat informa que ens trobem amb una velocitat
de transmissió de l'enfermetat de 0,90 (en el darrer Ple es fa informar de que era de
0,65) i un risc de rebrot de 804, darrera dada registrada (en el darrer Ple la dada
registrada era d'un risc de rebrot de 1.515). Per tant, malgrat la millora, el Sr. Pellicer
fa una crida especial 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.

Signat electrònicament
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Per altra banda, i en relació amb els decrets relatius a la substitució de la Sra. Vilella i
la incorporació del regidor Sr. Aluja, recorda que la Sra. Vilella va renunciar al càrrec
de regidora de l’Ajuntament el passat dia 16 de febrer i que d'aquesta renúncia se'n
va donar compte en el Ple ordinari de 18 de febrer. La pèrdua de la seva condició de
regidora comportà també la pèrdua de la seva condició de regidora delegada de
Benestar Social, de segona tinent d’alcalde, de membre de la Junta de Govern Local i
de membre de la Junta de Portaveus, en representació del Grup Municipal JUNTS PER
REUS – JUNTS x Cat.
En la sessió d’avui ha pres possessió del càrrec de regidor el Sr. Pere Aluja Balsells, i es
donarà compte de la seva adscripció al Grup Municipal JUNTS PER REUS – JUNTS x Cat.
L'alcalde informa que de forma immediata, avui 18 de març, signarà els decrets
corresponents per incorporar al regidor Sr. Pere Aluja Balsells, i per aquest ordre, com
a membre de la Junta de Govern Local, com a tinent d’alcalde i per nomenar-lo regidor
delegat de l’Àrea de Benestar Social, amb les mateixes atribucions que ostentava la
regidora Sra Vilella i per desenvolupar les seves competències en règim de dedicació
parcial.
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L'alcalde posa en coneixement dels regidors el contingut d'aquests decrets d'Alcaldia
de data 18 de març que, estant ja signat en el moment de la transcripció de l'Acta
d'aquesta sessió es, es reprodueixen seguidament:
Decret de l'Alcaldia núm. 2022005539 de 18 de març:
"Per Decret de l’Alcaldia número 2019011371 de data 5 de juliol de 2019, es van
nomenar membres de la junta de Govern local els següents regidors/es:
Sra. Noemí Llauradó Sans
Sra. Montserrat Vilella Cuadrada
Sr. Daniel Rubio Angosto
Sr. Daniel Recasens Savaldor
Sra. Teresa Pallarès Piqué
Sra. Montserrat Flores Juanpere
Sra. Montserrat Caelles Bertran
Sr. Carles Prats Alonso
Sra. M. Luz Caballero Gabas
Per Decret de l’Alcaldia número 2021019892 de data 26 d’octubre de 2021, es va
nomenar membre de la junta de Govern local a la regidora Marina Berasategui Canals,
en substitució de la Sra. Montserrat Flores Juanpere, i amb vocació de provisionalitat.
Amb la reincorporació de la Sra. Montserrat Flores Juanpere, finalitzada la seva
situació de baixa derivada de la seva maternitat, per Decret de l’Alcaldia número
2022005458 de data 17 de març de 2022 s’ha aprovat, entre d’altres, nomenar
novament a la Sra. Montserrat Flores Juanpere membre de la Junta de Govern Local.
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En sessió plenària duta a terme el dia 18 de febrer de 2022, es donà compte de la
renúncia efectuada per la senyora Montserrat Vilella Cuadrada. L’esmentada renúncia
comportà, en conseqüència, que restés també sense efecte el nomenament efectuat
en el seu dia com a regidora delegada de l’Àrea de Benestar Social, i la seva condició
de membre de la Junta de Govern local.
El Sr. Pere Aluja Balsells, en sessió plenària del dia 18 de març de 2022, ha pres
possessió del càrrec de regidor de l’Ajuntament de Reus, adscrit al Grup Municipal
JUNTS PER REUS-JUNTS x Cat (JxR).
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Es fa necessari determinar el/la regidor/a que s’incorpora a la Junta de Govern local,
en substitució de la Sra. Vilella, i les successives modificacions relacionades en els
antecedents d’aquesta resolució fan recomanable confirmar el conjunt de regidors/es
que conformen la Junta de Govern local.
Vist el que disposen els articles 20 i 23 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les Bases de Règim Local, els articles 48 i 54 del Decret legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i del règim local, i els
articles 66 i següents del Reglament Orgànic Municipal.
En conseqüència de tot l’exposat,
HE RESOLT:

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
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PRIMER: Nomenar al regidor Sr. Pere Aluja Balsells, membre de la Junta de Govern
local, que ocuparà la posició que ha restat vacant a conseqüència de la renúncia de la
Sra. Montserrat Vilella Cuadrada de la seva condició de regidora.
SEGON: En conseqüència, conformen la Junta de Govern local els regidors/es que
seguidament es relacionen:
Sra. Noemí Llauradó Sans
Sr. Daniel Rubio Angosto
Sr. Daniel Recasens Savaldor
Sra. Teresa Pallarès Piqué
Sra. Montserrat Flores Juanpere
Sra. Montserrat Caelles Bertran
Sr. Carles Prats Alonso
Sra. M. Luz Caballero Gabas
Sr. Pere Aluja Balsells
TERCER: Aquest Decret entra en vigor i produeix efectes jurídics a partir de la seva
aprovació."
Decret de l'Alcaldia núm. 2022005540 de 18 de març:
"Per Decret de l’Alcaldia número 2019011373 de data 5 de juliol de 2019, es van
designar els següents tinents d’alcalde, d’entre els membres que en aquell moment
conformaven la junta de Govern local:
2a tinent d'alcalde, Sra. Montserrat Villella Cuadrada
3r tinent d'Alcalde, Sr. Daniel Rubio Angosto
4t tinent d'Alcalde, Sr. Daniel Recasens Salvador
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5a
6a
7a
8è
9a

tinent
tinent
tinent
tinent
tinent

d'Alcalde,
d'Alcalde,
d'Alcalde,
d'Alcalde,
d'Alcalde,

Sra. Teresa Pallarès Piqué
Sra. Montserrat Flores Juan Pere
Sra. Montserrat Caelles Bertran
Sr. Carles Prats Alonso
Sra. M. Luz Caballero Gabas

Per Decret de l’Alcaldia número 2019018184 de data 29 de novembre de 2019, es va
aprovar, entre d’altres, designar com a primera Tinent d’Alcalde, a la regidora i
membre de la Junta de Govern Local, la Sra. Noemí Llauradó Sans, atorgant-li la
denominació de vicealcaldessa.
..................
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Amb la reincorporació de la Sra. Montserrat Flores Juanpere, finalitzada la seva
situació de baixa derivada de la seva maternitat, per Decret de l’Alcaldia número
2022005458 de data 17 de març de 2022 s’ha aprovat, entre d’altres, nomenar
novament a la Sra. Montserrat Flores Juanpere membre de la Junta de Govern Local.
En sessió plenària duta a terme el dia 18 de febrer de 2022, es donà compte de la
renúncia efectuada per la senyora Montserrat Vilella Cuadrada. L’esmentada renúncia
comportà, en conseqüència, que restés també sense efecte el nomenament efectuat
en el seu dia com a regidora delegada de l’Àrea de Benestar Social, la seva condició
de membre de la Junta de Govern local i segona tinent d’alcalde.
El Sr. Pere Aluja Balsells, en sessió plenària del dia 18 de març de 2022, ha pres
possessió del càrrec de regidor de l’Ajuntament de Reus, adscrit al Grup Municipal
JUNTS PER REUS-JUNTS x Cat (JxR).
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La pèrdua de la condició de regidora de la Sra. Vilella i la seva posició com a tinent
d’alcalde, fa recomanable redefinir la relació i l’ordre dels regidors que em
substituirien, si fos el cas, per vacant, absència o malaltia.
Vist allò que disposen els articles 53.2 i 55 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i del règim local, pels qual
correspon a l’Alcalde el nomenament, entre els membres de la Junta de Govern local,
dels/les tinents d’alcalde, i vistos els articles 15, 58 i 61 i següents del Reglament
orgànic Municipal.
En conseqüència de tot l’exposat,
HE RESOLT:
PRIMER: Nomenar al regidor Sr. Pere Aluja Balsells, tinent d’alcalde.
SEGON: Redefinir l’ordre dels tinents d’alcalde, d’entre els regidors/es membres de la
Junta de govern local, que em substituiran en cas de vacant, absència o malaltia,
2a tinent d'alcalde, Sra. Teresa Pallarès Piqué
3r tinent d'Alcalde, Sr. Daniel Rubio Angosto
4t tinent d'Alcalde, Sr. Daniel Recasens Salvador
5a tinent d'Alcalde, Sra. Montserrat Caelles Bertran
6a tinent d'Alcalde, Sra. Montserrat Flores Juan Pere
7a tinent d'Alcalde, Sra. M. Luz Caballero Gabas
8è tinent d'Alcalde, Sr. Carles Prats Alonso
9a tinent d'Alcalde, Sr. Pere Aluja Balsells
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La vicealcaldessa, en virtut del Decret de l’Alcaldia número 2019018184, manté la
condició de primera tinent d’alcalde.
TERCER: Aquest Decret entra en vigor i produeix efectes jurídics a partir de la seva
aprovació."
Decret de l'Alcaldia núm. 2022005541 de 18 de març:
"Per Decret de l’Alcaldia número 2019011377 de data 5 de juliol de 2019, es van
nomenar els respectius regidors i regidores amb responsabilitats de govern de
l’Ajuntament de Reus.
Signat electrònicament
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Per Decret de l’Alcaldia número 2019017983 de data 27 de novembre de 2019, es va
dictar resolució amb la qual s’aprovà la refosa de les resolucions relatives a
l’organització i funcionament de la direcció superior de l’Ajuntament.
Aquest darrer decret, entre altres aspectes, fixa l’àmbit i l’abast de Regidoria
delegada de l’Àrea de Benestar Social, que exerceix, per delegació de l’Alcaldia, les
següents atribucions:
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a) L’estudi, definició i proposta d’estratègies, plans, projectes i directrius en
matèria de serveis socials, atenció sociosanitària, atenció a la infància i
l’adolescència, atenció a les persones discapacitades, immigració i plans
comunitaris, atenció a la gent gran dependent i atenció a les dones víctimes de
violència masclista, en aquests dos darrers casos per aquells projectes inclosos
a la cartera de serveis socials.
b) L’atenció, diàleg i relació amb la ciutadania i les institucions públiques o
privades en relació amb aquestes matèries.
c) La presa de totes les decisions, tant en matèria d’estratègies, plans,
projectes i directrius d’actuació, com sobre totes aquelles atribucions derivades
de la legislació sectorial relatives als temes esmentats en el paràgraf a) que
siguin competència delegable de l’Alcalde, llevat de les que es deleguin en la
Junta de Govern local.
d) L’impuls, supervisió i canalització d’iniciatives referides a serveis socials,
atenció sociosanitària, atenció a la infància i l’adolescència, atenció a les
persones discapacitades, immigració i plans comunitaris, atenció a la gent gran
dependent i atenció a les dones víctimes de violència masclista, en aquests dos
darrers casos per aquells projectes inclosos a la cartera de serveis socials.
e) La formulació dels criteris necessaris a la Direcció Executiva Municipal per a
l’exercici de les seves funcions.
f) La inspecció i supervisió superiors dels serveis municipals i dels ens
instrumentals municipals en relació amb les matèries esmentades en el
paràgraf a).
Per Decret número 2019018080 de data 28 de novembre de 2019 es va modificar el
nomenament de regidors i regidores amb responsabilitats de govern, efectuat
originàriament amb el decret número 2019011377 esmentat al primer paràgraf
d’aquesta resolució. L’esmentat decret número 2019018080 nomenà regidora
delegada de l’Àrea de Benestar Social a la Sra. Montserrat Vilella Cuadrada.
L’Ajuntament de Reus, en sessió duta a terme el dia 18 de febrer de 2022, ha donat
compte de la renúncia efectuada per la senyora Montserrat Vilella Cuadrada, regidora
del Grup Municipal de JUNTS PER REUS-JUNTS x Cat (JxR). L’esmentada renúncia
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comportà en conseqüència que restés sense efecte el nomenament efectuat en el seu
dia com a regidora delegada de l’Àrea de Benestar Social.
Davant l’esmentada renúncia es fa necessari definir qui ostentarà el càrrec de
regidor/a de la regidoria delegada de l’Àrea de Benestar Social.
El Sr. Pere Aluja Balsells, en sessió plenària del dia 18 de març de 2022, ha pres
possessió del càrrec de regidor de l’Ajuntament de Reus, i ha restat adscrit al Grup
Municipal JUNTS PER REUS-JUNTS x Cat (JxR).
Atès que aquesta Alcaldia ha modificat la composició de la Junta de Govern local i,
entre d’altres aspectes, ha nomenat al regidor Sr. Pere Aluja Balsells membre de la
Junta de govern local i novè tinent d’alcalde.
Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
25/04/2022

Vist el que disposen els articles 23.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local i l’article 15 del Reglament Orgànic Municipal, en relació a la
possibilitat de l’alcalde de delegar competències.
En conseqüència de tot l’exposat,
HE RESOLT:
PRIMER: Nomenar al Sr. Pere Aluja Balsells regidor delegat de l’Àrea de Benestar
Social, amb les atribucions que corresponen a l’esmentada regidoria i que han restat
transcrites als antecedents d’aquesta resolució.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
25/04/2022

SEGON: D’aquesta resolució se’n donarà compte al Ple de la Corporació i resta
condicionada al que es preveu en el Reglament orgànic municipal i la resta de
legislació aplicable.
TERCER: Aquest Decret entra en vigor i produeix efectes jurídics a partir de la seva
aprovació."
Decret de l'Alcaldia núm. 2022005542 de 18 de març:
«D’acord amb el que estableixen els articles 75, 75.bis i 75.ter de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local, i l'article 30 del Reglament orgànic
municipal, correspon a l’Alcalde determinar els membres de la Corporació que
realitzaran les seves funcions en règim de dedicació exclusiva o dedicació parcial.
El Ple de la Corporació, segons els acords adoptats en les sessions dutes a terme els
dies 28 de juny i 3 de juliol de 2019, va fixar les retribucions dels càrrecs d'aquesta
Corporació en el cas que exerceixin les seves tasques en règim de dedicació exclusiva
i en règim de dedicació parcial.
HE RESOLT:
PRIMER: De conformitat amb els acords plenaris de data 3 de juliol de 2019, es
determina la retribució concreta del següent regidor, que desenvoluparà la seva
funció en règim de dedicació parcial:

•

Sr. Pere Aluja Balsells, regidor delegat de l'Àrea de Benestar Social, amb el 95%
de dedicació i amb una retribució de 61.279,64 € bruts anuals.

SEGON: Aquesta resolució tindrà efectes a partir d’avui.
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TERCER: Donar al contingut d'aquest decret la publicitat prevista a l'article 30 del
Reglament orgànic municipal.
QUART: Donar compte d’aquesta resolució en la propera sessió plenària que es dugui
a terme.»
Finalment, l'alcalde informa que a partir de la setmana que ve es tramitaran els
decrets per integrar el regidor Sr. Aluja en les mateixes Comissions Informatives on
tenia presència la Sra. Vilella, i es prepararan les propostes d'acord al Ple dels canvis
de representació en els òrgans de diversos ens instrumentals i Consells Municipals
afectats per aquest relleu institucional.

Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
25/04/2022

Per altra banda, recorda també que per Decret de l’Alcaldia número 2021019892, de
data 26 d’octubre de 2021, i arran de la baixa derivada de l’aleshores imminent
situació de maternitat de la Sra. Montserrat Flores Juanpere, es va nomenar a la
regidora Sra. Marina Berasategui Canals regidora delegada de Participació, Bon
Govern i Serveis Generals, en substitució d'aquesta i en el mateix decret, també
s’aprovà la substitució de la Sra. Flores per la Sra. Berasategui a la Junta de Govern
Local.
En aquest decret es va fer remarca al caràcter temporal i a la vocació de
provisionalitat de les decisions adoptades, mentre es produïa l’absència de la regidora
Sra. Flores.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
25/04/2022

L'alcalde informa que la Sra. Montserrat Flores Juanpere ha finalitzat la seva situació
de baixa derivada de la seva maternitat i de la cura del nounat, per la qual cosa,
atenent l’esperit de transitorietat de les resolucions referides, aquesta Alcaldia ha
dictat, el dia 17 de març, un nou decret que seguidament es transcriu:
Decret de l'Alcaldia núm. 2022005458 de 17 de març:
"En motiu de la baixa derivada de l’aleshores imminent situació de maternitat de la
senyora Montserrat Flores Juanpere, regidora delegada de l’Àrea de Participació, Bon
Govern i Serveis Generals, mitjançant Decret de l’Alcaldia número 2021019892 de
data 26 d’octubre de 2021 es va aprovar, entre d’altres, modificar la la composició de
la Junta de Govern Local que fou aprovada per Decret de l’Alcaldia número
2019011371 de data 5 de juliol de 2019, en el sentit d’incorporar a aquest òrgan a la
Sra. Marina Berasategui Canals, que substituí amb caràcter temporal a la Sra.
Montserrat Flores Juanpere en l’esmentat òrgan de govern.
En virtut de l’esmentada resolució la regidora Montserrat Flores Juanpere va perdre
així mateix la condició de tinent d’alcalde, càrrec que ostentava en virtut del Decret
de l’Alcaldia número 2019011373 de data 5 de juliol de 2019.
En l’esmentat Decret també es va aprovar deixar sense efecte el nomenament
efectuat per Decret de l’Alcaldia número 2019018080 de data 28 de novembre de
2019 a la Sra. Montserrat Flores Juanpere com a regidora delegada de l’Àrea de
Participació, Bon Govern i Serveis Generals, i en conseqüència es va nomenar a la
senyora Marina Berasategui Canals regidora delegada de l’Àrea de Participació, Bon
Govern i Serveis Generals, amb les atribucions que fixà per a aquesta regidoria
delegada el decret d’aquesta Alcaldia número 2019017983, de 27 de novembre de
2019.
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Aquesta resolució, com s’expressa en el mateix decret, tenia
provisionalitat, mentre es produïa l’absència de la regidora Flores.

vocació

de

Per la seva banda, el decret de l’Alcaldia número 2019011380 de data 5 de juliol de
2019, en el marc del règim retributiu fixat per acord plenari de data 3 de juliol de
2019, establí, entre d’altres, la dedicació exclusiva de la regidora Flores.
La senyora Montserrat Flores Juanpere ha finalitzat la seva situació de baixa derivada
de la seva maternitat i de la cura del nounat.

Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
25/04/2022

La reincorporació de la senyora Montserrat Flores Juanpere fa necessari adoptar els
acords corresponents per tal que aquesta regidora recuperi les atribucions que amb
caràcter temporal i provisional s’atribuiren a la regidora Sra. Marina Berasategui
Canals mitjançant el Decret de l’Alcaldia número 2021019892 referit als antecedents
primers d’aquesta resolució.
El Capítol I del Títol Tercer del Reglament Orgànic Municipal fixa els drets dels
membres de la Corporació, i la seva secció quarta regula específicament els drets de
caràcter social i laboral dels electes, oferint un marc regulador que complementa el
règim que ofereix en aquest àmbit la normativa de règim local.
No obstant, que aquest règim jurídic que fixa el Reglament Orgànic Municipal no té
un caràcter exhaustiu, i no estan específicament regulades determinades situacions
que es produeixen i que posen de manifest les dificultats d’encaix entre el cos
normatiu administratiu i el cos normatiu laboral, en relació amb els drets laborals i
socials del personal electe.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
25/04/2022

Vist el que disposa l’article 54 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 els articles
15.1.a), 58, 61 i següents del Reglament Orgànic Municipal, que regulen la composició
de la Junta de Govern Local.
Vist l’article 53.3 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 els articles 15.1.c) i 87 del
Reglament Orgànic Municipal, en relació als regidors delegats.
Vistos així mateix els articles 32 i següents del Reglament Orgànic Municipal.
HE RESOLT:
PRIMER: Deixar sense efecte la resolució dictada per aquesta Alcaldia amb el número
2021019892 de data 26 d’octubre de 2021, esmentada als antecedents d’aquesta
resolució.
SEGON: Nomenar novament a la senyora Montserrat Flores Juanpere membre de la
Junta de Govern Local, en substitució de la Sra. Marina Berasategui Canals.
TERCER: Nomenar novament a la senyora Montserrat Flores Juanpere sisena tinent
d’alcalde ......
QUART: Nomenar novament a la senyora Flores Juanpere regidora delegada de l’Àrea
de Participació, Bon Govern i Serveis Generals, amb les atribucions que fixà per a
aquesta regidoria delegada el decret d’aquesta Alcaldia número 2019017983, de 27
de novembre de 2019, en substitució de la Sra. Marina Berasategui Canals.
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CINQUÈ: Encomanar a la Secretaria General i a la Intervenció General per tal que
analitzin les mesures a adoptar per a una determinació futura de les condicions
econòmiques laborals i socials dels electes, més enllà del que fixa el Reglament
Orgànic Municipal, i en el marc dels principis que es fixen en aquest Reglament.
SISÈ: La Sra. Flores desenvoluparà les seves tasques en règim de dedicació exclusiva,
tal i com es fixà en el decret de l’Alcaldia número 2019011380 de data 5 de juliol de
2019.
Es reconeix a la regidora esmentada, per aquesta alcaldia, en el marc de la potestat
d’autoorganització municipal, la flexibilitat adient per fer compatible l’exercici de les
atribucions delegades amb la conciliació inherent a la seva situació familiar.
Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
25/04/2022

SETÈ: Donar compte d’aquesta resolució en la propera sessió plenària que es dugui a
terme."
Informa també que amb efectes d'avui s'ha nomenat el Sr. Roger Sánchez Esteban,
assessor de Grup Municipal, en funcions d’assessorament i tasques de col·laboració
immediata al grup polític municipal de la Candidatura d'Unitat Popular – Amunt, en
substitució de la Sra. Irene Arjona. Seguidament es transcriuen els decrets
corresponents a aquest canvi:
Decret d'Alcaldia núm. 2022005326 de 16 de març:

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
25/04/2022

"Atès que per Decret de l’Alcaldia, núm. 2019017262, de data 8 de novembre de 2019
es va nomenar a la Sra. Irene Arjona Gázquez, assessora de Grup Municipal, en
funcions d'assessorament i tasques de col·laboració immediata al grup polític
municipal de la Candidatura d’Unitat Popular-Amunt.
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 a la Sra. Irene Arjona Gázquez, els serveis prestats com a assessora del
polític municipal de la Candidatura d’Unitat Popular-Amunt.
Segon.- Cessar a la Sra. Irene Arjona Gázquez, assessora de Grup Municipal, en
funcions d'assessorament i tasques de col·laboració immediata al grup polític
municipal de la Candidatura d’Unitat Popular-Amunt, amb efectes 17 de març de 2022
Tercer.- Donar compte al ple."
Decret d'Alcaldia núm. 2022005489 de 17 de març:
"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
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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 la Candidatura d'Unitat Popular Amunt.
HE RESOLT:
Primer.- Nomenar al Sr. Roger Sánchez Esteban, assessor de Grup Municipal, en
funcions d’assessorament i tasques de col·laboració immediata al grup polític
municipal de la Candidatura d'Unitat Popular - Amunt.

Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
25/04/2022

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 la va nomenar.
Al lloc de treball ocupat pel Sr. Roger Sánchez Esteban, li correspon les retribucions
equivalents a un lloc de treball C1, nivell 22, amb un complement específic de
5.807,20€ i un complement horari de 5.068,20€ anuals.
Els efectes del nomenament seran a partir del dia 18 de març de 2022.
Segon.- Aquest nomenament, el règim de retribucions fixat i la dedicació, es
publicaran en el BOP i DOGC"

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
25/04/2022

A continuació, el Sr. Pellicer informa que l'Ajuntament de Reus es coordina amb el Fons
Català de Cooperació al Desenvolupament i que participa en la campanya
d'emergència que aquesta organizació impulsa per tal de donar suport a la població
víctima del conflicte armat a Ucraïna i, per aquest motiu, s’ha aprovat per decret de
l’Alcaldia una aportació extraordinària, provinent del fons de contingència, per import
de 15.000 euros al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament destinada a
l'assistència en les rutes de fugida, cobertura de necessitats bàsiques: alimentació,
salut, higiene, atenció psicosocial, protecció, serveis sociojurídics de persones
desplaçades de forma forçosa a països de primera acollida.
L'alcalde informa que l'Ajuntament de Reus s'ha posat en contacte amb la Generalitat
i amb l'Estat, des del primer moment de l'esclat del conflicte armat a Ucraïna, i s'ha
reclamat ajuda per atendre als refugiats i a les persones afectades per l'escalada
militar i s'està treballant amb entitats homologades com la Creu Roja per, des del
nostre àmbit, poder atendre a aquestes persones.
A continuació el Sr. Pellicer informa, respecte algunes de les activitats en les quals ha
participat l'Alcaldia des del passat Ple Municipal, i que són les següents:

•

Inauguració de nous espais de Batxillerat al Col·legi Pare Manyanet

•

Acte institucional d'obertura de l'Any Gabriel Ferrater, amb l’Honorable
Consellera de Cultura, Sra. Natàlia Garriga al Teatre Bartrina i inici d'actes de
l'Any Gabriel Ferrater.

•

Presentació

de HUB FoodTech & Nutrition a la Sala Foyer Marià Fortuny a

FiraReus.
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Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
25/04/2022

•

Celebració i assistència a diferents partits del ProPàdel Reus a la Plaça Mercadal
i del l’Open Wolrd Padel Tour al Pavelló Olímpic, tot un èxit de promoció de la
ciutat a tot el món i rebuda institucional a l’Ajuntament d’Ariadna Sánchez,
número 2 mundial del rànquing del World Padel Tour.

•

Inauguració de la Setmana Cultural de la Casa de Andalucía.

•

Concentració en defensa de la pau i de la condemna a l’atac militar a Ucraïna a
la Plaça Mercadal.

•

Presentació del llibre "Fortuny i Reus. La construcció d'un mite" d'Albert Arnavat
a la Biblioteca X. Amorós.

•

Presentació de la 40a Olimpíada escolar al Casal de la Dona.

•

Assistència a diferents Conferències Reddis, a la Fundació Reddis.

•

Homenatge a la Sra. Enriqueta Prats, fundadora de l'Escola Artis, al Teatre
Bartrina.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
25/04/2022

•

Commemoració del Dia Internacional de les Dones al Saló de Plens.

•

Inauguració de la Fira Km0 a FiraReus.

•

Reunió amb les entitats bancàries presents a la ciutat, per traslladar-los el
compromís municipal de defensa de la inclusió financera i bancària de la gent
gran a Reus. S’han reclamat mesures que permetin especialment a la gent gran
disposar de serveis bancaris adaptats a les seves necessitats, així com
l’adaptació horària de l’atenció al públic de les oficines, el manteniment de
caixers automàtics i que es garanteixi la cobertura a aquelles zones de la ciutat
que no disposen de serveis bancaris.

•

Acte de reconeixement als municipis amb campus i centres universitaris de la
Universitat Rovira i Virgili a Fira de Reus.

•

Assistència al 18è Aniversari del Diari Més en el que dona l'enhorabona al nou
adjunt al Director General, el Sr. Marc Just, a la Casa Miret Tarragona.

•

Sessió plenària de la Cambra de Comerç de Reus pel 135è aniversari, al Saló de
Plens.

•

Premis Cambra de Comerç de Reus, a Fira de Reus.

•

Assistència a l’acte «850 anys de la creació de la Baronia d’Escornalbou» al
Palau Bofarull.
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MOCIONS DE L'ALCALDIA
4. Donar compte de l'adscripció del regidor Sr. Pere Aluja Balsells al GRUP
MUNICIPAL DE JUNTS PER REUS JUNTS x Cat (JxR).
"Atès que en sessió duta a terme el dia 28 de juny de 2019 es va donar compte al Ple
de la Corporació de la constitució, entre d'altres, del GRUP MUNICIPAL DE JUNTS PER
REUS – JUNTS x Cat (JxR) i dels seus integrants.

Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
25/04/2022

Atès que en sessió duta a terme el dia 18 de febrer de 2022 el Ple de la Corporació va
donar-se per assabentat de la renúncia al càrrec de regidora d’aquest Ajuntament de la
Sra. Montserrat Vilella Cuadrada, regidora electe de la llista electoral de JUNTS PER
REUS (JxCat-JUNTS) i va quedar vacant un lloc de regidor pertanyent a l’esmentada
llista electoral.
Atès que es previst que en la propera sessió del Ple municipal el Sr. Pere Aluja Balsells
prengui possessió com a regidor de l’Ajuntament de Reus per la llista de candidats
presentada pel JUNTS PER REUS (JxCat-JUNTS), havent manifestat la seva voluntat de
ser adscrit al GRUP MUNICIPAL DE JUNTS PER REUS – JUNTS x Cat (JxR).
Vist el que preveuen els articles 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local i l’article 79 del Reglament orgànic municipal.
Per tot l’exposat,

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
25/04/2022

Primer: Es dóna compte de l'adscripció del regidor Sr. Pere Aluja Balsells al GRUP
MUNICIPAL DE JUNTS PER REUS – JUNTS x Cat (JxR).
Segon: Comunicar el present acord a la persona interessada i al grup municipal."
Els membres del Ple es donen per assabentats.
5. Alcaldia. Nomenament de membres i representants en distints òrgans i
organismes municipals.
"Atès que per diferents acords plenaris s’han designat els membres en diferents
òrgans i organismes de l’Ajuntament i representants de l’Ajuntament en distintes
entitats.
Vista la proposta de la Regidoria delegada de Salut i Ciutadania de designació de
representants en el CONSELL MUNICIPAL DE LA GENT GRAN.
En conseqüència es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords:
PRIMER: Designar
complementari:

els

següents

representants

d’aquest

òrgan

municipal

CONSELL MUNICIPAL DE LA GENT GRAN


Un representat de cadascuna de les entitats de la ciutat legalment constituïdes i
inscrites al registre municipal d’entitats ciutadanes que desenvolupin activitats que
estiguin vinculades a les persones grans:
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•

Sr. Salvador Domènech Martínez (titular) en substitució de la Sra. Josefa Alonso
Vallverdú del CASAL MUNICIPAL DE LA GENT GRAN DEL DISTRICTE V

•

Sra. M. Josepa Salvadó Estruel (titular) en substitució del Sr. Jesús Carlos Arranz
Sacristan de L’ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN L’ESPLAI DE REUS de La CAIXA

•

Sra. Dolors Roca Cros (titular) en substitució de la Sra. Magda Civit Bosch de LA
FUNDACIÓ AMICS DE LA GENT GRAN

•

Sra. Magda Pallisé Centelles (titular) en substitució de la Sra. Natalia Peralta
Figueroa de la FUNDACIÓ CATALUNYA- LA PEDRERA

Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
25/04/2022

SEGON: Comunicar l’adopció d’aquests acords a les persones interessades, a la
Regidoria i a l’òrgan municipal corresponent."
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per assentiment.
HONORS I DISTINCIONS
6. Concessió de la Menció Honorífica Municipal a l’ASSOCIACIÓ SALUT
MENTAL DR. TOSQUELLES de Reus.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
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"Atès que per decret de l’Alcaldia núm. 2022001426 de 26 de gener de 2022 es va
resoldre incoar l’expedient per a la concessió de la Menció Honorífica Municipal a
l’ASSOCIACIÓ SALUT MENTAL DR. TOSQUELLES de Reus, a proposta de la Junta de
Portaveus de 20 de desembre de 2021, d’acord amb el què disposa l’art. 15 del
Reglament Municipal d’Honors i Distincions.
Atesos els mèrits que concorren en l’ASSOCIACIÓ SALUT MENTAL DR. TOSQUELLES de
Reus, entitat de la ciutat, sense ànim de lucre, que atén a persones amb problemes de
salut mental i les seves famílies, per contribuir a la millora de l’assistència sanitària i
social de les persones afectades i els seus familiars, i a la seva rehabilitació, integració
i reinserció social i laboral i, de forma especial, per celebrar enguany el 25é aniversari
de l’entitat.
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 Menció Honorífica Municipal a l’ASSOCIACIÓ SALUT MENTAL DR.
TOSQUELLES de Reus pels mèrits i circumstàncies que en ella concorren i que han
quedat suficientment acreditats a l’expedient a l’efecte incoat."
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per assentiment.
7. Concessió de la Menció Honorífica Municipal a la Germandat Sant Josep
Obrer de Reus.
"Atès que per decret de l’Alcaldia núm. 2022001386 de 25 de gener de 2022 es va
resoldre incoar l’expedient per a la concessió de la Menció Honorífica Municipal a la
GERMANDAT SANT JOSEP OBRER de Reus, a proposta de la Junta de Portaveus de 19
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de gener de 2022 , d’acord amb el què disposa l’art. 15 del Reglament Municipal
d’Honors i Distincions.
Atesos els mèrits que concorren en a GERMANDAT SANT JOSEP OBRER de Reus, en
reconeixement a la seva trajectòria i continuada activitat social, en especial per la
seva participació en els actes de la Setmana Santa reusenca, que han esdevingut una
manifestació del patrimoni cultural de la ciutat, i per commemorar enguany el 25 è
aniversari de la germandat.
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.
Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
25/04/2022

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 Menció Honorífica Municipal a la GERMANDAT SANT JOSEP OBRER de Reus
pels mèrits i circumstàncies que en ella concorren i que han quedat suficientment
acreditats a l’expedient a l’efecte incoat."
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per assentiment.
8. Concessió de la Menció Honorífica Municipal, a títol pòstum, a Mossèn
Creu Saiz.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
25/04/2022

"Atès que per decret de l’Alcaldia núm. 2022001673 de 27 de gener de 2022 es va
resoldre incoar l’expedient per a la concessió de la Menció Honorífica Municipal, a títol
pòstum, a Mossèn Creu Saiz, a proposta de la Junta de Portaveus de 19 de gener de
2022, d’acord amb el què disposa l’art. 15 del Reglament Municipal d’Honors i
Distincions.
Atesos els mèrits que concorren en el Mossèn Creu Saiz per la trajectòria humana al
llarg de la seva vida i la responsabilitat exercida durant dues dècades com a Prior de la
Prioral de Sant Pere Apòstol i, abans, com a rector de l’Església de la Puríssima Sang.
En reconeixement a la feina pastoral i a la seva participació en la vida col·lectiva amb
un gran sentit de ciutat, des del diàleg i l’entesa i, molt particularment, per la seva
tasca en l’encaix de la Prioral dins de la configuració actual de la Festa Major de Sant
Pere i de la Festa de Misericòrdia.
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 Menció Honorífica Municipal, a títol pòstum, a Mossèn Creu Saiz pels
mèrits i circumstàncies que en ell concorren i que han quedat suficientment acreditats
a l’expedient a l’efecte incoat."
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per assentiment.
ACTIVITATS DE LA PERSONA
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9. Cultura. Aprovació de la creació del Consell Municipal de Cultura de Reus i
aprovació del seu Reglament regulador.
"La regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Reus ha promogut la creació del Consell
Municipal de Cultura de la ciutat com a òrgan estable de participació ciutadana i de
trobada regular entre els representants de l’Ajuntament amb les entitats, els
col·lectius i els diferents agents econòmics i socials per a recollir opinions, debatre i
formular propostes sobre la política municipal en l’àmbit cultural de la ciutat. La
mateixa regidoria ha elaborat una proposta tècnica del reglament que ha de regular
les funcions, l’organització I el funcionament intern del Consell Municipal de Cultura.

Signat electrònicament
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En data 1 de març de 2022 emet un informe el director-gerent de l’IMRC, el Sr. Josep
Oriol Nicolau Tell, que signa en virtut del Decret de l'Ajuntament de Reus núm.
2022002891 de data 10/02/20222, el qual posa de manifest la necessitat de crear el
Consell Municipal amb la finalitat d’aconseguir en els propers anys la màxima
participació de tots els sectors, obrir més espais d’intervenció i col·laboració perquè
tothom es senti partícep de la cultura.
En data 1 de març de 2022, la Secretaria General d’aquest Ajuntament informa
favorablement sobre el contingut de la proposta de creació del Consell Municipal i del
seu reglament.

Signat electrònicament
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La competència per aprovar aquests acords correspon al Ple de la Corporació, de
conformitat amb l’article 52.2.d 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 (TRLMRLC) , i
l’article 22.2.d. de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local
(LBRL), d’acord amb el procediment establert en l’article 63 del Decret 179/1995, de
13 de juny, que aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens local (ROAS)
i l’article 178 TRLMRLC.
Per tot l’exposat i amb el previ dictamen de la Comissió Informativa d’Activitats de la
Persona, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords:
PRIMER: Aprovar la creació del Consell municipal de Cultura com a òrgan consultiu de
l'Ajuntament de Reus.
SEGON: Aprovar inicialment el reglament del Consell municipal de
termes que consten a l'expedient.

Cultura en els

TERCER: Sotmetre aquest acord al tràmit d’informació pública en la forma que es
determina a l’article 178 del Decret legislatiu 2/2003, i la resta de la normativa que
desenvolupa aquest precepte, per a la presentació de reclamacions i suggeriments. Si
en l’esmentat termini no se’n formulen, l’acord d’aprovació inicial esdevindrà
definitiu."
L’alcalde dona la paraula al Sr. Recasens 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,
Caelles, Cuerba, Caballero, Monseny, Pallarès, Aluja (ERC): Sres./Srs. Recasens, Flores,
Prats, Berasastegui, Subirats, (A): Sr. Rubio, Sra. Vázquez, (PSC-CP): Sres./Sra. Martínez,
Marcos, Pozuelo, Fort, Agudo i (regidor no adscrit): Sr. Meléndez) i 5 abstencions: ((CUP):
Sres. Llorens, Fernàndez, Pàmies i (CS): Sra. García, Sr. López)
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BENESTAR SOCIAL I CIUTADANIA
10. Joventut. Aprovar el Pla Local de Joventut 2022 - 2027
"Atès que l’article 7.2 de la llei 33/2010, de l’1 d’octubre, de polítiques de joventut,
atorga als governs locals de Catalunya, juntament amb l’Administració de la
Generalitat, competència per actuar en matèria de joventut, d’acord amb aquesta llei i
la resta de la legislació aplicable.
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Atès que l'article 13 de la esmentada llei assenyala que els municipis poden dur a
terme actuacions complementàries en matèria de joventut següents, i en concret,
elaborar plans locals en matèria de polítiques de joventut, amb l’assessorament, si ho
requereixen, de l’Agència Catalana de la Joventut.
Vist, així mateix, allò que disposa 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,
respecte a les funcions de programació i planificació dels ens locals.
Atès que un Pla Local de Joventut és una planificació estratègica de definició de les
polítiques que permet conèixer i definir, decidir i coordinar, impulsar i dirigir les
polítiques locals en matèria de joventut.
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Per tant, el Pla Local de Joventut a més a més de ser un full de ruta necessari per tal
de definir, coordinar i impulsar les polítiques de joventut del municipi, també és una
condició indispensable per presentar-se i rebre les subvencions de la Direcció General
de Joventut de la Generalitat de Catalunya.
Atès que el Ple de la corporació local, en sessió tinguda el dia 15 d’abril de 2016, va
aprovar l’actual Pla Local de Joventut corresponent al període 2016-2020.
Atès que ha finalitzat la vigència de l’actual pla, esdevé necessari elaborar-ne un de
nou, amb la voluntat d’esdevenir un instrument àgil i, en aquest sentit, modulable a
les necessitats de la joventut. Així mateix, pel disseny dels continguts del Pla s'han
tingut en compte les aportacions de totes les àrees i regidories de l’ajuntament que hi
estan implicades i s'ha comptat amb el recull de la veu d’entitats i joves per saber les
seves opinions i les actuacions que creuen que serien més adequades per a ells.
Atès que aquest nou Pla Local de Joventut 2022-2027, d’acord amb les línies que
marca el Pla nacional de joventut de Catalunya 2010-2020 i el Pla d’actuació 2021 –
COVID, esdevé una eina per a la població jove del nostre país que permet afavorir els
processos d'emancipació de les persones joves i fomentar la seva participació en la
construcció del seu propi projecte de vida.
Atès que el nou Pla Local de Joventut, referenciat en el Pla Nacional de Joventut
esmentat, pretén definir, impulsar i coordinar polítiques de joventut integrals de
participació i emancipació, a través de 4 eixos estratègics: Ens en sortirem (drets de
les persones joves), El futur és aquí (empoderament), Ens ho fem (participació) i Així,
sí (bé comú i gestió del què és públic).
En conseqüència es proposa l'adopció dels acords següents:
PRIMER: Aprovar el Pla Local de Joventut per al període 2022-2027.
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SEGON: Facultar al Regidor delegat de l’Àrea Salut i Ciutadania, per subscriure tots els
documents que siguin necessaris pel desenvolupament d’aquest acord.
TERCER: Donar al Pla local de Joventut 2022 - 2027, la publicitat necessària."
L’alcalde dona la paraula a la Sra. García que fa una INTERVENCIÓ en relació amb la
documentació de l’expedient. Seguidament el vicesecretari, el Sr. Subirats i la Sra.
Martínez fan sengles INTERVENCIONS per aclarir aquests dubtes.
L’alcalde dona la paraula al Sr. Subirats per exposar el tema i seguidament ES
PRODUEIX DEBAT.
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Sotmesa la proposta a votació, s'aprova amb 23 vots a favor: ((JxR): Sres./Srs. Pellicer,
Caelles, Cuerba, Caballero, Monseny, Pallarès, Aluja (ERC): Sres./Srs. Recasens, Flores,
Prats, Berasastegui, Subirats, (A): Sr. Rubio, Sra. Vázquez, (PSC-CP): Sres./Sra. Martínez,
Marcos, Pozuelo, Fort, Agudo, (CUP): Sres. Llorens, Fernàndez, Pàmies i (regidor no
adscrit): Sr. Meléndez) i 2 vots en contra: (CS): Sra. García, Sr. López.
SERVEIS D'HISENDA I DE SERVEIS GENERALS
11. Intervenció. Ampliació de capital de RSM SA per part de l'Ajuntament de
Reus mitjançant una aportació no dinerària consistent en l'aportació del dret
de crèdit per import de 13.525.601,57 euros que ostenta respecte REDESSA,
amb la finalitat que RSM SA ampliï el capital de REDESSA, compensant el
deute.

Signat electrònicament
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"La societat REUS DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC, SA (REDESSA) de propietat 100%
municipal, de forma indirecta, dependent íntegrament de REUS SERVEIS MUNICIPALS
SA (RSM SA), té contret un deute per import de 13.525.601,57 € amb l’Ajuntament de
Reus, per uns contractes de compravenda de diversos solars entre ambdues entitats,
realitzades entre els anys 2007 i 2009.
Aquest concepte consta com a excepció a l’opinió en l’informe d’auditoria dels
comptes anuals de REDESSA des de l’exercici 2014 i en l’Informe d’auditoria dels
comptes anuals consolidats de RSM SA.
Per tal de regularitzar aquesta situació es proposa acordar l’ampliació de capital de
RSM SA mitjançant l’aportació de l’esmentat crèdit que ostenta davant REDESSA amb
la finalitat que RSM SA ampliï el capital de REDESSA compensant-li el deute.
Atès que RSM SA és el soci únic de REDESSA, i l’Ajuntament de Reus és el soci únic de
RSM SA i que totes les accions, tant de REDESSA com de RSM SA, estan subscrites i
desemborsades.
Atès l’acord pres el passat 3 de març pel Consell d’Administració de REDESSA,
proposant:
PRIMER: “Sotmetre a consideració del Consell d’Administració de RSM SA l’extinció del
deute de REDESSA a favor de l’Ajuntament de Reus per import de 13.525.601,57 €, en
concepte de crèdit pendent de la transmissió de la titularitat de les finques
relacionades als antecedents d’aquest acord, mitjançant les actuacions i operacions
societàries següents:
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1. Cessió per part d'Ajuntament a RSM del dret de crèdit per import de
13.525.601,57€, en concepte de crèdit pendent derivat dels contractes de
compravenda subscrits entre l’Ajuntament de Reus i REDESSA per a la transmissió de
la titularitat de les finques descrites anteriorment.
2. Ampliació del capital social de RSM mitjançant aportació no dinerària consistent en
dret de crèdit a càrrec de REDESSA per import de 13.525.601,57 € en concepte de
pagament de l’import pendents dels preus derivats dels contractes de compravenda
subscrits entre l’Ajuntament de Reus i aquesta societat, respecte les finques descrites
anteriorment.
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3. Ampliació del capital social de REDESSA mitjançant compensació de crèdit per
import de 13.525.601,57 € en concepte de pagament de l’import pendents dels preus
derivats dels contractes de compravenda entre l’Ajuntament i aquesta societat de les
finques descrites anteriorment.”
Així mateix, en provisió i condicionat a la perfecció de les operacions societàries
anteriors, també s’acorda:
SEGON.- APROVAR la proposta d’ampliació de capital de REDESSA mitjançant
compensació de crèdit titularitat de RSM per import de 13.525.601,57€ a càrrec de
REDESSA i la consegüent modificació de l’article 5è dels estatuts de Reus
Desenvolupament Econòmic SA amb la següent redacció:
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El capital social es fixa en la suma de VINT-I-DOS MILIONS QUATRE-CENTS NORANTACINC MIL SET-CENTS SEIXANTA-SIS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS D’EURO
(22.495.766,97€), el qual està completament subscrit i desemborsat i dividit i
representat per 149.255 accions ordinàries, nominatives, de les quals 149.254 són de
la sèrie A i de 60,10 euros de valor nominal cada una, numerades correlativament de
la U a la CENT QUARANTA-NOU MIL DOS-CENTS CINQUANTA-QUATRE, ambdues
incloses i 1 única acció de la sèrie B de 13.525.601,57 euros de valor nominal,
numerada amb el número U.
Tot acte de disposició relatiu a les accions d’aquesta companyia, és competència de la
Junta General del soci únic, de conformitat amb el que disposa l’article 11 dels
Estatuts Socials de la societat dominant. Les accions estaran representades per títols,
que podran ser unitaris o múltiples. El títol de cada acció contindrà necessàriament les
mencions assenyalades a la llei, en especial, les limitacions a la seva transmissibilitat
que es citen en aquest article.”
TERCER.- SUBSCRIURE la proposta d’informe del consell d’administració de REDESSA
de data 3 de març de 2022, als efectes d’allò previst a l’article 300 del Reial decret
legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de societats
de capital.
QUART.- SOTMETRE a l’aprovació de la Junta General de REDESSA l’ampliació de
capital de REDESSA per part de RSM mitjançant una aportació no dinerària amb
compensació del crèdit per un import de 13.525.601,57 € i la consegüent modificació
de l’article 5è dels estatuts de la societat en els termes que resultarà del redactat a
l’acord SEGON.
Atès que en data 8 de març de 2022, SA es proposa al Consell d’Administració de RSM
SA l’adopció de les decisions següents:
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PRIMERA: ELEVAR AL PLE DE L’AJUNTAMENT DE REUS LA PROPOSTA DE REDESSA
consistent en prendre en consideració l’extinció del deute de REDESSA a favor de
l’Ajuntament de Reus per import de 13.525.601,57 €, en concepte de crèdit pendent
de la transmissió de la titularitat de diversos solars, mitjançant les actuacions i
operacions societàries següents:
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1

Cessió per part d’Ajuntament a RSM del dret de crèdit per import de
13.525.601,57€, en concepte de crèdit pendent derivat dels contractes de
compravenda subscrits entre l’Ajuntament de Reus i REDESSA per a la
transmissió de la titularitat de diversos solars.

2

Ampliació del capital social de RSM mitjançant aportació no dinerària consistent
en dret de crèdit a càrrec de REDESSA per import de 13.525.601,57€ en
concepte de pagament de l’import pendents dels preus derivats dels contractes
de compravenda de diversos solars subscrits entre l’Ajuntament de Reus i
aquesta societat.

3

Ampliació del capital social de REDESSA mitjançant compensació de crèdit per
import de 13.525.601,57€ en concepte de pagament de l’import pendent dels
preus derivats dels contractes de compravenda entre l’Ajuntament i aquesta
societat de diversos solars.

SEGONA.- Pel cas que el Ple de l’Ajuntament prengui en consideració la proposta a
dalt esmentada i acordi la cessió del crèdit a favor de RSM, APROVAR:
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a

La proposta d’ampliació del capital social de RSM mitjançant aportació no
dinerària consistent en dret de crèdit a càrrec de REDESSA per import de
13.525.601,57€ en concepte de pagament de l’import pendent dels preus
derivats dels contractes de compravenda de diversos solars subscrits entre
l’Ajuntament de Reus i aquesta societat, amb la finalitat d’aportar-lo a REDESSA
per tal que pugui compensar el deute mitjançant una ampliació de capital.

b

I la consegüent modificació de l’article 5è dels estatuts de Reus Serveis
Municipals SA amb la següent redacció:
ARTICLE 5È.- Capital social
El capital social de la soxcietet és de VUITANTA-VUIT MILIONS CINC CENTS
QUATRE MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS ANB TRETZE CÈNTIMS
(88.504.458,13€), representat per:
- SET MIL DUES-CENTES CINC accions nominatives, de la mateixa sèri,
números 1 a 7.205, ambdós inclusivament, totes iguals, acumulables i
indivisibles, de valor nominal DEU MIL EUROS (10.000 EUROS) cadascuna
d’elles.
- UNA sola acció nominativa, de la sèrie B, numerada com B-1, de DOS
MILIONS NOU-CENTS VINT-I-VUIT MIL VUIT-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS
AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS (2.928.856,56€) de valor nominal.
-

i UNA sola acció nominativa, de la sèrie C, numerada com C-1, de TRETZE
MILIONS CINC-CENTS VINT-I-CINC MIL SIS-CENTS UN EUROS AMB
CINQUANTA-SET CÈNTIMS (13.525.601,57) de valor nominal.
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Totes les accions estan subscrites pel soci únic, l’Ajuntament de Reus”.
TERCERA.- SUBSCRIURE la proposta d’informe del consell d’administració de RSM de
data 8 de març de 2022, als efectes d’allò previst a l’article 300 del reial decret
legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de societats
de capital.
QUARTA.- SOTMETRE a aprovació de la Junta General de RSM l’ampliació del capital
social de RSM mitjançant aportació no dinerària consistent en dret de crèdit a càrrec
de REDESSA per import de 13.525.601,57€, amb la finalitat d’aportar-lo a REDESSA
per tal que pugui compensar el deute mitjançant una ampliació de capital, i la
consegüent modificació de l’article 5è dels estatuts de la societat en els termes que
resulta del redactat de la decisió SEGONA.
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Vista la certificació emesa l’1 de març de 2022 per l’Interventor general de
l’Ajuntament de Reus, i actuant també com a auditor de la societat (REDESSA) per
l'atribució normativa que li confereix l'art. 29.1. A) del RD 424/2017, de 28 d'abril pel
que es regula el règim jurídic del control intern en les entitats del Sector Públic Local, i
als efectes d’allò previst a l’article 301 del TRLSC en el qual es certifica que consta
tant a la comptabilitat municipal com a la de REDESSA un saldo de 13.525.601,57
euros corresponents al deute que té contret la societat REDESSA amb l’Ajuntament.
L’article 67 del Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s'aprova el text
refós de la Llei de Societats de Capital, preveu que en les operacions societàries
d’augment de capital mitjançant aportacions no dineràries serà necessari un informe
elaborat per experts independents competents designats pel Registrador Mercantil.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
25/04/2022

Vistes les propostes d’Informe Especial emès amb les finalitats previstes en l’article
301 de la Llei de Societats de Capital, per l’empresa DINAMIC AUDITORS SLP, expert
independent designat per el Registre Mercantil de Tarragona, on es posa de manifest
que l’Informe dels Administradors de REDESSA “ofereix informació adequada respecte
als crèdits a compensar per augmentar el capital social de REUS DESENVOLUPAMENT
ECONÒMIC, S.A., (REDESSA) els quals son líquids, vençuts i exigibles en la seva
totalitat”.
Per tot l’exposat, es proposa al Ple, previ dictamen de la Comissió Informativa de
Serveis d’Hisenda i Serveis Generals, l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- APROVAR la cessió per part d’Ajuntament de Reus a RSM SA del dret de
crèdit a càrrec de REDESSA, per import de 13.525.601,57€, en concepte de crèdit
pendent derivat dels contractes de compravenda subscrits entre l’Ajuntament de Reus
i REDESSA per a la transmissió de la titularitat de diversos solars.
SEGON.- APROVAR l’ampliació del capital social de RSM SA mitjançant l’aportació no
dinerària consistent en dret de crèdit a càrrec de REDESSA per import de
13.525.601,57€ en concepte de l’import pendent dels preus derivats dels contractes
de compravenda de diversos solars subscrits entre l’Ajuntament de Reus i aquesta
societat, amb la finalitat que RSM SA ampliï el capital de REDESSA mitjançant la
compensació del dret de crèdit.
TERCER.- APROVAR la consegüent modificació de l’article 5è dels estatuts de la
societat."
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L’alcalde dona la paraula a la Sra. Pallarès per exposar el tema i seguidament ES
PRODUEIX DEBAT.
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova amb 21 vots a favor: ((JxR): Sres./Srs. Pellicer,
Caelles, Cuerba, Caballero, Monseny, Pallarès, Aluja (ERC): Sres./Srs. Recasens, Flores,
Prats, Berasastegui, Subirats, (A): Sr. Rubio, Sra. Vázquez, (PSC-CP): Sres./Sra. Martínez,
Marcos, Pozuelo, Fort, Agudo, i (CS): Sra. García, Sr. López), 3 vots en contra: (CUP): Sres.
Llorens, Fernàndez, Pàmies i 1 abstenció: (regidor no adscrit): Sr. Meléndez.
12. Recursos Humans. Modificació del Catàleg de llocs de treball del
personal funcionari de l'Ajuntament de Reus exercici 2022 .
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"<Vista la proposta del departament de Recursos Humans en relació a la modificació
del catàleg de llocs de treball de personal funcionari l’Ajuntament de Reus i una
vegada portada a terme la preceptiva negociació, amb els vots en contra de CCOO,
vots a favor APTAR i abstencions del CGT I CSIF celebrada en data 9 de març de 2022.
Vistos els informes tècnics emesos pel departament de Recursos Humans, l’informe de
la Intervenció de Fons Municipals ens els quals s’informa favorablement sobre la
modificació del catàleg de llocs de treball de personal funcionari l’Ajuntament de Reus.
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Donat que el Ple de la Corporació és l’òrgan competent per a l’adopció dels acords
relatius a l’aprovació de la plantilla de personal i de la relació de llocs de treball, de
conformitat amb el que estableix l’art. 22.2 apartat i) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de bases de règim local i l’art. 52.2 lletra j) 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.
Per tot l’exposat, es proposa al Ple de la Corporació, previ Dictamen de la Comissió
Informativa de Serveis d’Hisenda i de Serveis Generals, l’adopció del següent Acord:
APROVAR la modificació del catàleg de personal funcionari que consten al catàleg de
personal laboral i que no es troben inclosos al catàleg de personal funcionari, sent
necessària la seva incorporació per a la realització dels nomenaments que es puguin
produir.
Els llocs de treball que es proposen incorporar al catàleg de personal funcionari són el
següents:
Númer
Denominació
o

Titulació

Comple
Comple
Gr Niv ment
ment
up ell específi
horari
c

42

PSICÒLEG/LOGA
EAIA

Llicenciatura o grau en
A1 26
psicologia

629,44 2.020,56

43

PEDAGOG/A EAIA

Llicenciatura o grau en
A1 26
Pedagogia

629,44 2.020,56

44

PSICÒLEG/LOGA SIFE

Llicenciatura o grau en
A1 26
psicologia

629,58 2.020,56
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102 a

TÈCNIC/A
D’EDUCACIÓ

(ED
Llicenciatura
)

A1 22

12.586,2
7.134,48
8

b

TÈCNIC/A
D’EDUCACIÓ

(DP
Llicenciatura
)

A1 22

12.586,2
2.020,56
8

103 a

TÈCNIC/A
D’HABITATGE

(ED
Tècnic/a superior
)

A1 22

12.586,2
7.134,48
8

b

TÈCNIC/A
D’HABITATGE

(DP
Tècnic/a superior
)

A1 22

12.586,2
2.020,56
8

104 a ARQUITECTE

Llicenciatura,
(ED
Arquitectura o
)
Enginyeria

A1 22

11.928,5
7.134,48
6

b ARQUITECTE

Llicenciatura,
(DP
Arquitectura o
)
Enginyeria

A1 22

11.928,5
2.020,56
6

TÈCNIC SUPERIOR
105 a DE SUPORT A
PROCESSOS

(ED
Llicenciatura
)

A1 22

6.891,64 7.134,48

TÈCNIC SUPERIOR
b DE SUPORT A
PROCESSOS

(DP
Llicenciatura
)

A1 22

6.891,64 2.020,56

106 a

TÈCNIC/A
D’EDUCACIÓ

(ED
Llicenciatura
)

A1 22

6.891,64 7.134,48

b

TÈCNIC/A
D’EDUCACIÓ

(DP
Llicenciatura
)

A1 22

6.891,64 2.020,56

107 a

TÈCNIC/A DE
JOVENTUT

(ED
Llicenciatura
)

A1 22

6.891,64 7.134,48

b

TÈCNIC/A DE
JOVENTUT

(DP
Llicenciatura
)

A1 22

6.891,64 2.020,56

137 a

TÈCNIC/A
D’HABITATGE

(ED
Diplomatura
)

A2 22

8.650,18 7.134,48

b

TÈCNIC/A
D’HABITATGE

(DP
Diplomatura
)

A2 22

8.650,18 2.020,56
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138

TREBALLADOR/A
SOCIAL EAIA

Diplomatura o grau
Treball Social

A2 22

3.930,08 2.020,56

139

TREBALLADOR/A
SOCIAL SIFE

Diplomatura o grau
Treball Social

A2 22

5.799,22 2.020,56

140

EDUCADOR/A
SOCIAL EAIA

Diplomatura o grau
Educació Social

A2 22

3.930,08 2.020,56

141 a MESTRE/A

Magisteri o
(ED
Llicenciatura en
)
Pedagogia

A2 21

10.322,7
6.708,72
6

b MESTRE/A

Magisteri o
(DP
Llicenciatura en
)
Pedagogia

A2 21

10.322,7
2.020,56
6
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142 a

DIRECTOR/A
CENTRES CÍVICS

(ED
Diplomatura
)

A2 21

6.879,18 6.708,72

b

DIRECTOR/A
CENTRES CÍVICS

(DP
Diplomatura
)

A2 21

6.879,18 2.020,56

143 a

TREBALLADOR/A
SOCIAL

(ED Assistent Social o Dipl.
A2 21
)
Treball Social

6.785,24 6.708,72

b

TREBALLADOR/A
SOCIAL

(DP Assistent Social o Dipl.
A2 21
)
Treball Social

6.785,24 2.020,56

144 a

EDUCADOR/A
SOCIAL

(ED Diplomatura en
)
Educació Social

A2 21

6.785,24 6.708,72

b

EDUCADOR/A
SOCIAL

(DP Diplomatura en
)
Educació Social

A2 21

6.785,24 2.020,56

156 a

TÈCNIC/A MITJÀ/ANA (ED
Diplomatura
ARXIU
)

A2 20

5.019,70 6.282,84

b

TÈCNIC/A MITJÀ/ANA (DP
Diplomatura
ARXIU
)

A2 20

5.019,70 2.020,56

157 a TÈCNIC/A MIG

(ED
Diplomatura
)

A2 20

4.516,68 6.282,24

b TÈCNIC/A MIG

(DP Diplomatura

A2 20

4.516,68 2.020,56
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199 a

DINAMITZADOR
JOVENTUT

(ED Batxiller Superior o FP
C1 20
)
2

8.622,60 6.282,24

b

DINAMITZADOR
JOVENTUT

(DP Batxiller Superior o FP
C1 20
)
2

8.622,60 2.020,56

TÈCNIC/A DE
208 a PROJECTES
INFORMÀTICS

(ED Batxiller Superior o FP
C1 18
)
2

9.459,38 5.714,04

TÈCNIC/A DE
b PROJECTES
INFORMÀTICS

(DP Batxiller Superior o FP
C1 18
)
2

9.459,38 2.020,56
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209 a

TÈCNIC/A
PROTECCIÓ CIVIL

(ED Batxiller Superior o FP
C1 18
)
2

17.225,4
5.714,04
6

b

TÈCNIC/A
PROTECCIÓ CIVIL

(DP Batxiller Superior o FP
C1 18
)
2

17.225,4
2.020,56
6

215 a

TÈCNIC/A
DINAMITZADOR

(ED Batxiller Superior o FP
C1 16
)
2

7.072,66 5.146,20

b

TÈCNIC/A
DINAMITZADOR

(DP Batxiller Superior o FP
C1 16
)
2

7.072,66 2.020,56

216 a

TÈCNIC/A AUXILIAR
ARXIU

(ED Batxiller Superior o FP
C1 16
)
2

7.072,66 5.146,20

b

TÈCNIC/A AUXILIAR
ARXIU

(DP Batxiller Superior o FP
C1 16
)
2

7.072,66 2.020,56

TÈCNIC/A DE
217 a PROJECTES
INFORMÀTICS

(ED Batxiller Superior o FP
C1 15
)
2

9.019,78 4.861,68

TÈCNIC/A DE
b PROJECTES
INFORMÀTICS

(DP Batxiller Superior o FP
C1 15
)
2

9.019,78 2.020,56

(ED Batxiller Superior o FP
C1 14
)
2

5.563,88 4.577,88

218 a

TÈCNIC
DINAMITZADOR
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Númer
Denominació
o

(DP Batxiller Superior o FP
C1 14
)
2

5.563,88 2.020,56

254 a

MECÀNIC/A OFICIAL (ED
Graduat Escolar o FP 1 C2 15
1ª
)

7.244,72 4.861,68

b

MECÀNIC/A OFICIAL (DP
Graduat Escolar o FP 1 C2 15
1ª
)

7.244,72 2.020,56

255 a OFC. MANTENIMENT

(ED
Graduat Escolar o FP 1 C2 15
)

7.244,72 4.861,68

b OFC. MANTENIMENT

(DP
Graduat Escolar o FP 1 C2 15
)

7.244,72 2.020,56

260 a XOFER OFICIAL 1ª

(ED
Graduat Escolar o FP 1 C2 15
)

7.244,72 4.861,68

b XOFER OFICIAL 1ª

(DP
Graduat Escolar o FP 1 C2 15
)

7.244,72 2.020,56

OFICIAL 1ª
261 a MANTENIMENT –
XOFER

(ED
Graduat Escolar o FP 1 C2 15
)

7.244,72 4.861,68

OFICIAL 1ª
b MANTENIMENT –
XOFER

(DP
Graduat Escolar o FP 1 C2 15
)

7.244,72 2.020,56

(ED
275 a OFICIAL D’OFICIS 2a
Graduat Escolar o FP 1 C2 14
)

7.249,48 4.577,88

(DP
b OFICIAL D’OFICIS 2a
Graduat Escolar o FP 1 C2 14
)

7.249,48 2.020,56

276 a DINAMITZADOR

(ED
Graduat Escolar o FP 1 C2 12
)

5.161,80 4.009,44

b DINAMITZADOR

(DP
Graduat Escolar o FP 1 C2 12
)

5.161,80 2.020,56

280 a PEÓ ESPECIALISTA

(ED
Certificat d'Escolaritat ap 13
)

6.949,74 4.293,36

b PEÓ ESPECIALISTA

(DP Certificat d'Escolaritat ap 13

6.949,74 2.020,56

b

TÈCNIC
DINAMITZADOR

Titulació

Comple
Comple
Gr Niv ment
ment
up ell específi
horari
c
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Númer
Denominació
o

Titulació

Comple
Comple
Gr Niv ment
ment
up ell específi
horari
c

)
284 a PEÓ

(ED
Certificat d'Escolaritat ap 12
)

6.820,66 4.009,44

b PEÓ

(DP
Certificat d'Escolaritat ap 12
)

6.820,66 2.020,56

Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
25/04/2022

"
L’alcalde dona la paraula al Sr. Rubio que fa una INTERVENCIÓ per exposar el tema i
seguidament ES PRODUEIX DEBAT.
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova amb 14 vots a favor: ((JxR): Sres./Srs. Pellicer,
Caelles, Cuerba, Caballero, Monseny, Pallarès, Aluja (ERC): Sres./Srs. Recasens, Flores,
Prats, Berasastegui, Subirats, (A): Sr. Rubio, Sra. Vázquez), 5 vots en contra: ((CUP): Sres.
Llorens, Fernàndez, Pàmies i (CS): Sra. García, Sr. López) i 6 abstencions: ((PSC-CP):
Sres./Sra. Martínez, Marcos, Pozuelo, Fort, Agudo i (regidor no adscrit): Sr. Meléndez)
PROPOSTES DELS GRUPS MUNICIPALS
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En aquest moment, durant el tractament de la següent moció i abans de la votació,
s'incorpora a la sessió el Sr. Martín.
13. Proposta de declaració del GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS DE REUS (CS)
per deixar sense efecte l'impost sobre emissions de diòxid de carboni dels
vehicles de tracció mecànica.
"El 1 de septiembre de 2021 entró en vigor el impuesto propio de la Generalidad de
Cataluña de Emisiones de Dióxido de Carbono de los Vehículos de Tracción Mecánica
devengado en los ejercicios 2020 y 2021.
Este impuesto ha sido cuestionado tanto por la ciudadanía como por diversas
plataformas y entidades. En su día presentaron alegaciones contra el mismo las
entidades del RACC, Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones
(ANFAC), la Federación Nacional de Concesionarios (Faconauto), la Federació Catalana
de Venedors de Vehicles a Motor (Fecavem) y el Colegio Oficial de Gestores
Administrativos de Cataluña. Todas las entidades en sus alegaciones remarcaban que
para lograr la reducción de emisiones de CO2 consistía en convertir el impuesto local
de circulación de vehículos de tracción mecánica incorporándole criterios
medioambientales referentes al uso del vehículo y que fueran comunes en todos los
territorios, lo cual no ocurre con este impuesto de Emisiones de Dióxido de Carbono de
los Vehículos de Tracción Mecánica.
Este impuesto propio de la Generalidad de Cataluña entró en vigor el 1 de septiembre
de 2021 coincidiendo con un muy mal momento económico para los contribuyentes.
La crisis económica consecuencia de la pandemia del coronavirus ha disminuido el PIB
de Cataluña en un 9% e incrementado el desempleo en un 14% y aún estamos
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inmersos en esa crisis. Esto provoca una reducción de la renta de las familias y un
incremento de las dificultades para los autónomos y las empresas que ya lo están
pasando muy mal.
Por parte de la Generalidad de Cataluña han defendido que el impuesto propio de la
Generalidad de Cataluña de Emisiones de Dióxido de Carbono de los Vehículos de
Tracción Mecánica es un impuesto verde, lo cual se aleja de la realidad ya que no está
estructurado para reducir las emisiones de gases con efecto invernadero porque no
incentiva una menor contaminación, tampoco existe correlación entre la cuota que se
debe pagar y los efectos contaminantes del uso del vehículo porque la cuota a pagar
por las familias, los autónomos y las empresas no tiene en cuenta ni los kilómetros
recorridos ni el combustible con el que funcionan. De modo que ni es un impuesto
progresivo, ni equitativo ni justo.
Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
25/04/2022

Este impuesto penaliza a las rentas con menos poder adquisitivo que no pueden
sufragar el cambio de vehículo y tampoco tienen alternativa viable en el transporte
público. En Reus podemos comprobar la falta de transporte público con bajas
frecuencias y pocos itinerarios que dificulta la alternativa del transporte público.
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Este impuesto fue creado mediante la Ley 5/2017 de medidas fiscales.
administrativas, financieras y del sector público y de creación y regulación de los
impuestos sobre grandes establecimientos comerciales, sobre estancias en
establecimientos turísticos, sobre elementos radiotóxicos, sobre bebidas azucaradas
envasadas y sobre emisiones de dióxido de carbono, de 28 de marzo, regulación que
posteriormente fue incorporada a la Ley 16/2017, de cambio climático, de 1 de agosto.
Posteriormente, mediante el Decreto Ley 33/2020, de medidas urgentes en el ámbito
del impuesto sobre las emisiones de dióxido de carbono de los vehículos de tracción
mecánica y del impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos, sobre
elementos radiotóxicos, sobre bebidas azucaradas envasadas y sobre emisiones de
dióxido de carbono, de 30 de septiembre la Generalidad dejó sin efecto el impuesto
respecto al ejercicio 2019 debido a la mala situación económica. Ese Decreto Ley que
aplazó la entrada en vigor del impuesto fue convalidado por el Pleno del Parlamento
catalán en la sesión del 21 de octubre de 2020.
La mala situación económica sigue persistiendo y pese a ello la Generalidad no ha
dejado sin efecto el impuesto devengado en los ejercicios 2020 y 2021 y el impuesto
entró en vigor el 1 de septiembre de 2021, lo que ha provocado que para el ejercicio
2020 quedaran sujetos a este impuesto 1.650.342 contribuyentes y 2.267.168
vehículos, previendo una recaudación de 65.969.630,04 euros.
Por todos estos motivos, el Grupo Municipal de Ciudadanos propone adoptar los
siguientes
ACUERDOS
Primero. Instar al Gobierno de la Generalidad de Cataluña a dejar sin efecto el
Impuesto de Emisiones de Dióxido de Carbono de los Vehículos de Tracción Mecánica
devengado en los ejercicios 2020 y 2021 declarando extinguida la obligación tributaria
para los sujetos pasivos de dicho impuesto, ordenando a la Agencia Tributaria de
Cataluña el retorno de oficio a los contribuyentes de las cantidades que haya
ingresado por este concepto más los intereses que correspondan.
Segundo. Instar al Gobierno de la Generalidad de Cataluña a priorizar medidas
medioambientales basadas en la concienciación y el incentivo de medidas de
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movilidad sostenibles que no tenga por objeto principal perjudicar económicamente a
empresas y familias."
L'alcalde dona la paraula a la Sra. García que fa una INTERVENCIÓ per exposar el tema
i seguidament ES PRODUEIX DEBAT.
Sotmesa la proposta a votació, es rebutja amb 2 vots a favor: (CS): Sra. García, Sr.
López, 20 vots en contra: ((JxR): Sres./Srs. Pellicer, Caelles, Cuerba, Caballero,
Monseny, Pallarès, Aluja, (ERC): Sres./Srs. Recasens, Flores, Prats, Berasastegui,
Subirats, (A): Sr. Rubio, Sra. Vázquez, (PSC-CP): Sres./Srs. Martín, Martínez, Marcos,
Pozuelo, Fort, Agudo) i 4 abstencions: ((CUP): Sres. Llorens, Fernàndez, Pàmies i
(regidor no adscrit): Sr. Meléndez)
Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
25/04/2022

MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
14. Moció del GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR
(CUP) referent a facilitar l'acollida de les persones refugiades a la ciutat de
Reus.
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
Jaume Renyer Alimbau
25/04/2022

"Les persones refugiades són aquelles que han de fugir del seu país a causa d'un
temor fonamentat de persecució per raons d'ètnia, religió, nacionalitat, pertinença a
un grup social o opinions polítiques, i que no pot o no vol reclamar la protecció del
seu país per a poder tornar-hi. Així es defineix a l'article 1A de la Convenció de 28 de
juliol de 1951, relativa a l'estatut dels refugiats de les Nacions Unides.
Actualment al món hi ha 82 milions de persones refugiades i desplaçades de forma
forçosa, una xifra de vides truncades que s'ha doblat en només deu anys (38,5
milions, el 2011) i que, sovint, es troben que els països no volen acollir-les ni tan sols
per raons humanitàries. A Espanya, per exemple, només es van aprovar el 5% de les
sol·licituds d'asil que es van rebre el 2020.
Segons dades d’ACNUR, al voltant del 80% de les persones que han fugit dels seus
països d’origen ha buscat refugi als països veïns. Turquia, amb 3,7 milions de
persones refugiades, és el principal país on es queden atrapades a causa de les
polítiques de tancament i externalització de fronteres d’Europa, com l’acord il·legal
signat entre la UE i el país otomà. Pakistan (1,4 milions), Uganda (1,2 milions), Sudan
(amb 1,1 milions) i Alemanya (1,1 milions) també estan entre els principals països
d’acollida.
Síria és el primer país d’origen de persones refugiades al món. A causa d’un conflicte
que dura ja més de 9 anys, han fugit del país més de 6,7 milions de persones. Però
aquestes darreres setmanes, el conflicte bèl·lic a Ucraïna també està generant un
desplaçament massiu de persones, actualment pràcticament 2 milions de persones
malgrat, segons l’ONU, aquesta xifra s’enfilarà fins els 4 milions. Una vegada més, la
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irresponsabilitat política dels governants que juguen a fer guerres, recau sobre el
poble.
Però malgrat la necessitat sempre és més ràpida que la norma, estem veient com
l’autoorganització de persones i entitats socials estan oferint diferents formes d’ajuda
tant a les persones desplaçades i demandants d’asil com a les que s’han hagut de
quedar sitiades sota la guerra. A Catalunya hi viu una comunitat de 24.000 persones
provinents d’Ucraïna, unes 20.000 al País Valencià; i aquesta setmana sabíem que
Barcelona i Alacant tindran dos grans centres de recepció i primer acolliment de
refugiats ucraïnesos.
Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
25/04/2022

Reus és ciutat acollidora des de l’any 2015 i compta amb diferents entitats que
treballen en el marc de polítiques migratòries i peticions d’asil, així com una xarxa
d’entitats socials, polítiques i culturals que de ben segur s'ofereixen a fer tasques
de suport de tot tipus per habilitar i facilitar l’arribada de persones refugiades,
d’Ucraïna o dels 28 conflictes bèl·lics actius actualment o d’aquelles persones que
fugen d’una situació de perill per les qüestions tan bàsiques esmentades: ètnia,
religió, nacionalitat, pertinença a un grup social o opinions polítiques, assumint que
aquí hi cal sumar les persones desplaçades per qüestions climàtiques, de pobresa,
etcètera.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
25/04/2022

Considerem que una societat i una administració pública com la de Reus, ha d’estar a
l’alçada. Per tots aquests motius, el grup municipal de la CUP de Reus, fem les
següents propostes al ple municipal:
1. Convocar la comissió especial de treball d’atenció al refugiat, ja convocada
durant el mandat anterior per gestionar l’arribada de persones refugiades a la
ciutat;
2. Posar a disposició de la Generalitat de Catalunya alguna de les grans
infraestructures existents a la ciutat com a espais d’acollida temporal i
d’urgència (La Fira, Hospital vell, Hospital Sant Joan, centres cívics…)
3. Treballar un pla de recepció educativa i d’inclusió social des de les regidories de
Benestar Social, Joventut i Esports pels menors no acompanyats que arribin a la
nostra ciutat;
4. Traslladar aquests acords al Govern de la Diputació de Tarragona, al Govern de
Catalunya, al Parlament de Catalunya, a l’Institut Català de l’Acolliment i de
l’Adopció (ICAA), a Reus Refugi i a Unitat Contra el Racisme i el Feixisme de
Reus."
L'alcalde dona la paraula al Sr. Fernández que fa una INTERVENCIÓ per exposar el
tema. Seguidament l’alcalde dona la paraula a la Sra. Flores que fa una INTERVENCIÓ
per donar lectura a l’esmena presentada pel govern 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 per unanimitat.
L'alcalde fa una INTERVENCIÓ per cloure el tractament d'aquest punt.
En aquest moment la vicealcaldessa s'incorpora a la sessió.
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15. Moció del GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR
(CUP) per donar una segona utilitat als vehicles de mobilitat personal,
bicicletes i patinets, que són retirats de la via pública i emmagatzemats al
dipòsit municipal de vehicles.
"Recordem que aquest Consistori va sumar-se a la Declaració d’Emergència Climàtica
que també va signar la Generalitat de Catalunya en el 2017. Essent coneixedores que
això implica tot un seguit de compromisos d’acció. Destaquem el compromís de la
Generalitat d’afavorir la mobilitat urbana neta i eliminar obstacles administratius que
facin perillar els objectius de reducció de CO2.

Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
25/04/2022

En aquesta declaració també es comprometia a treballar per a identificar i
acompanyar els sectors de l'economia que han de fer una transició, sigui per a
adaptar-se a les noves condicions derivades del canvi climàtic, sigui per transformarse en activitats de baixes emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH), en un
marc general d'aposta per l'economia circular i de creació de llocs de treball verds.
També es va decidir adoptar mesures encaminades a reduir la vulnerabilitat d’aquells
sectors socials més sensibles als impactes del canvi climàtic i a aquells altres als quals
aquesta transició pot afectar en major grau. I assumir un model de mobilitat urbana
basat, d'una banda, en el transport públic, el vehicle compartit i els modes de
micromobilitat i, de l'altra, en vehicles d'emissió zero.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
25/04/2022

En el passat mes de febrer el govern de la ciutat, en declaracions en Roda de Premsa
va posar en coneixement de la ciutadania que entre els vehicles acumulats en el
Dipòsit Municipal hi havia una vintena de bicicletes, de les que els seus propietaris no
havien fet cap tràmit ni gestió per a recuperar-les, i passats dos mesos s’entregaven a
una empresa a qui l’Ajuntament havia adjudicat el servei de gestió, tractament i
descontaminació dels vehicles al final de la seva vida útil, retirant els vehicles del
dipòsit per a ser tractats com a ferralla.
En aquests darrers mesos, el nostre grup municipal, junt amb la resta de grups amb
representació al Consistori, hem estat participant de la Comissió per a la Redacció de
la Nova ordenança de Mobilitat sostenible municipal. Aquesta nova ordenança en
procés de redacció (en el Títol III, Capítol 1, Article 53, punt 3 i també el Títol III,
Capítol 3, Article 62, punt 3) detalla que els vehicles VMP, passat el termini marcat per
la Llei (art. 106 de la llei de Seguretat Vial RDL 6/20154) passaran a ser tractats
directament com ferralla.
Som coneixedores d’alguns programes de reutilització de bicicletes que poden donar
una segona vida a aquests vehicles i posar-los a disposició de la ciutadania. Per
exemple: centres educatius i de formació que poden col·laborar en aquesta tasca de
reparació i recuperació, així com d'entitats de foment de la bicicleta.Per tots aquests
motius, el Grup Municipal de la CUP proposa al Ple de l’Ajuntament de Reus l’adopció
dels següents ACORDS
1. Guardar les bicicletes retirades de la via pública sota cobert en les instal·lacions
del dipòsit municipal per a garantir el seu estat i que no es malmetin durant el
període de dipòsit.
2. Entregar-les a entitats i associacions que les reparin o puguin aprofitar les peces
de les més malmeses per donar-los-hi un segon ús, un cop vençut el termini
legal per a reclamar la seva propietat.
3. Donar prioritat a les entitats que les recuperin amb el compromís d’entregar-les
ja reparades a entitats socials locals o a la ciutadana amb menys recursos."
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L'alcalde dona la paraula a la Sra. Pàmies que fa una INTERVENCIÓ per exposar el
tema i seguidament ES PRODUEIX DEBAT.
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per unanimitat.

Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
25/04/2022

16. Moció del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA
– CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP) per millorar la seguretat ciutadana
a Reus.
"Aquesta moció treballa els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) marcats
per l’ONU:
Núm. 11: Aconseguir que les ciutats siguin inclusives, segures, resilients i sostenibles.
Núm. 16: Promoure societats pacífiques i inclusives per tal d’aconseguir un
desenvolupament sostenible.
La seguretat és un element essencial que marca el desenvolupament i el progrés
d’una ciutat i, per tant, és molt important que des de les administracions que tinguin
atribuïdes les competències en la matèria s’adoptin mesures per tal de garantir la
seguretat pel benestar de la ciutadania. No obstant això, en els darrers anys la
sensació d’inseguretat ha augmentat notablement a Reus. No és una percepció
política, sinó una percepció ciutadana i que cada cop surt més reflectida en el dia a dia
dels reusencs i les reusenques.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
25/04/2022

Les inquietuds ciutadanes no haurien de ser ignorades o infravalorades per
l’Ajuntament. La ciutadania cada cop té més por de caminar per moltes zones de la
ciutat i sobretot en horari nocturn i més encara si ets dona o una persona gran.
Aquesta situació hauria de ser sinònim de preocupació i d’amplis treballs interns i
transversals per fer capgirar aquesta situació. Lamentablement, el govern municipal
s’obstina a afirmar que els episodis d’inseguretat són casos aïllats i puntuals, però la
realitat no és aquesta. Fa temps que els reusencs i reusenques no van tranquils per la
ciutat, comerciants i botiguers tenen por a l’hora de tancar perquè no saben què es
trobaran de camí a casa ni si durant la nit els entraran a robar al seu local. Just
després de Nadal es va produir una onada de robatoris en comerços i algunes cases
del centre de la ciutat i en diversos barris, que va tornar a agreujar aquesta situació
d’inseguretat i, sobretot, d’impunitat dels agressors i d’incapacitat per facilitar la
millora de la protecció davant eventuals nous episodis.
La seguretat va estretament lligada a la Guàrdia Urbana en un municipi com el nostre,
però el fet que Reus, cada any que passa, sigui una ciutat més insegura, no és culpa
dels agents policials que conformen la plantilla. Les falses promeses electorals del
senyor Carles Pellicer, qui en plena campanya va dir que incrementaria un 20% la
plantilla de la Guàrdia Urbana arribant així als 170 agents, i que patrullarien tres cops
al dia per la ciutat, l’únic que han aportat és més malestar i frustració als nostres
policies que veuen com passen els anys i la seva situació empitjora.
La ràtio d’agents a Reus és substancialment insuficient, no arriben als 160 efectius
actualment. Segons consta en el document de gestió econòmica i pressupostària que
forma part de l’expedient pressupostos de l’any 2022, hi ha la previsió d’arribar a 156
agents, amb 12 places vacants que encara no quedaran cobertes, comptant des
d’Inspectors fins als agents de la Guàrdia Urbana.
A més, durant el 2022 es jubilaran set agents que no estan previstos cobrir
immediatament, ja que no hi ha places obertes, per tant, l’any vinent tornarem a anar
a pitjor amb menys agents que enguany. Aquesta, malauradament, és una dinàmica
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habitual des que Carles Pellicer va arribar a l’alcaldia, ja que any a any hem anat
perdent agents i, per tant, debilitant la ciutat, i de retruc la imatge d’una Guàrdia
Urbana que era de les més ben reconegudes arreu de Catalunya i a la qual ara, costa
molt que un policia vulgui venir.
No són pocs els agents que marxen a altres municipis o cossos de seguretat. Una part
de la causa d’aquesta reducció de la plantilla està vinculada als efectes de l’aplicació
de la LARSAL, aprovada per PP i CiU, juntament amb les limitacions pressupostàries
dels Pressupostos Generals de l’Estat per la capacitat de creació de llocs de treball
públics.

Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
25/04/2022

A aquesta baixa ràtio d’agents s’ha d’afegir un important percentatge de baixes
directament vinculades a la sobrecàrrega de treball i d’exposició a expectatives
sobredimensionades per al personal en actiu i que, probablement, amb recolzament i
adequades condicions en el treball, a més d’un pla realista de dotació de la plantilla
necessària, serien evitables. Això fa que dels 156 agents, potser actius n’hi ha només
uns 130.
Aquesta falta d’agents és la que repercuteix de forma directa en els problemes de
seguretat arreu de la ciutat, provoca baixes per l’alt volum continuat de feina que han
d’assumir i, a sobre, tenen dificultats per gaudir dels descansos i de les vacances o
dies personals que necessiten des de la vessant física, psicològica i emocional.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
25/04/2022

El fet de tenir sobre el paper 156 efectius, fa que la ràtio de policies sigui inferior a la
que demana la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, que és d’un mínim d’1
agent per cada 667, i que, per tant, a Reus se situaria en 159 agents; i del que marca
la Unió Europea, que situa en 1,8 agents per cada 1.000 habitants, que es tradueix en
un mínim de 190 agents a la ciutat de Reus. Per posar-ho en context, a Reus l’any
2014 hi havia 168 agents, segons es va publicar el febrer del 2014 en el BOPT número
39 que tractava sobre l’administració local en el pressupost general de l’Ajuntament
de Reus per aquell any.
Així doncs, s’han perdut 12 places en vuit anys, però a més, els serveis mínims
d’aleshores marcaven que en els torns de matí, tarda i nit haurien d’estar actius 13
agents, mentre que ara es vol establir un nou conveni augmentant els agents per cada
torn, arribant a la vintena de policies en els torns de matí i tarda, i establint una
quinzena d’agents en el de nit. Això deixa en evidència la gestió que s’està fent de la
Guàrdia Urbana des de l’Ajuntament, ja que és incomprensible que amb 12 agents
menys que el 2014, es vulgui augmentar ara els serveis mínims en els diferents torns.
D’altra banda, la reobertura de les comissaries de proximitat amb les condicions
laborals adequades i la nova comissaria mòbil de proximitat, a priori, són dues accions
positives per recuperar la seguretat arreu de la ciutat, però la realitat és que si
aquestes dues iniciatives no van acompanyades de més agents, com està passant ara
mateix, l’únic que provocar és que la Guàrdia Urbana vagi encara més saturada i el
volum de feina sigui encara més excessiu del que ja ho és actualment. De fet,
aquestes comissaries de proximitat fan que la Guàrdia Urbana comprometi, de
mitjana, dos agents per cada torn.
Per tot això, des del Grup Municipal Socialista de Reus instem a l'aprovació pel Ple dels
següents acords:
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Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
25/04/2022

•

Potenciar la seguretat ciutadana a Reus reforçant la plantilla de la Guàrdia
Urbana iniciant en aquest 2022 el procés per tal de disposar de cinc places
addicionals.

•

Establir un pla per crear les places noves d’agents suficients cada any fins a
complir amb la ràtio d’agents per habitants marcada per Europa i per la FEMP.

•

Que s’elabori un estudi dels punts ‘negres’ pel que fa a la seguretat a Reus per
tal de reforçar l’actuació i presència de la policia en els mateixos, i la
planificació de totes les actuacions des de les diferents regidories per recuperar
les condicions de seguretat en aquests àmbits.

•

Que s’estudiï i justifiqui l’efectivitat de cadascuna de les comissaries de
proximitat i, si s’escau, es valorin altres formes per a fer efectiva la proximitat a
la ciutadania amb major impacte amb els recursos disponibles."

L'alcalde dona la paraula al Sr. Martín que fa una INTERVENCIÓ per exposar el tema i
seguidament ES PRODUEIX DEBAT.
Sotmesa la proposta a votació, es rebutja amb 9 vots a favor: ((PSC-CP): Sres./Srs.
Martín, Martínez, Marcos, Pozuelo, Fort, Agudo, (CS): Sra. García, Sr. López i (regidor no
adscrit): Sr. Meléndez) i 18 vots en contra: ((JxR): Sres./Srs. Pellicer, Caelles, Cuerba,
Caballero, Monseny, Pallarès, Aluja, (ERC): Sres./Srs. Llauradó, Recasens, Flores, Prats,
Berasastegui, Subirats, (A): Sr. Rubio, Sra. Vázquez i (CUP): Sres. Llorens, Fernàndez,
Pàmies).

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
25/04/2022

L'alcalde fa una INTERVENCIÓ per cloure el tractament d'aquest punt.
17. Moció del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA
– CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP) referent a potenciar el comerç local
a tota 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:
Núm. 8: Promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, l’ocupació
plena i productiva.
És conegut per tots que Reus està perdent la seva capitalitat com a ciutat referent del
comerç. Cada vegada són més els establiments que decideixen abandonar els carrers
de tots els racons de la ciutat, i també els locals del Centre Comercial La Fira.
És evident que necessitem revertir aquesta situació i treballar plegats per estudiar
diferents mesures per tornar a ser on érem fa uns anys. La fuga de comerços de la
nostra ciutat no es pot atribuir només a la creixent oferta de productes en línia, alguna
cosa estem fent malament quan hi ha ciutats al nostre entorn on els comerços no
tanquen i, fins i tot, alguns decideixen instal·lar-s’hi.
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Els barris són els que més pateixen aquesta situació, ja que en molts indrets, els veïns
i veïnes no tenen a prop cap establiment on realitzar les seves compres diàries i la
presència de locals buits fa que la imatge d’aquells punts es devaluï notablement i
creixi la sensació d’abandonament. La campanya Reus Espais Vius treballa en aquest
aspecte, però encara no ha arribat als barris i aquests no poden estar un any més
sense una solució.
És per això que es fa necessari establir més polítiques per potenciar el comerç de
proximitat, ja que Reus sempre ha estat una ciutat comerciant i amb molts
emprenedors i emprenedores que, de ben segur, prefereixen establir el seu negoci a la
ciutat, però que per diversos motius acaben marxant.
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Per sort, no tot està perdut, ja que Redessa encara té un cert protagonisme pel que fa
a captació d’empreses i és d’aquí on hem d’intentar treure profit amb algunes d’elles
per revitalitzar certs parts de la ciutat amb uns lloguers similars als que es poden
trobar a Redessa i que poden ser atractius per algunes empreses que ja es troben a
Reus.
També és necessari revisar les activitats de dinamització comercial i apropar-les als
barris per ajudar els comerços que encara aguanten amb la persiana apujada. Alguns
dels exemples poden ser la instal·lació de petites fires per captar la ciutadania,
concursos d’aparadors o diverses activitats a l’aire lliure a prop de comerços perquè
en puguin sortir beneficiats.
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Un altre projecte a tenir en compte és la pàgina web que ja existeix, Reus compra
responsable, on hi podem trobar tots els establiments de la ciutat que s’han volgut
adherir i permet contactar amb ells, però seria bo donar un tomb a la iniciativa i
permetre als clients veure quins productes es poden trobar als establiments per
facilitar encara més la compra de proximitat.
Finalment, una altra de les problemàtiques amb les quals es troben els i les
comerciants és que a l’hora de jubilar-se no troben ningú que pugui fer-se càrrec del
seu negoci, ja que requereix una inversió inicial força elevada.
Per tots aquests motius, des del Grup Municipal Socialista de Reus instem a l'aprovació
pel Ple dels següents acords:
1. Recordar als propietaris dels locals buits a mantenir-los en bon estat de neteja i
una mínima il·luminació per evitar la situació d’abandonament.
2. Que l’Ajuntament estudiï fórmules en alguns locals de la ciutat per posar-los a
un lloguer igual o similar als que es poden trobar al viver de Redessa.
3. Promoure que els locals que es troben en primeres plantes passin a ocupar els
baixos que es trobin buits.
4. Estudiar la possibilitat de fer més activitats per incentivar el comerç dels barris i
del centre de la ciutat posant fires, abaratint els preus dels aparcaments uns
dies determinats o fent activitats a l’aire lliure a prop dels comerços.
5. Vetllar perquè la pàgina web Reus Compra Responsable per tal que els
comerços pengin a través de les seves webs un catàleg de tots els productes
que es poden trobar a l’establiment i poder comprar-los a través del web, però
recollir-los presencialment a la botiga.
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6. Que es potenciï Reempresa davant el nombre important de jubilacions que
estan al càrrec de comerços i que no coneixen aquesta iniciativa.
7. Que hi hagi un treball local per avançar el que sigui possible en la
racionalització dels horaris dels comerços a nivell de ciutat."
L'alcalde dona la paraula al Sr. Martín que fa una INTERVENCIÓ per exposar el tema.
Seguidament l’alcalde dona la paraula al Sr. Prats que fa una INTERVENCIÓ per donar
lectura a l’esmena presentada pel govern 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 amb 22 vots a favor: ((JxR): Sres./Srs. Pellicer,
Caelles, Cuerba, Caballero, Monseny, Pallarès, Aluja (ERC): Sres./Srs. Llauradó,
Recasens, Flores, Prats, Berasastegui, Subirats, (A): Sr. Rubio, Sra. Vázquez, (PSC-CP):
Sres./Srs. Martín, Martínez, Marcos, Pozuelo, Fort, Agudo i (regidor no adscrit): Sr.
Meléndez) i 5 abstencions: ((CUP): Sres. Llorens, Fernàndez, Pàmies i (CS): Sra. García,
Sr. López)
18. Precs i preguntes.
Pregunta que formula la Sra. García del GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS DE
REUS (CS) referent a la devolució de l’impost d’activitats econòmiques (IAE)
a conseqüència de la limitació de l’activitat per la pandèmia del Covid19.
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"El hecho imponible del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) lo constituye el
mero ejercicio en territorio nacional de actividades empresariales, profesionales o
artísticas.
Durante la pandemia de COVID numerosas actividades sufrieron cierres totales
decretados desde la Administración por lo que no pudieron desarrollar sus actividades
y ello conllevó que no pudieran realizar su actividad no habiendo hecho imponible. Si
la actividad no se ejerce o se ejerce con graves limitaciones no se produce el hecho
imponible y en Reus hay sujetos pasivos que tributan por cuota municipal.
Por lo que el Grupo Municipal de Ciudadanos formula las siguientes
PREGUNTAS
Primera. ¿Desde el estallido de la pandemia del COVID19 el Ayuntamiento de Reus ha
procedido de oficio a la devolución de los importes pagados por IAE a los
contribuyentes afectados cuya actividad no se desarrolló o se desarrolló con graves
limitaciones por normas administrativas?
Segunda. En caso de haberse procedido a la devolución de oficio del IAE ¿cuál es el
importe devuelto en cada ejercicio tributario afectado?
Tercera. En caso de haberse procedido a la devolución de oficio del IAE ¿cuántos han
sido los contribuyentes a los que se les ha devuelto de oficio en cada ejercicio
tributario?
Cuarta. En caso de no haberse procedido a la devolución de oficio ¿cuántas peticiones
por devolución de ingresos indebidos han solicitado los contribuyentes en cada
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ejercicio tributario por IAE en los ejercicios tributarios afectados por la pandemia
COVID19 al Ayuntamiento de Reus?
Quinta. En caso de no haberse procedido a la devolución de oficio ¿cuántas peticiones
de devolución de ingresos indebidos han sido resueltas a favor de lo peticionado por el
contribuyente afectado y cuál ha sido el importe de lo devuelto en cada ejercicio
tributario por parte del Ayuntamiento de Reus?
Sexta. En caso de existir solicitud de devolución de ingresos indebidos y la devolución
haya sido denegada ¿cuántas están en vía judicial en la Jurisdicción ContenciosaAdministrativa? y ¿cuál es el importe de la solicitud de ingresos indebidos en vía
judicial por cada ejercicio tributario afectado?"
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Per part de la Sra. Caballero ES DONA RESPOSTA a la pregunta.
Pregunta que formula la Sra. García GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS DE REUS
(CS) referent a baixes laborals dels agents de la Guàrdia Urbana de Reus.
"En Reus tenemos problemas principalmente de ocupas, peleas, drogas y robos.
Además, la población no se siente segura ante esta situación. Para poder hacer frente
a los delitos y prevenirlos es necesario contar con más agentes de la Guardia Urbana
que estén bien equipados, tal y como solicitamos en la moción de Cs presentada en el
pleno del 24 de julio de 2020 y en la que entre otras cosas nuestro Grupo Municipal
peticionó incrementar el número de policías locales en Reus y que fue votada en
contra por los Socialistas, Junts, ERC, Ara Reus y CUP.
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Desde la fecha de presentación de nuestra moción en julio 2020 hasta ahora se han
incorporado unos cuantos efectivos de Guardia Urbana pero seguimos estando muy
por debajo del ratio recomendado por la Unión Europea que lo sitúa en 1’8 policías
locales por cada 1.000 habitantes. En Reus con los datos actualizados del padrón
municipal en 2021 habitan 106.084 personas, por lo que deberíamos tener 190
agentes y solamente tenemos 154 en 2021.
Teniendo en cuenta que la Guardia Urbana tiene derecho a sus vacaciones esto
representa que la media anual mensual es de 12,83 policías locales de vacaciones,
con lo cual, la media mensual anual es de 141 o 142 policías disponibles por no estar
de vacaciones. A esto hay que sumar los que no están disponibles por las bajas
laborales y por lo tanto el número de agentes disponibles para desarrollar el trabajo es
inferior a los 154 policías de la plantilla de la Guardia Urbana.
Por lo que el Grupo Municipal de Ciudadanos formula la siguiente
PREGUNTA
ÚNICA. ¿Cuántos policías locales han estado de baja laboral en cada uno de los meses
de 2021 y en los meses de enero a febrero de 2022?"
Per part de la Sra. Vázquez ES DONA RESPOSTA a la pregunta.
Prec que formula el Sr. López del GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS DE REUS
(CS) en relació amb el pas de vianants de l’Avinguda de Salou en la
confluència amb el carrer del Condesito.
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"Es primordial que el conductor pueda percatarse de la presencia de un peatón ya que
de no advertirse su presencia por parte del conductor éste arrollará al peatón
pudiéndole causar lesiones graves e incluso la muerte. Por ello, es importante que los
sistemas de señalización o iluminación específicos visibilicen la presencia del peatón.

Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
25/04/2022

En el paso de cebra de la avenida de Salou a la altura de la calle del Condesito de
Reus la iluminación de noche es insuficiente en los dos extremos del paso de cebra,
tanto en dirección a Reus como en dirección a Salou, tal y como nos han trasladado
desde la urbanización Pàmies y la asociación de vecinos de Mas Iglesias. Esta
situación debería resolverse cuanto antes ya que vecinos de la zona aseguran haber
tenido percances a la hora de cruzar este paso de cebra. Los accidentes en ese punto
no son esporádicos, recientemente uno de esos accidentes de tráfico provocó la rotura
de los cristales del OPI que está instalado en la esquina de la calle del Condesito con
la Avenida de Salou.
El Ayuntamiento debe adoptar las medidas que garanticen la seguridad en los pasos
de peatones para evitar accidentes.
Por lo que el Grupo Municipal de Ciudadanos formula el siguiente
RUEGO
ÚNICO. Que se proceda a instalar una mayor iluminación en el paso de cebra de la
Avenida de Salou a la altura con la calle del Condesito de Reus"
Per part de la Sra. Vázquez ES DONA RESPOSTA al prec.
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Prec que formula la Sra. Agudo del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS
SOCIALISTES DE CATALUNYA – CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP)
referent a col·laborar amb Open Europe en la seva tasca per ajudar els
refugiats ucraïnesos que fugen de la guerra.
"L’Associació Open Europe, gràcies a la col·laboració de la ciutadania i d’altres
entitats, està recollint molt material per enviar a Ucraïna i abastir de roba d’abric,
menjar o medicaments la població ucraïnesa que tant està patint amb el conflicte
bèl·lic iniciat per Putin.
Des de l’Ajuntament no ens podem quedar al marge d’aquestes ajudes i, més enllà de
la campanya coordinada pel Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, creiem
necessari estar en contacte permanent amb Open Europe per ajudar-los a fer arribar
tot el material recaptat a Ucraïna.
Nosaltres hem pogut comprovar en primera persona la feina d’orgull per la ciutat que
estan realitzant i entenem que la Generalitat i l’Ajuntament han de facilitar recursos
per ajudar a executar aquesta gran tasca. Una de les necessitats que ens han fet
arribar des de l’associació és que no tenen els diners suficients per poder pagar tots
els transports que cal fer per dur tot el material que ha anat aportant la ciutadania de
Reus.
És urgent ajudar aquesta associació que, des de pràcticament el primer dia, està
ajudant tant als civils ucraïnesos que volen fugir de la guerra i que ho fa sense cap
suport institucional i en unes condicions deplorables, ja que ni tant sols tenen aigua i
llum al local en el qual treballen per la manca de suport per part del Govern de la
ciutat.
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Per l’exposat, preguem que:
L’Ajuntament obri una línia d’ajuts amb col·laboració amb la Generalitat per poder
finançar, gestionar i pagar aquestes despeses urgents de combustible i que són
fàcilment controlables, ja que es poden demanar tiquets com a justificació de l’ajuda
econòmica."
Per part de la Sra. Flores ES DONA RESPOSTA al prec.
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Prec
que formula el Sr. Fort del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS
SOCIALISTES DE CATALUNYA – CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP) per a
destinar una part dels Fons Next Generation de rehabilitació d'habitatges a
canviar el model residencial de la gent gran.
"Els Fons Next Generation són una oportunitat per fer avançar la ciutat i la societat
cap a un futur millor i aquest mes de març han sortit les bases per a la convocatòria
de rehabilitació d’habitatges. L’Ajuntament no hauria de deixar escapar aquest tren i
aprofitar aquest programa per a potenciar els habitatges de lloguer social, però també
per apostar per nous models de convivència, com ja han fet ciutats com, per exemple,
Igualada.
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El canvi que proposem està orientat a la gent gran i amb mobilitat reduïda que encara
té autonomia, però casa seva no està adaptada i que tampoc volen anar a una
residència. Aquest nou model consisteix en pisos d’una o dues habitacions, amb cuina,
menjador, lavabo i terrassa i que està completament adaptat a les necessitats de la
tercera edat.
A més, hi ha zones comunes a cada planta on hi ha rentadores i assecadores i a
l’edifici també hi ha un menjador comú on es poden trobar les persones i un jardí,
entre d’altres espais. A més, cada bloc té un servei de consergeria 24 hores que es
preocupa pels residents i, en cas que algú d’ells no es trobi bé, pot trucar a familiars o
ambulàncies per avisar.
D’aquesta manera, es garanteix l’autonomia de la gent gran i el seu confort en un
domicili fet a la seva mida, sense necessitats de recórrer a residències, alliberant així
places per a persones que requereixen més atenció presencial per part de sanitaris i
cuidadors.
Per tot l’exposat preguem que:
Que l’Ajuntament es presenti als Fons Next Generation per a la rehabilitació
d’habitatges i destini una part al canvi de model residencial aportant serveis i pisos
adaptats per a la gent gran."
Per part de la Sra. Pallarès ES DONA RESPOSTA al prec.
Prec que formula el Sr. Fort del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS
SOCIALISTES DE CATALUNYA – CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP) per a
reordenar l'entrada i sortida dels diferents equips que entrenen a l'Estadi
Municipal.
"Des que l’Estadi Municipal està sent utilitzat per altres clubs, l’entrada i la sortida
dels entrenaments es produeix per la porta número 4 de l’Estadi, ubicada al carrer de
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Nelson Mandela. Això fa que quan els pares i mares van a buscar els seus fills i filles hi
hagi problemes de circulació en aquest carrer i sigui molt difícil aparcar el vehicle o
passar caminant per davant, una situació que genera malestar al veïnat, però també
als mateixos pares i mares que no tenen espai suficient per esperar els seus fills i
filles.
Per aquest motiu demanem que:
Es tanqui la porta número 4, del carrer Nelson Mandela, i es tornin a obrir les portes 12-3, ubicades al carrer Recasens i Mercadé cantonada amb Nelson Mandela, i la porta
6, on els pares i mares tindrien la possibilitat d’entrar els seus vehicles a l’aparcament
que hi ha."
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Per part del Sr. Cuerba ES DONA RESPOSTA al prec.
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
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