ESBORRANY ACTA DEL PLE MUNICIPAL
Núm: 4/2022
Caràcter: Ordinària
Data: 22/04/2022
Horari: 09:06 h - 17:36 h
Lloc: Palau Municipal
Hi assisteixen:
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Carles Pellicer Punyed, alcalde-president
Tania Agudo Cabana
Marina Berasategui Canals
Maria Luz Caballero Gabás
Montserrat Caelles Bertran
Josep Cuerba Domènech
Edgar Fernández Blázquez
Montserrat Flores Juanpere
Hector Fort Robert
Ángeles Débora García Cámara
Ricardo López Vázquez
Noemí Llauradó Sans
Marta Llorens Pérez
Daniel Marcos Cruz
Andreu Martín Martínez
Ana Isabel Martínez Serrano
Raúl Meléndez Marfil
Hipòlit Monseny Gavaldà
Maria Teresa Pallarès Piqué
Mònica Pàmies Flores
Maria del Carmen Pozuelo Blanco
Carles Prats Alonso
Daniel Recasens Salvador
Daniel Rubio Angosto
Òscar Subirats Torrebadell
Dolors del Mar Vázquez Pérez
S’excusa:
Pere Aluja Balsells
Assisteixen també:
Jaume Renyer Alimbau, secretari general
Baldomero Rovira López, interventor general
Josep Maria Sabaté Vidal, vicesecretari
També assisteix a l’inici de la sessió el Sr. Pere Pagès i Serrano, síndic municipal de
greuges, per tal de presentar al Ple el seu informe
ORDRE DEL DIA
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1. Aprovació de l’acta del Ple de la sessió del 18 de març de 2022.
2. Informació de l’Alcaldia.
MOCIONS DE L'ALCALDIA
3. Donar compte de l’informe memòria de la Sindicatura Municipal de Greuges de la
ciutat de Reus de l’any 2021.
4. Alcaldia. Donar compte de resolucions de l’Alcaldia en matèria d’organització
municipal.
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5. Alcaldia. Nomenament de membres i representants en distints òrgans i
organismes municipals.
HONORS I DISTINCIONS
6. Concessió del títol de Fill Il·lustre de Reus al Sr. Joaquim Mallafrè Gavaldà.
7. Concessió de la Menció Honorífica Municipal al Gremi de la Construcció del Baix
Camp.
8. Concessió de la Medalla de la Ciutat al Sr. Oriol Tarragó Pàmies.
ACTIVITATS DE LA PERSONA
9. Biblioteques. Aprovació de l’adhesió a l’Associació Espais Escrits. Xarxa del
Patrimoni Literari Català.
10. Cultura i Política Lingüística. Aprovació dels preus públics de les entrades per
espectacles i de les inscripcions per a professionals assistents a la XXVI edició de la
Fira del Circ de Catalunya – TRAPEZI.
11. Participació, Bon Govern i Serveis Generals. Aprovació de la pròrroga d’un
any del Pla Municipal de Polítiques LGBTI+ 2019-2022.
BENESTAR SOCIAL I CIUTADANIA
12. Salut i Ciutadania. Aprovació del Pla de Família 2022–2025.
SERVEIS D'HISENDA I DE SERVEIS GENERALS
13. Intervenció. Donar compte de la liquidació del pressupost de l’exercici 2021 de
l’Ajuntament i dels seus Organismes Autònoms.
14. Intervenció. Aprovació inicial de la modificació de crèdits en el pressupost de
2022 de l'Ajuntament.
15. Servei d'Aprovisionaments, Contractació i Patrimoni. Inadmissió de les
al·legacions presentades pel grup municipal del PSC durant el termini de presentació
d’ofertes de la licitació de la concessió d’obra per a la construcció i explotació del
Centre Aquàtic i de Fitness de la ciutat de Reus.
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16. Servei d'Aprovisionaments, Contractació i Patrimoni. Adjudicació de la
concessió d’obra per a la construcció i explotació del Centre Aquàtic i de Fitness de la
ciutat de Reus.
SERVEIS DE TERRITORI I URBANISME
17. Urbanisme i Mobilitat. Aprovació de l’adhesió a l’Associació de Municipis per a
la Mobilitat i el Transport urbà.
18. Gestió Urbanística. Informe favorable al desenvolupament del Pla parcial
urbanístic del sector C.7 Granja Gil a efectes de la consulta prèvia prevista a l’article
75 del Text refós de la Llei d’urbanisme.
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19. Gestió Urbanística. Informe favorable al desenvolupament del Pla parcial
urbanístic del sector C.3b Barranc dels Capellans a efectes de la consulta prèvia
prevista a l’article 75 del Text refós de la Llei d’urbanisme.
20. Gestió Urbanística. Informe favorable al desenvolupament del Pla parcial
urbanístic del sector A.10 Mas Cort a efectes de la consulta prèvia prevista a l’article
75 del Text refós de la Llei d’urbanisme.
21. Gestió Urbanística. Aprovació provisional de la Modificació puntual del Pla
parcial urbanístic del sector G.6 «Urbanització Mercader», pel que afecta a l’illa 1a
Bloc AC, presentada per Residencias Reus Resir, SL.
22. Gestió Urbanística. Aprovació provisional de la Modificació puntual del Pla
parcial urbanístic del subsector 2 del sector H.9 «Aigüesverds II», presentada per la
Junta de Compensació.
PROPOSTES DELS GRUPS MUNICIPALS
23. Proposta de declaració del GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS DE REUS (CS)
referent a la reducció de la inflació.
24. Proposta de declaració del GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA
D’UNITAT POPULAR (CUP) per a una Escola pública i en català.
25. Proposta de declaració del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS
SOCIALISTES DE CATALUNYA – CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP) referent
al foment i al finançament de l’educació dels 0 als 3 anys.
26. Proposta de declaració del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS
SOCIALISTES DE CATALUNYA – CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP) per
activar i recuperar els centres de salut i socials públics que s’han aturat en els últims
anys.
MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
27. Moció del GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS DE REUS (CS) per la creació d’un
nou concurs literari.
28. Moció del GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR
(CUP) per una bona implantació del Mercat de Pagès del Baix Camp.
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29. Precs i preguntes.
Assumptes sobrevinguts, si s'escau.
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
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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.
L’alcalde fa una INTERVENCIÓ per saludar a les regidores i els regidors, al sindic
municipal de greuges, a les persones que assisteixen al Ple i a les que el segueixen
per d’internet a través de la seva retransmissió en directe per la web www.reus.cat i
pels diferents mitjans locals i explica que amb aquesta iniciativa es fa efectiva la
voluntat de transparència i de donar compte a la ciutadania de la nostra tasca com a
gestors públics i del debat que, en el context del Ple, s’articula l’acció del govern.
Oberta la sessió per la presidència es passen a tractar els temes següents:
1. Aprovació de l’acta del Ple de la sessió del 18 de març 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 març de 2022 , s’aprova
per assentiment.
2. Informació de l’Alcaldia.
L'alcalde informa que avui el Ple ordinari del mes d'abril te lloc de forma presencial,
amb tots els regidors i regidores al Saló de Plens, i que les votacions es realitzaran de
forma telemàtica.
El Sr. Pellicer comunica i celebra la recuperació del regidor Sr. Pere Aluja a qui espera
tenir aviat entre nosaltres, un cop superi el procés de recuperació, i li transmet el
suport del Consistori.
Per altra banda informa que s'ha aprovat el Decret 286/2022 que modifica
l'obligatorietat de l'ús de mascaretes als interiors i que el Servei de Prevenció de
l’Ajuntament determinarà les recomanacions i mesures preventives adequades en l’ús
de la mascareta en funció de les condicions dels llocs de treball.
Per complir amb les mesures de prevenció contra la Covid, i seguint les
recomanacions del Servei de Prevenció, els regidors i regidores portaran la mascareta
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tota la sessió plenària, però aquesta vegada podran intervenir sense mascareta des
del seu escó sense necessitat d'adreçar-se al faristol.
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:
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•

Inauguració de l'exposició Gabriel Ferrater «Diàlegs Inèdits» a la Galeria Pinyol.

•

Preestrena del documental Trapezi al Teatre Bartrina.

•

Gala dels Imprescindibles de Canal Reus TV al Teatre Fortuny.

•

Cloenda del 5è Fòrum Inversió CAT SUD, iniciativa conjunta de l’Ajuntament, la URV
i la Diputació de Tarragona a FiraReus.

•

Sessió de retorn de les propostes 2021del Programa Infants ciutadans (6è curs
primària) al Centre Cívic Ponent.

•

1a Xerrada sobre la biografia de l'escultor Modest Gené al Centre Amics de Reus.

•

Presentació del grup de ministrils de la Confraria La Verònica al Palau Bofarull.

•

Lliurament dels Premis del Concurs Internacional de Dansa Roseta Mauri al Teatre
Fortuny.

•

Programa especial, en el Dia de la Ràdio, dels 40 anys de La Nova Reus a l'Orfeó
Reusenc.

•

Conferència de l'alcalde «Carles Pellicer: creure en el futur de Reus» al Teatre
Bartrina.

•

Cloenda i Constitució del Consell Territorial de la Formació Professional a FiraReus.

•

Inauguració de la 19ena edició del Ganxet Pintxo a La Llotja.

•

Reunió d'alcaldes pel tema d'Infraestructures Ferroviàries, amb l’acord consensuat
de l’Estació Central Intermodal amb el secretari general d'infraestructures del
Ministeri de Transports, Xavier Flores a la Subdelegació de Govern.

•

Assistència a diferents actes amb motiu del Dia Internacional de l'Autisme.

•

Commemoració del 25è aniversari de la recuperació del Ball de Cercolets.

•

Homenatge i descobriment de la placa al Sr. Bartolomé Pluma a la Urbanització
Blancafort.

•

Dues «Convivències als barris», en els zones de Barri dels Poetes, Escorxador i
Països Catalans, i Barri Fortuny i Urbanització Pàmies, així com la visita amb
l’Associació de Veïns de Mas Magrané.

•

Trobada solidària per Ucraïna de Corals a Crist Rei.

•

Presentació del Ciri Pasqual 2022 a la Galeria Anquin's.

•

Presentació de diferents Opuscles i actes de les Confraries de Setmana Santa, així
com dels Armats de La Sang, i assistència a diferents processons.

•

Visita als alumnes de 4t ESO a l'Institut Gabriel Ferrater.

•

Inauguració de dos parcs de Calistènia a Mas Iglesies i al parc dels Ganxets.

•

Pregó de Setmana Santa, a càrrec del Dr. Miquel A. Barrabeig i Dols, doctor en
Informàtica al Palau Bofarull.
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•

5ª Edició de la Ruta Motociclista EutichesBook, amb un homenatge Josep M. Folch a
la FiraReus.

•

Diumenge de Rams a la Parròquia Sant Bernat Calvó, al Barri Fortuny.

•

Lliurament dels premis del Torneig Internacional de Tennis al Club de Tennis
Monterols.

•

Conferència a la Cambra de Comerç amb el Secretari General d'Indústria i de la
Petita i Mitjana Empresa del Govern d'Espanya.

•

Presentació del llibre "El Modernisme al sud de Catalunya" a Casa Navàs.

•

Any Gabriel Ferrater: Presentació edició il·lustrada «Da nuces pueris» al Centre de
Lectura.

•

Lliurament de trofeus del Torneig de Bàsquet Mare Nostrum Cup al Pavelló Olímpic
Municipal.

•

Reunió informativa del Pla director d'obres als barris de Reus amb les associacions
de veïns a l'Antic Hospital.

•

Homenatge al Sr. Antoni Gabarri, amb motiu del Dia del Poble Gitano, al Saló de
Plens.

•

Comissió executiva del Pla director urbanístic metropolità del Camp de Tarragona al
Teatret del Serrallo.

•

Visita institucional de la Honorable Sra. Violant Cervera, consellera de Drets Socials
a Alcaldia i al Casal Cívic St. Josep Obrer.

•

Assistència a l’acte solidari Lleó de Reus a l’Associació de Veïns Carrilet.

A continuació, l’alcalde informa que la Junta de Portaveus, en reunió de 20 d’abril, ha
donat suport a les següents propostes de declaració que es reprodueix seguidament:
A) PROPOSTA DE DECLARACIÓ DE REBUIG A LA GUERRA D’UCRAÏNA I DE
SUPORT A LA POBLACIÓ CIVIL I ALS SEUS ALCALDES I REGIDORS
«Rússia va envair Ucraïna el passat 24 de febrer, amb l’atac militar convencional més
gran en sòl europeu des de la Segona Guerra Mundial.
En aquesta guerra, s’ataca a un país lliure i sobirà que defensa la seva integritat
territorial i capacitat per decidir la seva política exterior i d’aliances, i provoca efectes
devastadors sobre la població civil, que veu com les ciutats i pobles són atacats, les
seves infraestructures destruïdes, edificis públics i hospitals bombardejats, amb un nul
respecte al dret internacional. Els ciutadans ucraïnesos es troben sovint retinguts en
ciutats de les que no poden sortir, i on es carrega militarment contra estacions i
mercats. En el marc dels objectius civils, els alcaldes i representants municipals s’han
convertit en un blanc prioritari de les forces russes; la persecució, empresonament i
execució d’alguns alcaldes i regidors dels pobles d'Ucraïna són un lamentable element
més en l’estratègia d’ocupació. Han estat segrestats onze alcaldes, i, com a mínim,
29 càrrecs públics més. Entre els regidors que estan retinguts pel Kremlin, hi ha els de
les ciutats de Shevchenkove, Dniprorudne i Skadovsk.
Entre els polítics que han protegit als seus ciutadans fins al final destaca el cas d’ Olga
Sukhenko. Tenia 50 anys i era alcaldessa de Motyzhyn, una població propera a Kiiv. El
24 de març va ser segrestada, i el 28 de març es va trobar el seu cos decapitat en
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una fosa comuna, juntament amb els del seu marit i fill. Tots ells van ser trobats amb
les mans lligades a l’esquena.
Sukhenko no és el primer càrrec públic assassinat per Rússia, ja que a mitjans de març
es va notificar la mort de Yuriy Prilipko, alcalde de Gostomel, a qui l’exèrcit rus va
matar mentre repartía menjar i medecines.
Ivan Fedorov, alcalde de Melitopol, es va negar a a col·laborar amb l’exèrcit invasor, i,
en conseqüència, fou segrestat l’11 de març, amb una bossa al cap a la plaça de
l’Ajuntament. Després d’una setmana de detenció, el govern ucraïnès va acceptar un
intercanvi de nou presoners russos a canvi de la seva llibertat.
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Aquests i altres casos, denunciats pels corresponsals de guerra de les agències
d’informació i dels mitjans de comunicació escrits i audiovisuals, posen de manifest
l’estratègia russa de voler controlar el territori ucraïnès mitjançant el terror, la
substitució i eliminació dels seus càrrecs electes per persones afins.
Per l’anterior, la Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Reus
ACORDA
1. Condemnar, una vegada més, l’agressió de Rússia contra Ucraïna i la seva
estratègia d’horror contra la població civil.
2. Mostrar el suport als alcaldes i representants municipals d’Ucraïna que estan fent,
mes enllà de l’exigible, una veritable demostració i compromís de servei als seus
pobles i als seus ciutadans.»
L’alcalde informa que la Junta de Portaveus ha donat suport a aquesta proposta de
declaració amb l’abstenció de la portaveu del grup de la CUP i el parer favorable de la
resta de grups.
B) MOCIÓ PER A QUÈ S'ACTUÏ AMB URGÈNCIA PER PAL·LIAR ELS GREUS
EFECTES A LES ZONES AFECTADES PER LES GELADES DE L’ABRIL DEL 2022.
"Els primers dies d’abril del 2022, àmplies zones de Catalunya i d’altres de l’Estat
espanyol, van estar afectades greument pel temporal de baixes temperatures i fort
vent. Aquest episodi va provocar danys molt importants en les produccions dels cultius
llenyosos, sobretot als fruiters i als ametllers i avellaners de les províncies de Lleida i
Tarragona, però també en els conreus herbacis.
Els danys en aquestes zones comportarà una davallada molt important de la propera
collita, en força casos aquesta podria ser nul·la o gairebé nul·la, afegint-se a les
conseqüències que el sector agrari ve suportant de sequera, de l’encariment dels
costos de producció i al seu agreujament a causa de la lamentable invasió de Rússia a
Ucraïna i la seva cruenta guerra.
Hores d’ara, ni en el Consell de Ministres, ni en les reunions del Govern de la
Generalitat s’han acordat mesures urgents per pal·liar els efectes socioeconòmics a
les zones greument afectades,que han patit danys pel temporal de baixes
temperatures i fort vent, establint, entre altres, un conjunt de mesures per a les
explotacions agràries afectades pel temporal d’aquestes zones, obviant les greus
afectacions a Catalunya i a la resta de l’Estat espanyol.
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Per tot això, la Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Reus
ACORDA
1) Instar al Govern de l’Estat a promulgar urgentment un real decret-llei on
s’estableixin mesures ad hoc per la greu afectació de les gelades de principis d’abril
d’enguany a amplies zones agràries de Catalunya i d’altres zones de l’Estat espanyol,
entre les que s’han d’incloure:
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•

Ajuts directes per a les explotacions agràries amb preferència a les que estan a
mans de la pagesia professional, tant per a les que disposaven d’assegurances,
com per a les que no en disposaven, en el marc del previst al Reglament (UE)
702/2014 de la Comissió, de 25 de juny del 2014, pel qual es declaren
determinades categories d’ajut en els sectors agrícola i forestal i en zones rurals
compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del
Tractat de Funcionament de la Unió Europea.

•

Finançament per a totes les explotacions afectades que ho necessitin
mitjançant l’ICO i avals de SAECA.

•

Mesures fiscals:
◦ Adequació dels mòduls de l’IRPF.
◦ Increment de les despeses de difícil justificació a l’IRPF.
◦ Opció d’imputar els ingressos de les indemnitzacions de les assegurances
agràries i dels ajuts públics obtinguts en dos exercicis fiscals.
◦ Exempció de l’IBI de rústica de l’any 2022 i compensació de l’Administració
General de l’Estat als municipis pels menors ingressos.

•

Mesures socials:
◦ Exempcions en les cotitzacions d’autònoms a la Seguretat Social.
◦ Atesa la causa de força major, que els ERTO que se’n derivin mantinguin en
el major nivell les prestacions als treballadors afectats al llarg de tota la
seva durada i es bonifiqui al 100% els pagaments a la Seguretat Social a
càrrec de les empreses.

2) Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a:
•

Promulgar urgentment un decret llei on s’estableixin mesures ad hoc per la greu
afectació de les gelades de principis d’abril d’enguany a amplies zones agràries
de Catalunya, entre les que s’han d’incloure:
◦ Ajuts directes per a les explotacions agràries amb preferència per a les que
estan a mans de la pagesia professional, tant per a les que disposaven
d’assegurances, com per a les que no en disposaven, en el marc del previst
al Reglament (UE) 702/2014 de la Comissió, de 25 de juny del 2014, pel qual
es declaren determinades categories d’ajut en els sectors agrícola i forestal i
en zones rurals compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles
107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea.
◦ Finançament per a totes les explotacions afectades que ho necessitin
mitjançant l’ICF i avals del propi departament d’Acció Climàtica, Alimentació
i Agenda Rural.
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•

Accelerar el pagament dels ajuts vinculats al Contracte Global d’Explotació,
especialment a les inversions en les explotacions agràries i la incorporació de
joves.

•

Ampliar les operacions financeres vinculades al Contracte Global d’Explotació
en dos anys de carència, ja sigui mitjançant l’ICF o establint convenis amb les
entitats financeres.

3) Instar al Govern de l’Estat i al Govern de la Generalitat de Catalunya a millorar les
línies d’assegurances agràries dels sectors afectats per les gelades de principis d’abril
d’enguany, en cobertures, en adequar el capital assegurat a la producció real, en
actualització de rendiments i amb l’increment del suport econòmic per fer assumible
el cost de les primes a càrrec de la pagesia.
Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
16/05/2022

4) Notificar l’aprovació d’aquesta moció a:
a) Don Luis Planas Puchades
Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación
Paseo de Infanta Isabel, 1 - 28071 Madrid.
b) Hble. Sra. Teresa Jordà i Roura
Consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
Gran Via de les Corts Catalanes, 612 – 614 - 08007 Barcelona.
c) Unió de Pagesos de Catalunya
C/ Ulldecona, 21-31 2a planta - 08038 Barcelona.
uniopagesos@uniopagesos.cat»
L’alcalde informa que la Junta de Portaveus ha donat suport a aquesta proposta de
declaració per unanimitat.
Seguidament l’alcalde dona la paraula al Sr. Fernández i a la Sra. Pàmies que fan les
seves respectives INTERVENCIONS per exposar la posició del grup CUP en relació amb
les esmentades propostes de declaració
L’alcalde fa una INTERVENCIÓ per cloure el tractament d’aquest punt.
MOCIONS DE L'ALCALDIA
Seguidament l’alcalde dona la benvinguda al Sr. Pagès, síndic municipal de greuges, i
li dona la paraula. A continuació el síndic fa una INTERVENCIÓ per exposar el següent
punt:
3. Donar compte de l’informe memòria de la Sindicatura Municipal de
Greuges de la ciutat de Reus de l’any 2021.
"Vist que l'article 28 del Reglament de la Sindicatura Municipal de Greuges de Reus
estableix que anualment la Sindicatura Municipal de Greuges lliurarà a la Junta de
Portaveus un informe-memòria on s’exposaran les actuacions que hagi dut a terme
durant l’any anterior complet, perquè sigui presentat al Ple a través de la Secretaria
General, en el que consti:
 El nombre i el tipus de greuges formulats o els expedients iniciats d’ofici.
 Els greuges rebutjats, els que es troben en tràmit i els que s’hagin investigat
amb el resultat obtingut i també les causes que els van motivar.
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Els suggeriments que cregui adequats.

Vist que la Sindicatura Municipal de Greuges ha lliurat a l’Alcaldia i a la Secretaria
General l’informe-memòria esmentat.
Per tot l'exposat, i prèvia presentació davant de la Junta de Portaveus, es proposa al
Ple de la Corporació l'adopció del següent ACORD:
Donar compte de l'Informe memòria de la Sindicatura Municipal de Greuges de
l'exercici 2021 que figura a l’expedient SEC-47/2022 i que formarà part de l'expedient
de l'Acta del Ple en què se’n doni compte."

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
16/05/2022

Un cop finalitzada la INTERVENCIÓ del Sr. Pagès, l’alcalde dona la paraula al regidor no
adscrit i als portaveus que fan les seves respectives INTERVENCIONS en relació amb
aquest informe memòria presentat pel síndic municipal de greuges.
Finalment l’alcalde i el Sr. Pagès fan les seves respectives INTERVENCIONS per tancar
el tractament d’aquest punt de l’ordre del dia.
Seguidament a les 10:20 h la presidència estableix un recés en la sessió que es
reinicia a les 10:25 h amb el tractament del següent punt de l’ordre del dia:
4. Alcaldia. Donar compte de diverses resolucions de l'Alcaldia en matèria
d'organització municipal.
"Vist el que disposa l'article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, en relació a les
competències i facultats que corresponen a l’Alcalde.
En conseqüència es dona compte al Ple de les següents resolucions de l’Alcaldia en
matèria d’organització municipal, que es reprodueixen seguidament:
DECRET_2022005902 de 24/03/2022 pel qual es nomena al Sr. Pere Aluja
Balsells membre de les comissions informatives de Benestar Social i
Ciutadania i d’Activitats de la Persona, en substitució de la Sra. Vilella.
«Mitjançant acord de Ple de la Corporació de 3 de juliol de 2019 es van establir les
següents comissions informatives com a òrgans complementaris de l’Ajuntament de
Reus:
-Comissió
-Comissió
-Comissió
-Comissió

Informativa
Informativa
Informativa
Informativa

de Benestar Social i Ciutadania
de Serveis de Territori i Urbanisme
de Serveis d'Hisenda i de Serveis Generals
d'Activitats de la Persona

L'esmentat acord també determinà el nombre de membres en les citades comissions
informatives, així com la seva composició per, on es fixava el nombre de membres de
cada grup municipal que s’integrava en les respectives comissions.
Mitjançant acord de Ple de la Corporació de 19 de juliol de 2019 es va modificar
l’acord plenari de 3 de juliol de 2019 en el sentit que es modificà el nombre de
membres de les comissions informatives que corresponia a cada grup municipal, de tal
manera que la distribució de membres en les respectives comissions informatives
restà com es detalla a continuació:
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- 4 membres del GRUP MUNICIPAL DE JUNTS PER REUS – JUNTS x Cat (JxR)
- 3 membres del GRUP MUNICIPAL ERC (ERC)
- 3 membres del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA –
CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP)
- 1 membre del GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS DE REUS (CS)
- 1 membre del GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP)
- 1 membre del GRUP MUNICIPAL ARA REUS (A)
Mitjançant Decret de data 11 de juliol de 2019 número 2019011549 es van nomenar
els membres que integraven les respectives Comissions Informatives, que fou
modificat mitjançant Decret de data 24 de juliol de 2019 número 2019012353.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
16/05/2022

En sessió plenària duta a terme el dia 18 de febrer de 2022, es donà compte de la
renúncia al càrrec de regidora 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 membre de la Comissió Informativa de
Benestar Social i Ciutadania i de la Comissió Informativa d’Activitats de la Persona.
Aquesta situació fa necessària designar el regidor/a que l’ha de substituir en les
esmentades Comissions informatives.
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).
Mitjançant Decret número 2022005541 de data 18 de març de 2022, s’ha nomenat al
Sr. Aluja regidor delegat de l’Àrea de Benestar Social.
El Grup Municipal JUNTS PER REUS-JUNTS x Cat (JxR) ha comunicat a la Secretaria
General que el Sr. Pere Aluja Balsells serà qui representarà al grup municipal en les
comissions informatives on constava la senyora Montserrat Vilella Cuadrada.
Vist el que disposen els acords esmentats als antecedents anteriors i l’article 69 i
següents del Reglament Orgànic Municipal.
Per tot l'exposat,
HE RESOLT:
PRIMER: Nomenar al Sr. Pere Aluja Balsells membre de la Comissió Informativa de
Benestar Social i Ciutadania en representació del Grup Municipal JUNTS PER REUSJUNTS x Cat (JxR), en substitució de la senyora Montserrat Vilella Cuadrada.
SEGON: Nomenar al Sr. Pere Aluja Balsells membre de la Comissió Informativa
d’Activitats de la Persona en representació del Grup Municipal JUNTS PER REUS-JUNTS
x Cat (JxR), en substitució de la senyora Montserrat Vilella Cuadrada.
TERCER: Donar compte d'aquesta resolució en la propera sessió plenària que es dugui
a terme.»
DECRET_ 2022005903 de 24/03/2022 pel qual es deixa sense efecte el decret
d’ Alcaldia núm. 2021019941 de 21/10/21 i es delega novament la
presidència de la Comissió d’Activitats de la Persona a la regidora Sra.
Montserrat Flores Juanpere
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«Mitjançant acord de Ple de la Corporació de 3 de juliol de 2019 es van establir les
següents comissions informatives com a òrgans complementaris de l’Ajuntament de
Reus:
-Comissió
-Comissió
-Comissió
-Comissió

Informativa
Informativa
Informativa
Informativa

de Benestar Social i Ciutadania
de Serveis de Territori i Urbanisme
de Serveis d'Hisenda i de Serveis Generals
d'Activitats de la Persona

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
16/05/2022

Per Decret de l’Alcaldia número 2019011550 de data 11 de juliol
delegar la presidència de les comissions informatives en diferents
conformen l’organització política d’aquest Ajuntament. Concretament,
presidència de la Comissió d’Activitats de la Persona a la regidora
Flores Juanpere i la vicepresidència al Sr. Josep Cuerba Domènech.

de 2019 es va
regidors/es que
es va delegar la
Sra. Montserrat

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 2021019941 de
data 21 d’octubre de 2021 es va aprovar delegar amb caràcter temporal la presidència
de la Comissió Informativa d’Activitats de la Persona en el regidor Sr. Daniel Recasens
Salvador, en substitució de la Sra. Montserrat Flores Juanpere.
Aquesta resolució tenia vocació de provisionalitat, mentre es produïa l’absència 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.
La reincorporació de la senyora Montserrat Flores Juanpere fa necessari adoptar els
acords corresponents per tal que aquesta regidora recuperi la presidència de la
Comissió Informativa d’Activitats de la Persona.
D’acord amb el que disposen els articles 72 i 74 del Reglament Orgànic Municipal en
relació amb la presidència de les comissions informatives, aquesta correspon a
l’alcalde o alcaldessa, qui pot delegar-la en qualsevol membre de la Corporació.
HE RESOLT:
PRIMER: Deixar sense efecte la resolució dictada per aquesta Alcaldia amb el número
2021019941 de data 21 d’octubre de 2021, esmentada als antecedents d’aquesta
resolució.
SEGON: Delegar novament la presidència de la Comissió d’Activitats de la Persona a
la regidora Sra. Montserrat Flores Juanpere.
TERCER: Donar compte d’aquesta resolució en la propera sessió plenària que es dugui
a terme.»
DECRET_ 2022005904 de 24/03/2022 pel qual es delega la presidència de la
Comissió Informativa de Benestar Social i Ciutadania en el regidor Sr. Pere
Aluja Balsells, en substitució de la Sra. Montserrat Vilella Cuadrada.
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«Mitjançant acord de Ple de la Corporació de 3 de juliol de 2019 es van establir les
següents comissions informatives com a òrgans complementaris de l’Ajuntament de
Reus:
-Comissió
-Comissió
-Comissió
-Comissió

Informativa
Informativa
Informativa
Informativa

de Benestar Social i Ciutadania
de Serveis de Territori i Urbanisme
de Serveis d'Hisenda i de Serveis Generals
d'Activitats de la Persona

Per Decret de data 11 de juliol de 2019 número 2019011549 es van nomenar els
membres que integraven les respectives Comissions Informatives, que fou modificat
per Decret de data 24 de juliol de 2019 número 2019012353.
Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
16/05/2022

Per Decret de l’Alcaldia número 2019011550 de data 11 de juliol de 2019 es va
delegar la presidència de les diferents comissions informatives en diferents regidors/es
que conformen l’organització política d’aquest Ajuntament. Concretament es va
delegar la presidència de la Comissió Informativa de Benestar Social i Ciutadania a la
regidora senyora Montserrat Vilella Cuadrada.
En sessió plenària duta a terme el dia 18 de febrer de 2022, es donà compte de la
renúncia al càrrec de regidora 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 membre i, per tant, presidenta de la
Comissió Informativa de Benestar Social i Ciutadania.
Aquesta situació fa necessari designar el/la regidor/a que assumirà la presidència de la
comissió referida al paràgraf anterior, en substitució de la Sra. Vilella.
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).
Mitjançant Decret número 2022005541 de data 18 de març de 2022, s’ha nomenat al
Sr. Aluja regidor delegat de l’Àrea de Benestar Social.
D’acord amb el que disposen els articles 72 i 74 del Reglament Orgànic Municipal en
relació amb la presidència de les comissions informatives, aquesta correspon a
l’alcalde o alcaldessa, qui pot delegar-la en qualsevol membre de la Corporació.
Per tot l'exposat,
HE RESOLT:
PRIMER: Delegar la presidència de la Comissió Informativa de Benestar Social i
Ciutadania en el regidor Sr. Pere Aluja Balsells, en substitució de la Sra. Montserrat
Vilella Cuadrada.
SEGON: Donar compte d’aquesta resolució en la propera sessió plenària que es dugui
a terme.»"
L’alcalde fa una INTERVENCIÓ per exposar aquest assumpte.
Els membres del Ple es donen per assabentats.
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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.
Atès que el Ple, en sessió de 18 de febrer de 2022, va prendre coneixement de la
renúncia al seu càrrec de regidora presentada per la Sra. Montserrat Vilella Cuadrada.
Atesa la presa de possessió del Sr. Pere Aluja Balsells com a regidor de l’Ajuntament
de Reus en la sessió del Ple de 18 de març de 2022.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
16/05/2022

Vista la proposta formulada pel GRUP MUNICIPAL DE JUNTS PER REUS – JUNTS x Cat
(JxR) de nomenament de membres i representants en distints òrgans i organismes
municipals.
Vista la proposta del president del Consell Municipal de la Salut.
En conseqüència es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords:
PRIMER: Designar els següents membres i representants en distints òrgans i
organismes municipals:
INSTITUT MUNICIPAL DE FORMACIÓ I EMPRESA «MAS CARANDELL»
•

Josep Jofré Solanellas, en substitució del Sr. Pere Aluja Balsells

FUNDACIÓ IMFE MAS CARANDELL, FUNDACIÓ PRIVADA
•

Josep Jofré Solanellas, en substitució del Sr. Pere Aluja Balsells.

CONSELL MUNICIPAL DE SERVEIS SOCIALS
- Un representant de cadascun dels grups polítics municipals.
• (JXReus): Sra. Anna Tarragó Sanromà, en substitució del Sr. Pere Aluja Balsells.
CONSELL MUNICIPAL DE LA DISCAPACITAT
- Un representant de cadascun dels grups polítics municipals.
• (JXReus): Sr. Jordi Domingo Ceperuelo, en substitució del Sr. Pere Aluja Balsells.
CONSELL MUNICIPAL DE LA SALUT
- Una persona representant de cadascun dels Col·legis Oficials de Tarragona
vinculats a l’àmbit de salut que realitzin activitats a la ciutat de Reus:
•

Sra. Rosa Maria Albaladejo Perales, en qualitat de representant titular de
CODINUCAT Dietistes- Nutricionistes de Catalunya, en substitució de la Sra.
Nancy Babio Sanchez.

- Una persona representant de cadascuna de les entitats que presten serveis
de salut de caràcter públic a la ciutat de Reus:
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•

Sr. Anton Benet Català, en qualitat de representant titular de l’EDP Hospital de
Sant Joan de Reus, en substitució del Sr. Mateu Huguet Recasens.

•

Sra. Gemma Espigares Tribo, en qualitat de representant suplent del Centre
Mèdic Quirúrgic (CMQ) Reus, en substitució del Sr. Joan Domenech Calvet.

SEGON: Comunicar l’adopció d’aquest acord a les persones interessades, a les
regidories, òrgans i organismes corresponents."
L’alcalde fa una INTERVENCIÓ per exposar aquest assumpte.
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per unanimitat.
Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
16/05/2022

HONORS I DISTINCIONS
6. Concessió del títol de Fill Il·lustre de Reus al Sr. Joaquim Mallafrè Gavaldà.
"Atès que per decret de l’Alcaldia núm. 2022003672 de 21 de febrer de 2022 es va
resoldre incoar l’expedient per a la concessió del títol de Fill Il·lustre de Reus al Sr.
Joaquim Mallafrè Gavaldà, a proposta de la Junta de Portaveus de 16 de febrer 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 Sr. Joaquim Mallafrè Gavaldà en reconeixement
a la seva dilatada activitat acadèmica com a professor de literatura i de llengües
anglesa i catalana, membre de la secció filològica de l’Institut d’Estudis Catalans,
traductor de referència adaptant al català obres literàries de dimensió universal i
posant les bases de la traducció moderna inspirant a noves generacions de traductors,
i per la seva dedicació i compromís amb la vida cultural i associativa de la nostra
ciutat.
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 el títol de Fill Il·lustre de Reus al Sr. Joaquim Mallafrè Gavaldà pels mèrits i
circumstàncies que en ell concorren i que han quedat suficientment acreditats a
l’expedient a l’efecte incoat."
L’alcalde fa una INTERVENCIÓ per exposar aquest assumpte.
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova amb 24 vots a favor: ((JxR): Sres./Srs. Pellicer,
Caelles, Cuerba, Caballero, Monseny, Pallarès, (ERC): Sres./Srs. Llauradó, Recasens,
Flores, Prats, Berasastegui, Subirats, (A): Sr. Rubio, Sra. Vázquez, (PSC-CP): Sres./Srs.
Martín, Martínez, Marcos, Pozuelo, Fort, Agudo, (CUP): Sres. Llorens, Fernàndez, Pàmies
i (regidor no adscrit): Sr. Meléndez) i 2 abstencions: (CS): Sra. García, Sr. López.
7. Concessió de la Menció Honorífica Municipal al Gremi de la Construcció del
Baix Camp.
"Atès que per decret de l’Alcaldia núm. 2022003673 de 21 de febrer de 2022 es va
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resoldre incoar l’expedient per a la concessió de la Menció Honorífica Municipal al
Gremi de la Construcció del Baix Camp, a proposta de la Junta de Portaveus de 16 de
febrer 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 Gremi de la Construcció del Baix Camp en
reconeixement a la seva trajectòria i a la tasca de tots els professionals que al llarg
dels anys han fet possible que el gremi segueixi endavant i, de manera especial, en
acomplir-se enguany el 400 aniversari de la seva fundació.
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
Jaume Renyer Alimbau
16/05/2022

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 al Gremi de la Construcció del Baix Camp pels
mèrits i circumstàncies que en ell concorren i que han quedat suficientment acreditats
a l’expedient a l’efecte incoat."
L’alcalde fa una INTERVENCIÓ per exposar aquest assumpte.
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per assentiment.
8. Concessió de la Medalla de la Ciutat al Sr. Oriol Tarragó Pàmies.
"Atès que per decret de l’Alcaldia núm. 2022003926 de 24 de febrer de 2022 es va
resoldre incoar l’expedient per a la concessió de la Medalla de la Ciutat al Sr. Oriol
Tarragó Pàmies, a proposta de la Junta de Portaveus de 16 de febrer 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 Sr. Oriol Tarragó Pàmies nascut a Reus,
dissenyador de so i professor de l’Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de
Catalunya, membre de l’Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques
d’Espanya i de la prestigiosa Acadèmia of Motion Picture Arts and Sciences dels Estats
Units, per haver estat guardonat amb set Premis Gaudí i 5 Premis Goya al Millor so,
entre d’altres, i en reconeixement a la seva important aportació a la cultura i a la seva
trajectòria cinematogràfica amb un extens i brillant palmarès, sent un dels millors
tècnics de so i de supervisió de postproducció tant a nivell nacional com internacional.
Atès que de conformitat amb el què disposa l’article 17 del Reglament Municipal
d’Honors i Distincions s’ha sotmès la proposta al tràmit d’informació pública sense
que s’hagin presentat reclamacions, al·legacions ni suggeriments.
Per tot l’exposat, es proposa al Ple de la Corporació, previ dictamen de la Comissió
d’Honors i Distincions, l’adopció del següent acord:
Concedir la Medalla de la Ciutat al Sr. Oriol Tarragó Pàmies pels mèrits i circumstàncies
que en ell concorren i que han quedat suficientment acreditats a l’expedient a l’efecte
incoat."
L’alcalde fa una INTERVENCIÓ per exposar aquest assumpte.
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Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per assentiment.
ACTIVITATS DE LA PERSONA
9. Biblioteques. Adhesió de l'Ajuntament de Reus a l'Associació Espais
Escrits. Xarxa del Patrimoni Literari Català.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
16/05/2022

«En data 9 de març de 2022 la Coordinadora tècnica del Serveis Municipal de
Biblioteques va emetre un informe on posava de relleu la necessitat de l’adhesió a
l’Associació Espais Escrits. Xarxa del Patrimoni Literari Català, per a promoure i donar
a conèixer les activitats de les biblioteques municipals i en concret la ruta urbana pels
carrers del centre de Reus que van ser escenari de la infantesa i joventut del poeta
Gabriel Ferrater.
L’associació Espais Escrits. Xarxa del patrimoni literari català, amb NIF G63890867, és
una persona jurídica sense ànim de lucre, legalment constituïda, amb seu social a
carretera de l’Esglèsia , 104, de Barcelona.
L’article 2 dels Estatuts de l’associació detalla que el seu objecte social és el següent:
«Promoure i divulgar el patrimoni literari tot articulant els vincles entre cases,museus,
fundacions, arxius, associacions, biblioteques, grups d’estudi i persones vinculades
amb el llegat dels escriptors que han anat configurant la cultura catalana des dels
seus inicis fins als nostres dies.»
Per a poder participar en les activitats de l’Associació en cal ser membre, i l’adquisició
d’aquesta condició comporta el deure de contribuir econòmicament en el sosteniment
de l’organització, i de satisfer les quotes acordades pels seus òrgans de govern.
D’acord amb l’informe tècnic de la Coordinadora del Servei Municipal de Biblioteques,
que té en compte el certificat emès el 23 de febrer per la secretària de l’Associació
Espais Escrits, per a ser membre cal abonar una quota anual de 157,50 euros, amb la
qual cosa per a l’anualitat de 2022 representaria un cost de 157,50, més IVA; i per a
l’anualitat 2023 i posteriors un cost de 157,50, més IVA, a càrrec de la partida
31426/33212/489.
En Assemblea de data 7 de març de 2022, l’associació Espais Escrits va acordar
acceptar la candidatura de l’Ajuntament de Reus com a membre, mitjançant la
participació efectiva de les Biblioteques municipals de Reus, tal i com es desprèn del
certificat estès en data 17 de març per la secretària de l’associació esmentada.
Per Decret núm. 2022004813 de data 9 de març de 2022, s’acorda iniciar els tràmits
de l’expedient de l’acord d’adhesió de l’Ajuntament de Reus com a membre de
l’associació Espais Escrits. Xarxa del Patrimoni Literari Català.
En data 11 de març de 2022 s’emet l’informe jurídic per part dels serveis tècnics de
l’assessoria jurídica amb el vist i plau del secretari general.
En data 16 de març de 2022 s’emet informe de fiscalització favorable a l’adhesió.
Vist l’informe proposta del director-gerent de l’IMRC, en virtut de la comanda
efectuada mitjançant el decret de la regidoria delegada de Cultura número
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2022002891, de data 10 de febrer de 2022, i el decret de la presidència de l’IMRC
número 2022000057 de data 15 de febrer de 2022.
La competència per aprovar aquest acord correspon al Ple, de conformitat amb
l’article 22.2.b de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de Bases de Règim Local per
acord de la majoria absoluta del nombre legal dels seus membres, segons disposa
l’article 47.2.g del mateix text legal.
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:
1. Aprovar l'adhesió de l’Ajuntament de Reus com a membre de ple dret de
l'Associació Espais Escrits. Xarxa del Patrimoni Literari Català.
Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
16/05/2022

2. Acceptar els text dels Estatuts que regeixen l’Associació esmentada, els drets i
obligacions que se'n deriven, així com la quota corresponent.
3. Designar el regidor delegat de Cultura , Sr. Daniel Recasens Salvador, com a
representant de l’Ajuntament de Reus a l’associació esmentada.
4. Comunicar aquest acord a la l'Associació Espais Escrits i facultar al regidor delegat
perquè realitzi tots els tràmits i actuacions necessàries per a fer efectiva l’adhesió a
l’Associació.»
L’alcalde dona la paraula al Sr. Recasens que fa una INTERVENCIÓ per exposar aquest
assumpte i seguidament ES PRODUEIX DEBAT.
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova amb 23 vots a favor: ((JxR): Sres./Srs. Pellicer,
Caelles, Cuerba, Caballero, Monseny, Pallarès, (ERC): Sres./Srs. Llauradó, Recasens,
Flores, Prats, Berasastegui, Subirats, (A): Sr. Rubio, Sra. Vázquez, (PSC-CP): Sres./Srs.
Martín, Martínez, Marcos, Pozuelo, Fort, Agudo, (CUP): Sres. Llorens, Fernàndez, Pàmies
i 3 abstencions: ((CS): Sra. García, Sr. López i (regidor no adscrit): Sr. Meléndez)
10. Cultura i Política Lingüística. Aprovació dels preus públics de les
entrades per espectacles i de les inscripcions per a professionals assistents
a la XXVI edició de la Fira del Circ de Catalunya TRAPEZI.
"Atès que el Consell General de l’IMRC de data 29 de març de 2022, va aprovar el
pressupost i programació de la XXVI edició de la Fira del Circ Trapezi.
Atès que l'esmentada Fira, compta entre d’altres ingressos els provinents dels preus
d’entrada de diferents espectacles programats, així com de les inscripcions dels
professionals.
Vist l’informe econòmic i financer emès pels serveis de l’IMRC pel qual es proposa
l’establiment del preu públic corresponent a les entrades dels espectacles de la Fira
del Circ Trapezi 2022 i de les inscripcions dels professionals.
Atès que de l’esmentat informe en resulta que les despeses derivades de la prestació
d'aquest servei són superiors als ingressos previstos, en concret, el resultat de l’estudi
econòmic-financer és negatiu per import de 95.722,97 euros.
Atès que tal i com estableix l'article 44 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i
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l'article 24.3 de l'Ordenança General de gestió, recaptació i inspecció dels tributs i
altres ingressos de dret públic local de l'Ajuntament de Reus, els preus públics han de
cobrir com a mínim el cost del servei prestat i, si no és el cas, ha de justificar-se les
raons socials, benèfiques, culturals o d'interès públic que ho aconsellin i de la mateixa
manera, cal consignar en els pressupostos de l'organisme les dotacions oportunes per
la cobertura de la diferència resultant.
Atès que la Fira del Circ Trapezi constitueix una referència a nivell nacional i
internacional, es considera que l’esmentada activitat posseeix un interès social donat
que permet oferir a la població una oferta cultural excepcional així com la projecció i
conseqüències positives que té aquest esdeveniment en el teixit associatiu i comercial
de la ciutat de Reus.
Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
16/05/2022

Atès que la diferència resultant s'assumirà pel propi institut a càrrec de la partida
31431-33421-227.99 - Trapezi- Treball realitzats altres empreses, del pressupost de
despeses d'aquest organisme autònom per a l'any 2022.
Vist l'informe de fiscalització prèvia limitada emès en data 4 d’abril de 2022.
Vist l’informe proposta del director-gerent de l’IMRC, en virtut de la comanda
efectuada mitjançant el decret de la regidoria delegada de Cultura número
2022002891, de data 10 de febrer de 2022, i el decret de la presidència de l’IMRC
número 2022000057 de data 15 de febrer de 2022.
Atès que l'òrgan competent per aprovar els preus públics dels organismes autònoms
quan aquests no cobreixin la totalitat del cost del servei és el Ple atès l'establert a
l'article 47.2 del TRLRHL.
Atès que el Ple va delegar en la Junta de Govern Local les competències de caràcter
delegable i l'aprovació dels preus públics en sessió duta a terme el dia 3 de juliol de
2019.
Atès que segons informe tècnic de data 4 d’abril de 2022, el dia 23 d’abril de 2022 és
la data convenient per a l’inici de la venda de les entrades, atès que és necessari
disposar d’un termini mínim però suficient entre la venda d’entrades i l’inici de la Fira
(15 dies) per a l’organització definitiva dels espais i la distribució de tota l’estructura
necessària per als actes, atès que endarrerir aquesta data entrant al mes de maig
seria forçar tant el sistema d’entrades com provocar una disfunció entre la difusió de
la fira i la premura en la venda d’entrades.
Atès que no està prevista els propers dies, i de forma prèvia a la data indicada al
paràgraf anterior, una reunió de la Junta de Govern local, posterior a la Comissió
informativa d’activitats a la Persona.
Considerant, doncs, que resulta acreditada la urgència en l’aprovació dels preus
públics i, per la qual cosa resta justificada l’avocació per part de l’òrgan plenari, de la
competència delegada en la Junta de Govern local per aprovar els preus esmentats.
D’acord amb l’article 9 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques catalanes.
Per tot l’exposat, es proposa al Ple, previ dictamen de la Comissió Informativa
d’Activitats a la Persona, l’adopció dels següents acords:
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PRIMER: Avocar la competència prèviament delegada en la Junta de Govern local per
adoptar els acords que seguidament es relacionen.
SEGON: Aprovar els preus públics de les entrades d’espectacles de la Fira del Circ
Trapezi 2022 i a les inscripcions dels professionals, que són els següents:
1-Dels diferents espectacles programats a la Fira del Circ Trapezi 2022,
exempts d’IVA.
TEATRE BARTRINA (EIA)

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
16/05/2022

TEATRE BARTRINA (Barcode)

CARPA PARC DE LA FESTA (Carla Farreny)

CARPA PARC DE LA FESTA (Barnabó)

CARPA PARC DE LA FESTA (La Banda)

PISTA LA PALMA (Vivian Frederich)

General

8.00 €

Carnet Jove, Targeta Jove, -12 i
+65 anys, Super3 i TRESC

6.00 €

Professionals

4.00 €

APROPA

3.00 €

General

8.00 €

Carnet Jove, Targeta Jove, -12 i
+65 anys, Super3 i TRESC

6.00 €

Professionals

4.00 €

APROPA

3.00 €

General

5.00 €

Carnet Jove, Targeta Jove, -12 i
+65 anys, Super3 i TRESC

4.00 €

Professionals

2.50 €

General

5.00 €

Carnet Jove, Targeta Jove, -12 i
+65 anys, Super3 i TRESC

4.00 €

Professionals

2.50 €

General

5.00 €

Carnet Jove, Targeta Jove, -12 i
+65 anys, Super3 i TRESC

4.00 €

Professionals

2.50 €

General

4.00 €

Carnet Jove, Targeta Jove, -12 i

3.00 €
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+65 anys, Super3 i TRESC

PISTA LA PALMA (Ino Kolectiv)

PISTA LA PALMA (Manolo Alcántara)
Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
16/05/2022

CARPA PLAÇA ANTON BORREL (Cabaret)

CARPA PLAÇA ANTON BORREL (TQM)

JARDÍ CASA RULL (D’ES TRO)

BASSA MAS IGLESIAS (Ambizurdos)

BASSA MAS IGLESIAS (Circo Los)

Professionals

2.00 €

General

4.00 €

Carnet Jove, Targeta Jove, -12 i
+65 anys, Super3 i TRESC

3.00 €

Professionals

2.00 €

General

4.00 €

Carnet Jove, Targeta Jove, -12 i
+65 anys, Super3 i TRESC

3.00 €

Professionals

2.00 €

General

3.00 €

Carnet Jove, Targeta Jove, -12 i
+65 anys, Super3 i TRESC

2.00 €

Professionals

1.50 €

General

5.00 €

Carnet Jove, Targeta Jove, -12 i
+65 anys, Super3 i TRESC

4.00 €

Professionals

2.50 €

General

3.00 €

Carnet Jove, Targeta Jove, -12 i
+65 anys, Super3 i TRESC

2.00 €

Professionals

1.50 €

General

2.00 €

Carnet Jove, Targeta Jove, -12 i
+65 anys, Super3 i TRESC

1.00 €

Professionals

1.00 €

General

2.00 €

Carnet Jove, Targeta Jove, -12 i
+65 anys, Super3 i TRESC

1.00 €

Professionals

1.00 €
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BASSA MAS IGLESIAS (Trípodes)

General

3.00 €

Carnet Jove, Targeta Jove, -12 i
+65 anys, Super3 i TRESC

2.00 €

Professionals

1.50 €

Les entrades CARNET JOVE, TARGETA JOVE, -12 i + DE 65 ANYS, són les que es
compren presentant el Carnet Jove i la Targeta Jove i les de tots els infants de 4 a 11
anys inclosos i dels majors de 65 anys.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
16/05/2022

Les entrades PROFESSIONALS són les comprades per socis de l’Associació de
Professionals del Circ de Catalunya, altres associacions de circ i alguns professionals
inscrits a la Fira, tots degudament acreditats.
Les entrades APROPA CULTURA són les comprades mitjançant aquest programa
d’inclusió de la Generalitat de Catalunya per afavorir l’assistència i participació dels
col·lectius més vulnerables. Els teatres interessats s’adhereixen a aquest programa.
Les entitats o centres representants dels col·lectius esmentats han d’estar registrats a
Apropa Cultura (www.apropacultura.cat) per poder reservar les entrades que
necessiten. A la reserva se’ls hi demana el nombre de persones que assistirà a
l’espectacle i les característiques de mobilitat del grup. Posteriorment, personal
autoritzat de l’entitat passarà a recollir i pagar les entrades per l’oficina de la Fira del
Circ Trapezi al carrer Sant Joan, 27 de Reus abans de l’espectacle reservat.
2-De les inscripcions de professionals assistents a la Fira del Circ Trapezi
2022, exempts d’IVA:
1-Professionals, programadors, distribuïdors i companyies
PREU: 30,00 €
La inscripció inclou:



2 acreditacions per entitat.



Assistència a les activitats de les jornades professionals.




Participació a les activitats on line.



Directori de participants a la Fira 2022.

Un màxim de 10 entrades gratuïtes, a escollir entre tots els espectacles i una
segona entrada al 50% de descompte. (La resta d’entrades es pagaran al
preu normal).

2- Socis i
Catalunya),
Catalunya),
Catalunya),
(Associació
Gironina de

sòcies de l’APCC (Associació de Professionals de Circ de
AADPC (Associació d’Actors i Directors Professionals de
APGCC (Associació de Professionals de Gestió Cultural de
APDC (Associació de Professionals de Dansa de Catalunya), TTP
de Professionals de Teatre Tots els Públics) i AGT (Associació
Teatre).

PREU: 15,00 €
La inscripció inclou:
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1 acreditació per entitat.



Assistència a les activitats de les jornades professionals.



Participació a les activitats on line.



Un màxim de 5 entrades gratuïtes, a escollir entre tots els espectacles i 50% de
descompte en la resta de compra d’entrades (1 entrada per carnet de soci per
espectacle).



Directori de participants a la Fira 2022.

Tant programadors com a professionals podran fer la inscripció i la reserva
d’invitacions i entrades omplint el formulari que trobaran a la web de Trapezi."
Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
16/05/2022

L’alcalde dona la paraula al Sr. Recasens que fa una INTERVENCIÓ per exposar aquest
assumpte i seguidament ES PRODUEIX DEBAT.
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova amb 16 vots a favor: ((JxR): Sres./Srs. Pellicer,
Caelles, Cuerba, Caballero, Monseny, Pallarès, (ERC): Sres./Srs. Llauradó, Recasens,
Flores, Prats, Berasastegui, Subirats, (A): Sr. Rubio, Sra. Vázquez, (CS): Sra. García, Sr.
López) i 10 abstencions: ((PSC-CP): Sres./Srs. Martín, Martínez, Marcos, Pozuelo, Fort,
Agudo, (CUP): Sres. Llorens, Fernàndez, Pàmies i (regidor no adscrit): Sr. Meléndez)
11. Participació, Bon Govern i Serveis Generals. Aprovació de la pròrroga
d’un any del Pla Municipal de Polítiques LGBTI+ 2019-2022.
"Atès que l’article 27 de la Llei 11/2014, del 10 d'octubre, per a garantir els drets de
lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l'homofòbia, la
bifòbia i la transfòbia estableix que les Administracions Públiques de Catalunya han de
garantir a les persones LGBTI que pateixen o es troben en risc de patir qualsevol tipus
de violència o discriminació el dret a rebre de manera immediata una protecció
integral, real i efectiva.
La Regidoria delegada de Participació, Bon Govern i Serveis Generals té atribuït
d’entre d’altres, l’estudi, definició i proposta d’estratègies, plans, projectes i directrius
en matèria de participació ciutadana, plans estratègics, programes transversals de
participació, centres cívics, polítiques d'igualtat, Casal de les Dones, solidaritat i
cooperació, polítiques en matèria de LGBTI+, entre altres.
L’Ajuntament de Reus, en el plenari del dia 11 de febrer de 2019 va aprovar el Pla
Municipal de Polítiques LGBTI+ 2019-2022 com a instrument per desenvolupar el pla
d’acció en referència a les polítiques LGBTI+ a la ciutat.
Atès que la vigència del Pla Municipal de Polítiques LGBTI+ és fins al desembre del
2022.
Atès que la tècnica responsable ha emès en data 29 de març de 2022 informe en el
que posa de manifest que la diagnosi del Pla Municipal de Polítiques de Gènere, que es
troba vigent fins l’any 2023, i la diagnosi del Pla Municipal de Polítiques LGBTI+ es va
dur a terme alhora, i que seria necessari prorrogar el segon per tal de poder realitzar
la propera diagnosi de nou conjuntament i així optimitzar els recursos, tal i com
estableix l’article 3 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
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Atès que una pròrroga d’un any del Pla Municipal de Polítiques LGBTI+ suposarà una
optimització de recursos a nivell general, ja que s’enllacarà amb el Pla Municipal de
Polítiques de Gènere.
Atès que el Consell Municipal de Polítiques de Gènere realitza el seguiment dels dos
Plans Municipals.
Atès que degut a la pandèmia es van haver de paralitzar moltes accions, deixant així
inaplicable el pla d’acció establert del Pla Municipal de Polítiques LGBTI+.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
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Atès que a dia d’avui encara hi ha accions a desenvolupar del Pla. Actualment hi ha un
total de 44 accions realitzades i/o en procès de realització d’un total de 87 accions,
que suposa un 50,57 %. Per tant, la pròrroga suposarà la realització de les accions
pendents, que representa el 49,43 % del total.
Atès que, per l’elaboració d’un nou Pla Municipal de Polítiques LGBTI+, tenint en
compte la diagnosi, el procés participatiu, la redacció i posterior aprovació, requereix
d’una temporalitat d’entre 6 i 8 mesos.
Atès que el Pla Municipal de Polítiques LGBTI+ va ser aprovat pel Ple Municipal i que,
per tant, correspon al mateix òrgan aprovar la pròrroga.
En conseqüència es proposa l'adopció dels acords següents:
PRIMER: Aprovar la pròrroga d’un any del Pla Municipal de Polítiques LGBTI+ a data 31
de desembre de 2023, pels motius esmentats als antecedents d’aquest acord.
SEGON: Donar a aquest acord la publicitat escaient.
TERCER: Aquest acord és definitiu en via administrativa i contra ell es pot interposar
recurs contenciós administratiu davant dels Jutjats del Contenciós Administratiu de
Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció
d’aquesta notificació.
No obstant això, amb caràcter potestatiu es pot interposar recurs previ de reposició
davant l’òrgan que ha dictat l’acte en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà
de
la recepció de la present notificació."
L’alcalde dona la paraula a la Sra. Flores que fa una INTERVENCIÓ per exposar aquest
assumpte.
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per unanimitat.
BENESTAR SOCIAL I CIUTADANIA
12. Salut i Ciutadania. Aprovació del Pla de Família 2022-2025
"El Pla d’Acció Municipal Reus 2019-2023, estableix en el punt 1.2.1.1 de l’eix de
progrés social com acció a realitzar: «Elaborar el Pla Municipal de les Famílies»
Dins d’aquest marc, la Regidoria de Salut i Ciutadania ha rebut l’encàrrec de realitzar
el procés de participació per detectar necessitats i mancances, identificar i aprofundir
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en possibles accions de millora i treballar en la creació col·lectiva de noves propostes
per a futures estratègies del Pla de Família.
Per Decret del regidor delegat de l’Àrea de Salut i Ciutadania de data 1 de març de
2021 es van aprovar les bases del procés de participació per la detecció de necessitats
i possibles accions de millora i noves propostes en les futures estratègies del Pla de
Família.
Per Decret del regidor delegat de l’Àrea de Salut i Ciutadania de data 30 de març de
2021, es va aprovar la creació de la Comissió de Tècnica Impulsora, en els termes
establerts a les bases del procés de participació.
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Per Decret del regidor delegat de l’Àrea de Salut i Ciutadania de data 31 de març de
2021, es va aprovar la creació de la Comissió de Seguiment, en els termes establerts a
les bases del procés de participació.
El procès participatiu esmentat en el punt anterior, va tenir lloc els mesos de març i
abril del 2021, i va finalitzar amb una audiència pública que va concloure el procés
participatiu el dia 8 de juny de 2021, on es van presentar els resultats del procés de
participació ciutadana per incloure en el Pla de Família de Reus 2022-2025.
En data 1 d’abril de 2022, la tècnica de programes i projectes de Salut i Ciutadania
emet informe pel qual proposa aprovar el Pla de Família per al període 2022-2025.
El Pla de Família pretén visibilitzar les famílies a la resta de la societat i ciutat, i les
línies estratègiques estan pensades per a tothom a partir d’un principi d’equitat com a
resultat d’aplicar la justícia social a l’existència de situacions i necessitats específiques
que en concret són: «l’autonomia personal», «eficiència social», «planificació
estratègica», «atenció global» i «universalitat».
D’acord amb el 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, correspon
als ens locals les potestats en matèria de programació i planificació, en concordança
amb i l’article 4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
L’article 8.i) de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés la
informació pública i bon govern, en aplicació del principi de transparència, recull
l’obligatorietat de fer pública per part de l’Administració Pública la informació relativa
als plans. En l’article 12 de l’esmentada Llei, rau l’obligatorietat de fer públics els
plans tan anuals com plurianuals, així com generals i sectorials, com és el Pla de
Família.
L’article 66 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text refós de
la Llei municipal i de règim local de Catalunya, determina que els ens locals tenen
competències en els àmbits de la participació ciutadana. En conseqüència, s’ha
efectuat un procés participatiu per l’elaboració d’aquest Pla, d’acord amb els articles
64 i següents del Reglament de Participació ciutadana de l’Ajuntament de Reus,
publicat en data 10 d’octubre de 2019.
El Pla de Família vol ser una eina estratègica que defineixi i desenvolupi les actuacions
municipals necessàries per donar suport a la institució familiar.
En conseqüència la Comissió Informativa de Benestar Social i Ciutadania proposa al
Ple de la Corporació Municipal l’adopció de l’acord següent:
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PRIMER: Aprovar el Pla de Família per al període 2022-2025.
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 de Família 2022 - 2025, la publicitat necessària."
L’alcalde dona la paraula al Sr. Subirats que fa una INTERVENCIÓ per exposar aquest
assumpte i seguidament ES PRODUEIX DEBAT.
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Sotmesa la proposta a votació, s'aprova amb 21 vots a favor: ((JxR): Sres./Srs. Pellicer,
Caelles, Cuerba, Caballero, Monseny, Pallarès, (ERC): Sres./Srs. Llauradó, Recasens,
Flores, Prats, Berasastegui, Subirats, (A): Sr. Rubio, Sra. Vázquez, (PSC-CP): Sres./Srs.
Martín, Martínez, Marcos, Pozuelo, Fort, Agudo i (regidor no adscrit): Sr. Meléndez), 2
vots en contra: (CS): Sra. García, Sr. López i 3 abstencions: (CUP): Sres/Sr. Llorens,
Fernàndez, Pàmies.
SERVEIS D'HISENDA I DE SERVEIS GENERALS
L'alcalde fa una INTERVENCIÓ per informar que els punts núm. 13 i 14 de l'ordre del
dia es tractaran conjuntament encara que es votaran de forma separada.
Seguidament dona la paraula a la Sra. Caballero que fa una INTERVENCIÓ per exposar
aquest assumptes.
13. Intervenció. Donar compte de la liquidació del pressupost de l’exercici
2021 de l’Ajuntament i dels seus Organismes Autònoms.
"La Comissió Informativa de Serveis d’Hisenda i de Serveis Generals, en sessió tinguda
el dia 19 d’abril de 2022 proposa donar compte al Ple de la liquidació del pressupost
de l’exercici 2021, de l’Ajuntament de Reus i els seus Organismes autònoms, aprovada
mitjançant Decret de la Regidora delegada d’Hisenda de data 29 de març de 2022,
d’acord amb la següent transcripció:
“D'acord amb l'article 191 i següents del RDL 2/2004 de 5 de març pel que s’aprova el
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i amb els articles 89 i següents
del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril i amb l’informe previ i preceptiu de l’Interventor
general, als efectes d’aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici 2021 de
l’Ajuntament i dels seus organismes autònoms.
Vist que de conformitat amb els articles 191.3r i 192.2n del RDL 2/2004, correspon
l'aprovació de la liquidació del pressupost, tant de l'Ajuntament com dels Organismes
Autònoms al President de l'Entitat Local, i vist el decret la delegació de competències
feta per l’Alcaldia,
HE RESOLT:
D'acord amb l'article 191 i següents del RDL 2/2004 de 5 de març pel que s’aprova el
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i amb els articles 89 i següents
del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril i amb l’informe previ i preceptiu de l’Interventor
general, als efectes d’aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici 2021 de
l’Ajuntament i dels seus organismes autònoms.
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Vist que de conformitat amb els articles 191.3r i 192.2n del RDL 2/2004, correspon
l'aprovació de la liquidació del pressupost, tant de l'Ajuntament com dels Organismes
Autònoms al President de l'Entitat Local, i vist el decret la delegació de competències
feta per l’Alcaldia, HE RESOLT:
PRIMER:
A).- APROVAR la liquidació del pressupost de l'Ajuntament de Reus de l'exercici 2021, en
la forma que ha estat redactada, el resum de la qual és el següent:
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Resultat Pressupostari
Drets reconeguts nets per
operacions corrents
Altres drets per operacions
no financeres
a) Total drets per
operacions no
financeres
Obligacions reconegudes
netes per operacions
corrents
Altres Obligacions per
operacions no financeres
b) Total obligacions per
operacions no
financeres
1. Total operacions no
financeres (a-b)
Drets per actius financers
Obligacions per actius
financers
Drets per passius financers
Obligacions per passius
financers
2. Total operacions
financeres (Drets obligacions)
3. Resultat
Pressupostari de
l'exercici (1+2)
Ajustaments
4. Crèdits gastats finançats
amb romanent de
tresoreria per a despeses
generals
5. Desviacions de
finançament negatives de
l'exercici
6. Desviacions de
finançament positives de
l'exercici

Total
Ajustamen
Ajuntament
OOAA
ts
Consolidat
119.531.246,7 8.756.508,9 6.694.517,6 121.593.238,0
9
4
9
4
1.303.105,30 165.870,24

0,00

1.468.975,54

120.834.352 8.922.379, 6.694.517, 123.062.213
,09
18
69
,58
100.568.070,4 8.736.554,7 6.694.517,6 102.610.107,4
5
1
9
7
34.640.674,87 313.328,72

0,00 34.954.003,59

135.208.745 9.049.883, 6.694.517, 137.564.111
,32
43
69
,06
14.374.393, 127.504,2
14.501.897,
23
5
0,00
48
1.342.199,96
0,00
0,00 1.342.199,96
0,00
34.055.714,39

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00 34.055.714,39

13.009.135,87

0,00

0,00 13.009.135,87

22.388.778,
48
8.014.385,2
5

0,00
127.504,2
5

1.051.094,5
5.356.814,79
2

0,00

22.388.778,
48

0,00

7.886.881,0
0

0,00

6.407.909,31

10.434.744,14 144.835,92

0,00 10.579.580,06

23.052.838,61 724.125,00

0,00 23.776.963,61
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Resultat Pressupostari
ajustat (3+4+5-6)

753.105,57

344.301,1
9

0,00

1.097.406,7
6

Amb caràcter previ a la quantificació del romanent de tresoreria, s’ha calculat els
saldos de dubtós cobraments, segons els criteris fixats a l’art. 103 RD 500/1990, en
atenció a l’antiguitat i la naturalesa del dèbit, tot seguint estrictament els mateixos
criteris recomanats per la Sindicatura de Comptes de Catalunya:
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Exercici
2016 i anteriors
2017
2018
2019
2020
2020 (multes)
Subtotal tancats
2021
2021 (multes)
Subtotal corrent
Totals

Pendent 31-122021
7.291.376,19
1.552.829,46
2.585.790,31
3.561.899,61
3.977.570,87
970.635,72
19.940.102,1
6
9.042.856,04
1.135.102,67
10.177.958,7
1
30.118.060,8
7

Provisió per
insolvències
7.291.376,19
1.552.829,46
2.327.211,28
2.137.139,76
1.193.271,26
485.317,86
14.987.145,
82
904.285,60
567.551,34
1.471.836,9
4
16.458.982,
76

Percentatge
provisió
100%
100%
90%
60%
30%
50%
10%
50%

No obstant, atès que la Intervención General de la Administración del Estado, a petició
d’Eurostat, i mitjançant el Ministeri d’Hisenda i Funció pública, ha sol·licitat informació
detallada dels saldos pendents de cobrament, així com de les devolucions previstes en
concepte de devolucions de l’Impost sobre l’increment de valor de terrenys de
naturalesa urbana, donat l’impacte que sobre els comptes públics del subsector local,
presentarà la STC de 26/10/2021 relativa a aquest impost.
La comunicació que ha de fer l’Ajuntament de Reus sobre la liquidació del pressupost
de l’exercici 2021, mitjançant l’Oficina Virtual de Coordinació Financera amb les
Entitats Locals, incorpora un annex específic amb la obligació d’informar per cada
Ajuntament de l’impacte sobre els comptes públics que representa aquestes eventuals
devolucions d’ingressos originades per la citada STC.
El criteri d’Eurostat és que l’impacte sobre els comptes públics sigui aplicat l’exercici
de la seva valoració (2021), amb independència que l’efectiva devolució de l’impost
sigui practicada durant 2022 o exercicis posteriors.
A més, la nota informativa sobre el règim de tutela financera dels ens locals del
Departament d’Economia i Hisenda de 24 de gener de 2022, en l’apartat relatiu al
càlcul de l’indicador sobre el romanent de tresoreria, indica que aquest serà objecte
d’ajust negatiu per les devolucions d’ingressos pendents d’aplicar al pressupost.
D’aquesta manera, es dota una provisió addicional de 1.962.671,26 € en concepte de
baixes i devolucions d’ingressos de l’Impost sobre l’increment de valor de terrenys de
naturalesa urbana, que afegida a la calculada de forma ordinària, suposa aplicar una
provisió per insolvències de 18.421.654,02 €.
El romanent de tresoreria presenta les següents magnituds:
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Romanent de Tresoreria
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1. (+) Fons líquids
2. (+) Drets pendents de
cobrament
De pressupost d'ingressos
pressupost corrent
De pressupost d'ingressos
pressupost tancats
D'altres operacions no
pressupostàries
Cobraments realitzats
pendents d'aplicació
3. (-) Obligacions
pendents de pagament
Del pressupost corrent
De Pressupostos tancats
Operacions no
pressupostàries
Pagaments pendents
d'aplicació
I. Romanent de
tresoreria total (1+2+3)
II. Saldos de dubtós
cobrament
III Excés de finançament
afectat
IV Romanent de
tresoreria per a despeses
generals ( I -II - III )

Total
Ajustament
Ajuntament
OOAA
s
Consolidat
25.125.172 714.245,9
25.839.418,
,93
3
0,00
86
36.415.456 1.843.401, 1.769.950, 36.488.906,
,26
30
85
71
14.103.638, 2.446.972,1 1.769.950,8 14.780.659,7
42
3
5
0
24.522.119,
25.040.353,0
58 518.233,43
0,00
1
379.937,53
2.590.239,2
7
22.738.154
,31
17.515.388,
93
127.767,42
5.270.195,7
6

25.804,60
1.147.608,8
6
1.370.225,
52
1.131.140,2
5
46.797,61

0,00 3.737.848,13
1.769.950, 22.338.428,
85
98
1.769.950,8 16.876.578,3
5
3
0,00
174.565,03

193.637,73

0,00 5.463.833,49

-175.197,80
-1.350,07
38.802.474 1.187.421,
,88
71
18.421.654
,02 51.188,77
14.575.895 712.125,0
,43
0

0,00 -176.547,87
39.989.896,
0,00
59
18.472.842,
0,00
79
15.288.020,
0,00
43

5.804.925,
43

424.107,9
4

0,00

0,00

405.742,13

6.229.033,3
7

B) APROVAR les incorporacions de romanents de crèdits a l'exercici 2022 per un import
global de 19.365.791,90 € amb llur finançament segons consta a l'expedient, que
contempla la incorporació de romanents, així com el finançament afectat definitiu
d’acord amb els projectes de despesa que consten a l’expedient, aquesta incorporació
engloba les parcials fetes amb anterioritat a la liquidació del pressupost, d’acord amb el
següent resum:

Romanents d’incorporació obligatòria
Afectat, art. 182.1.b)
Operacions de capital, art. 182.1.c)
Art. 182 a) i d)
Romanents compromesos d’incorporació
voluntària
No afectat art. 182.1.c)
Total romanents incorporats

8.857,45
15.405.460,87
0,00
3.951.473,58

15.414.318,3
2

3.951.473,58
19.365.791,9
0
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Resta romanents de crèdit no incorporats

4.631.674,77

El finançament dels romanents a incorporar, d’acord a quan disposa l’art. 48 del RD
500/1990 és:
Finançats amb excés de finançament afectat (art. 48.3 a) RD
500/1990)
Finançat amb compromisos ferm d’aportació i nous ingressos (art.
48.3.a i 48.2.b) RD 500/1990)
Finançats amb Romanent de tresoreria per a despeses generals
(art.48.2.a) RD 500/1990)
Total finançament

14.541.882,74
872.435,58
3.951.473,58
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19.365.791,9
0

SEGON: A) APROVAR la liquidació del pressupost de l'Institut Municipal Reus Cultura
corresponent a l'exercici 2021, en la forma que ha quedat redactada, el resum de la qual
és el següent:
Resultat Pressupostari
Drets reconeguts nets per operacions corrents
Altres drets per operacions no financeres
a) Total drets per operacions no financeres
Obligacions reconegudes netes per operacions
corrents
Altres Obligacions per operacions no financeres
b) Total obligacions per operacions no
financeres
1. Total 0peracions no financeres (a-b)
Drets per actius financers
Obligacions per actius financers
Drets per passius financers
Obligacions per passius financers
2. Total operacions financeres (Drets obligacions)
3. Resultat Pressupostari de l'exercici
(1+2)
Ajustaments
4.1 Crèdits gastats finançats amb RTDG corrents
(+)
4.2 Crèdits gastats finançats amb RTDG capital
(+)
5. Desviacions de finançament negatives de
l'exercici (+)
6. Desviacions de finançament positives de
l'exercici (-)
Resultat Pressupostari ajustat (3+4+5-6)
Romanent de Tresoreria

IMRC
3.325.625,76
0,00
3.325.625,76
3.526.937,53
137.370,96
3.664.308,49
-338.682,73
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-338.682,73
387.183,89

114.987,96
12.000,00
151.489,12
IMRC

1. (+) Fons líquids

179.906,66

2. (+) Drets pendents de cobrament

398.656,49
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De pressupost d'ingressos pressupost corrent
De pressupost d'ingressos pressupost tancats
D'altres operacions no pressupostàries
Cobraments realitzats pendents d'aplicació

351.909,76
46.705,06
6.260,11
6.218,44

3. (-) Obligacions pendents de pagament
Del pressupost corrent
De Pressupostos tancats
Operacions no pressupostàries
Pagaments pendents d'aplicació

503.292,39
431.165,89
0,00
72.126,50
0,00

I. Romanent de tresoreria total (1+2+3)

75.270,76

II. Saldos de dubtós cobrament

15.829,09
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III Excés de finançament afectat
IV Romanent de tresoreria per a despeses
generals ( I -II - III )

0,00
59.441,67

B) APROVAR la Incorporació de romanents de crèdits a l’exercici 2022 per un import
global de 174.429,63 € amb llur finançament segons consta a l'expedient, d’acord amb
el següent resum:
Romanents d’incorporació obligatòria
Afectat, art. 182.1.b)
Operacions de capital, art. 182.1.c)
Art. 182 a) i d)
Romanents compromesos d’incorporació
voluntària
No Afectat, art. 182.1.b)
Total romanents incorporats

0,00
40.675,58
0,00
133.754,05

40.675,58

133.754,05
174.429,63

El finançament dels romanents a incorporar, d’acord a quan disposa l’art. 48 del RD
500/1990 és:
Finançats amb excés de finançament afectat (art. 48.3
a)
Finançat amb compromisos ferm d’aportació (art.
48.3.a)
Finançat amb nous ingressos (art. 48.2.b)
Finançats amb Romanent de tresor. per a despeses
generals (art.48.2.a)
Total finançament

0,00
114.987,96
0,00
59.441,67
174.429,63

TERCER: A) APROVAR la liquidació del Pressupost de l’Agència de Promoció de Ciutat,
corresponent a l'exercici 2021, en la forma que ha estat redactada, el resum de la qual
és el següent:

Resultat Pressupostari
Drets reconeguts nets per operacions
corrents
Altres drets per operacions no financeres
a) Total drets per operacions no

Agència
PC
2.072.134,
79
77.372,58
2.149.507
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financeres
Obligacions reconegudes netes per
operacions corrents
Altres Obligacions per operacions no
financeres
b) Total obligacions per operacions no
financeres
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1. Total 0peracions no financeres (a-b)
Drets per actius financers
Obligacions per actius financers
Drets per passius financers
Obligacions per passius financers
2. Total operacions financeres (Drets obligacions)
3. Resultat Pressupostari de l'exercici
(1+2)
Ajustaments
4.1 Crèdits gastats finançats amb RTDG
corrents (+)
4.2 Crèdits gastats finançats amb RTDG
capital (+)
5. Desviacions de finançament negatives de
l'exercici (+)
6. Desviacions de finançament positives de
l'exercici (-)
Resultat Pressupostari ajustat (3+4+56)

Romanent de Tresoreria

,37
2.447.486,
28
86.176,54
2.533.662
,82
384.155,4
5
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
384.155,4
5
311.781,64

29.847,96
0,00
42.525,85
Agència
PC

1. (+) Fons líquids

83.169,85
708.840,7
2. (+) Drets pendents de cobrament
2
De pressupost d'ingressos pressupost corrent 662.743,96
De pressupost d'ingressos pressupost tancats
35.605,04
D'altres operacions no pressupostàries
18.602,86
Cobraments realitzats pendents d'aplicació
8.111,14
607.223,6
3. (-) Obligacions pendents de pagament
7
Del pressupost corrent
576.877,36
De Pressupostos tancats
0,00
Operacions no pressupostàries
30.346,31
Pagaments pendents d'aplicació
0,00
184.786,9
I. Romanent de tresoreria total (1+2+3)
0
II. Saldos de dubtós cobrament
III Excés de finançament afectat

31.052,83
0,00
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IV Romanent de tresoreria per a
despeses generals ( I -II - III )

153.734,0
7

B) Les incorporacions de romanents de crèdits a l'exercici 2022 per un import global de
299.567,83 € amb llur finançament segons consta a l'expedient, que incorpora la
incorporació de romanents, així com el finançament afectat definitiu d’acord amb el
següent resum:
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Romanents d’incorporació obligatòria
Afectat, art. 182.1.b)
Operacions de capital, art. 182.1.c)
Art. 182 a) i d)
Romanents compromesos
d’incorporació voluntària
No afectat art. 182.1 b)
No afectat art. 182.1.c)
Total romanents incorporats

0,00
161.938,75
29.847,96
107.781,
12
0,00

191.786,71

107.781,12
299.567.83

El finançament dels romanents a incorporar, d’acord a quan disposa l’art. 48 del RD
500/1990 és:
Finançats amb excés de finançament afectat (art. 48.3 a) RD
500/1990)
Finançat amb compromisos ferm d’aportació i nous ingressos (art.
48.3.a i 48.2.b) RD 500/1990)
Finançats amb Romanent de tresoreria per a despeses generals
(art.48.2.a) RD 500/1990)
Total finançament

0,00
191.786,71
107.781,12
299.567.83

QUART: A) APROVAR la liquidació del Pressupost de l'Institut Municipal de Formació i
Empresa, corresponent a l'exercici 2021, en la forma que ha estat redactada, el resum
del qual és el següent:
Resultat Pressupostari
Drets reconeguts nets per operacions corrents
Altres drets per operacions no financeres
a) Total drets per operacions no financeres
Obligacions reconegudes netes per operacions
corrents
Altres Obligacions per operacions no financeres
b) Total obligacions per operacions no
financeres
1. Total 0peracions no financeres (a-b)
Drets per actius financers
Obligacions per actius financers
Drets per passius financers
Obligacions per passius financers
2. Total operacions financeres (Drets obligacions)

IMFE
3.358.748,
39
88.497,66
3.447.246
,05
2.762.130,
90
89.781,22
2.851.912
,12
595.333,9
3
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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3. Resultat Pressupostari de l'exercici
(1+2)
Ajustaments
4.1 Crèdits gastats finançats amb RTDG corrents
(+)
4.2 Crèdits gastats finançats amb RTDG capital
(+)
5. Desviacions de finançament negatives de
l'exercici (+)
6. Desviacions de finançament positives de
l'exercici (-)
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Resultat Pressupostari ajustat (3+4+5-6)
Romanent de Tresoreria
1. (+) Fons líquids
2. (+) Drets pendents de cobrament
De pressupost d'ingressos pressupost corrent
De pressupost d'ingressos pressupost tancats
D'altres operacions no pressupostàries
Cobraments realitzats pendents d'aplicació
3. (-) Obligacions pendents de pagament
Del pressupost corrent
De Pressupostos tancats
Operacions no pressupostàries
Pagaments pendents d'aplicació
I. Romanent de tresoreria total (1+2+3)
II. Saldos de dubtós cobrament
III Excés de finançament afectat
IV Romanent de tresoreria per a despeses
generals ( I -II - III )

595.333,9
3
352.128,99

0,00
712.125,00
235.337,9
2
IMFE
451.169,4
2
735.904,0
9
1.432.318,
41
435.923,33
941,63
1.133.279,
28
259.709,4
6
123.097,00
46.797,61
91.164,92
1.350,07
927.364,0
5
4.306,85
712.125,0
0
210.932,2
0

B) Aprovar la incorporació de romanents de crèdits a l’exercici 2022 per un import global
de 988.100,42 € amb llur finançament segons consta a l'expedient, amb caràcter previ
s’ha fet la incorporació de romanents, per l’import total, mitjançant resolució de la
presidència de l’Institut, d’acord amb el següent resum:
Romanents d’incorporació obligatòria
Afectat, art. 182.1.b)
Operacions de capital, art. 182.1.c)
Art. 182 a) i d)
Romanents compromesos d’incorporació
voluntària
No afectat art. 182.1.b)
Total romanents incorporats

712.125,00
76.502,34
0,00
199.473,08

788.627,34

199.473,08
988.100,42
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El finançament dels romanents a incorporar, d’acord a quan disposa l’art. 48 del RD
500/1990 és:
Finançats amb excés de finançament afectat (art. 48.3 a)
Finançat amb compromisos ferm d’aportació (art. 48.3.a)
Finançat amb nous ingressos (art. 48.2.b)
Finançats amb Romanent de tresor. per a despeses generals
(art.48.2.a)
Total finançament

712.125,00
76.502,34
0,00
199.473,08
988.100,42
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CINQUÈ: Donar compte del present Decret al Ple de l'Ajuntament, en la primera sessió
que es celebri, de conformitat amb allò establert a l'article 193.4t del RDL 2/2004 de 5
de març pel que s’aprova el Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals.
SISÈ: Comunicar al Ministeri d’Hisenda i Administracions territorials i al Departament
d’economia i finances de la generalitat de Catalunya l’expedient de la liquidació del
pressupost, de conformitat amb allò establert a l'article 193.5 del RDL 2/2004 de 5 de
març pel que s’aprova el Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals”
Un cop finalitzada l’exposició de la Sra. Caballero d’aquest assumpte els membres del
Ple es donen per assabentats.
14. Intervenció. Aprovació inicial de la modificació de crèdits en el
pressupost de 2022 de l'Ajuntament.
"Vist l'expedient tramitat per ordre de la Regidora delegada de l’Àrea d’Hisenda, amb
el que s'adjunta informe de la Intervenció de Fons i atesa la proposta de la Presidència
en la què s'assenyala la necessitat d'efectuar un expedient de modificació de crèdits
en el pressupost de l’Ajuntament de Reus.
Considerant que la tramitació de l'expedient s'ha realitzat amb subjecció a les
disposicions legals vigents, i vist el que disposa l'art. 71 del ROM.
Per tot l’exposat, es proposa al Ple, previ dictamen de la Comissió Informativa de
Serveis d’Hisenda i de Serveis Generals, l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits en el pressupost de
l’Ajuntament de Reus amb el següent detall:
I. APLICACIO RTDG-2021 AJUNTAMENT DE REUS
ALTA DESPESA
Orgàni
Program
c
Econòmic a
Descripció
21109
92000
16205
RRHH-Adm.general-Assegurances
Benestar-Centre reinsercio-Treballs
30422
23123
250
fets per .Adm.Púb.la illeta
30438
32690
22799
Ciutadania - Mas pintat
30523
31110
22799
Salut- Promoció salut
Relacions civiques- Subvencions
31036
92410
489
entitats

Import
20.000,00
50.000,00
7.000,00
18.500,00
13.500,00
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30919
21109

32310
24122

250
131

21307
10300

43200
92003

22699
22699

10300
31424
21307
20906
40832

92000
33410
43200
43300
4400

22699
410
410
44900
44900

21220
40634
30919

34190
16500
32300

44900
22100
22102

31037

23204

489

10101

92000

22799

21110
40335

93100
45400

22799
619

Educació-Escoles Bresssol
Plans d'ocupació
Promoció de ciutat - despeses
diverses
Vicealcaldia Pla estratègic 2032
Vicealcaldia - Perspectiva gènere
pressupostos
Cultura - aportació al IMRC
Promoció de ciutat - aportació a l'APC
Subvenció a l'explotació Redessa
Subvenció Reus transport Públic
Esports, events especials, aportació a
Rellsa
Consums electricitat
Consums gas
Benestar-Atencio crisis humanitaria
UcraïnaAlcaldia - Treballs realitzats altres
empreses
Hisenda - Treballs realitzats altres
empreses
Camins rurals
Total

ALTA INGRÉS
Orgàni
Program
c
Econòmic a
Descripció
Romanent de tresoreria per a
92000
87000
despeses generals
Total

68.851,28
475.000,00
40.000,00
60.000,00
13.200,00
130.000,00
130.000,00
266.000,00
79.000,00
102.000,00
100.000,00
86.413,38
33.627,19
60.000,00
50.000,00
50.000,00
1.853.091,
85

Import
1.853.091,
85
1.853.091,
85

II.ALTRES MODIFICACIONS DE CRÈDIT AJUNTAMENT DE REUS
ALTA DESPESA
Econòmi Program
Orgànic c
a
Descripció
Habitatge-Borsa habitatge20933
15211
44900
Subv.societat EL
STIT-Telecomunicacions20711
49112
22200
Comunic.Telefoniques
20711
49100
626
STIT-PG-Equips processos informació
Medi Ambient-Camins-Inversió
40335
45400
619
reposició infr.
Arxiu- històric-Alt desp inv bens
21127
33600
689
patrimonials
Total
BAIXA DESPESA
Orgàni Econòmi
c
c

Program
a

Descripció

Import
13.242,72
711,48
1.513,12
40.000,00
5.660,79
61.128,11

Import
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21127

93312

632

30422

23122

250

30422

23122

22699

30422
30422

23122
23122

22799
202

31029

33110

489

40335

17102

609
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Arxiu-Edificis mpals-PG-Inversió
reposició infrastructura
Benestar-Pisos inclusió-Encàrrec
servei suport
Benestar-Pisos inclusió-Despeses
diverses
Benestar-Pisos inclusió-Treballs
realitzats
Benestar-Pisos inclusió-Lloguer pisos
Joventut-Reussona-A famílies i
instituc.
Medi Ambient-Parcs i Jardins-Inversió
nova infrastructura
Total

5.660,79
3.626,00
300,00
1.374,00
7.942,72
2.224,60
40.000,00
61.128,11

SEGON.- Exposar al públic, de conformitat amb allò que disposa l’article 169 del RDL
2/2004 de 5 de març pel que s’aprova el Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals,
l'expedient de modificació de crèdits en el pressupost de l’Ajuntament de Reus, per un
termini de quinze dies hàbils als efectes del seu examen i presentació de reclamacions,
transcorregut el qual sense que se'n realitzin es considerarà l'expedient definitivament
aprovat."
Un cop finalitzada l’exposició de la Sra. Caballero d’aquest assumpte es PRODUEIX
DEBAT.
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova amb 16 vots a favor: ((JxR): Sres./Srs. Pellicer,
Caelles, Cuerba, Caballero, Monseny, Pallarès, (ERC): Sres./Srs. Llauradó, Recasens,
Flores, Prats, Berasastegui, Subirats, (A): Sr. Rubio, Sra. Vázquez i (CS): Sra. García, Sr.
López), 4 vots en contra: ((CUP): Sres. Llorens, Fernàndez, Pàmies i (regidor no
adscrit): Sr. Meléndez) i 6 abstencions: (PSC-CP): Sres./Srs. Martín, Martínez, Marcos,
Pozuelo, Fort, Agudo.
Finament el Sr. Pellicer
assumptes.

fa una INTERVENCIÓ per cloure el tractament d’aquests

Seguidament l’alcalde fa una INTERVENCIÓ per informar que els punts núm. 15 i 16
de l'ordre del dia es tractaran conjuntament, encara que es votaran de forma
separada. Seguidament dona la paraula a la Sra. Caballero que fa una INTERVENCIÓ
per exposar aquests assumptes i ES PRODUEIX DEBAT.
15. Servei d'Aprovisionaments, Contractació i Patrimoni. Inadmissió de les
al·legacions presentades pel Grup municipal del PSC durant el termini de
presentació d’ofertes de la licitació de la concessió d’obra per a la
construcció i explotació del Centre Aquàtic i de Fitness de la ciutat de Reus.
"Atès que per acord del Ple de la Corporació de data 30 de desembre de 2020, es va
aprovar definitivament l’Estudi de Viabilitat previ a la decisió de construir i explotar, en
règim de concessió, un centre esportiu amb zona d’aigües coberta i fitness a la ciutat de
Reus, de conformitat amb el que estableix la normativa de contractes del sector públic, i
el qual va ser sotmès prèviament a tràmit d’informació pública pel termini d’un mes,
conforme l’article 247.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic (en endavant, LCSP)
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Atès que per l’esmentat acord del Ple de la Corporació, també es van estimar
parcialment les al·legacions presentades per part del Grup Municipal del Partit dels
Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés (PSC-PC), mitjançant instància,
número 2020087038, amb data al registre general d’entrada de 19 de novembre de
2020, en el sentit que consta en l’informe tècnic emès, en data 18 de desembre de
2020, per part del Director general d'instal·lacions i activitats i del Gerent-apoderat, de
Reus Esport i Lleure SA.
Atès que per Decret de l’Alcaldessa accidental número 2021015522, del dia 26 d’agost
de l’any 2021, es va iniciar l'expedient per a la contractació de la concessió d’obra per
a la construcció i explotació del Centre Aquàtic i de Fitness (CAIF) de la ciutat de Reus,
a l’empara de l’article 28 de la LCSP.
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Atès que per acord del Ple municipal, en sessió duta a terme el dia 17 de setembre de
l’any 2021, es va acordar:
-Aprovar el plec de clàusules administratives i tècniques particulars que havia de regir la
licitació de la concessió d’obra per a la construcció i explotació del Centre Aquàtic i de
Fitness (CAIF) de la ciutat de Reus, amb un valor estimat del contracte és de
82.083.591,50 euros (més l'IVA que li correspongui),
-Aprovar la despesa màxima corresponent a l’aportació municipal, per un import de
1.400.000 euros,
-Publicar el corresponent anunci de licitació al Perfil del Contractant i al Diari Oficial de
la Unió Europea, d’acord amb el que estableixen els articles 63, 135 i 156 de la LCSP,
atorgant el termini de 100 dies naturals per a la presentació de les pliques, a comptar
des de la data d’enviament de l’anunci de licitació a l’Oficina de Publicacions de la
Unió Europea."
Atès que en data 22 de setembre de 2021, es va fer l’enviament de l’anunci de licitació
al Diari Oficial de la Unió Europea, i el mateix dia es va publicar la licitació al perfil del
contractant de l’Ajuntament.
Atès que el termini per presentar ofertes va finalitzar el dia 14 de gener de 2022, i tal i
com consta a l’expedient, únicament ha presentat oferta l’empresa DUET SPA & SPORTS,
SLU.
Vist que en data 26 d’octubre de 2021, és a dir, durant el termini de presentació
d’ofertes de la present licitació, el Grup Municipal del Partit dels Socialistes de CatalunyaCandidatura de Progrés (PSC-PC), va presentar escrit al registre general d’entrada de
l’Ajuntament, pel qual va manifestar que arran del tràmit d’informació pública pel termini
d’un mes conforme l’article 247.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic, presentava al·legacions als plecs i a l’anunci de licitació de l’expedient de
contractació de la concessió d’obra per a la construcció i explotació del Centre Aquàtic i
de Fitness (CAIF), en el sentit de fer propostes d’esmena i donar nova redacció a
determinats apartats del plec de clàusules administratives i tècniques particulars de la
licitació de referència.
Vist que el tràmit d’informació pública en base al qual es formulen les al·legacions
esmentades, es refereix al tràmit que regula l’article 247.3 de la LCSP, relatiu a la
informació pública de l’Estudi de Viabilitat previ a la decisió de construir i explotar, en
règim de concessió, el qual ja va ser atorgat en el moment procedimental pertinent, tal i
com consta a l’expedient.
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Vist que la normativa de contractació pública no preveu un termini d’informació pública
dels plecs de clàusules administratives i tècniques particulars, sinó que únicament
existeix la possibilitat d’interposar els recursos administratius o jurisdiccionals que
resultin procedents contra els esmentats documents de l’expedient de contractació.
Vist el que estableix la Disposició addicional segona, apartats primer i segon, de la LCSP,
en virtut de la qual correspon al Ple la competència en matèria de contractació per a
aquest expedient.
En conseqüència, i amb el previ dictamen de la Comissió Informativa de Serveis
d’Hisenda i Serveis Generals, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent
acord:
Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
16/05/2022

1.- INADMETRE les al·legacions presentades pel Grup Polític Municipal del Partit dels
Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés (PSC-PC) el dia 26 d’octubre de l’any
2021.
2.- NOTIFICAR aquest acord al Grup Polític Municipal del Partit dels Socialistes de
Catalunya-Candidatura de Progrés (PSC-PC).
3.- INDICAR que aquesta resolució és definitiva en via administrativa i contra ella es
pot interposar recurs contenciós administratiu davant dels Jutjats del Contenciós
Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent
al de la recepció de la seva notificació.
No obstant això, amb caràcter potestatiu es pot interposar recurs previ de reposició
davant l’òrgan que ha dictat l’acte en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà
de la recepció de la seva notificació."
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova amb 16 vots a favor: ((JxR): Sres./Srs. Pellicer,
Caelles, Cuerba, Caballero, Monseny, Pallarès, (ERC): Sres./Srs. Llauradó, Recasens,
Flores, Prats, Berasastegui, Subirats, (A): Sr. Rubio, Sra. Vázquez i (CS): Sra. García, Sr.
López) i 10 vots en contra: ((PSC-CP): Sres./Srs. Martín, Martínez, Marcos, Pozuelo,
Fort, Agudo, (CUP): Sres. Llorens, Fernàndez, Pàmies i (regidor no adscrit): Sr.
Meléndez)
16. Servei d'Aprovisionaments, Contractació i Patrimoni. Adjudicació de la
concessió d’obra per a la construcció i explotació del Centre Aquàtic i de
Fitness de la ciutat de Reus.
"Atès que per Decret de l’Alcaldessa accidental número 2021015522, del dia 26
d’agost de l’any 2021, es va iniciar l'expedient per a la contractació de la concessió
d’obra per a la construcció i explotació del Centre Aquàtic i de Fitness (CAIF) de la
ciutat de Reus, a l’empara de l’article 28 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol
les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de
febrer de 2014 (en endavant, LCSP).
Atès que per acord del Ple municipal, en sessió duta a terme el dia 17 de setembre de
l’any 2021, es va acordar:
-Aprovar el plec de clàusules administratives i tècniques particulars que havia de regir la
licitació de la concessió d’obra per a la construcció i explotació del Centre Aquàtic i de
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Fitness (CAIF) de la ciutat de Reus, amb un valor estimat del contracte de 82.083.591,50
euros (més l'IVA que li correspongui),
-Aprovar la despesa màxima corresponent a l’aportació municipal, per un import de
1.400.000 euros,
-Publicar el corresponent anunci de licitació al Perfil del Contractant i al Diari Oficial de
la Unió Europea, d’acord amb el que estableixen els articles 63, 135 i 156 de la LCSP,
atorgant el termini de 100 dies naturals per a la presentació de les pliques, a comptar
des de la data d’enviament de l’anunci de licitació a l’Oficina de Publicacions de la
Unió Europea.
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Atès que en data 22 de setembre de 2021, es va fer l’enviament de l’anunci de licitació
al Diari Oficial de la Unió Europea, i el mateix dia es va publicar la licitació al perfil del
contractant de l’Ajuntament.
Atès que el termini per presentar ofertes va finalitzar el dia 14 de gener de 2022, i tal i
com consta a l’expedient, únicament ha presentat oferta l’empresa DUET SPA & SPORTS,
SLU.
Vist que és un contracte de concessió d’obra d’acord amb l’article 14 de la LCSP.
Vist que l’expedient de contractació s’ha tramitat mitjançant procediment obert,
subjecte a regulació harmonitzada i amb varis criteris d’adjudicació, a l'empara dels
articles 20, 131, 156 i 158 de la LCSP.
Atès que en data 20 de gener de l’any 2022 la mesa de contractació va procedir a la
qualificació de la documentació general (sobre A), presentada per la licitadora. Després
d’examinar-la, la mesa va acordar admetre-la a la licitació i es va procedir a l’obertura
del sobre B, que conté la documentació a valorar mitjançant criteris d’adjudicació basats
en judici de valor i es va donar lectura del contingut del mateix. Seguidament, l’oferta
es va remetre als Serveis Tècnics de Reus Esport i Lleure, SA per tal que fos examinada i
s’emetés el corresponent informe valoratiu.
Atès que en data 11 de febrer de l’any 2022, la mesa de contractació va procedir a
donar compte del resultat de la valoració de la documentació a valorar mitjançant
criteris d’adjudicació subjectes a judici de valor, segons informes tècnics emesos per:
- Cap del Servei d´Arquitectura, de data 8 de febrer de 2022.
- Cap del Servei de Medi Ambient, de data 7 de febrer de 2022.
- Coordinador del Servei de Tecnologies de la Informació i Telecomunicacions, de
data 8 de febrer de 2022.
- Director d´Instal·lacions de Reus Esport i Lleure, de data 8 de febrer de 2022.
- Tècnic esportiu de Reus Esport i Lleure, de data 9 de febrer de 2022.
- Gerent dEsport i Lleure, de data 9 de febrer de 2022.
Els referits informes van ser acceptats per la mesa de contractació, i seguidament, es va
obrir el sobre C de l’empresa licitadora, que contenia la documentació a valorar
mitjançant criteris de quantificació automàtica. Se’n va fer lectura i es va remetre als
Serveis Tècnics de Reus Esport i Lleure SA a fi que fos examinada i informada.
Atès que en data 17 de febrer de l’any 2022 es va procedir a donar compte de l’informe
tècnic valoratiu final emès pel Gerent de Reus Esport i Lleure, SA, de data 17 de febrer
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de l’any 2022, el qual va ser acceptat per la mesa de contractació, i en virtut del qual es
va proposar l’adjudicació del contracte a l’empresa DUET SPA & SPORTS, S.L.U.
Vist el que disposen els articles 107 i 150 de la LCSP i la clàusula quinzena del plec en
relació a la garantia definitiva i al requeriment que s'ha de fer a l'empresa proposada
com a adjudicatària.
Vist que, segons el que disposa l’article 107.4 de la LCSP i l’apartat L del quadre de
característiques del contracte que consta al plec de clàusules administratives particulars,
havia de ser constituïda una garantia definitiva d’acord amb els següents paràmetres:
4% sobre el cost de construcció, exclòs l’IVA (264.738’27 euros) i 4% de la xifra de
negocis anual prevista (99.296,55 euros), és a dir, un total de 364.034’82 euros.
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Atès que per Decret de l’Alcalde, del dia 18 de febrer de l’any 2022 i amb número
2022003550, es va requerir a l’empresa DUET SPA & SPORTS, S.L.U a fi que presentés en
un termini de 10 dies hàbils, la documentació de l’apartat G, referent a la solvència
empresarial, del quadre de característiques del contracte i la clàusula quinzena del plec
de clàusules administratives particulars, així com que diposités la garantia definitiva per
import de 364.034’82 euros.
Atès que l’empresa DUET SPA & SPORTS, S.L.U va presentar el dia 23 de febrer de l’any
2022, una sol·licitud, al registre general d’entrada, en nom de la qual va demanar
l’ampliació del termini en cinc dies hàbils a fi d’acomplir el tràmit del requeriment previ a
l’adjudicació.
Atès que per Decret de l’Alcalde, del dia 28 de febrer de l’any 2022 i amb número
2022004102, es va aprovar l’ampliació del termini en cinc dies hàbils.
Atès que en data 11 de març de 2022, l’empresa DUET SPA & SPORTS, S.L.U va
presentar la documentació i les garanties definitives requerides.
Atès que en data 25 de març de 2022 la mesa de contractació va donar compte de la
documentació presentada per l’empresa DUET SPA & SPORTS, SLU proposada com a
adjudicatària, arran del requeriment previ a l’adjudicació, i es va palesar que la
documentació aportada acreditava la personalitat, capacitat i solvència econòmica i
financera per a contractar assenyalada al plec de clàusules administratives i tècniques
particulars, no obstant, pel que fa a la solvència tècnica o professional, es va fer
constar que calia que la licitadora aportés la documentació que mancava per tal
d’acreditar la totalitat de la solvència tècnica o professional exigida a l’apartat G.2. del
plec de clàusules administratives particulars, per la qual cosa la mesa de contractació
va proposar atorgar 3 hàbils a l'empresa DUET SPA & SPORTS, S.L.U., per tal que
aportés la documentació que mancava.
Atès que en data 29 de març de 2022, l’empresa DUET SPA & SPORTS, S.L.U ha
presentat la documentació requerida per acreditar la solvència tècnica o professional.
Atès que en data 1 d’abril de 2022, la mesa de contractació, va considerar plenament
acreditada la solvència tècnica o professional requerida al plec de clàusules
administratives particulars.
Vist l'informe d'Intervenció de fiscalització prèvia a l'adjudicació de data 12 d’abril de
2022.
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Vist el que estableix la Disposició addicional segona, apartats primer i segon, de la LCSP,
en virtut de la qual correspon al Ple la competència en matèria de contractació per a
aquest expedient.
En conseqüència, i amb el previ dictamen de la Comissió Informativa de Serveis
d’Hisenda i Serveis Generals, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent
acord:
1. ADJUDICAR el contracte de concessió d’obra per a la construcció i explotació del
centre aquàtic i de fitness (CAIF) de Reus, a l’empresa DUET SPA & SPORTS, S.L.U,
d’acord amb els imports i dades que consten a l’oferta de data 14 de gener de l’any
2022, que es detallen seguidament:
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Termini d’execució de l’obra
Termini inicial

Termini ofert (en mesos)

36 mesos

26 mesos

Termini d’explotació
Termini inicial

Termini ofert (en anys)

35 anys

30 anys

Aportació Ajuntament de Reus
Aportació inicial

Aportació proposada (en €)

1.400.000’00 €

700.000 €

Cànon anual
Cànon anual inicial

Cànon anual proposat (€)

10.000’00 €

25.000’00 €

Percentatge (%) de rebaixa ofert sobre quotes dels usuaris
4%
Làmina d’aigua prevista
Làmina aigua inicial

Làmina aigua proposada (en m2)

580 m2

657 m2 (400 + 145 + 112)

Superfície destinada a fitness
Superfície prevista inicial

Superfície proposada (en m2)

583 m2 (300 + 283)

965m2

Superfície destinada a sales d’activitats i serveis esportius
Superfície prevista inicial

Superfície proposada (en m2)

521 m2 (143+140+23)

795m2 (285+185+150+175)
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Superfície destinada a activitat esportiva a la coberta de l’edifici
Superfície prevista inicial

Superfície proposada (en m2)

0 m2

600m2

Superfície destinada a espai esportiu de jocs i urbanització
Superfície prevista inicial

Superfície proposada (en m2)

1200 m2

1500 m2

Places d’aparcament
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Places previstes inicialment

Nombre de places proposades

80 places

120 places

Aportació al programa social
Aportació mínima

Aportació proposada (en % sobre els
ingressos)

1% dels ingressos

2% dels ingressos

Personal addicional
Assignació

Indicar si s’assignarà o no al contracte

Dedicació a jornada complerta d'un Sí
director esportiu amb titulació mínima de
llicenciat o llicenciada en ciències de
l’activitat física i de l’esport o el títol de
grau corresponent.
Personal addicional
Assignació

Indicar si s’assignarà o no al contracte

Dedicació a jornada complerta d'un cap de Sí
manteniment
amb
titulació
mínima
d'enginyer o enginyera tècnic i un mínim
d'experiència professional de 2 anys.
Personal addicional
Assignació

Indicar si s’assignarà o no al contracte

Cobertura mitjançant un tècnic sanitari de Sí
la totalitat de l'horari d'obertura del centre
2. FORMALITZAR el contracte administratiu un cop transcorregut el termini de 15 dies
hàbils a comptar des de la remissió a l’empresa licitadora de la notificació de
l'adjudicació. A aquest efecte es requerirà a l’empresa adjudicatària per a què formalitzi
el contracte en un termini no superior a cinc dies a comptar del següent a aquell en què
hagi rebut el requeriment, una vegada transcorregut el termini anterior esmentat sense
que s’hagi interposat recurs especial en matèria de contractació que porti aparellada la
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suspensió de la formalització o que l’òrgan competent per a la resolució del recurs hagi
aixecat la suspensió.
3. NOTIFICAR el present acord al licitador que ha participat en la licitació i PUBLICARLO al perfil del contractant de l'Ajuntament de Reus i al Diari Oficial de la Unió Europea.
4. INDICAR que aquesta resolució és definitiva en via administrativa i contra ella es
pot interposar recurs especial en matèria de contractació amb caràcter potestatiu.
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Aquest recurs es podrà interposar davant del Tribunal Català de Contractes del Sector
Públic, prèviament o alternativament, a la interposició del recurs contenciós
administratiu, en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des del dia següent al de la
recepció d’aquesta notificació, o bé, a comptar des de la data d’enviament de la
mateixa, sempre que l’acte objecte de notificació s’hagués publicat el mateix dia al
perfil del contractant, de conformitat amb el que estableix l’article 50 de la Llei de
Contractes del Sector Públic.
Tanmateix podeu interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat
Contenciós administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia
següent al de la recepció d’aquesta notificació"
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova amb 16 vots a favor: ((JxR): Sres./Srs. Pellicer,
Caelles, Cuerba, Caballero, Monseny, Pallarès, (ERC): Sres./Srs. Llauradó, Recasens,
Flores, Prats, Berasastegui, Subirats, (A): Sr. Rubio, Sra. Vázquez i (CS): Sra. García, Sr.
López) i 10 vots en contra: ((PSC-CP): Sres./Srs. Martín, Martínez, Marcos, Pozuelo,
Fort, Agudo, (CUP): Sres. Llorens, Fernàndez, Pàmies i (regidor no adscrit): Sr.
Meléndez)
Seguidament a les 12:45 h la presidència estableix un recés en la sessió que es
reinicia a les 13:00 h amb el tractament del següent punt de l’ordre del dia:
SERVEIS DE TERRITORI I URBANISME
17. Urbanisme i Mobilitat. Aprovació de l'adhesió de Reus a l’Associació de
Municipis per a la Mobilitat i el Transport urbà.
"L’Associació de municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU), és una agrupació
voluntària d’ens locals, sense afany de lucre i amb personalitat jurídica pròpia, que té
com a finalitat principal contribuir a la millora constant del transport col·lectiu de
viatgers dels municipis membres, així com de la mobilitat en general, a partir de
l’optimització dels recursos disponibles, l’assessoria tècnica als associats,
l’acompanyament en la gestió, i la representació i defensa dels seus interessos davant
de les administracions i organismes que intervenen i col·laboren en la matèria.
Vist l’informe emès pel Gerent - Coordinador del serveis territorials i de Reus Transport
Públic, S.A., amb el vistiplau de la regidora delegada de l’àrea d’urbanisme i mobilitat,
en el qual s’informa de la voluntat de què l’Ajuntament de Reus formi part, com a
membre de ple dret, de l’Associació de municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà
(AMTU).
Vist l’informe jurídic emès per la Secretaria General d’aquest Ajuntament, on s’informa
sobre la viabilitat d’acordar l’adhesió de l’Ajuntament de Reus com a membre de
l’associació de municipis de l’AMTU i del procediment a seguir.
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Atès que la normativa sobre règim local reconeix als municipis el dret d’associar-se i
que l’article 133.1 del TRLMRLC estableix que «els ens locals poden associar-se en
organitzacions per a protegir i promoure llurs interessos comuns».
Atès que, per a la gestió dels seus interessos i en l’àmbit de les seves competències,
els municipis tenen reconeguda competències en matèria de trànsit, mobilitat i
transport col·lectiu urbà, d’acord amb el que disposen els articles 25.2 de la LBRL, 66
del TRLMRLC i la normativa sectorial aplicable, com la llei 9/2003, de 13 de juny, de
mobilitat, la legislació d’urbanisme, trànsit i Seguretat Vial, transport Públic, entre
d’altres
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Atès que els Estatuts de l’associació disposen que poden ser membres de l’AMTU
qualsevol dels municipis, comarques i altres ens locals de Catalunya, i que ho hauran
d’acordar expressament els respectius Plens i comunicar-ho formalment a l’Associació.
Vist l’article 47.2 lletra g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de Bases de Règim
Local (LBRL); l’article 114.3 lletra 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, en virtut dels
quals correspon al Ple de la Corporació l'aprovació de l’adhesió a les organitzacions
associatives, per acord de la majoria absoluta del nombre legal dels seus membres.
Per tot l'exposat, i amb el previ dictamen de la Comissió Informativa de Serveis de
Territori i Urbanisme, es proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels següents
ACORDS:
PRIMER: Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Reus a l’Associació de municipis per la
Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU), i els seus Estatuts, acceptant el règim de drets i
obligacions inherents a la condició de socis, a l’empara i en l’exercici del dret previst a
l’article 133 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.
SEGON: Nomenar com a membre representant d’aquest municipi a l’Assemblea
General de l’AMTU a la Sra. Marina Berasategui Canals i com a suplent al Sr. Carles
Prats Alonso.
TERCER: Notificar aquests acords a l’AMTU, a la Intervenció General i als serveis
municipals competents en matèria de mobilitat, promoció econòmica, benestar social,
medi ambient i transport urbà, als efectes escaients."
L’alcalde dona la paraula a la Sra. Berasategui que fa una INTERVENCIÓ per exposar
aquest assumpte i seguidament ES PRODUEIX DEBAT.
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova amb 25 vots a favor: ((JxR): Sres./Srs. Pellicer,
Caelles, Cuerba, Caballero, Monseny, Pallarès, (ERC): Sres./Srs. Llauradó, Recasens,
Flores, Prats, Berasastegui, Subirats, (A): Sr. Rubio, Sra. Vázquez, (PSC-CP): Sres./Srs.
Martín, Martínez, Marcos, Pozuelo, Fort, Agudo, (CUP): Sres. Llorens, Fernàndez, Pàmies
i (CS): Sra. García, Sr. López i 1 abstenció: (regidor no adscrit): Sr. Meléndez) (El Sr.
López vota verbalment per problemes tècnics)
Seguidament l’alcalde fa una INTERVENCIÓ per informar que els punts núm. 18, 19 i
20 de l'ordre del dia es tractaran conjuntament, encara que es votaran de forma
separada. Seguidament dona la paraula
a la Sra. Berasategui que fa una
INTERVENCIÓ per exposar aquests assumptes i ES PRODUEIX DEBAT.
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18. Gestió Urbanística. Informe favorable al desenvolupament del Pla parcial
urbanístic del sector C.7 Granja Gil a efectes de la consulta prèvia prevista a
l'article 75 del Text refós de la Llei d'urbanisme.
"Vist el document de Pla parcial urbanístic del sector C.7 Granja Gil presentat en data
data 26 de maig de 2021 pel tècnic redactor, senyor Daniel Àngel Modol Deltell, i
promogut per ALISEDA Servicios de Gestión Inmobiliaria, S.L, propietari majoritari del
sector.
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Atès que en data 22 de març de 2022 té entrada per registre EACAT còpia autèntica
de l’acord adoptat per la Comissió Territorial d’Urbanisme del Camp de Tarragona en
data 22 de febrer de 2022, en relació a la consulta d’avaluació ambiental del Pla
parcial urbanístic del sector C.7 Granja Gil, del que resulta que no es pot valorar el
contingut de la proposta fins que de manera prèvia a qualsevol tràmit l’Ajuntament
trameti el document de l’avanç de pla juntament amb l’informe emès per l’òrgan
competent per a l’aprovació inicial i l’aprovació provisional del pla parcial urbanístic,
d’acord amb les previsions de l’article 75.4 del Text refós de la Llei d’urbanisme,
aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, modificat per la Llei 3/2012, del 22
de febrer, en la redacció donada per la Llei 2/2021, de 29 de desembre, de mesures
fiscals, financeres i administratives del sector públic.
Atès que l’article 75 del Text refós de la Llei d’urbanisme (TRLU) que feia referència a
la consulta prèvia a la delimitació del sòl urbanitzable, ha estat objecte de modificació
per la Llei 2/2021, de 29 de desembre, de mesures fiscals, financeres, administratives
i del sector públic, que ha introduït al mateix un apartat 4 que, transcrit literalment,
diu:
«4. En el cas que el planejament urbanístic general municipal no estigui adaptat als
objectius d'equilibri del planejament territorial parcial, és obligatòria la consulta
prèvia de l'avanç del pla a què fa referència aquest article amb relació als plans
parcials urbanístics que desenvolupin el sòl urbanitzable delimitat o no delimitat.
Amb aquesta finalitat, l'avanç del pla ha d'avaluar la transformació urbanística del
sòl de conformitat amb la legislació urbanística i si aquesta transformació s'adequa
als objectius d'equilibri esmentats atenent tant els sòls ja transformats com els sòls
pendents de transformació.»
Atès que del precepte en resulta la necessitat d’adopció d’un acord del ple municipal
que emeti informe avaluant la transformació urbanística del sòl de conformitat a la
legislació urbanística i si aquesta transformació s’adequa als objectius d’equilibri del
planejament territorial parcial.
Atès que la consulta és obligada ja que el Pla general d’ordenació urbana de Reus,
definitivament aprovat l’11 de març de 1999 (DOGC 30/4/1999) i publicat el text de la
seva normativa urbanística al DOGC de 6/5/2005, és anterior al Pla Territorial Parcial
del Camp de Tarragona (PTPCT), definitivament aprovat el 12 de gener de 2010 (DOGC
03/02/2010), i per tant no hi està adaptat.
Atès que el Servei d’Urbanisme d’aquest Ajuntament, en relació a la transformació
urbanística del sòl d’aquest sector de planejament de conformitat amb la legislació
urbanística i a l’adequació als objectius d’equilibri al PTPCT, en data 29 de març de
2022 ha informat el següent:
«Objecte
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L’objecte del Pla parcial del sector C.07 Granja Gil, és el desenvolupament del
sector definit per la Revisió del Pla general d’ordenació de Reus (PGO).
Àmbit d’actuació
El sector s’emplaça a ponent del nucli de Reus, en els terrenys limitats per el Camí
del Roquís al nord, a l’est amb el sector C.04 “CTRA. DE RIUDOMS” pendent de
desenvolupament, al sud amb el barranc del Roquis, i amb el carrer Recasens i
Mercadé a l’oest. Te una superfície, de 63.123 m2 segons el PGO, i de 61.743,70 m2
segons aixecament topogràfic més precís.
Planejament vigent
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- Pel que fa al Planejament territorial
El Pla territorial parcial del Camp de Tarragona (PTPCT), aprovat definitivament el
12 de gener de 2010 per acord del Govern de la Generalitat i publicat al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya núm 5.559, de 3 de febrer de 2010. Inclou els sòls
objecte de l’informe dins el sistema d’assentaments urbans, àrees especialitzades,
ús industrial i / o logístic. No preveu cap determinació especifica per aquest sector.
- Pel que fa al planejament urbanístic
El planejament general vigent a Reus és: la Revisió del pla general d’ordenació de
Reus (PGO), aprovada definitivament, pel Conseller de Política Territorial i Obres
Públiques, en data d’11 de març de 1999 i publicat, a efectes d’executivitat, l’acord
d’aprovació definitiva al DOGC el 30 d’abril de 1999.
Aquest classifica el Sector C.7 GRANJA GIL com a sòl urbanitzable i en regula els
principals paràmetres d’aplicació en l’article 460 i del 394 al 399, de la normativa
del PGO. Concretament en l’article 460 s’estableix que la seva zonificació és
residencial B amb una edificabilitat de 0,6 m2/m2 i una densitat de 50 hab / ha.»
Vist l’informe jurídic de data 30 de març de 2022, que consta a l’expedient.
Atesa la competència prevista a l'article 22.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les Bases del règim local, i 52.2.c) 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.
D'acord amb l'establert a l’article 75.4 del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat
per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, modificat per la Llei 3/2012, del 22 de
febrer, en la redacció donada per la Llei 2/2021, de 29 de desembre, de mesures
fiscals, financeres i administratives del sector públic.
Per tot l’exposat, es proposa al Ple, previ dictamen de la Comissió Informativa de
Serveis de Territori i Urbanisme, l’adopció dels següents acords:
Primer.- Emetre informe favorable en relació a la consulta prèvia al desenvolupament
del Pla parcial urbanístic del sector C.7 Granja Gil de conformitat amb la legislació
urbanística i als objectius d’equilibri del planejament territorial parcial.
Segon.- Elevar-ho a consulta de la Comissió Territorial d’Urbanisme del Camp de
Tarragona, com a òrgan competent per a l’aprovació definitiva."
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Sotmesa la proposta a votació, s'aprova amb 17 vots a favor: ((JxR): Sres./Srs. Pellicer,
Caelles, Cuerba, Caballero, Monseny, Pallarès, (ERC): Sres./Srs. Llauradó, Recasens,
Flores, Prats, Berasastegui, Subirats, (A): Sr. Rubio, Sra. Vázquez, (CS): Sra. García, Sr.
López i (regidor no adscrit): Sr. Meléndez), 3 vots en contra: (CUP): Sres. Llorens,
Fernàndez, Pàmies i 6 abstencions: (PSC-CP): Sres./Srs. Martín, Martínez, Marcos,
Pozuelo, Fort, Agudo.
19. Gestió Urbanística. Informe favorable al desenvolupament del Pla parcial
urbanístic del sector C.3b Barranc dels Capellans a efectes de la consulta
prèvia prevista a l'article 75 del Text refós de la Llei d'urbanisme.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
16/05/2022

"Vist el Pla parcial urbanístic dels sector C.3b Barranc dels Capellans, presentat en
data 11 de novembre de 2021 pel tècnic redactor del projecte, senyor Josep Maria
Castells Cabré, i promogut per ORUÉ INVERSIONES, SL.
Atès que pel que fa al tràmit d’avaluació ambiental, en data 28 d’octubre de 2020, la
Tècnica de l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental va informar que l’esmentat
Pla parcial urbanístic s’ha de sotmetre al procediment d’avaluació ambiental
estratègica simplificada.
Atès que en data 31 de desembre de 2021 es publica al DOGC núm.8575, la Llei
2/2021, de 29 de desembre, de mesures fiscals, financeres, administratives i del
sector públic, que introdueix modificacions al Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat
pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost (TRLU).
Aquesta Llei introdueix, entre d’altres canvis, la incorporació d’un nou apartat 4 al
redactat de l’article 75 del TRLU, referent a la consulta prèvia al desenvolupament del
sòl urbanitzable que, transcrit literalment, diu:
«4. En el cas que el planejament urbanístic general municipal no estigui adaptat als
objectius d'equilibri del planejament territorial parcial, és obligatòria la consulta
prèvia de l'avanç del pla a què fa referència aquest article amb relació als plans
parcials urbanístics que desenvolupin el sòl urbanitzable delimitat o no delimitat.
Amb aquesta finalitat, l'avanç del pla ha d'avaluar la transformació urbanística del
sòl de conformitat amb la legislació urbanística i si aquesta transformació s'adequa
als objectius d'equilibri esmentats atenent tant els sòls ja transformats com els sòls
pendents de transformació.»
Atès que en resulta la necessitat d’adopció d’un acord del ple municipal que emeti
informe avaluant la transformació urbanística del sòl de conformitat a la legislació
urbanística i si aquesta transformació s’adequa als objectius d’equilibri del
planejament territorial parcial.
Atès que la consulta és obligada ja que el Pla general d’ordenació urbana de Reus,
definitivament aprovat l’11 de març de 1999 (DOGC 30/4/1999) i publicat el text de la
seva normativa urbanística al DOGC de 6/5/2005, és anterior al Pla Territorial Parcial
del Camp de Tarragona (PTPCT), definitivament aprovat el 12 de gener de 2010 (DOGC
03/02/2010) i, per tant, no hi està adaptat.
Atès que el Servei d’Urbanisme d’aquest Ajuntament, en relació a la transformació
urbanística del sòl d’aquest sector de planejament de conformitat amb la legislació
urbanística i a l’adequació als objectius d’equilibri al PTPCT, en data 29 de març de
2022 ha informat el següent:

Aquest document ha estat signat electrònicament amb data 16/5/2022
L'autenticitat d'aquest document es pot comprovar a https://serveis.reus.cat/cve mitjançant el CVE: 2022117B6676214F49170CDC0D1E4E79274DC6659CA70516153036

«Objecte
L’objecte del Pla parcial Sector C3b Barranc dels Capellans, és el desenvolupament
del sector definit per la Revisió del Pla general d’ordenació de Reus (PGO).
Àmbit d’actuació
El sector s’emplaça al nord-oest del nucli de Reus, entre el barranc dels Capellans a
l’oest, l’avinguda de Falset al nord, el sòl urbà resultat del desenvolupament del
sector C3a al sud i l’avinguda del Països Catalans a l’est. Amb una superfície,
segons el PGO, de 48.572 m2, i de 48.830 m2 segons aixecament topogràfic més
precís.
Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
16/05/2022

Planejament vigent
- Pel que fa al Planejament territorial
El Pla territorial parcial del Camp de Tarragona (PTPCT), aprovat definitivament el
12 de gener de 2010 per acord del Govern de la Generalitat i publicat al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya núm 5.559, de 3 de febrer de 2010, inclou els sòls
objecte de l’informe dins el sistema d’assentaments urbans en la tipolologia de
teixit, nuclis històrics i les seves extensions, i no preveu cap determinació
especifica per aquesta àrea.
- Pel que fa al planejament urbanístic
El planejament general vigent a Reus és: la Revisió del pla general d’ordenació de
Reus (PGO), aprovada definitivament, pel Conseller de Política Territorial i Obres
Públiques, en data d’11 de març de 1999 i publicat, a efectes d’executivitat, l’acord
d’aprovació definitiva al DOGC el 30 d’abril de 1999.
Aquest classifica el Sector C3b Barranc dels Capellans com a sòl urbanitzable i en
regula els principals paràmetres d’aplicació en l’article 456 i del 388 al 393, de la
normativa del PGO.
Concretament l’article 456 determina una zonificació residencial A, el que
correspon a una edificabilitat bruta de 1,10 m2/m2 i una densitat màxima de 65
hab /Ha.»
Vist l’informe jurídic de data 30 de març de 2022, que consta a l’expedient.
Atesa la competència prevista a l'article 22.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les Bases del règim local, i 52.2.c) 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.
D'acord amb l'establert a l’article 75.4 del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat
per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, modificat per la Llei 3/2012, del 22 de
febrer, en la redacció donada per la Llei 2/2021, de 29 de desembre, de mesures
fiscals, financeres i administratives del sector públic.
Per tot l’exposat, es proposa al Ple, previ dictamen de la Comissió Informativa de
Serveis de Territori i Urbanisme, l’adopció dels següents acords:
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Primer.- Emetre informe favorable en relació a la consulta prèvia al desenvolupament
del Pla parcial urbanístic del sector C.3b Barranc dels Capellans de conformitat amb la
legislació urbanística i als objectius d’equilibri del planejament territorial parcial.
Segon.- Elevar-ho a consulta de la Comissió Territorial d’Urbanisme del Camp de
Tarragona, com a òrgan competent per a l’aprovació definitiva."

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
16/05/2022

Sotmesa la proposta a votació, s'aprova amb 17 vots a favor: ((JxR): Sres./Srs. Pellicer,
Caelles, Cuerba, Caballero, Monseny, Pallarès, (ERC): Sres./Srs. Llauradó, Recasens,
Flores, Prats, Berasastegui, Subirats, (A): Sr. Rubio, Sra. Vázquez, (CS): Sra. García, Sr.
López i (regidor no adscrit): Sr. Meléndez), 3 vots en contra: (CUP): Sres. Llorens,
Fernàndez, Pàmies i 6 abstencions: (PSC-CP): Sres./Srs. Martín, Martínez, Marcos,
Pozuelo, Fort, Agudo.
20. Gestió Urbanística. Informe favorable al desenvolupament del Pla parcial
urbanístic del sector A.10 Mas Cort a efectes de la consulta prèvia prevista a
l'article 75 del Text refós de la Llei d'urbanisme.
"Vist el Pla parcial urbanístic dels sector A.10 Mas Cort, presentat en data 23 de febrer
de 2022 per SOCIEDAD DE GESTION DE ACTIVOS PROCEDENTES DE LA
REESTRUCTURACIÓN BANCARIA, SA (SAREB).
Atès que la Comissió Territorial d’Urbanisme del Camp de Tarragona, en la sessió del
19 de juliol de 2021, va emetre informe sobre la consulta d’avaluació ambiental i que
en data 20 de setembre de 2021 es va notificar a aquest Ajuntament la resolució del
Director dels Serveis Territorials a Tarragona per la qual s’emet l’informe ambiental
estratègic en el sentit que el Pla parcial urbanístic del sector A.10 Mas Cort s’ha de
sotmetre al procediment d’avaluació ambiental estratègica ordinària.
Atès que en data 31 de desembre de 2021 es publica al DOGC núm.8575, la Llei
2/2021, de 29 de desembre, de mesures fiscals, financeres, administratives i del
sector públic, que introdueix modificacions al Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat
pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost (TRLU).
Aquesta Llei introdueix, entre d’altres canvis, la incorporació d’un nou apartat 4 al
redactat de l’article 75 del TRLU, referent a la consulta prèvia al desenvolupament del
sòl urbanitzable que, transcrit literalment, diu:
«4. En el cas que el planejament urbanístic general municipal no estigui adaptat als
objectius d'equilibri del planejament territorial parcial, és obligatòria la consulta
prèvia de l'avanç del pla a què fa referència aquest article amb relació als plans
parcials urbanístics que desenvolupin el sòl urbanitzable delimitat o no delimitat.
Amb aquesta finalitat, l'avanç del pla ha d'avaluar la transformació urbanística del
sòl de conformitat amb la legislació urbanística i si aquesta transformació s'adequa
als objectius d'equilibri esmentats atenent tant els sòls ja transformats com els sòls
pendents de transformació.»
Atès que en resulta la necessitat d’adopció d’un acord del ple municipal que emeti
informe avaluant la transformació urbanística del sòl de conformitat a la legislació
urbanística i si aquesta transformació s’adequa als objectius d’equilibri del
planejament territorial parcial.
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Atès que la consulta és obligada ja que el Pla general d’ordenació urbana de Reus,
definitivament aprovat l’11 de març de 1999 (DOGC 30/4/1999) i publicat el text de la
seva normativa urbanística al DOGC de 6/5/2005, és anterior al Pla Territorial Parcial
del Camp de Tarragona (PTPCT), definitivament aprovat el 12 de gener de 2010 (DOGC
03/02/2010) i, per tant, no hi està adaptat.
Atès que el Servei d’Urbanisme d’aquest Ajuntament, en relació a la transformació
urbanística del sòl d’aquest sector de planejament de conformitat amb la legislació
urbanística i a l’adequació als objectius d’equilibri al PTPCT, en data 29 de març de
2022 ha informat el següent:
«Objecte
Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
16/05/2022

L’objecte del Pla parcial Sector A-10 “Mas Cort”, és el desenvolupament del sector
definit per la Revisió del Pla general d’ordenació de Reus (PGO).
Àmbit d’actuació i descripció de la proposta
El sector s’emplaça a llevant del nucli de Reus, en els terrenys limitats per la TP7225 -carretera de Reus al Morell- al nord, a l’est amb sòl classificat com no
urbanitzable, al sud en part amb sòl no urbanitzable i en part amb el sector A-04”
Carretera de Constantí Nord” ja urbanitzat, a l’oest amb el Barranc del Cementiri
Amb una superfície, segons la modificació del PGO, de 164.810,86 m2, i de
166.373,99 m2 segons aixecament topogràfic més precís.
Planejament vigent
- Pel que fa al Planejament territorial
El Pla territorial parcial del Camp de Tarragona (PTPCT), aprovat definitivament el
12 de gener de 2010 per acord del Govern de la Generalitat i publicat al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya núm 5.559, de 3 de febrer de 2010, inclou els sòls
objecte de l’informe dins el sistema d’assentaments urbans en la tipologia de teixit,
ús industrial i /o logístic.
En els sòls no urbanitzables limítrofs situats a llevant el PTPCT defineix una
estratègia de desenvolupament d’extensió.
- Pel que fa al planejament urbanístic
El planejament general vigent a Reus és: la Revisió del pla general d’ordenació de
Reus (PGO), aprovada definitivament, pel Conseller de Política Territorial i Obres
Públiques, en data d’11 de març de 1999 i publicat, a efectes d’executivitat, l’acord
d’aprovació definitiva al DOGC el 30 d’abril de 1999.
En relació a aquest àmbit és vigent la Modificació puntual del PGO en l’Àmbit del
sector industrial A-10 (MPPGO), aprovada definitivament el 27 d’octubre de 2005,
DOGC 560 de 27 de gener de 2006 _exp RPUC 2005/18416/T_
Com antecedents cal fer esment al “Pla parcial urbanístic del sector industrial A-10”
_que es va tramitar simultàniament a la modificació del PGO_ aprovat
definitivament per la CTUCT en data 22 de maig de 2008, que va restar sense
efecte l’any 2010 al retornar la fiança corresponent al 12% del total del cost de la
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obra urbanitzadora i en conseqüència la CTUCT, en la seva sessió de 18 de
setembre de 2019, va declarar la seva caducitat.»
Vist l’informe jurídic de data 30 de març de 2022, que consta a l’expedient.
Atesa la competència prevista a l'article 22.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les Bases del règim local, i 52.2.c) 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.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
16/05/2022

D'acord amb l'establert a l’article 75.4 del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat
per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, modificat per la Llei 3/2012, del 22 de
febrer, en la redacció donada per la Llei 2/2021, de 29 de desembre, de mesures
fiscals, financeres i administratives del sector públic.
Per tot l’exposat, es proposa al Ple, previ dictamen de la Comissió Informativa de
Serveis de Territori i Urbanisme, l’adopció dels següents acords:
Primer.- Emetre informe favorable en relació a la consulta prèvia al desenvolupament
del Pla parcial urbanístic del sector A.10 Mas Cort de conformitat amb la legislació
urbanística i als objectius d’equilibri del planejament territorial parcial.
Segon.- Elevar-ho a consulta de la Comissió Territorial d’Urbanisme del Camp de
Tarragona, com a òrgan competent per a l’aprovació definitiva."
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova amb 17 vots a favor: ((JxR): Sres./Srs. Pellicer,
Caelles, Cuerba, Caballero, Monseny, Pallarès, (ERC): Sres./Srs. Llauradó, Recasens,
Flores, Prats, Berasastegui, Subirats, (A): Sr. Rubio, Sra. Vázquez, (CS): Sra. García, Sr.
López i (regidor no adscrit): Sr. Meléndez), 3 vots en contra: (CUP): Sres. Llorens,
Fernàndez, Pàmies i 6 abstencions: (PSC-CP): Sres./Srs. Martín, Martínez, Marcos,
Pozuelo, Fort, Agudo.
21. Gestió Urbanística. Aprovació provisional de la Modificació puntual del
Pla parcial urbanístic del sector G.6 «Urbanització Mercader», pel que afecta
a l'illa 1a Bloc AC, presentada per Residencias Reus Resir, SL.
"Vist l’acord adoptat per la Junta de Govern Local d'aquest Ajuntament en sessió de
data 26 de març de 2021, mitjançant el qual es va acordar aprovar inicialment, amb
condicions, la Modificació puntual del Pla parcial urbanístic del sector G.6
«Urbanització Mercader» pel que afecta a l’illa 1a Bloc AC, presentada per Residencias
Reus Resir, SL.
El Pla parcial urbanístic del sector G.6 «Urbanització Mercader», fou aprovat
definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona en la seva sessió
de 20 de novembre de 2002, i publicat al DOGC núm. 3906, de data 17 de juny de
2003.
Amb aquesta modificació puntual es proposa la modificació de la parcel·la situada en
la illa definida pels carrers Pau Gargallo, av. de la Universitat, av. de Salou, i carrer de
l’Agricultura, amb referència cadastral 2162301CF4526C0001UK, i es planteja
augmentar el sostre per a ús comercial i disminuir el sostre per a ús residencial de
l’illa 1a definida en el Pla parcial, mantenint-se el còmput total del sostre, modificantse els corresponents paràmetres normatius.
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Atès que l'esmentada modificació puntual va estar sotmesa a informació pública per
un termini d'un mes mitjançant edicte de convocatòria d’aquesta publicat al Butlletí
Oficial de la Província de Tarragona del 14 d’abril de 2021, al diari El Punt Avui del 10
d’abril de 2021, al tauler d’edictes electrònic, i a la pàgina web d’aquest Ajuntament.
En aquest darrer mitjà també es va poder consultar el contingut íntegre del projecte.
Atès que no s’han formulat al·legacions durant el termini d’informació pública.
Atès que sol·licitats els informes als organismes afectats per raó de llurs competències
sectorials en compliment a l'establert a l'article 85.5 del Text refós de la Llei
d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, a l’expedient consten
emesos els següents:
Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
16/05/2022

- Administrador d’Infraestructures Ferroviàries (Adif): En data 27 d’abril de 2021 emet
informe pel que es conclou que aquest planejament es troba fora de la Zona de
Protecció Ferroviària i per tant no està afectat pel que determina la normativa legal
sectorial ferroviària.
- Unitat de Carreteres a Tarragona de la Demarcació de Carreteres de l’Estat a
Catalunya: El 27 d’abril de 2021 informa que la ubicació i l’àmbit de l’actuació en
relació amb la Xarxa de Carreteres de l’Estat, gestionades per aquesta Unitat, no
afecta a les mateixes, pel que res ha d’indicar-se al respecte.
- Direcció General de Planificació i Avaluació de la Xarxa Ferroviària del Ministeri de
Transports, Mobilitat i Agenda Urbana: En data 4 de juny de 2021 informa que no
existeix cap Estudi Informatiu o Projecte que a curt o mitjà termini pugui afectar a la
citada actuació.
- Direcció General de Comerç: Emet informe de 21 de juny de 2021 amb
prescripcions.
- Direcció General d’Aviació Civil:
favorable amb condicions.

En data 24 de juny de 2021 emet informe

- Direcció General de Protecció Civil: En data 1 de març de 2022 emet informe pel
que es conclou que la Modificació puntual del Pla parcial urbanístic no li són
d’aplicació els condicionats que estableix la Instrucció tècnica de la DGPC (ITMMPP);
es fan una sèrie de recomanacions i s’informa que, si s’escau, caldrà donar
compliment al Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s’aprova el catàleg
d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el
contingut d’aquestes mesures.
Vista la documentació de la Modificació puntual del Pla parcial urbanístic del sector
G.6 «Urbanització Mercader», pel que afecta a l’illa 1a Bloc AC, presentada en data 18
de març de 2022 per Residencias Reus Resir, SL per tal de donar compliment a les
determinacions resultants de l’aprovació inicial i dels informes dels organismes
sectorials afectats, i vist l’informe emès en data 29 de març de 2022 pels Serveis
d’Urbanisme d’aquest Ajuntament, del que resulta que la proposta dona compliment
als paràmetres establerts pel Planejament general per aquest sector, recull les
condicions dels informes sectorials i esmena l’errada descrita en l’acord d’aprovació
inicial.
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Vista la nova documentació presentada per RESIDENCIAS REUS RESIR, SL en dates 1 i
5 d’abril de 2022 i l’informe favorable emès al respecte per l’arquitecta dels Serveis
d’Urbanisme el 6 d’abril de 2022.
Vist l’informe jurídic de 19 de març de 2021, que consta a l’expedient.
Atesa la competència prevista a l'article 22.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les Bases del règim local, i 52.2.c) 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.
D'acord amb l'establert als articles 85, 96 i concordants del Decret Legislatiu 1/2010,
de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme.
Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
16/05/2022

Per tot l’exposat, es proposa al Ple, previ dictamen de la Comissió Informativa de
Serveis de Territori i Urbanisme, l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar provisionalment la Modificació puntual del Pla parcial urbanístic del
sector G.6 «Urbanització Mercader» pel que afecta a l’illa 1a Bloc AC, presentada per
Residencias Reus Resir, SL.
Segon.- Elevar-ho a la Generalitat de Catalunya als efectes de la seva aprovació
definitiva.
Tercer.- Contra el present acord no procedeix interposar cap tipus de recurs, atès que
es tracta d’un acte de tràmit no qualificat."
L’alcalde dona la paraula a la Sra. Berasategui que fa una INTERVENCIÓ per exposar
l’assumpte. Seguidament l’alcalde dona la paraula a la Sra. Pàmies que fa una
INTERVENCIÓ respecte aquest assumpte.
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova amb 17 vots a favor: ((JxR): Sres./Srs. Pellicer,
Caelles, Cuerba, Caballero, Monseny, Pallarès, (ERC): Sres./Srs. Llauradó, Recasens,
Flores, Prats, Berasastegui, Subirats, (A): Sr. Rubio, Sra. Vázquez, (CS): Sra. García, Sr.
López i (regidor no adscrit): Sr. Meléndez), 3 vots en contra: (CUP): Sres. Llorens,
Fernàndez, Pàmies i 6 abstencions: (PSC-CP): Sres./Srs. Martín, Martínez, Marcos,
Pozuelo, Fort, Agudo.
22. Gestió Urbanística. Aprovació provisional de la Modificació puntual del
Pla parcial urbanístic del subsector 2 del sector H.9 «Aigüesverds II»,
presentada per la Junta de Compensació.
"Vist l’acord adoptat per la Junta de Govern Local d'aquest Ajuntament en sessió de
data 26 de febrer de 2021, mitjançant el qual es va acordar aprovar inicialment, amb
condicions, la Modificació puntual del Pla parcial urbanístic del subsector 2 del sector
H.9 «Aigüesverds II», promoguda per la Junta de Compensació.
El Pla parcial urbanístic del subsector 2 del sector H.9 «Aigüesverds II» fou aprovat
definitivament pel Ple d’aquest Ajuntament en sessió de data 26 de gener de 2007, i
publicat al BOP de Tarragona núm. 18, del 22 de gener de 2008.
Aquesta modificació puntual, segons resulta de la memòria document presentat, té
com a objectius:
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- Facilitar la gestió d’un subsector que actualment constitueix la darrera fase a
executar d’un desenvolupament urbanístic molt més ampli, format pel Pla parcial
Residencial H.9 “Aigüesverds I”, el Plan Parcial “Aigüesverds II” del que el subsector
2 és una part i el camp de golf Aigüesverds.
- Compatibilitzar el manteniment de part de les petites edificacions preexistents d’ús
residencial en el subsector (concentrades bàsicament en l’Àrea B) amb l’ordenació i
el desenvolupament urbanístic previstos.
- Facilitar el desenvolupament del Subsector als propietaris amb edificacions
preexistents a conservar.
- Reducció de l’edificabilitat adjudicada en aquesta nova tipologia de finques.
- Ajustament de l’edificabilitat adjudicada en la resta de Tipologies.
- Equilibri en l’edificabilitat total del Subsector.
- Modificació del traçat de la vialitat i de la zonificació en l’Àrea C.
- Ajustament de la superfície de zones verdes en l’Àrea A.
- Increment del sòl de sòl de cessió de sistemes.
- Reducció dels costos associats al desenvolupament urbanístic del Subsector 2.
Atès que pel que fa al procediment d’avaluació ambiental, mitjançant Resolució de la
Directora dels Serveis Territorials a Tarragona del Departament de Territori i
Sostenibilitat de data 16 de juliol de 2020, es va determinar que la Modificació puntual
del Pla parcial urbanístic del subsector 2 del sector H.9 «Aigüesverds II», no té efectes
significatius sobre el medi ambient i, per tant, no s’ha de sotmetre a avaluació
ambiental estratègica.
Atès que l'esmentada modificació puntual va estar sotmesa a informació pública per
un termini d'un mes mitjançant edicte de convocatòria d’aquesta publicat al Butlletí
Oficial de la Província de Tarragona del 17 de març de 2021, al diari El Punt Avui del 12
de març de 2021, al tauler d’edictes electrònic, i a la pàgina web d’aquest Ajuntament.
En aquest darrer mitjà també es va poder consultar el contingut íntegre del projecte.
Atès que s’han formulades les al·legacions següents:
1. Registre General d’Entrada núm. 2021028003, de 18 de març de 2021: Ruben
Ventura Linuesa, president de la Comunitat de Propietaris M10.1 c/ Magnòlies, núm. 68-10, que fa referència a la parcel·la CS1 de 74,21 m2, destinada a serveis tècnics.
2. Registre General d’Entrada núm. 2021038551, de 16 d’abril de 2021: Josep Marsal
Sans, Joan Marsal Sans, Concepció Marsal Sans, Jordi Marsal Sans, Bernat Calvó Marsal
Sans, i Francesc Xavier Marsal Sans, que bàsicament fa referència a diversos
aspectes relatius a valoracions econòmiques, sostre adjudicat a la finca C2.1, quadre
comparatiu, marc normatiu, conservació del pi existent, inclusió d’una finca en l’àmbit,
xarxa de sanejament i vialitat.
3. Registre General d’Entrada núm. 2021049587, d’11 de maig de 2021: José Maria
Caballe Riba (TEL PROTUR, SL) rep. per Jaume de la Cruz Ventura, amb la que es
proposa fer una sèrie d’ajustaments a la finca B2.2.
Vist l’informe d’1 de juny de 2021 del redactor de la modificació puntual del Pla parcial
urbanístic de proposta de resposta a les al·legacions formulades, presentat en data 7
de juny de 2021 per la Junta de Compensació, del que resulta la proposta d’estimació
de l’al·legació formulada per TEL PROTUR, SL relativa als ajustaments de la finca
B2.2, i la desestimació de la resta per ser qüestions pròpies de l’instrument de gestió
posterior, de viabilitat econòmica del pla o quedar excloses de l’àmbit objecte de la
present modificació puntual.
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Atès que sol·licitats els informes als organismes afectats per raó de llurs competències
sectorials en compliment a l'establert a l'article 85.5 del Text refós de la Llei
d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, a l’expedient consten
emesos els següents:
- Departament de Cultura: En data 22 d’abril de 2021 emet informe favorable amb
condicions i recomanacions.
- Direcció General d’Aviació Civil: El 28/05/2021 emet informe favorable pel que fa a
les servituds aeronàutiques sempre i quan les construccions proposades o objectes
fixes (postes, antenes, cartells, etc.) no vulnerin les serviduds aeronàutiques.
Signat electrònicament
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- Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural: El 03/06/2021 emet
informe favorable, si bé recorda que caldrà tenir en compte la possible existència
d’infraestructures de reg (canonades, etc).
- Autoritat Territorial de la Mobilitat: Emet informe el 10/06/2021 pel que es conclou
que no és necessària la redacció d’estudi d’avaluació de la mobilitat generada.
- Direcció General de Protecció Civil: El 31/05/2021 informa que no es consideren
d’aplicació condicions per al control de la implantació de nous elements vulnerables
en els espais objecte d’aquesta modificació puntual del pla parcial urbanístic.
- Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments: El 19/06/2021 emet
informe desfavorable atès que les condicions de seguretat contra incendis prevista
a la documentació tècnica no són suficients. En data 10/02/2022, a la vista de la
nova documentació tramesa, emet un segons informe en sentit favorable.
- Agència Catalana de l’Aigua: El 20/07/2021 emet informe desfavorable per manca
d’actualització i/o confirmació en relació a l’abastament i al sanejament i caldrà que
l’avaluació econòmica del pal inclogui el cost de la taxa de sanejament. Examinada
la nova documentació aportada, l’Agència Catalana de l’Aigua emet el 22/11/2021
un segon informe en sentit favorable.
Vista la documentació de la Modificació puntual del Pla parcial urbanístic del subsector
2 del sector H.9 «Aigüesverds II», presentada per la Junta de Compensació en data 11
d’octubre de 2021 per tal de donar compliment a les determinacions resultants de
l’aprovació inicial i dels informes dels organismes sectorials afectats, i resultat de les
al·legacions, i vist l’informe favorable emès el 29 de març de 2022 per l’arquitecta
dels Serveis d’Urbanisme.
Vista la nova documentació presentada per la Junta de Compensació en data 1 d’abril
de 2022 i l’informe emès al respecte per l’arquitecta dels Serveis d’Urbanisme de 5
d’abril de 2022.
Vist l’informe jurídic de data 19 de febrer de 2021, que consta a l’expedient.
Atesa la competència prevista a l'article 22.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les Bases del règim local, i 52.2.c) 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.
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D'acord amb l'establert als articles 85, 96 i concordants del Decret Legislatiu 1/2010,
de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme.
Per tot l’exposat, es proposa al Ple, previ dictamen de la Comissió Informativa de
Serveis de Territori i Urbanisme, l’adopció dels següents acords:
Primer.- Estimar les al·legacions formulades en data 11 de maig de 2021 per TEL
PROTUR, SL i desestimar les formulades el 18 de març de 2021 per la Comunitat de
Propietaris M10.1 i el 16 d’abril de 2021 pels Srs. Josep Marsal Sans, Joan Marsal Sans,
Concepció Marsal Sans, Jordi Marsal Sans, Bernat Calvó Marsal Sans, i Francesc Xavier
Marsal Sans, d’acord amb les consideracions resultants de l’informe d’1 de juny de
2021 del tècnic redactor, el qual s’annexa com a fonament d’aquest acord.
Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
16/05/2022

Segon.- Aprovar provisionalment la Modificació puntual del Pla parcial urbanístic del
subsector 2 del sector H.9 «Aigüesverds II», presentada per la Junta de Compensació.
Tercer.- Elevar-ho a la Generalitat de Catalunya als efectes de la seva aprovació
definitiva.
Quart.- Contra el present acord no procedeix interposar cap tipus de recurs, atès que
es tracta d’un acte de tràmit no qualificat."
L’alcalde dona la paraula a la Sra. Berasategui que fa una INTERVENCIÓ per exposar
aquest assumpte.
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova amb 17 vots a favor: ((JxR): Sres./Srs. Pellicer,
Caelles, Cuerba, Caballero, Monseny, Pallarès, (ERC): Sres./Srs. Llauradó, Recasens,
Flores, Prats, Berasastegui, Subirats, (A): Sr. Rubio, Sra. Vázquez, (CS): Sra. García, Sr.
López i (regidor no adscrit): Sr. Meléndez) i 9 abstencions: ((PSC-CP): Sres./Srs. Martín,
Martínez, Marcos, Pozuelo, Fort, Agudo i (CUP): Sres. Llorens, Fernàndez, Pàmies)
PROPOSTES DELS GRUPS MUNICIPALS
23. Proposta de declaració del GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS DE REUS (CS)
referent a la reducció de la inflació.
"La inflación está siendo la protagonista por los elevados datos que se están
conociendo en estos meses. La escasez de algunos suministros, los problemas en las
cadenas de producción globales junto al creciente coste de la energía han provocado
que el IPC haya alcanzado la cifra del 9,8 %, cifra que asfixia a las familias haciéndoles
ser más pobres y generando más desigualdad social.
En el mercado energético la primera crisis de precios se produjo en el mercado de la
electricidad con la borrasca Filomena en enero de 2021 y la subida no ha cesado,
alcanzando precios históricos. El precio de la electricidad en el mercado mayorista
(pool) alcanzó el martes 8 de marzo de 2022 los 544,98 euros/MWh en el que ha sido
su precio más alto desde que existen registros. La semana pasada, el martes 12 de
abril de 2022, el precio de la electricidad en el mercado mayorista (pool) alcanzó los
237,30 euros/MWh. Además, el precio de la electricidad está condicionado por el
precio del gas que últimamente es también prohibitivo. A la crisis estructural de los
canales de suministros de gas argelino y ruso, se ha añadido la invasión de Ucrania
por Rusia que ha provocado una mayor subida del precio del gas.
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El gas europeo marcaba un nuevo récord histórico el pasado 9 de marzo de 2022 y
cerraba el día por encima de los 215 euros/MWh con un fuerte pico de 345 euros/MWh.
A esto hay que añadir que el petróleo también ha subido. El barril de Brent, que marca
la referencia para el petróleo en el mercado europeo, ha llegado a alcanzar picos de
139 dólares. Si se compara con el año pasado, la subida es abismal porque el precio
del petróleo casi se ha triplicado en un año, pasando de los 50,3 dólares de principios
de 2021 a 139 dólares. Esas subidas se han trasladado al precio de la gasolina. Así,
por ejemplo, el sábado 16 de abril de 2022 el litro de gasolina de 95 octanos en
Cataluña costaba de media 1,796 euros/litro, lo que supone una subida de más del
30% respecto a las mismas fechas del año pasado.
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Como se ha visto, la inflación viene castigando más severamente a los ciudadanos con
menos capacidad económica ya que pierden poder adquisitivo y para evitar la pérdida
de poder adquisitivo el sector público debe revalorizar algunas prestaciones como las
pensiones para evitar esa pérdida de poder adquisitivo. Debido a la inflación una
misma cantidad nominal de dinero conlleva una menor capacidad económica
comparada con años anteriores.
Dado el contexto que estamos viviendo los poderes públicos no se están adaptando a
los nuevos precios y deben hacerlo. De modo que para adaptarse se debería actuar
sobre el IRPF por su impacto directo sobre la renta disponible de los hogares. Los
umbrales actuales de la escala general del IRPF no se han modificado desde el 1 de
enero de 2015. Sin embargo, desde enero de 2015 a diciembre de 2021 (último dato
disponible en la web del INE), el IPC ha aumentado un 12,8%. De modo que muchos
contribuyentes por efecto de la variación nominal de sus ingresos están pagando
ahora un tipo impositivo superior al que debieran sin haber incrementado realmente
su capacidad económica lo cual les repercute muy negativamente.
Por todos estos motivos, el Grupo Municipal de Ciudadanos propone adoptar los
siguientes
ACUERDOS:
Primero.- Instar al Gobierno de España a deflactar la tarifa del IRPF para ajustar los
tramos de la escala de ese impuesto a la evolución de la inflación y a la capacidad
económica real de los contribuyentes.
Segundo.- Instar al Gobierno de España la aplicación urgente de la reducción del IVA
en la factura eléctrica, en el suministro del gas y sobre los carburantes del 21% al tipo
superreducido del 4%."
L'alcalde dona la paraula al Sr. López per exposar la proposta i seguidament ES
PRODUEIX DEBAT.
Sotmesa la proposta a votació, es rebutja amb 2 vots a favor: (CS): Sra. García, Sr.
López i 24 vots en contra: ((JxR): Sres./Srs. Pellicer, Caelles, Cuerba, Caballero,
Monseny, Pallarès, (ERC): Sres./Srs. Llauradó, Recasens, Flores, Prats, Berasastegui,
Subirats, (A): Sr. Rubio, Sra. Vázquez, (PSC-CP): Sres./Srs. Martín, Martínez, Marcos,
Pozuelo, Fort, Agudo, (CUP): Sres. Llorens, Fernàndez, Pàmies i (regidor no adscrit): Sr.
Meléndez)
24. Proposta de declaració del GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA
D’UNITAT POPULAR (CUP) per a una Escola pública i en català.
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"La immersió lingüística en català ha estat, des dels seus orígens a Santa Coloma de
Gramenet, un model de referència de l’escola catalana. El model es basa en principis
pedagògics, permet el ple domini competencial tant del català com del castellà, cerca
la no segregació per motiu de llengua, així com la cohesió social, i ha comptat amb un
ampli consens social i polític.
Fa setmanes, es feia pública la sentència ferma del TSJC que estableix un mínim del
25% del castellà a les aules, donant dos mesos a la Generalitat per a implementar-la i
que, finalment ho farà possible amb la proposta de modificació de la Llei de Política
Lingüística.
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Un cop més, la maquinària judicial de l'Estat s'imposa sobre la voluntat del poble
català, en aquest cas a causa de la demanda que el Ministeri d'Educació va fer l'any
2015 per tal que es fes efectiva la vehicularitat del castellà a les escoles catalanes que
havia determinat la sentència del Tribunal Constitucional del 2010, i la retirada de la
qual els partits parlamentaris catalans, amb la seva inoperància habitual, es van
oblidar de negociar a nivell estatal quan en van tenir l'oportunitat.
Fa pocs dies, ERC, Junts, PSC i Comuns, van presentar la proposició de modificació de
la Llei de Política lingüística, que anomenem a l’inici d’aquesta exposició, amb
l'objectiu d'aplicar la sentència del TSJC, donant al castellà rang de vehicular i
traslladant als centres la competència per determinar percentatges de cada llengua
segons la seva "realitat sociolingüística".
És per això que considerem que aquesta proposta suposa el punt final al model
d'immersió, que ja ha estat progressivament desmantellat des de fa anys i que
trasllada la responsabilitat als equips directius, desemparant les docents de possibles
denúncies o pressions, i sobretot, que no compta amb el consens necessari entre la
comunitat educativa.
És per això que des del grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular de Reus
proposem l’adopció dels següents ACORDS:
1- Manifestar el ferm compromís del Consistori amb el sistema d’immersió lingüística
com a eina principal de protecció de la llengua catalana.
2- Rebutjar qualsevol atac al model d’immersió lingüística i acompanyar la defensa de
l’escola en català com a eina clau per a la cohesió social i la igualtat d’oportunitats.
Exigir al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya que no acati la
imposició del 25% de castellà a les aules de les escoles i instituts del nostre país.
3- Reclamar als grups parlamentaris d’ERC, Junts, PSC i Comuns que retirin la
proposició per modificar la Llei de Política Lingüística amb l’objectiu d’aplicar la
sentència del TSJC.
4- Emplaçar el Govern de la Generalitat a obrir un procés de debat ampli amb el
conjunt dels agents socials: professionals de l'educació, famílies i estudiants, per
consensuar amb aquests el futur del model lingüístic, que ha de basar-se en el català
com a llengua vehicular, ha de comptar amb els recursos suficients, especialment de
suport a l’alumnat com ho són les aules d’acollida i continuar garantint la cohesió
social i la pervivència de la llengua.
5- Assumir les següents peticions que la comunitat educativa ha reivindicat durant les
jornades de vaga dels dies 15, 16, 17, 29 i 30 de març: Destinar com a mínim el 6%
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del PIB a educació, revertir les diferents retallades que s’han patit durant els últims
anys, la retirada de l’ordre de calendari escolar, el no al nou currículum, l’estabilització
real del personal interí i pacte d’estabilitat, l’assumpció de responsabilitat del
Departament en la defensa de la immersió lingüística i cobertura legal de tot el
personal dels centres
6- Donar suport a la tasca que fan els nostres equips de docents dels nostres centres
educatius del municipi, posant a la seva disposició els recursos que com a
administració local tenim a l’abast per reforçar l’ús del català a les aules.
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7- Comunicar aquests acords a la premsa, al govern de la Generalitat, a la Conselleria
d’educació, als grups parlamentaris d’ERC, Junts, PSC i Comuns, als centres educatius
de la ciutat de Reus, al Consell Escolar Municipal (futur Consell Educatiu de Ciutat) i a
les entitats de promoció per la llengua.»
L’alcalde dona la paraula a la Sra. Llorens que fa una INTERVENCIÓ per exposar la
proposta i seguidament ES PRODUEIX DEBAT.
Sotmesa la proposta a votació, es rebutja amb 3 vots a favor: (CUP): Sres. Llorens,
Fernàndez, Pàmies i 23 vots en contra: ((JxR): Sres./Srs. Pellicer, Caelles, Cuerba,
Caballero, Monseny, Pallarès, (ERC): Sres./Srs. Llauradó, Recasens, Flores, Prats,
Berasastegui, Subirats, (A): Sr. Rubio, Sra. Vázquez, (PSC-CP): Sres./Srs. Martín,
Martínez, Marcos, Pozuelo, Fort, Agudo, (CS): Sra. García, Sr. López i (regidor no
adscrit): Sr. Meléndez)
Seguidament a les 14:50 h la presidència estableix un recés en la sessió, que es
reinicia a les 15:50 h amb el tractament del següent punt de l’ordre del dia:
En aquest moment el Sr. Martín excusa la seva absència i abandona la sessió.
25. Proposta de declaració del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS
SOCIALISTES DE CATALUNYA – CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP)
referent al foment i al finançament de l’educació dels 0 als 3 anys.
"Aquesta moció treballa els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) marcats
per l’ONU:
Núm. 4: Garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure
oportunitats d’aprenentatge durant tota la vida per a tothom.
Núm. 10: Reduir la desigualtat en i entre els països.
La universalitat i inversió en l’educació infantil és una de les mesures més importants
de les polítiques educatives per promoure el dret a l’educació i la igualtat
d’oportunitats. Tota l’evidència acadèmica i d’organismes internacionals avalen els
avantatges i el valor social d’invertir en l’atenció socioeducativa de la petita infància
0-6 anys. Diversos estudis demostren que la inversió en la primera infància obté el
retorn més alt, respecte a altres edats, en benefici a l’Estat i als ciutadans (Heckman,
2011). També, a nivell espanyol la rendibilitat social de l’educació primerenca va ser
de més de 4 vegades el seu cost (Van Huizen, Dumhs i Plantega, 2016). Així mateix,
l’Agenda 2030 incorpora l’educació infantil com a objectiu específic i defensa la seva
universalitat i accessibilitat.
El Parlament va aprovar la Llei 5/2004 de creació de llars d’infants de qualitat. En
compliment d’aquesta Llei, el 2005, es va signar el Primer Acord-marc referent al
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finançament per a la creació de noves places públiques i per al sosteniment
d'aquestes, en els centres de titularitat de les corporacions locals, on s’establia una
aportació de la Generalitat de 5.000 euros per plaça creada i de 1.800 euros any per al
sosteniment de la plaça.
També, complementàriament, es va impulsar una important línia d’ajuts destinats a la
població desafavorida, fins a un màxim de 1.350 € anuals. Finalitzat el termini del
Primer Acord-marc, el 2010, es va signar el Segon Acord-marc per garantir el
finançament de les places dels ajuntaments amb el mateix import de 1.800 euros any
per plaça.
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Per contra, en els darrers 10 anys, els successius governs de la Generalitat de
Catalunya han desatès l’educació dels 0 als 3 anys, malgrat tractar-se d’una
competència exclusiva. L’any 2013 el Govern va disminuir en més d’un 50% les
aportacions de la Generalitat per al funcionament ordinari de les llars d’infants
municipals, passant dels 1.800 euros a menys de 900 per plaça i curs. L’any 2015, es
van eliminar també els ajuts per l’escolarització dels infants en situacions
econòmiques desafavorides, i el finançament de les escoles bressol va passar a 0
euros. Una situació que ja vam denunciar i vam portar al ple per perquè l’Ajuntament
reclamés aquests diners. Una denuncia per part del consistori que, tal com ja vam
comunicar, va arribar massa tard i va impedir demanar la totalitat dels diners que
pertocaven.
Del curs 2012-13 al 2018-19, els ajuntaments, que havien estat els grans impulsors de
l’escola bressol pública, d’alta qualitat i assequible, van haver d’assumir la major part
del cost financer que per competència correspon a la Generalitat, a qui li pertoca, a
més, establir la planificació de l’oferta de places i el seu finançament d’acord amb la
Llei d’Educació de Catalunya (LEC). No es va recuperar l’ajuda de la Generalitat fins al
curs 2019-2020, amb una aportació de 1.300 euros i que, avui dia, encara no arriba a
la corresponsabilitat acordada amb els ajuntaments en el seu dia. I, a més, estan
finançant els ajuntaments a curs passat, incomplint la normativa.
L’etapa educativa d’atenció a la primera infància ha d’esdevenir una de les prioritats
de les polítiques públiques del Govern de la Generalitat. Les administracions han de
garantir un servei educatiu dels 0 als 3 anys de qualitat a tota la població, en unes
condicions d’equitat social i territorial, atenint-nos a un principi de corresponsabilitat
amb els ens municipals i la comunitat educativa.
En aquest sentit, els i les socialistes van entregar a la Generalitat un pla en el qual es
concreta una proposta de marc estable de governança, coordinació i finançament, en
base a l’experiència de Govern d’anteriors legislatures on es van arribar a crear
40.493 places públiques, entre el 2004-2012. Cal destacar que, en el cas de Reus,
l’última escola bressol municipal va obrir el 2009 i des d’aleshores s’han perdut 16
places públiques d’Escoles Bressol Municipals, en favor de les privades. A més, si
tenim en compte també les places subvencionades per l’Ajuntament, s’han de
considerar també les 156 que es van perdre el 2013 pel tancament de la Llar
Municipal del Roser.
Per tant, en total s’han perdut 172 places, sumant les públiques i les subvencionades.
És important dotar de més places o crear noves escoles bressol municipal per poder
respondre a la demanda que podria incrementar amb les noves subvencions i que
l’actual curs ja ha deixat 52 infants sense plaça.
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El passat 1 d’abril, es va signar el Tercer Acord-marc per a la implementació del
finançament del cost d'escolarització per a les famílies d’infants a i2 a les llars
d’infants i escoles bressol de titularitat municipal i per avançar cap a la incorporació
del finançament del primer i segon curs del primer cicle d’educació infantil (i0 i i1).
En l’acord s’estableix un finançament de 1.600 € any per plaça per fer front a la part
d’aportació de les famílies d’I2 i el mateix import de 1.600 € de mòdul de finançament
de la Generalitat. Malgrat que l’acord és una fita positiva per reduir substancialment
l’aportació de les famílies, infrafinança el sosteniment del servei i amaga un canvi de
model de gestió, organització i finançament de les escoles bressol municipals.
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El 2005, la base del càlcul del cost de funcionament de la plaça 0-3 anys va ser 5.400
€ per any, en aquests moments la base del càlcul de la plaça ha estat 3.734,51 €
perquè s’hi han restat els serveis complementaris i les despeses de manteniment, fent
una analogia competencial als centres de primària. Segons el tercer Acord-marc el
Departament només finançarà les hores d’escolarització.
Per altra banda, l’anunci respecte de la voluntat de finançar les aportacions de les
famílies d'Infantil 2 anys a les escoles bressol municipals, amb l'actual oferta limitada
de places pot generar majors graus de desigualtats i un tractament diferenciat i
exclusió dels infants. Per tot això, és imprescindible abordar la universalització
mitjançant el creixement del nombre de places públiques on estableixi el nou mapa
d’escolarització 0-3 anys de Catalunya, millorar el finançament de les places actuals i
avançar vers el finançament complet del terç del cost de la plaça corresponent a les
famílies.
De manera prioritària, els ajuntaments han de poder tenir la concreció dels imports de
finançament de l’acord normatiu, dels nivells 0 a 3 anys, així com les dates del
pagament pendent del curs 2021-2022, abans de l’estiu, per poder fer front a les
despeses del proper curs, i el model clar d’implementació del servei dels 0 als 3 anys.
Per aquests motius, des del Grup Municipal Socialista de Reus instem a l’aprovació pel
ple dels següents acords:
PRIMER.- Instar el govern de la Generalitat de Catalunya a abordar la universalització
de l’Educació infantil, mitjançant el creixement del nombre de places públiques a on
estableixi el nou Mapa de 0-3 anys de Catalunya, millorant el finançament de les
places actuals i, posteriorment, avançar vers el finançament complet del terç del cost
de la plaça corresponent a les famílies.
SEGON.- Dotar d’estabilitat jurídica i financera aquesta etapa educativa, inclosos els
nivells 0 i 1 anys, mitjançant un Acord de govern on es garanteixi els imports concrets
del finançament de les escoles bressol municipal durant els propers anys i establint
convenis específics entre cada corporació local i el Departament d’Educació, en base
al reconeixement que les escoles bressol són competència de la Generalitat, a qui
pertoca establir l’oferta de places i el seu finançament, d’acord amb la Llei d’Educació
de Catalunya (LEC), tot respectant també el principi d’autonomia local atès que és un
servei públic de titularitat municipal.
TERCER.- Aportar el cost total del que suposa el servei complet de les escoles bressol
municipals, incrementant l’aportació dels 1.600 euros en base al cost real del servei i
incloent el finançament de l’esforç de les polítiques socials dels ajuntaments (tarifació
social, ajudes i beques) i atenent l’IPC anual.
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QUART.- Garantir a les administracions locals el pagament dels deutes pendents
derivats de les depeses efectuades pel funcionament i les places d’escoles bressol que
correspon al Govern de la Generalitat.
CINQUÈ.- Assegurar que l’actual Model del servei públic de qualitat d’educació 0-3
anys s’implementi mitjançant els centres públics de 0-3 anys dels ajuntaments i de la
Generalitat i del seu foment.
SISÈ.- Generar una línia de recursos econòmics i ajuts per cobrir tant el suport
educador que requereixen els infants amb necessitats educatives especials, com la
cobertura alimentària i/o d’acollida per als infants de famílies vulnerables, evitant
l’exclusió per motius socioeconòmics.
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SETÈ.- Elaborar un nou Mapa i fomentar i facilitar la creació de noves places
d’escolarització de 0 a 3 anys, aprofitant l’important finançament dels Fons Europeus
de recuperació, especialment a Reus on, el curs passat, 52 alumnes es van quedar
sense plaça, amb l’objectiu d’avançar cap a la universalització d’aquesta etapa
educativa en els propers anys, vetllant per l’equilibri territorial i tenint en compte
l’oferta de les llars d’infants privades sense afany de lucre, com és el cas de la Llar
d’Infants Maria Assumpció Cuadrada.
VUITÈ.- Donar trasllat dels presents acords al Govern de la Generalitat de Catalunya,
als grups polítics del Parlament de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i a
la Federació de Municipis de Catalunya, a les quatre diputacions, a l’aFFaC, a CCOO, a
UGT i a USTEC.»
L’alcalde dona la paraula a la Sra. Agudo que fa una INTERVENCIÓ per exposar la
proposta i seguidament ES PRODUEIX DEBAT.
Sotmesa la proposta a votació, es rebutja amb 11 vots a favor: ((PSC-CP): Sres./Srs.
Martínez, Marcos, Pozuelo, Fort, Agudo, (CUP): Sres. Llorens, Fernàndez, Pàmies (CS):
Sra. García, Sr. López i (regidor no adscrit): Sr. Meléndez) i 14 vots en contra: ((JxR):
Sres./Srs. Pellicer, Caelles, Cuerba, Caballero, Monseny, Pallarès, (ERC): Sres./Srs.
Llauradó, Recasens, Flores, Prats, Berasastegui, Subirats, (A): Sr. Rubio, Sra. Vázquez)
26. Proposta de declaració del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS
SOCIALISTES DE CATALUNYA – CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP) per
activar i recuperar els centres de salut i socials públics que s’han aturat en
els últims anys.
"Aquesta moció treballa els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) marcats
per l’ONU:
Núm. 3: Garantir una vida sana i promoure el benestar per a totes les persones a totes
les edats.
Núm. 10: Reduir la desigualtat en i entre els països.
Núm. 11: Aconseguir que les ciutats siguin inclusives, segures, resilients i sostenibles.
La pandèmia ha estat l’excusa perfecte d’aquest govern per paralitzar, deixar en
l’oblit i cancel·lar projectes que són molt importants per la ciutat, però també per
intentar tancar espais i serveis que són imprescindibles per als reusencs i reusenques.
Aquest ha estat el cas del dispensari del barri Gaudí, el qual es va tancar per l’estat
d’alarma declarat per l’alt risc de transmissió de la Covid-19 l’any 2020 i que, dos anys
després, encara no s’ha reobert, tot i el servei essencial que oferia al barri.
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A més, recentment hem conegut que la Generalitat està estudiant les necessitats de
salut del barri Gaudí respecte a aquest consultori, un estudi que trobem completament
innecessari per justificar la reobertura, ja que el consultori cobreix les necessitats
sanitàries d’aquest barri reusenc en el qual viuen unes 3.800 persones.
En tot cas, aquest estudi ha de servir per dimensionar i situar un nou CAP en aquest
barri. Ara, tots aquells que necessiten atenció mèdica s’han de desplaçar fins al CAP
Llibertat i els veïns i veïnes d’edat més avançada sovint deixen de banda anar al
metge perquè no tenen ningú proper que els pugui acostar ni un servei de bus
adequat. Aquesta situació és completament impensable en un municipi com Reus, que
ha de tenir uns serveis bàsics de primera en tota la ciutat i no només al centre.
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En aquesta línia, també és important assenyalar que la Generalitat i el govern de Reus
estan endarrerint el desdoblament del CAP Sant Pere des de l’any 2014, quan es va
fixar en els pressupostos de la Generalitat, però no es va calendaritzar i, per tant, es
va perdre aquesta partida pressupostària, quedant en un calaix del qual encara no
s’ha rescatat. En el període electoral del 2019 va tornar a sortir a la llum el projecte
que, inicialment, havia d’anar a l’antic hospital, però que el 2019, a petició d’Esquerra,
seria de construcció nova en un solar del barri.
Tot i les diverses propostes, el resultat segueix sent el mateix que el del 2014, un
projecte de desdoblament sense materialitzar-se i un govern que no consta que lluiti
de forma efectiva per dotar a la ciutat d’aquest nou CAP. A sobre, a l’antic hospital s’hi
ha derivat el CMQ, en el qual, tot i no pagar lloguer, des de l’Ajuntament ens toca
pagar més de 2 milions d’euros de dèficit, i bona part de culpa la té el fet de tenir
dues instal·lacions obertes, ja que encara no s’ha fet el trasllat al 100% i que, a més,
encara haurem de pagar la instal·lació del carrer Guadí fins acomplir els 10 anys.
Una negociació molt perjudicial pel CMQ. I sort que tenim una gerent que va ocupar el
càrrec d’urgència per fer que el CMQ no sigui deficitari. Hem perdut una oportunitat
magnífica per tenir un CAP Sant Pere de primera qualitat a l’antic hospital, i al seu lloc
tenim un CMQ que any rere any ens costa diners per la nefasta gestió que se’n fa des
de la remodelació sanitària que va imposar el CatSalut i, a sobre, un CAP Sant Pere
saturat i amb el projecte de desdoblament completament abandonat.
Finalment, el tercer equipament en Atenció Social establert als barris que també s’ha
de potenciar és la residència Horts de Miró on, segons va anunciar la Generalitat als
mitjans de comunicació, a finals del passat mes s’ha deixat d’utilitzar la quarta planta
per a malalts de Covid. Atès que ara s’ha de trobar buida, demanem que s’agilitzin els
tràmits per a tornar-la a obrir i poder oferir les places a aquelles persones que no
poden estar a casa seva i necessiten una atenció sanitària permanent.
El que no es pot permetre Reus és que la residència, inaugurada el 2019, estigui un
altre any sense funcionar al 100%, tal com es pretén des de la Generalitat, on, igual
que amb el dispensari del barri Gaudí, també volen fer un estudi sobre les seves
necessitats. Cal recordar que des del PSC fa anys que insistim en l’obertura total de la
residència CAPI Horts de Miró, amb una moció presentada l’any 2018 per a la seva
inauguració immediata i el juliol del 2019, novament per instar a la seva obertura,
que, encara que parcialment, es va acabar produint. Ara, tres anys més tard, seguim
demanant que el centre sanitari estigui al 100% del seu funcionament, perquè la
demanda de places en residències no disminueix i el que no podem fer és limitar a la
ciutadania d’un servei públic com aquest, obligant-los, a aquells que s’ho poden
permetre, a fer cap a residències privades.
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Per tot l’exposat, des del Grup Municipal Socialista de Reus instem que el ple aprovi
els següents acords:
PRIMER. Instar a la Generalitat a reobrir el dispensari del barri Gaudí enguany donada
la seva importància per als residents de la zona i a incloure l’emplaçament d’un nou
CAP en l’estudi de necessitats sanitàries del barri.
SEGON. Recuperar el projecte de desdoblament del CAP Sant Pere i agilitzar els
tràmits perquè s’incorpori una partida pressupostària per l’any 2023.
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TERCER. Instar a l’Ajuntament i al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la
Generalitat a acordar, de manera urgent, l’obertura de la quarta planta de la
residència per al seu ús establert.
QUART. Traslladar els acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, als grups
parlamentaris i a les entitats relacionades amb la gent gran del nostre territori.»
L’alcalde dona la paraula a la Sra. Martínez que fa una INTERVENCIÓ per exposar la
proposta i seguidament ES PRODUEIX DEBAT.
Sotmesa la proposta a votació, es rebutja amb 11 vots a favor: ((PSC-CP): Sres./Srs.
Martínez, Marcos, Pozuelo, Fort, Agudo, (CUP): Sres. Llorens, Fernàndez, Pàmies (CS):
Sra. García, Sr. López i (regidor no adscrit): Sr. Meléndez) i 14 vots en contra: ((JxR):
Sres./Srs. Pellicer, Caelles, Cuerba, Caballero, Monseny, Pallarès, (ERC): Sres./Srs.
Llauradó, Recasens, Flores, Prats, Berasastegui, Subirats i (A): Sr. Rubio, Sra. Vázquez)
L’alcalde fa una INTERVENCIÓ per cloure el tractament d’aquest assumpte.
MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
27. Moció del GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS DE REUS (CS) per la creació
d’un nou concurs literari.
"El pleno del Ayuntamiento de Reus en la sesión del 6 de julio de 2017 aprobó a
propuesta del Grupo Municipal de Cs una moción con los siguientes acuerdos:
“Primero. Que el Ayuntamiento de Reus cree un nuevo concurso literario sin distinción
de género en el que se puedan presentar obras en las dos lenguas oficiales de
Cataluña.
Segundo. Que el departamento responsable del concurso literario trabaje en la
elaboración de las bases de este concurso para que sea una realidad en el año 2018.
Tercero. Que los presupuestos de 2018 contemplen una partida para dotar el premio
económico.”
Que en esa moción votaron a favor el Grupo Municipal proponente de Cs y los Grupos
Municipales de PP y Ara Reus. Votaron en contra CUP y ERC, y votaron abstención PSC
y CIU (lo que es ahora Junts).
Esa moción se presentó porque entonces en Reus sólo existía un concurso literario, se
trataba del concurso de relatos cortos Antonia Abelló Filella que estaba organizado
desde la Concejalía de Participación y Ciudadanía a través del Casal de les Dones.
Entre los requisitos de ese concurso de relatos cortos Antonia Abelló Filella se requería
que las participantes fueran femeninas y escritos en catalán, lo cual impedía que
participaran hombres y mujeres que escribieran en castellano. Ante esa falta de
oportunidades de hombres y mujeres en concursar pudiendo escribir en castellano
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desde Cs es estimó la necesidad de crear otro concurso literario que premiara el
talento independientemente de que el autor fuera una mujer o un hombre y de que se
escribiera en castellano o en catalán.
En la actual legislatura municipal en las Bibliotecas Municipales de Reus, en nombre
de la Concejalía de Cultura, convocan el premio literario de narrativa de ciudad de
Reus “Diré el que em fuig” en homenaje del escritor Gabriel Ferrater en el que sí
pueden concursar tanto hombres como mujeres pero nuevamente se excluye a los
concursantes que quieran escribir en castellano.
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Por lo tanto, en Reus pese a que se aprobó la moción de Cs, sigue sin convocarse un
concurso literario donde se pueda participar en cualquiera de las dos lenguas oficiales
de la comunidad autónoma de Cataluña y esa exclusión del castellano discrimina a los
ciudadanos de Reus que deseen escribir en castellano y además vulnera el artículo 3
Constitución Española, el artículo 6.2 Estatuto de Autonomía de Cataluña y el artículo
4 de la Ley de Política Lingüística.
Cataluña ha sido la cuna de notables escritores, no únicamente de escritores que sólo
han escrito en catalán sino también de escritores que sólo han escrito en castellano y
de escritores que han escrito en ambos idiomas. Parece ser que hay que recordar que
son escritores catalanes aunque hayan escrito su obra en castellano Ana María
Matute, Manuel Vázquez Montalbán, Eduardo Mendoza, Javier Cercas, Carlos Ruiz
Zafón, Mercedes Salisachs, Francisco González Ledesma, Ildefonso Falcones, Chufo
Llorens, Juan Marsé, Juan Goytisolo, Jaime Gil de Biedma, Maruja Torres, Carlos Barral,
Enrique Vilas-Matas, Ignacio Vidal Folch y Néstor Luján, entre otros. También son
escritores catalanes Ana María Moix y su hermano Terenci Moix, que escribieron en los
dos idiomas.
Por todos estos motivos, el Grupo Municipal de Ciudadanos propone adoptar el
siguiente
ACUERDO:
Único.- Que se cumpla la moción de Cs aprobada en la sesión del 6 de julio de 2017
del pleno del Ayuntamiento de Reus para que el Ayuntamiento de Reus cree un
concurso literario donde los participantes, sin distinción de género, puedan presentar
las obras en cualquiera de las dos lenguas oficiales de Cataluña.»
L’alcalde dona la paraula a la Sra. García que fa una INTERVENCIÓ per exposar la
moció i seguiment ES PRODUEIX DEBAT.
Sotmesa la proposta a votació, es rebutja amb 8 vots a favor: ((PSC-CP): Sres./Srs.
Martínez, Marcos, Pozuelo, Fort, Agudo, (CS): Sra. García, Sr. López i (regidor no
adscrit): Sr. Meléndez) i 17 vots en contra: ((JxR): Sres./Srs. Pellicer, Caelles, Cuerba,
Caballero, Monseny, Pallarès, (ERC): Sres./Srs. Llauradó, Recasens, Flores, Prats,
Berasastegui, Subirats, (A): Sr. Rubio, Sra. Vázquez i (CUP): Sres. Llorens, Fernàndez,
Pàmies)
28. Moció del GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR
(CUP) per una bona implantació del Mercat de Pagès del Baix Camp.
"El 12 d’abril passat en Comissió Informativa del CCBC se’ns va presentar la proposta
del Mercat de pagès. A inici d’aquest mandat, el GC de la CUP ja havíem presentat
una moció reclamant aquesta proposta d’un Mercat itinerant de productors locals, sota
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petició d’Unió de Pagesos i del Banc de Terres del CCBC. En la votació del Ple, Junts
ERC i PSC hi van votar en contra.
L’objectiu real d’aquest mercat és que es converteixi en un instrument que doni servei
bàsic alimentari als pobles de l’interior del Baix Camp i també una eina per fixar
població en aquests municipis i facilitar la vida als seus residents. No tenim cap dubte
que tenir accés a productes frescos i de proximitat en el teu propi municipi és un punt
a favor per a establir-t’hi i, d’altra banda i no és menor, ajuda a la socialització dels
habitants, sobretot en col·lectius de persones grans que així sortirien més de casa.
També així, els productors locals poden trobar una sortida “de negoci” en la venda
dels seus productes, que fa factible econòmicament la seva feina. Parlem de pagesia,
però també de petits productors de formatges, melmelades, mel, pa,... etc
Signat electrònicament
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En aquesta Comissió també es va presentar un document titulat: CONVENI DE
COL·LABORACIÓ PER A LA REALITZACIÓ DEL MERCAT DE PAGÈS A LA CIUTAT DE REUS,
signat per la presidenta del CCBC, Sra. Rosa Abelló, i el regidor d’Empresa i Ocupació
de l’Ajuntament de Reus, Sr. Carles Prats. En aquest document es concreten: el lloc,
dia, horari, freqüència i la seva ubicació exacta dins del Mercat del Carrilet.
Cal tenir en compte que l’esperit d’aquest Mercat de Pagès itinerant del CCBC és
apropar el producte a la gent que normalment no hi té accés, pobles amb cap o pocs
comerços.
El seu caràcter itinerant fa que les parades i tota la infraestructura estigui preparada
per a ser ubicada a l’exterior, ser de fàcil muntatge i disposar de serveis autònoms
d’electricitat.
Com hem denunciat repetidament, la majoria de barris de la nostra ciutat no tenen
assegurat l’abastiment de productes bàsics pel dia a dia, propers al seu domicili.
I tenint en compte que el contingut anunciat en aquesta proposta de conveni bilateral
ja hi apareixen fixats tots els paràmetres concrets sobre aquest Mercat.
El Grup Municipal de la CUP proposa al Ple de l’Ajuntament de Reus l’adopció dels
següents ACORDS:
1- Ajornar la signatura del CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A LA REALITZACIÓ DEL
MERCAT DE PAGÈS A LA CIUTAT DE REUS fins a complir els punts següents:
2- Treballar els passos previs, per a arribar al màxim consens possible amb tots els
agents implicats: paradistes dels mercats del Carrilet i del Central de Reus i
associacions de veïns de la nostra ciutat.
3- Fer trasllat de tots els acords al Consell d’Administració de RMS perquè els GM amb
representació també hi puguin fer aportacions.
4- Portar el document a la Comissió informativa de Contractació i Hisenda
5- Establir la ubicació d’aquest Mercat de Pagès itinerant responent a les necessitats
de la ciutadania de tota la ciutat i sobretot dels barris.
L’alcalde dona la paraula a la Sra. Pàmies per exposar la moció i seguidament ES
PRODUEIX DEBAT.
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Sotmesa la proposta a votació, es rebutja amb 4 vots a favor: ((CUP): Sres. Llorens,
Fernàndez, Pàmies i (regidor no adscrit): Sr. Meléndez), 16 vots en contra: ((JxR):
Sres./Srs. Pellicer, Caelles, Cuerba, Caballero, Monseny, Pallarès, (ERC): Sres./Srs.
Llauradó, Recasens, Flores, Prats, Berasastegui, Subirats, (A): Sr. Rubio, Sra. Vázquez i
(CS): Sra. García, Sr. López) i 5 abstencions: (PSC-CP): Sres./Srs. Martínez, Marcos,
Pozuelo, Fort, Agudo.
29. Precs i preguntes.
Pregunta que formula la Sra. Pozuelo del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS
SOCIALISTES DE CATALUNYA – CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP) en
relació amb el Pla Estratègic de Subvencions 2022-2024.
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"En el Pla Estratègic de Subvencions 2022-2024, aprovat el passat mes de desembre,
hi ha un dels apartats que tracta sobre “Discapacitats, voluntariat i treballs en benefici
de la comunitat”, en el qual entre els objectius hi ha treballar per l’eliminació de les
barreres arquitectòniques a la via pública, elaborar un programa d’ajuts als
establiments comercials perquè eliminin les seves barreres arquitectòniques i treballar
perquè les persones amb discapacitat puguin accedir a l’esport, entre altres línies
d’actuació.
Per l’exposat formulem les següents preguntes:
S’ha elaborat aquest programa d’ajuts als establiments comercials perquè eliminin les
seves barreres arquitectòniques?
En cas que no s’hagi elaborat, quan es té pensat fer?
Quina és la dotació pressupostària per aquest objectiu?
Qui ha d’accedir als ajuts, els propietaris o els llogaters?"
Per part de la Sra. Caballero ES DONA RESPOSTA a la pregunta.
Pregunta que formula el Sr. Fort del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS
SOCIALISTES DE CATALUNYA – CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP)
referent al romanent del pressupost de 2021.
"Aquesta setmana s’ha presentat el romanent de l’Ajuntament de Reus en el
pressupost de 2021 i s’ha detallat que part d’aquest, que ascendeix fins als 5,8
milions d’euros, aniran destinats a reforçar departaments, a empreses municipals com
Reus Cultura, Reus Transport o Redessa, a despeses d’aigua i llum i també a l’atenció
de la crisi humanitària d’Ucraïna.
Per l’exposat formulem les següents preguntes:
Com s’ajudarà a la crisi humanitària d’Ucraïna?
Dels 5,8 milions, quina quantitat es destinarà a aquesta causa?
Es tindrà en compte la tasca que fa temps que realitza Open Europe Reus i se li
destinarà una part del romanent?"
Per part de la Sra. Flores ES DONA RESPOSTA a la pregunta.
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.
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El secretari general
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