ESBORRANY ACTA DEL PLE MUNICIPAL
Núm: 5/2022
Caràcter: Ordinària
Data: 20/05/2022
Horari: 09:15 h - 13:55 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
ORDRE DEL DIA
1. Aprovació de l’acta del Ple de la sessió del 22 d’abril de 2022.
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2. Informació de l’Alcaldia.
MOCIONS DE L'ALCALDIA
3. Alcaldia. Donar compte de resolucions de l’Alcaldia en matèria d’organització municipal.
4. Alcaldia. Nomenament de membres i representants en distints òrgans i
organismes municipals.
HONORS I DISTINCIONS
5. Concessió de la Menció Honorífica Municipal al Ball de Cercolets de Reus.
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SERVEIS D'HISENDA I DE SERVEIS GENERALS
6. Intervenció. Aprovació del Pla de reequilibri financer de la societat CMQ Reus SA.
7. Recursos Humans. Aprovació de la modificació de la plantilla de personal laboral i
funcionari de l'Ajuntament de Reus.
SERVEIS DE TERRITORI I URBANISME
8. Gestió Urbanística. Aprovació provisional del Pla parcial urbanístic del sector C.6
Camí Roquís, promogut per Industrias Preciber, SA i altres propietaris de terrenys del
sector.
PROPOSTES DELS GRUPS MUNICIPALS
9. Proposta de declaració del GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA
D’UNITAT POPULAR (CUP) per a la inclusió del delicte d’ecocidi a la legislació penal
estatal i europea.
10. Proposta de declaració del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS
SOCIALISTES DE CATALUNYA – CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP) referent
a l’ocupació il·legal i conflictiva d’immobles.
MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
11. Moció del GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS DE REUS (CS) per l’adhesió al
programa Agent Tutor de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies.
12. Moció del GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS DE REUS (CS) per l’adhesió a la
Xarxa Europea de Corresponsals Regionals i Locals de la Unió Europea.
13. Moció del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA
– CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP) referent a l’adequació dels polígons de
Reus.
14. Moció del GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR
(CUP) per demanar la realització d’un estudi de la realitat socioeconòmica a la ciutat
de Reus.
15. Precs i preguntes.
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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.
Oberta la sessió per la presidència es passen a tractar els temes següents:
1. Aprovació de l’acta del Ple de la sessió del 22 d’abril 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 22 d’abril de 2022, s’aprova per
assentiment.
2. Informació de l’Alcaldia.
L'alcalde informa que avui el Ple ordinari del mes de maig te lloc de forma presencial,
amb tots els regidors i regidores al Saló de Plens, que les votacions es realitzaran de
forma telemàtica i que l’ús de la mascareta és recomanable però no obligatori.
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:
•

XXXVIII Recepció anual d'entitats al Centre de Lectura.

•

Diada de Sant Jordi a la plaça Mercadal i voltants.

• Trobada d'autors locals en el marc de la Diada Sant Jordi a la Biblioteca Xavier
Amorós.
• Celebració de la Pasqua Ortodoxa de la comunitat romanesa a la Parròquia de
l'Assumpció.
•

Diferents actes del 48è aniversari del Centre Aragonès El Cachirulo.

•

Concert solidari de la Casa de Misericòrdia del Cor Ciutat de Reus a la Prioral.

•

Inauguració de la 40 Olimpíada Escolar al Pavelló Olímpic Municipal.

•

Espectacle homenatge a Gabriel Ferrater "Senzillament Ferrater" al Teatre Fortuny.
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• Presentació dels nous estudis de FP Sistemes Microinformàtics al colegi M. Rosa
Molas.

•

Recepció del Fundació Futbol Base Reus femení, amb el seu ascens a 1a. Catalana,
al Saló de Plens.

•

Taula Estratègica de l'aeroport de Reus i de la Comissió de Seguiment del Conveni
amb l' Aeroport de Reus.
•

Ofrena floral a les Víctimes de l'Holocaust a la plaça Patacada.
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• Festa de l'Arbre de Maig de la Coordinadora de Danses Tradicionals de Reus a la
Plaça de la Patacada.

•

Actes de la Casa de Andalucía amb motiu de la seva Feria de Abril.

•

Inauguració del Saló de la Moto a Fira de Reus.

•

Inauguració del 75è Concurs-Exposició Nacional de Roses al Centre de Lectura.

•

Sortida de la Cursa de les Dones, amb 2.000 participants a la plaça Llibertat.

• Assistència a la Final de la copa del Rei Hoquei, entre el FC Barcelona i el Reus
Deportiu a Lleida.
• Recepció al president de la Càmara d'Espanya, Sr. Josep Lluís Bonet a la Cambra de
Comerç.
•

Presentació del Pacte Nacional per la Llengua al Centre Cultural El Castell.

• Conferència "Gabriel Ferrater Lingüista", a càrrec de Jordi Ginebra al Centre de
Lectura.
• Inauguració oficial de la
representacions a Cal Massó.

fira

del

Circ

Trapezi

i

assistència

a

•

Commemoració del Dia Internacional de la Fibromiàlgia.

•

Inauguració de la Fira Marítima Costa Daurada al Club Nàutic de Cambrils.

•

Festa de les Famílies del Centre Marinada.

•

Commemoració de la Nit dels Museus.

diferents

• Benvinguda del Campionat d'Espanya de patinatge artístic al Pavelló Olímpic
Municipal.
• Lliurament del X Premi-Beca internacional de Dansa "Roseta Mauri" al Teatre
Fortuny.
• Reunió amb el president del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, Sr.
Toni Mora a l'Alcaldia.
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• Acte de signatura dels convenis amb les entitats Domènech i Muntaner al Recinte
Modernista Sant Pau a Barcelona.
A continuació, l’alcalde informa que la Junta de Portaveus en reunió de 18 de maig ha
donat suport per unanimitat a les següents propostes de declaració que es
reprodueixen seguidament:
A) PROPOSTA DE DECLARACIÓ REFERENT A LA DECLARACIÓ INSTITUCIONAL
CIUTATS DEFENSORES DELS DRETS HUMANS:
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"Trenta anys després de la guerra dels Balcans, Europa torna a ser un continent en
guerra. L’agressió armada russa contra Ucraïna, que se suma a altres conflictes
armats en altres regions, fa més necessari que mai reivindicar la pau i els drets
fonamentals com a eixos vertebradors de les polítiques públiques nacionals i
internacionals. Valors als quals cal afegir el de la solidaritat a les persones que migren
en tot el món a conseqüència dels conflictes i empitjorament de les condicions de
vida.
En els darrers anys, els ajuntaments, com a administració més propera a la ciutadania,
s’han constituït en actors de les polítiques de pau i drets humans. En solidaritat i
suport amb les lluites pels drets humans que se succeeixen arreu del món, diversos
municipis catalans organitzen, per novè any consecutiu, amb el suport d’entitats de la
societat civil i d’institucions públiques, el projecte Ciutats Defensores dels Drets
Humans.
Aquest projecte té per finalitat fer valdre la tasca de defensores i defensors de drets
humans: persones i associacions civils que promouen i protegeixen els drets i les
llibertats fonamentals posant, moltes vegades, en perill la seva vida i llibertat;
particularment el dret a la pau, els drets de les persones migrades i refugiades, el dret
a la terra i al medi ambient, els drets civils polítics, així com els drets de grups en
situació d’especial indefensió com les dones i el col·lectiu LGTBI.
Després de dos anys de la pandèmia covid-19, en què han crescut les vulnerabilitats
socials, és més important que mai protegir les persones que ens protegeixen. És per
això que un any més donem suport al projecte de Ciutats Defensores dels Drets
Humans i:
-

Reivindiquem la vigència i el ple respecte del dret a la pau i el dret de les
persones que defensen la pau i els drets humans a desenvolupar la seva tasca
sense riscos ni amenaces.

-

Reivindiquem igualment el ple respecte dels drets fonamentals de les persones
refugiades, amb particular cura pel que fa als drets de les dones i els infants, en
tots els estadis de la migració; des de llur sortida del país fins al seu
assentament definitiu o, si així ho volen, el retorn segur al seu lloc d’origen.

-

Recordem i ens comprometem a visibilitzar la situació d’especial risc que viuen
les persones i comunitats que defensen el medi ambient i la terra, així com les
que defensen els drets de les dones, de les persones LGTBIQ i de les persones
migrants i refugiades.

-

Condemnem la imposició de limitacions a les activitats dels defensors i
defensores de drets humans, incompatibles amb el dret internacional dels drets
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humans, i llur persecució per part de governs autoritaris, però també de
governs democràtics, empreses, grups armats i altres actors.
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-

Recordem la situació d’especial vulnerabilitat, agreujada actualment amb la
pandèmia covid-19, que viuen determinades minories i determinats col·lectius
i/o grups i la indefensió que pateixen davant les violacions dels seus drets.

-

Renovem el nostre compromís amb els drets humans a escala local i ens
comprometem a mantenir i intensificar les polítiques públiques locals de suport
als defensors i defensores de drets humans, tant a escala local com
internacional.

-

Recordem, donem suport i reivindiquem l’alliberament de les persones
defensores dels drets humans injustament empresonades únicament per dur a
terme la seva tasca, particularment de Nasrin Sotoudeh (Iran); Ilham Tohti
(minoria uigur de la Xina) i Abdulhadi Al-Khawaja (Bahrain).

-

Ens comprometem a difondre la labor de les persones defensores i a facilitar la
reflexió i el debat, reconeixent la importància de l’educació a casa nostra,
especialment entre el públic jove.

-

Instem al Govern de la Generalitat i al Govern de l’Estat a mantenir, enfortir i
ampliar les polítiques públiques de suport als defensors i defensores dels drets
humans a escala nacional i internacional.

B) PROPOSTA DE DECLARACIÓ PER PLANTAR CARA A LA LGTBI-FÒBIA:
"Com cada 17 de maig commemorem el Dia Internacional contra l'Homofòbia, la
Transfòbia i la Bifòbia. Un dia que recorda que, només fa 32 anys, l'Organització
Mundial de la Salut (OMS) va acabar retirant l'homosexualitat de la llista de malalties
mentals. Avui, aquesta data la tenim marcada al calendari per fer present que les
persones LGTBI continuem patint i plantant cara a l'LGTBI-fòbia, l'odi i les
discriminacions. Els 365 dies de l'any.
Durant el darrer any hem continuat comprovant, tristament, com de necessari és alçar
la veu i actuar contra les violències LGTBI-fòbiques. No podem oblidar el brutal
assassinat de Samuel, l'estiu passat, que ens va colpir i va fer emergir de nou la por i
la sensació de vulnerabilitat amb què totes les persones LGTBI hem hagut de créixer i
conviure. Perquè hem hagut de conviure amb moltes altres agressions, atacs i
pallisses als nostres carrers. L'LGTBI-fòbia continua ben present.
S'han aconseguit avenços, això és innegable. S'han aprovat lleis que ens reconeixen
alguns drets, com l'11/2014 a Catalunya, la 8/2016 a les Illes Balears o la més recent
23/2018 del País Valencià. També acompanyant des dels governs, amb l'aposta
republicana per crear la conselleria d'Igualtat i Feminismes, el reforç de la xarxa de
serveis d'atenció integral, la creació d'unitats especialitzades del cos de Mossos
d'Esquadra contra els delictes d'odi, o l'impuls definitiu de la llei 19/2020 amb la
posada en marxa de l'Oficina per la Igualtat de Tracte i No-Discriminació. Però no ens
hem de quedar aquí, ni ens hi volem conformar.
Necessitem continuar avançant per transformar la societat, per aconseguir poder viure
sense por i lliures de violències i qualsevol forma de discriminació. Tenim molts reptes
per davant, encara. Perquè tot i les lleis aprovades, necessitem nous instruments per
garantir tots els drets, per a totes les persones. A Catalunya, ara s'obre l'oportunitat
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d'aconseguir una nova llei trans, necessària i esperada, per tal d'intentar donar
resposta a les necessitats d'aquest col·lectiu. Però malauradament comprovem que,
en el cas de la frustrada llei trans estatal, es van acumulant les excuses i els
incompliments, supeditant els drets de les persones trans* als interessos partidistes o
a debats ficticis. Perquè sí, perquè la manca de resposta i d'atenció per part de les
administracions és sovint també una mostra de violència institucional, que cal
assenyalar i corregir.
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Ara, a més, hem de veure i viure com l'auge de l'extrema dreta, blanquejada durant
molt de temps per alguns i acompanyada sovint per discursos profundament
reaccionaris de sectors pretesament progressistes i autoanomenats feministes, posa
en qüestió els nostres drets, fins i tot aquells que pensàvem consolidats. Perquè el que
qüestionen són les nostres existències. El risc és real. Coneixem les seves intencions i
els seus objectius perquè les persones LGTBI, especialment dones o persones
migrants, els coneixem prou, hem patit el seu odi i la seva violència tota la vida. Ja hi
han passat, però ni callarem ni venceran.
En un dia com avui, fem una crida per alçar la veu contra la violència LGTBI-fòbica,
l'odi i les discriminacions. Perquè això no afecta només les persones LGTBI, ens afecta
com a societat.
Fem que les futures generacions no esdevinguin víctimes, que no hagin de conviure
amb la por per la seva orientació sexual, la seva identitat o la seva expressió de
gènere. Per ser qui són. Avui, com la resta de l'any, plantem cara a l'odi i l'LGTBIfòbia."
C) PROPOSTA DE DECLARACIÓ PER A LA IMPLANTACIÓ DE COEFICIENTS
REDUCTORS A L'EDAT DE JUBILACIÓ DELS TREBALLADORS/ES DE LA
INDÚSTRIA QUÍMICA I DEL REFINAMENT:
"La Llei 40/2007, de mesures en matèria de Seguretat Social, va introduir en la
normativa la possibilitat que l'edat de jubilació pugui ser rebaixada en aquells grups o
activitats professionals en els que hi puguin haver estudis previs sobre sinistralitat en
el sector, perillositat i toxicitat en les condicions de treball. Així com la incidència en
els processos d'incapacitat laboral que es puguin generar.
Per part seva, la Llei 27/2011, sobre actualització, adequació i modernització del
sistema de Seguretat Social, determina que el Govern estableixi les normes sobre el
procediment general d'aprovació de coeficients reductors de l'edat de jubilació en els
diferents àmbits.
Complint aquestes previsions, el Reial decret 1698/2011, regula el règim jurídic i el
procediment general per a establir coeficients reductors i anticipar l'edat de jubilació
en el sistema de la Seguretat Social.
En aquest sentit, sembla evident que l'activitat desenvolupada pels treballadors i
treballadores de la Indústria Química i del Refinament compleix els requisits de
l'esmentat Reial Decret pels factors de risc i turnicitat que comporta l'activitat.
D'altra banda, des del punt de vista de l'equilibri econòmic i financer, la Disposició
Addicional segona de la Llei 40/2007, de mesures en matèria de Seguretat Social,
modifica la redacció de la Disposició Addicional quarantena cinquena del Reial decret
1/1994, que fixa el text refós de la Llei General de la Seguretat Social i disposa que
“L'establiment de coeficients reductors de l'edat de jubilació, que només procedirà

Aquest document ha estat signat electrònicament amb data 10/6/2022
L'autenticitat d'aquest document es pot comprovar a https://serveis.reus.cat/cve mitjançant el CVE: 2022BF423C0E2326CC3ADEF21FF0105FC0C5449DF1930610144932

quan no sigui possible la modificació de les condicions de treball, comporta els ajustos
necessaris en la cotització per a garantir l'equilibri financer”.
Per l’anterior, la Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Reus, acorda:
Primer. Demanar el reconeixement dels treballadors/es de la Indústria Química i del
Refinament com un col·lectiu que compleix els requisits que marca el Reial Decret
1698/2011 per establir els coeficients reductors de la jubilació.
Segon. Sol·licitar doncs, la incorporació del col·lectiu dels treballadors i treballadores
de la Indústria Química i del Refinament als grups professionals als quals s'apliquen
coeficients reductors en l'edat de jubilació.
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Tercer. Fer arribar aquesta proposta d'acord al Departament d'Indústria de la
Generalitat de Catalunya, al Congrés dels Diputats i al mateix sindicat sol·licitant de la
proposta.»
MOCIONS DE L'ALCALDIA
3. Alcaldia. Donar compte
d’organització municipal.

de

resolucions

de

l’Alcaldia

en

matèria

"Vist el que disposa l'article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, en relació a les
competències i facultats que corresponen a l’Alcalde.
En conseqüència es dona compte al Ple de les següents resolucions de l’Alcaldia en
matèria d’organització municipal, que es reprodueixen seguidament:
DECRET_2022008082 de 28/04/2022 pel qual es cessa al Sr. Ricard Gili Ferré,
com a delegat de Serveis, amb efectes 30 d’abril de 2022.
«Atès que per decret de l’Alcaldia, núm. 2019013872, de data 28 d’agost de 2019, es
va nomenar al Sr. Ricard Gili Ferré delegat de Serveis, en funcions d’assessorament i
tasques de col·laboració immediata a l’Alcalde en determinats serveis reservats a la
seva competència.
Vist el que disposa el punt 2 de l’article 10 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel
qual s’aprova el reglament del personal al servei de les entitats locals de Catalunya,
que el cessament o la separació d’aquest personal és lliure i pot produir-se en
qualsevol moment del mandat corporatiu, i que aquesta atribució s’ha de fer
mitjançant decret de l’Alcalde.
Atès el que disposa l'article 55, punt n) del Decret 214/1990, de 30 de juliol,
HE RESOLT:
Primer.- Agrair al Sr. Ricard Gili Ferré, els serveis prestats com a delegat de Serveis, en
funcions d’assessorament i tasques de col·laboració immediata a l’Alcalde en
determinats serveis reservats a la seva competència.
Segon.- Cessar al Sr. Ricard Gili Ferré, com a delegat de Serveis, en funcions
d’assessorament i tasques de col·laboració immediata a l’Alcalde en determinats
serveis reservats a la seva competència, amb efectes 30 d’abril de 2022.
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Tercer.- Donar compte al ple.
Aquesta resolució és definitiva en via administrativa i contra ella es pot interposar
recurs contenciós administratiu davant dels Jutjats del Contenciós Administratiu de
Tarragona o, en cas que el domicili de l'interessat sigui a Catalunya però fora
d'aquesta circumscripció, davant dels jutjats contenciosos administratius amb
competència a la circumscripció on tingueu el vostre domicili, 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.»
Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
10/06/2022

DECRET_ 2022008081 de 28/04/2022 pel qual es nomena al Sr. Josep M. Arias
Giménez, com a Delegat de Serveis amb efectes 1 de maig de 2022
«Atès el que disposa l'article 12 del RDL 5/2015, de 30 d'octubre, 304 del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya i l'article 10 del Decret 214/1990 de 30 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, en relació al
personal eventual de confiança o assessorament especial.
Vist l’acord d’aquest Ajuntament pres en el Ple de data 28 de juny de 2019, i vista la
proposta de la portaveu del grup municipal ERC-AM.
HE RESOLT:
Primer.- Nomenar al Sr. Josep M. Arias Giménez, com a Delegat de Serveis, en funcions
d'assessorament i tasques de col·laboració immediata a l'Alcaldia en relació a
determinats serveis reservats a la seva competència.
El nomenat tindrà la condició de personal eventual d’acord amb la legislació aplicable,
i el seu cessament serà lliure i correspondrà a l’Alcaldia. Malgrat això, i en el seu cas,
cessarà automàticament, sense que sigui preceptiva l’observança de cap forma, en el
moment o data en què es produeixi el cessament o l’expiració del mandat de
l’autoritat que el va nomenar.
Al lloc de treball ocupat pel Sr. Josep M. Arias Giménez,, li correspon les retribucions
equivalents a un lloc de treball A1, nivell 28, amb un complement específic de
17.223,64€ i un complement horari de 7.602,24€ anuals.
Els efectes del nomenament seran a partir del dia 1 de maig de 2022.
Segon.- Aquest nomenament, el règim de retribucions fixat i la dedicació, es
publicaran en el BOP i DOGC.
Aquesta resolució és definitiva en via administrativa i contra ella es pot interposar
recurs contenciós administratiu davant dels Jutjats del Contenciós Administratiu de
Tarragona o, en cas que el domicili de l'interessat sigui a Catalunya però fora
d'aquesta circumscripció, davant dels jutjats contenciosos administratius amb
competència a la circumscripció on tingueu el vostre domicili, en el termini de dos
mesos a comptar des del dia següent al de la recepció de la seva notificació.
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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."
Els membres del Ple es donen per assabentats.
4. 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.
Vista la proposta formulada pel president del Consell Municipal de l’Esport.
Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
10/06/2022

En conseqüència es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords:
PRIMER: Designar el següent membre de l’òrgan de participació municipal:
CONSELL MUNICIPAL DE L’ESPORT
• Un tècnic esportiu de la Regidoria d’Esports, o de la societat Reus Esport i Lleure,
SAM.
• Sr. Lluís Soro Ausín, en substitució del Sr. Jordi Bros Ribes.
SEGON: Comunicar l’adopció d’aquest acord a les persones interessades, a les
regidories, òrgans i organismes corresponents."
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per assentiment.
HONORS I DISTINCIONS
5. Concessió de la Menció Honorífica Municipal al Ball de Cercolets de Reus.
"Atès que per decret de l’Alcaldia núm. 2022006179 de 30 de març de 2022 es va
resoldre incoar l’expedient per a la concessió de la Menció Honorífica Municipal al Ball
de Cercolets de Reus, a proposta de la Junta de Portaveus de 16 de març 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 Ball de Cercolets de Reus en reconeixement a la
seva participació i tasca duta a terme en el món cultural i associatiu reusenc dedicat a
la recerca i la difusió del patrimoni etnològic, la història local i la dinamització cultural,
per la seva importància com a element festiu participant a les cercaviles i seguicis de
la Festa Major, i de forma especial per celebrar enguany el 25è aniversari de la seva
recuperació.
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:

Aquest document ha estat signat electrònicament amb data 10/6/2022
L'autenticitat d'aquest document es pot comprovar a https://serveis.reus.cat/cve mitjançant el CVE: 2022BF423C0E2326CC3ADEF21FF0105FC0C5449DF1930610144932

Concedir la Menció Honorífica Municipal al Ball de Cercolets de Reus pels mèrits i
circumstàncies que en ell concorren i que han quedat suficientment acreditats a
l’expedient a l’efecte incoat."
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per assentiment.
SERVEIS D'HISENDA I DE SERVEIS GENERALS
6. Intervenció. Aprovació del Pla de reequilibri financer de la societat CMQ
Reus SA.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
10/06/2022

"El Consell d’Administració del Centre MQ de Reus va formular comptes en data 31 de
març de 2022, relatius a l’exercici 2021, en els quals es va posar de manifest una
situació de desequilibri financer, per una xifra superior als 2 ME, i és previst que la Junta
General de l’Entitat, aprovi els citats comptes abans del 30 de juny de 2022.
la Disposició addicional novena de la Llei 7/1985, reguladora de les Bases del Règim
Local, estableix al seu apartat segon les previsions relatives a la situació que entitats
dependents d’una entitat local, aprovin els seus comptes, un cop entrada en vigor la
citada disposició, en situació de desequilibri.
La Sentència del Tribunal Constitucional 111/2016 de 9/6/2016 va donar validesa a
aquesta Disposició Addicional novena, si bé va quedar clar que les previsions que
contenia de caire temporal, relatives als terminis per a la correcció del desequilibri que
comportaven la dissolució de l’entitat, només eren d’aplicació en els exercicis 2014,
2015 i 2016.
En conseqüència, si es fa necessari l’aprovació d’un Pla de desequilibri, que s’ha de
formular en el termini màxim de 2 mesos des de l’aprovació dels comptes que posin de
manifest aquesta situació de desequilibri, si bé d’acord amb el contingut de la STC
esmentada, no són d’aplicació les mesures relatives a la dissolució de l’entitat, per
ajustar-se aquestes a un termini concret acotat per la Llei.
Pel que fa a l’òrgan d’aprovació, el contingut material del mateix i als terminis per tornar
a la situació de reequilibri, la Disposició Addicional novena de la Llei 7/1985, reguladora
de les Bases del Règim Local, no en fa un desenvolupament exprés, únicament es fa
referència a la possibilitat de fer aportacions patrimonials per tal de tornar a la situació
de reequilibri, sempre complint determinades condicions.
Supletòriament són d’aplicació les previsions contingudes al RD 1463/2007, pel que fa al
contingut material del Pla, el qual es troba atribuït per la mateixa norma al Ple de
l’entitat local.
Consta a l’expedient el Pla de reequilibri financer aportat per la Gerència de l’entitat, el
qual, d’acord amb les projeccions que planteja el document, es preveu retornar a la
situació d’equilibri o superàvit en 2023, la qual cosa s’ajusta a la temporalitat exigida pel
RD 1463/2007, en relació a l’art. 21 de la Llei Orgànica 2/2012, d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera.
Consta informe preceptiu i de caràcter favorable de la Intervenció municipal de data 10
de maig de 2022.
Per tot l’exposat, es proposa al Ple, previ dictamen de la Comissió Informativa de
Serveis d’Hisenda i Serveis Generals, l’adopció dels següents acords:
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Primer.- Aprovar el Pla de reequilibri financer de la societat CMQ Reus SA, amb la finalitat
de tornar a la situació d’equilibri o superàvit, quin horitzó temporal és l’assoliment
d’aquest objectiu l’exercici 2023.
Segon.- Comunicar el present acord i el contingut del Pla de reequilibri al Consell
d’Administració de l’Entitat, als efectes de la seva execució."
L’alcalde dona la paraula al Sr. Subirats que fa una INTERVENCIÓ per exposar el tema i
seguidament ES PRODUEX DEBAT.
Tanca el debat la INTERVENCIÓ de l’alcalde.
Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
10/06/2022

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 14 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), 3 vots en
contra: (CUP): Sres. Llorens, Fernàndez, Pàmies i 9 abstencions: ((PSC-CP): Sres./Srs.
Martín, Martínez, Marcos, Pozuelo, Fort, Agudo, (CS): Sra. García, Sr. López i (regidor no
adscrit): Sr. Meléndez)
7. Recursos Humans. Aprovació de la modificació de la plantilla de personal
laboral i funcionari de l'Ajuntament de Reus.
"Vista la proposta del departament de Recursos Humans en relació a la modificació de
la plantilla de personal funcionari i laboral de l’Ajuntament de Reus, havent-se portat
a terme la preceptiva negociació i havent arribat a un Acord amb la Junta de personal i
Comitè d’empresa d’aquest Ajuntament, en data 11 de maig de 2022.
Vist l’art. 2.1 de la Llei 20/2021, de 28 de desembre de mesures urgents per a la
reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, en el que s’autoritza una taxa
addicional per a l’estabilització de l’ocupació temporal que inclourà les places de
naturalesa estructural que, estiguin o no dins de les relacions de llocs de treball,
plantilles u altra forma d’organització de recursos humans, que estiguin dotades
pressupostàriament.
Vist l’informe tècnic emès pel departament de Recursos Humans i l’informe de la
Intervenció de Fons Municipal i la Secretaria, en els quals s’informa favorablement
sobre la modificació de la plantilla de personal de l’Ajuntament de Reus.
Donat que el Ple de la Corporació és l’òrgan competent per a l’adopció dels acords
relatius a l’aprovació de la plantilla de personal i de la relació de llocs de treball, de
conformitat amb el que estableix l’art. 22.2 apartat i) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de bases de règim local i l’art. 52.2 lletra j) del Decret Legislatiu 2/2003, de
28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya.
Per tot l’exposat, es proposa al Ple de la Corporació, previ dictamen de la Comissió
Informativa de Serveis d’Hisenda i de Serveis Generals, l’adopció del següent Acord:
Plantilla de personal funcionari
Creació:


7 places auxiliar administratiu
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1 plaça de Tècnic/a Especialista de Comeses especials

Plantilla de personal laboral
Creació:

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
10/06/2022





1 plaça Educador/a Social
3 places Treballador/a social
1 plaça director/a centre cívic





1 plaça Tècnic/a auxiliar biblioteca
1 plaça Auxiliar biblioteca
1 plaça Peó

La modificació de plantilla a conseqüència de canvis organitzacionals, ocasionada per
la jubilació d’una treballadora seria:
Plantilla personal laboral



la plaça de Tècnic/a mitjà d’habitatge que es troba vacant s'amortitzarà de la
plantilla de personal laboral i es crearà una plaça a la plantilla de personal
funcionari una plaça de TAG.
la plaça de Tècnic/a Superior que es troba ocupada interinament per la
treballadora que és jubila, s'amortitzarà que en el moment que la treballadora
causi baixa de l’empresa, i es crea una plaça en la plantilla de personal
funcionari de TAG.

A nivell organitzatiu es necessari que es doti l’oficina d’habitatge amb un Tècnic/a
d’administració general, donades les funcions a realitzar.
Atès que les modificacions de plantilla no comporten cap modificació pressupostària
atès que ja estaven contemplats els costos de personal en el pressupost corresponent
a capítol 1 per a l’exercici 2022.
Vist l’exposat i en aplicació de l’art. 22.2i) i 90 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local, l’art. 27 del Decret 214/1990, de 30 de juliol
pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, el RDL
5/2015 de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text Refós de l’Estatut Bàsic de l’Empleat
Públic, i altres disposicions legals aplicables, es proposa:
Amortitzacions de places:
En la plantilla de personal laboral:


Una plaça de Tècnic Superior



Una plaça de Tècnic Mitjà Habitatge

Creació de places:
En la plantilla de funcionaris


7 places auxiliar administratiu



1 plaça de Tècnic/a Especialista de Comeses especials
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2 places TAG

En la plantilla de personal laboral:


1 plaça Educador/a Social

 3 places Treballador/a social
 1 plaça director/a centre cívic
 1 plaça Tècnic/a auxiliar biblioteca
 1 plaça Auxiliar biblioteca
1 plaça Peó"
L’alcalde dona la paraula al Sr. Rubio que fa una INTERVENCIÓ per exposar el tema i
seguidament ES PRODUEIX DEBAT.
Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
10/06/2022

Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per unanimitat.
SERVEIS DE TERRITORI I URBANISME
8. Gestió Urbanística. Aprovació provisional del Pla parcial urbanístic del
sector C.6 Camí Roquís, promogut per Industrias Preciber, SA i altres
propietaris de terrenys del sector.
"Vista la resolució TES/1201/2019, de 2 de maig, de l’Oficina Territorial d’Acció i
Avaluació Ambiental, publicada al DOGC núm. 7870, de 8 de maig de 2019, per la qual
s’emet informe ambiental estratègic del Pla parcial del sector C.6 Camí Roquís, en el
sentit que no s’ha de sotmetre a avaluació ambiental estratègica ordinària, atès que
no té efectes significatius sobre el medi ambient.
Atès que la Comissió Territorial d’Urbanisme del Camp de Tarragona, en sessió de 10
d’abril de 2019, va emetre informe sobre la consulta d’Avaluació Ambiental del Pla
parcial urbanístic del sector C.6 Camí Roquís, valorant favorablement l’adequació al
planejament territorial, atès que es tracta d’una àrea d’ús industrial en la qual no es
proposa cap canvi significatiu contrari a les determinacions establertes pel Pla
Territorial Parcial del Camp de Tarragona, i urbanísticament valora positivament pel
que fa a la seva finalitat, com a instrument que estableix l’ordenació urbanística
detallada del sector i a la seva adequació al planejament general d’aplicació.
Vist l’acord adoptat per la Junta de Govern Local d'aquest Ajuntament en sessió de
data 29 de gener de 2021, mitjançant el qual es va aprovar inicialment el Pla parcial
urbanístic del sector C.6 Camí Roquís, promogut per Industrias Preciber, SA i altres
propietaris de terrenys del sector, condicionant-la a esmenes d’acord amb les
determinacions resultants dels informes emesos en data 16 de desembre de 2020 per
l’arquitecta dels Serveis Tècnics d’Urbanisme i en data 17 de desembre de 2020 per
l’arquitecta del Servei de Coordinació de Planejament i Projectes Urbans.
Aquest sector de desenvolupament industrial s’emplaça a l’oest del nucli de Reus,
entre el barranc de la Blanca i el camí de Roquís - en sentit nord-sud -, el carrer de
Recasens i Mercadé a l’oest i el sector C.07 Granja Gil a l’est. Amb una superfície,
segons el Pla general d’ordenació urbana, de 58.827 m2. Els espais lliures es
concentren al voltant del barranc i tenen una superfície de 15.354,97 m2.
Atès que l'esmentat Pla parcial urbanístic va estar sotmès 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 19 de febrer de 2021, al diari El Punt Avui del

Aquest document ha estat signat electrònicament amb data 10/6/2022
L'autenticitat d'aquest document es pot comprovar a https://serveis.reus.cat/cve mitjançant el CVE: 2022BF423C0E2326CC3ADEF21FF0105FC0C5449DF1930610144932

17 de febrer 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.
Així mateix, l’acord va esser notificat als propietaris inclosos dins l’esmentat sector de
planejament.
Atès que a l’expedient consten formulades les al·legacions següents:

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
10/06/2022

1. Registre General d’Entrada núm. 2021025411, de 12/03/2021 (Registre EACAT
E/000977-2021): Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes, en les que
succintament manifesta que és propietària de la Séquia Segona que té la
qualificació de bé patrimonial i constitueix una conducció d’aigua de reg en ple
funcionament i és utilitzada pels propietaris de les finques agrícoles que es troben
en el sector. Recorda que la xarxa de reg de la seva propietat té caràcter d’interès
general, d’acord amb la declaració efectuada en aquest sentit per la Llei 53/2002,
de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i de l’ordre social, pel que
fa a la substitució del «Canal Vell» i obres de renovació de la xarxa de reg de la
Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes en diversos termes municipals, i
que per alterar expressament la qualificació jurídica dels béns de la Comunitat s’ha
d’incoar expedient en el que s’acrediti l’oportunitat i legalitat amb els anotacions
pertinents al seu Inventari de Béns.
2. Registre General d’Entrada núm. 2021028733, de 19/03/2021: Grup d’Estudi i
Protecció dels Ecosistemes Catalans (Gepec-EdC). Demana que es desestimi la
tramitació del Pla parcial urbanístic del sector C.6 Camí Roquís, el qual permetria la
transformació d’un gran conjunt de cultius agraris en sòl industrialitzat, provocant
així greus afeccions al paisatge, la biodiversitat periurbana i el futur naturalístic i
agrari de la zona, i, subsidiàriament, que l’ampliació de la indústria no afecti els sòls
agraris que s’ubiquen dins del sector.
3. Registre General d’Entrada núm. 2021032175, de 30/03/2021: Antònia Fabra
Figuerola, Miquel Àngel Prats Fabra, Antoni Daniel Prats Fabra, Misericòrdia Prats
Fabra i Josep Prats Agràs. Les al·legacions es basen envers el planejament general
vigent i els actes propis de l’Ajuntament d’avanços de planejament i inicis de
modificacions puntuals del Pla; usos implantats al sector afectat i opció sobre els
usos escollida; viabilitat econòmica; mesurament de la superfície d’una parcel·la;
dret de reallotjament, i defensa de l’interès general.
4. Registre General d’Entrada núm. 2021062140, de 03/06/2021: Grup Municipal
Candidatura d’Unitat Popular a l’Ajuntament de Reus. Manifesta el Grup Municipal
que la Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes va ser beneficiària d’ajuts
regulats a l’ordre ARP/56/2018, de 4 de juny, per a la millora i modernització de les
xarxes de regadiu, realitzant-se inversions a les finques del sector i quedant
obligada la persona beneficiària a mantenir l’activitat i finalitat auxiliada durant els
cinc anys posteriors a la data de pagament final de l’ajut, i demana que es
mantingui la situació exposada en relació als ajuts.
Vist l’informe de l’equip redactor del Pla parcial del sector C.6 Camí Roquís de
resposta a les al·legacions formulades del que resulta la proposta de desestimació de
les al·legacions, essent bàsicament les qüestions relatives a Séquia del Pantà de
Riudecanyes, mesuraments i dret de reallotjament, pròpies a determinar, justificar i
valorar en el corresponent instrument de gestió posterior, és a dir el projecte de
reparcel·lació, així com la proposta de desestiment de la resta d’al·legacions relatives
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al no desenvolupament mitjançant el present planejament derivat de les previsions de
l’ordenació detallada del vigent Pla general d’ordenació urbana de Reus, viabilitat
econòmica i usos.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
10/06/2022

Atès que en aquest sentit, pel que fa a la qüestió plantejada per la Comunitat de
Regants, l’article 126.1.f) del Text refós de la Llei d’urbanisme (TRLU), aprovat pel
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, disposa que és el projecte de reparcel·lació el
que ha de fer la valoració de les obres, edificacions, instal·lacions i millores que no es
puguin conservar de les quals se n’ha de satisfer l’import als propietaris interessats,
alhora que el Reglament de la Llei d’urbanisme determina que el mateix instrument ha
d’especificar cada una de les càrregues que resultin incompatibles amb les
determinacions del planejament que s’executa, la raó de la seva incompatibilitat, la
indemnització que en el seu cas s’hagi de satisfer a qui en sigui el seu titular, i el
pagament o consignació de la citada indemnització.
Així mateix, l’article 120 del TRLU reconeix en el desplegament de les modalitats del
sistema d’actuació urbanística per reparcel·lació, és a dir no en fase de planejament,
el dret de reallotjament a favor de les persones ocupants legals d’habitatges que
constitueixen llur residencia habitual, sempre que compleixin les condicions exigides
per la legislació protectora i demès requisits legals establerts.
Per altra part, pel que fa a les al·legacions propositives d’altres models d’ordenació del
planejament general avui vigent a Reus o basades en estudis i/o avanços i
modificacions d’instruments urbanístics de modificació puntual d’aquest planejament
general no aprovades, no correspon la decisió en el sí d’un planejament urbanístic
derivat, concretament un pla parcial d’iniciativa privada en sòl urbanitzable, l’objecte
del qual, d’acord amb l’art 65 TRLU, és desenvolupar el planejament urbanístic general
al que està sotmès pel principi de jerarquia normativa.
En aquest sentit s’esmenta pels al·legants l’ordenació de la Modificació puntual de la
Revisió del Pla general d’ordenació urbana de Reus aprovada inicialment pel Ple
d’aquest Ajuntament en sessió de data 7 de novembre de 2008 afectant als sectors
C.4 Ctra. de Riudoms, C.6 Camí Roquís i C.7 Granja Gil; modificació que no va arribar a
ser aprovada provisionalment ni definitivament degut a la concurrència d’informes
sectorials determinants desfavorables, entre d’altres circumstàncies que la feien
inviable i, per tant, no ha arribat mai a tenir vigència.
Atès que sol·licitats els informes als diferents 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 07/04/2021 emet informe favorable i recomana
portar a terme una intervenció arqueològica de prospecció de l’àmbit, prèvia a
l’execució dels projectes que se’n derivin del Pla parcial, per tal de descartar la
presència de jaciments arqueològics no inventariats ni documentats i, a la vegada,
evitar importants perjudicis a la part promotora.
- Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments: El 10/04/2021
informa que la documentació presentada reuneix les condicions de seguretat contra
incendis que determina la reglamentació d’aplicació, per la qual cosa emet informe
favorable.
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- Pel que fa a la sol·licitud d’informe ambiental, en data 23 d’abril de 2021 els Serveis
Territorials de Tarragona trameten de nou la Resolució de 2 de maig de 2019, de
l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental, per la qual s’emet informe
ambiental estratègic del Pla parcial del sector C.6 Camí Roquís, en el sentit que no
s’ha de sotmetre a avaluació ambiental estratègica ordinària, atès que no té efectes
significatius sobre el medi ambient.
- Direcció General d’Aviació Civil: El 26/04/2021 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 servituds aeronàutiques.
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- Autoritat Territorial de la Mobilitat: Emet informe el 25/05/2021 pel que es conclou
que és preceptiva la redacció d’un estudi d’avaluació de la mobilitat generada que
segueixi les determinacions establertes pel Decret 344/2006, de 19 de setembre.
Posteriorment, a la vista de la nova documentació tramesa, en data 04/04/2022
s’emet un segon informe favorable a condició que es resolguin les mancances
indicades en l’informe i es sol·licita al promotor que un cop compti amb la
informació relativa a les modificacions que es plantegen en l’informe de mobilitat,
enviï una còpia a l’ATM del Camp de Tarragona.
Al respecte, en compliment d’aquest darrer informe, el promotor ha presentat en
data 03/05/2022 nou Estudi de Mobilitat, del qual se n’ha donat trasllat a
l’esmentat organisme.
- Secretaria de Polítiques Digitals. Emet informe favorable el 10/06/2021.
- Departament d’Acció Climàtica, Agricultura i Agenda Rural: El 22/06/2021 emet
informe favorable atès que la proposta no suposa una greu variació respecte les
afectacions analitzades ja d’inici en la classificació dels terrenys. Així mateix posa
de manifest que caldrà tenir en compte l’afectació que es produeix a la
infraestructura hidràulica de la Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes i,
en el cas que aquesta infraestructura hidràulica, o altres que pogueren existir,
donessin servei a finques situades fora de l’àmbit del sector, caldria reposar el seu
servei i garantir la seva correcta funcionalitat. Aquest fet s’estén a l’existència de
possibles mines d’aigua que puguin discórrer pel subsòl.
- Agència Catalana de l’Aigua: El 21/07/2021 emet informe desfavorable per manca
de certificats d’abastament i de sanejament, així com caldria definir amb més
detall la gestió de les aigües pluvials i valorar la inundabilitat del sector. Donat
trasllat de la nova documentació aportada, l’Agència Catalana de l’Aigua emet el
10/02/2022 un segon informe en sentit favorable.
Vist el nou exemplar del Pla parcial urbanístic del sector C.6 Camí Roquís, presentat en
data 25 de gener de 2022 per tal de donar compliment a les determinacions resultants
de l’aprovació inicial i dels informes dels organismes sectorials afectats i el nou Estudi
de Mobilitat presentat el 3 de maig de 2022.
Vist l’informe favorable emès en data 2 de maig de 2022 per l’arquitecta Cap de
Secció d’Urbanisme i l’informe de l’arquitecta del Servei de Coordinació de
Planejament i Projectes Urbans de data 3 de maig de 2022 que es refereix a qüestions
a resoldre en el projecte d’urbanització, i vist l’informe jurídic de data 22 de gener de
2021.
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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 65, 66, 85 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:
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Primer.- Desestimar les al·legacions formulades per la Comunitat de Regants del Pantà
de Riudecanyes, pel Grup d’Estudi i Protecció dels Ecosistemes Catalans (Gepec-EdC),
pels senyors/res Antònia Fabra Figuerola, Miquel Àngel Prats Fabra, Antoni Daniel Prats
Fabra, Misericòrdia Prats Fabra i Josep Prats Agràs, i pel Grup Municipal Candidatura
d’Unitat Popular a l’Ajuntament de Reus, d’acord amb les consideracions que resulten
de la part expositiva d’aquest acord i de l’informe de resposta a les al·legacions dels
redactors del planejament que s’annexa en aquest acord.
Segon.- Aprovar provisionalment el Pla parcial urbanístic del sector C.6 Camí Roquís,
promogut per Industrias Preciber, SA i altres propietaris de terrenys del sector.
Tercer.- Elevar-ho a la Generalitat de Catalunya als efectes de la seva aprovació
definitiva.
Quart.- Constatar el desistiment de la Modificació puntual de la Revisió del Pla general
d’ordenació urbana de Reus pel que afecta als sectors C.4 Ctra. de Riudoms, C.6 Camí
Roquís i C.7 Granja Gil, aprovada inicialment pel Ple d’aquest Ajuntament en sessió de
data 7 de novembre de 2008."
L’alcalde dona la paraula a la Sra. Berasategui que fa una INTERVENCIÓ per exposar el
tema i seguidament ES PRODUEIX DEBAT.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 21 vots a favor : ((JxR): Sres./Srs.
Pellicer, Caelles, Cuerba, Caballero, Monseny, Pallarès, (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), 3 vots en contra: (CUP): Sres. Llorens, Fernàndez, Pàmies i 2 abstencions:
(CS): Sra. García, Sr. López.
PROPOSTES DELS GRUPS MUNICIPALS
9. Proposta de declaració del GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA
D’UNITAT POPULAR (CUP) per a la inclusió del delicte d’ecocidi a la legislació
penal estatal i europea.
"La dècada de 2020 a 2030 és decisiva per a la Humanitat. El futur no està decidit.
Dependrà de com juguem les nostres cartes i de quines regles de joc marquem. És un
moment extraordinari que comporta una gran responsabilitat per actuar amb decisió.
No tenim temps per perdre. La crisi climàtica i ecològica que afrontem requerirà
respostes col·lectives.
Els darrers decennis s’han caracteritzat per guerres contínues pels recursos.
Actualment, hi ha indeterminats conflictes socioambientals derivats de l’activitat

Aquest document ha estat signat electrònicament amb data 10/6/2022
L'autenticitat d'aquest document es pot comprovar a https://serveis.reus.cat/cve mitjançant el CVE: 2022BF423C0E2326CC3ADEF21FF0105FC0C5449DF1930610144932

humana a tot el món. Part d’aquesta realitat, més de 3.600 casos (abril 2022) es
poden observar a l’Atles de Justícia Ambiental (ejatlas.org), un projecte internacional
en forma de mapa interactiu i col·laboratiu creat el 2012 per la UAB i codirigit per
l’economista ecològic català Joan Martínez-Alier. Aquests conflictes generen impactes
ambientals als ecosistemes i, per tant, també als pobles que hi viuen, especialment
als del Sud Global.
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A partir dels anys vuitanta el capitalisme globalitzat ha augmentat el nombre i
intensitat d’aquests conflictes arreu del món, majoritàriament en nom del progrés
tecnològic i un sistema econòmic de creixement il·limitat. Tot un conjunt de tractats
internacionals i acords conformen un entramat jurídic i econòmic per tal que les
accions transnacionals destrueixin els territoris i els seus pobles, i criminalitzin i
reprimeixin tota forma de resistència que sorgeixi. El cas de l’assassinat de l’activista
ecologista hondurenya Berta Cáceres el 2016 n’és un dels molts desgraciats
exemples.
La relació de la societat amb el seu entorn s'ha degradat a escala mundial, en
considerar únicament valuós el que qualifica d'útil o productiu, perdent totalment la
visió de convivència amb un espai natural que ens és essencial i amb altres espècies
que mereixen el nostre respecte i la nostra protecció. La destrucció de l'entorn no
humanitzat també ens portarà a la destrucció del actual "sistema econòmic i social"
que sols pensa en el benefici propi i que arrossega a la resta d'espècies del planeta
cap al mateix destí. La visió de propietat nacional com tot l'espai geogràfic separat per
fronteres, afavoreix la creença que el patrimoni natural no és de totes sinó únicament
d'unes quantes. L'efecte papallona de la destrucció d'espècies, espais naturals, zones
agràries, l'esgotament de recursos escassos i finits com l'aigua o la contaminació
constant d'aquests, no afecta sols al país on es produeixen i als pobles que hi
depenen, sinó que produeix efectes negatius a tot el planeta.
Tal com descriu l’advocada Polly Higgins (iniciadora del moviment internacional “Stop
Ecocide”) el món es caracteritza per seguir infinitament el “cercle viciós de l’Ecocidi”:
Ecocidi-esgotament dels recursos-conflicte-guerra-dany i destrucció-ecocidi. Ella
mateixa va presentar una primera definició del delicte d’Ecocidi a la Comissió Jurídica
de les Nacions Unides el 2010 que deia el següent: “L'ecocidi és la pèrdua, el dany o la
destrucció generalitzada dels ecosistemes d'un territori(s) determinat(s) de manera
que el gaudi pacífic dels habitants ha estat o serà severament disminuït”. L’ecocidi és
un delicte contra la Natura, contra les generacions futures i en última instància un
delicte contra la Pau. És tancar la porta al que causa la destrucció de la vida. És
trencar el cercle viciós de l’ecocidi. I des de fa uns anys ençà hi ha una lluita mundial
en forma de campanya internacional perquè esdevingui el 5è crim internacional contra
la Pau.
El novembre de 2020, la Fundació Stop Ecocide va convocar el Grup d’Experts
Independents per a la Definició Legal d’Ecocidi a petició dels parlamentaris interessats
dels partits governants a Suècia. El treball d’aquest grup es va anunciar el juny de
2021. Així la definició en termes jurídics s’entén com: “La provocació de danys greus,
massius i la destrucció d’un o més ecosistemes, així com danys greus generalitzats a
la natura a llarg termini. A més, afegit a l’impacte social d'aquests, quan la qualitat de
vida o la Pau dels habitants del territori on ocorre disminueix severament i durant un
temps prolongat”.
L’interès per criminalitzar l’ecocidi ja és una qüestió pública a nivell parlamentari i/o
governamental a diferents països del món (Brasil, Bèlgica, Canadà, Xile, Finlàndia,
França, Samoa, Escòcia, Suècia, Regne Unit, Vanuatu,..) així com al Parlament

Aquest document ha estat signat electrònicament amb data 10/6/2022
L'autenticitat d'aquest document es pot comprovar a https://serveis.reus.cat/cve mitjançant el CVE: 2022BF423C0E2326CC3ADEF21FF0105FC0C5449DF1930610144932

Europeu. El maig del 2021, el Parlament Europeu va donar llum verda a un informe
que reclamava augmentar la protecció als activistes ambientals i el reconeixement de
‘l’Ecocidi’ com un delicte a l’Estatut de Roma. Aprovat per 518 vots a favor, 97 en
contra i 77 abstencions, es va donar suport a reforçar la legislació europea sobre la
responsabilitat ambiental de les empreses per prevenir els danys en l’entorn. Entre
d’altres, l’informe també apostava per revisar i transformar la directiva de
responsabilitat mediambiental en un reglament per a la seva aplicació directa i
actualitzar la directiva de Delictes Mediambientals per incloure-hi nous delictes. El
desembre del 2021, Bèlgica es converteix en el primer país de la UE en reconèixer el
crim d’ecocidi i incloure’l al seu codi penal en haver-ho aprovat per una àmplia
majoria.
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A través d’aquesta moció volem donar suport a una iniciativa recent tramitada a
registre al Parlament de Catalunya el passat mes de març per tal que aquest sigui el
primer parlament subestatal (en terminologia de la UE) que voti favorablement a la
incorporació d’aquest delicte tant en la legislació estatal com en la legislació que
regula el Tribunal Penal Internacional. Si el Parlament de Catalunya aprova per majoria
la proposta, aniria al Parlament espanyol i tots els partits haurien de votar la seva
incorporació directa al dret penal estatal. Seria el segon cas després del Parlament
belga a escala de la UE.
Considerem, a més, molt rellevant que qualsevol proposta de tipificació del delicte
d’ecocidi comporti el deure de reparació dels gravíssims danys ambientals i
comunitaris causats arreu del Planeta. Aquest hauria de ser imputat tant als directius
com als accionistes i inversors de les companyies transnacionals que tenen com a únic
objectiu la infinita expansió de beneficis amb completa despreocupació del seu cost
climàtic, en biodiversitat o la supervivència i el benestar de les comunitats humanes
afectades. Cap empresa o govern ha de poder continuar devastant el Planeta i les
poblacions indígenes i aïllades.
És per això que des del Grup Municipal de la CUP proposem al Ple de l’Ajuntament de
REUS que adopti els següents acords:
PRIMER.- Que el ple de l’Ajuntament de Reus insti al Congrés espanyol i al Parlament
Europeu a que s’inclogui el delicte d’ecocidi a la legislació penal estatal i europea
segons l’exposat en l’exposició de motius.
SEGON.- Instar el Parlament de Catalunya perquè aprovi la proposta registrada el
passat mes de març i que insti al Govern de l’estat espanyol a incorporar el delicte
d’ecocidi al seu codi penal, seguint exemples d’altres països de la UE com Bèlgica.
TERCER.- Iniciar els tràmits per declarar, abans de finalitzar l’any 2022, les entitats
ecologistes i de cooperació amb el Sud de reconegut prestigi dins el nostre terme
municipal o de proximitat com a “entitats d’interès públic”. Tal efecte comporta la
facilitació de l’accés directe als serveis administratius així com el dret preferent a ser
consultades i poder proposar als òrgans municipals les iniciatives que estimin útils de
cara a la prevenció o punició dels delictes d’ecocidi.
QUART.- Donar suport a la campanya internacional Stop Ecocide International i
fomentar l’adhesió dels veïns del municipi tot iniciant, abans de sis mesos, una
campanya local de sensibilització de la campanya així com la defensa del territori, on
es tingui en compte la informació detallada i independent de les corporacions i
governs propers o nacionals sobre els impactes de les accions al sud global i implicant
els agents del sector ambiental i veïnal per conscienciar de la importància de canvi de
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model que sigui capaç de defensar el dret a la vida i els interessos de les classes
populars de tot el món.
CINQUÈ.- Prendre mesures d’abast local com la prohibició del glifosat (creat per una
reconeguda empresa ecocida com Montsanto) o qualsevol altre herbicida a la via
pública. Així com augmentar els recursos a la vigilància i control de la contaminació
ambiental, la protecció decidida dels espais naturals, forestals i rurals/agraris que
afectin al nostre municipi i incrementar la partida pressupostària per a una gestió
d’aquests espais eficient, respectuosa i protectora de la biodiversitat, així com
sostenible.
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SISÈ.- Comunicar aquests acords presos i l’aprovació de la moció als Parlament de
Catalunya, Govern de la Generalitat de Catalunya, Congrés dels Diputats i Govern de
l’estat espanyol així com a la Diputació de Tarragona i al Consell Comarcal de Baix
Camp."
L'alcalde dona la paraula a la Sra. Pàmies que fa una INTERVENCIÓ per exposar
l'assumpte i seguidament ES PRODUEIX DEBAT.
Sotmesa la proposta a votació, es rebutja amb 3 vots a favor: (CUP): Sres. Llorens,
Fernàndez, Pàmies, 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) i 9 abstencions: ((PSC-CP):
Sres./Srs. Martín, Martínez, Marcos, Pozuelo, Fort, Agudo, (CS): Sra. García, Sr. López i
(regidor no adscrit): Sr. Meléndez)
10. Proposta de declaració del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS
SOCIALISTES DE CATALUNYA – CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP)
referent a l’ocupació il·legal i conflictiva d’immobles.
«Aquesta moció treballa els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) marcats
per l’ONU:
Núm. 1. Eradicar la pobresa en tot el món i en totes les seves formes.
Núm. 10. Reduir les desigualtats.
Núm. 11. Aconseguir que les ciutats siguin inclusives, segures i sostenibles.
Les ocupacions il·legals d’habitatges de propietat privada són una problemàtic a
l’ordre del dia, complexes de gestionar, però a les quals s’ha de parar molta atenció i
analitzar de manera individualitzada cada cas per conèixer la situació real d’aquelles
persones que s’han vist abocades a ocupar un immoble. Segons les dades del Ministeri
de l’Interior publicades el mes de gener de 2022, i que recullen els casos fins a
setembre de 2021, l’ocupació il·legal d’habitatges a Catalunya suposa un 42% del
total d’ocupacions a l’Estat espanyol: sobre un total de 13.389 casos, només a
Catalunya n’hi ha 5.689, la majoria d’elles a la província de Barcelona.
A Reus, malgrat no ser la ciutat catalana amb més ocupacions, no som aliens a
aquesta problemàtica i els nostres veïns i veïnes en sofreixen les conseqüències sigui
per haver-se vist privats d’un habitatge de la seva propietat a causa d’una ocupació
il·legal, o bé per patir situacions que trenquen la convivència i suposen riscos a la
seguretat de les persones que conviuen en els barris on es produeixen aquesta
ocupacions. De retruc, alguns d’aquests fets delictius també acaben derivant en
robatoris a les cases dels veïns més pròxims o punts de tràfic de droga, entre altres. A
la vegada, les ocupacions també poden comportar inseguretat per a les mateixes
persones que les practiquen, ja que no només s’omplen cases, si no que també hi ha
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entrades il·legals en naus o locals que no estan preparats per a ús residencial i genera
situacions d’infrahabitatge.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
10/06/2022

Part del problema ve derivat per una falta de dotació de recursos econòmics adequats
i suficients als ajuntaments per la problemàtica existent amb aquelles persones que es
troben en situació de vulnerabilitat en l’àmbit d’habitatge i exclusió econòmica-social,
amb la conseqüència directa que aquestes persones es veuen, en molts casos,
abocades a ocupar un habitatge de manera il·lícita, havent fins i tot de satisfer
pagaments per la mediació en l’obtenció de l’habitatge a màfies que es beneficien
impunement del fenomen. Som conscients del drama de moltes famílies que no poden
accedir a un habitatge. Però les actuacions públiques per redreçar aquesta situació
són incompatibles amb una situació que frega el descontrol i que implica que alguns
s’arroguin el dret d’ocupar immobles aliens, menys encara quan aquests alguns, són
de forma cada cop més habitual, autèntiques màfies que a través de la comissió del
delicte, se n’aprofiten de persones i famílies vulnerables i que generen inseguretat i
danys a les comunitats de veïns.
Davant d’aquest panorama, es fa necessari reivindicar des del món local mesures més
efectives davant les ocupacions il·legals d’immobles, així com una major
corresponsabilitat dels grans tenidors per garantir la funció social de l’habitatge que
promou la Constitució. És per això que calen mesures legals, judicials i millors
instruments per a l’actuació policial i més recursos per lluitar amb més rigor contra els
dèficits habitacionals a les nostres ciutats i pobles.
És per tot el que s’ha exposat, i amb l’objectiu de donar resposta a la demanda de la
ciutadania, que des del Grup Socialista a l’Ajuntament de Reus presenta en aquest Ple
els següents acords per a la seva adopció:
1.- Requerir a les entitats bancàries, fons immobiliaris i grans tenidors, a cedir als
ajuntaments o entitats sense ànim de lucre els habitatges buits dels que hi disposen,
que no hagin llogat o venut en un termini de tres mesos, a comptar des del
requeriment de l’administració.
2.- Demanar a la Conselleria de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya, on
s’integra la Secretaria General d’Habitatge i Inclusió Social, que es doti anualment als
Ajuntaments de recursos econòmics suficients per poder incrementar els ajuts a les
persones vulnerables i, especialment, poder ampliar decididament el seu Parc
d’Habitatge Social, mitjançant l’adquisició, reforma o rehabilitació d’habitatges per
cobrir les necessitats d’aquelles persones que es trobin en situació de exclusió
residencial.
3.- Instar al Govern espanyol i als grups parlamentaris que encetin una reforma urgent
de la normativa processal per tal de garantir i donar cobertura a l’actuació policial per
a les desocupacions d’aquells immobles ocupats il·legalment, en el moment en que es
tingui coneixement i constància de la comissió d’aquests delictes.
4.- Demanar al Consell del Poder Judicial que creï jutjats especials per als delictes
d’ocupació a les demarcacions on s’acumulen més casos i creació de la figura del
Fiscal especialitzat (que pot dependre del de delinqüència organitzada o del de
delictes econòmics atès les vinculacions delinqüencials, amb els grups criminals, la
tracta,el blanqueig, etc.).
5.- Instar al Departament d'Interior de la Generalitat, amb coordinació amb la resta de
forces i cossos de seguretat de l'Estat a Catalunya, elaborin amb urgència un Pla
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Especial de Seguretat contra les màfies (grups i organitzacions criminals) que
trafiquen amb persones i amb les usurpacions d’immobles etc.
6.- Instar al Govern espanyol i als grups parlamentaris que encetin una reforma urgent
de la normativa penal per tal de clarificar la tipificació dels delictes de violació de
domicili i d’usurpació de la propietat, en quan als actes emprats per a l’assoliment de
la majoria de les ocupacions (força i danys a portes i panys, trencament de finestres,
accés per balcons, teulades o finestres; butrons, etc.) incrementant la penalitat actual
d’aquests delictes en el seus tipus bàsics i, en especial, introduint un agreujant en cas
que la finalitat del delicte sigui el lucre en la cessió de l’ús d’immobles sense títol
habilitant i es faci en perjudici de famílies en situació de vulnerabilitat, fent
responsables als autors d’indemnitzar el dany i perjudici causat a la propietat i als
ocupants en qualsevol cas.
Signat electrònicament
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7.- Traslladar aquests acords a les institucions i entitats implicades, Parlament
espanyol, Parlament català (Departament d’interior, Habitatge i millora urbana),
Departament de Justícia de la Generalitat, Fiscalia General de l'Estat, Consell General
del Poder Judicial, Ministeri de l'Interior de l'Estat espanyol, al Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, i a les entitats veïnals del municipi.»
L'alcalde dona la paraula a la Sra. Martínez que fa una INTERVENCIÓ per exposar la
proposta i seguidament ES PRODUEIX DEBAT.
El Sr. Pellicer informa que hi ha votació separada dels punts d’aquesta proposta, atesa
la sol·licitud d’alguns grups i l’acceptació del grup proposant.
Sotmès el punt 1 de la proposta a votació, es rebutja amb 10 vots a favor: ((PSC-CP):
Sres./Srs. Martín, Martínez, Marcos, Pozuelo, Fort, Agudo, (CUP): Sres. Llorens,
Fernàndez, Pàmies i (regidor no adscrit): Sr. Meléndez), 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) i
2 abstencions: (CS): Sra. García, Sr. López.
Sotmesos els punts 2 i 5 de la proposta a votació, es rebutgen amb 12 vots a favor:
((PSC-CP): Sres./Srs. Martín, 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)
Sotmesos els punts 3, 4, 6 i 7 de la proposta a votació, s’aproven 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, (CS): Sra.
García, Sr. López i (regidor no adscrit): Sr. Meléndez) i 3 vots en contra: (CUP): Sres.
Llorens, Fernàndez, Pàmies.
MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
11. Moció del GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS DE REUS (CS) per l’adhesió al
programa Agent Tutor de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies.
"Hace años que los Ayuntamientos de Barcelona, Alcobendas, Alhama de Murcia,
Coslada, Fuenlabrada, Fuensalida, Socuéllamos, Madrid, y Rivas Vaciamadrid junto a la
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comunidad autónoma de las Baleares ayudaron a crear e implantar el Programa
Agente Tutor a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). El
programa es un servicio que presta la Policía Local y está especializado en
promocionar los derechos de la infancia e interviene en la prevención y protección de
los menores, colaborando con la comunidad educativa y coordinándose con el resto de
profesionales que forman parte de la red de recursos municipales.
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En el programa de Agente Tutor se trata la “delincuencia de baja intensidad” y al
actuar sobre los menores de edad evita que en el futuro se produzcan situaciones más
graves. Los resultados a lo largo de los años han sido muy buenos lo que ha
provocado que cada vez más ayuntamientos estén interesados en este programa de
ahí que hasta 2020 se hubieran adherido cerca de noventa municipios. La FEMP
redactó el Protocolo Marco para el Programa Agente Tutor como parte de los
compromisos adquiridos en el marco del Convenio específico de colaboración a través
de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas.
Este programa prioriza la prevención y favorece la integración y normalización del
menor en su medio social, orientando las intervenciones que se realizan al interés
primordial del menor. Para ello el acercamiento se produce desde la prevención,
trabajando en red.
El año pasado la Asociación Nacional de Agentes Tutores editó el manual “El trabajo
invisible de los agentes tutores y tutoras” en colaboración con la FEMP y el Plan
Nacional sobre Drogas del Ministerio de Sanidad y donde han participado agentes
tutores de los municipios de Madrid, Córdoba, Valencia, Mijas, Leganés, Castellón,
Alicante, Porreres, Murcia, Alhama de Murcia, Cullera, Torrejón de Ardoz, Totana,
Boadilla del Monte, Rota, Coslada, Astorga, Medina del Campo, Roquetas de Mar,
Mallorca, Enguera, Torres de Cotillas, Formentera, Santa Eulàlia des Riu, Mahón, La
Orotava, Denia, Jávea, Alcobendas, Villanueva de los Infantes y Vitoria.
Sería necesario contar con agentes tutores en la plantilla de la Guardia Urbana de
Reus que dependan orgánica y funcionalmente de la Guardia Urbana y que se centren
en los diferentes ámbitos que trabajan los agentes tutores. Estos agentes tutores
trabajarían en la prevención, protección y mediación tanto en el ámbito escolar como
en el de salud mental, así como en la sensibilización y seguridad vial y prevención de
la violencia, especialmente sobre las “bandas juveniles”; también abordarían el acoso
escolar, las adicciones ya sean del juego, consumo de tabaco, alcohol y drogas o uso
problemático de las TIC. En el ámbito escolar se trabajaría especialmente en temas
que afecten al medio ambiente, como el uso de la bicicleta, el respeto a la naturaleza
y a los animales, el civismo en la vía pública o las normas de reciclaje.
Por todos estos motivos, el Grupo Municipal de Ciudadanos propone adoptar el
siguiente:
ACUERDO:
Único.- Que el Ayuntamiento de Reus solicite su adhesión al programa Agente Tutor
de la FEMP firmando el convenio de colaboración."
L'alcalde dona la paraula a la Sra. García que fa una INTERVENCIÓ per exposar la
Moció i seguidament ES PRODUEIX DEBAT.
Sotmesa la proposta a votació, es rebutja amb 2 vots a favor: (CS): Sra. García, Sr.
López, 17 vots en contra: ((JxR): Sres./Srs. Pellicer, Caelles, Cuerba, Caballero,
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Monseny, Pallarès, (ERC): Sres./Srs. Llauradó, Recasens, Flores, Prats, Berasastegui,
Subirats, (A): Sr. Rubio, Sra. Vázquez i (CUP): Sres. Llorens, Fernàndez, Pàmies) i 7
abstencions: ((PSC-CP): Sres./Srs. Martín, Martínez, Marcos, Pozuelo, Fort, Agudo i
(regidor no adscrit): Sr. Meléndez)
12. Moció del GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS DE REUS (CS) per l’adhesió a la
Xarxa Europea de Corresponsals Regionals i Locals de la Unió Europea.
"La Red Europea de Corresponsales Regionales y Locales de la UE (CDR) es una
institución de la Unión Europea dirigida a políticos regionales y locales que son
representantes elegidos y forman parte de un Gobierno, Parlamento o Asamblea de
una región, provincia o municipio. La Red aproxima Europa a los ciudadanos a través
de sus poblaciones, regiones o comunidades.
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Esa Red ofrece a los miembros información específica a través de boletines
informativos y sesiones informativas, invitaciones a participar en actos del CDR,
enlaces a debates políticos celebrados en el CDR e intercambios con los miembros o
suplentes del CDR y otros miembros de la Red.
Por lo que se tiene de primera mano una línea directa de información de materia local
en decisiones de la Unión Europea, conociendo las tendencias legislativas de la Unión
Europea que afectarán a las Entidades Locales en materias como urbanismo,
desarrollo económico local, medioambiente, políticas sociales , presupuestos, conocer
los proyectos locales para ser subvencionados por los fondos de recuperación de
“Next Generation”, sin necesitar como intermediarios a los gobiernos nacional o
autonómico, de modo que permite definir los proyectos a presentar con mayor margen
de tiempo, aunque para tramitar los proyectos locales subvencionables con los fondos
“Next Generation” precisan de la intervención de ambos Gobiernos.
Además, pertenecer a esa Red ayuda a los universitarios de Reus a tener
oportunidades en el programa de becas de prácticas y de visitas cortas de estudio en
el Comité de las Regiones.
De ahí que sería positivo para Reus que el pleno del Ayuntamiento aprobara la
adhesión de un concejal corresponsal del Ayuntamiento de Reus al Comité Europeo de
las Regiones (CDR). El concejal corresponsal se podrá dirigir en su propia lengua ante
el
Comité Europeo de las Regiones para presentar preguntas o interesar ayuda para
organizar actos mientras su mandato esté vigente. Realizado el nombramiento, el
concejal pasa a formar parte de la Red y de ese modo puede informar al resto de la
corporación local de acciones de interés de la Unión Europea o bien trasladar a la
Unión Europea asuntos que sean del interés del municipio. También se podrán
organizar encuentros y debates ciudadanos sobre asuntos europeos y elevar
posteriormente las conclusiones al Comité Europeo de las Regiones; igualmente, el
concejal corresponsal podrá aportar también al Comité Europeo de las Regiones datos
y estadísticas sobre el municipio para las consultas oficiales de la Unión Europea o
participar en las cumbres europeas que periódicamente organiza el Comité de las
Regiones.
Por todos estos motivos, el Grupo Municipal de Ciudadanos propone adoptar el
siguiente
ACUERDO:
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Único.- Adhesión del Ayuntamiento de Reus a la Red Europea de Corresponsales
Regionales y Locales de la Unión Europea (CDR) designando un concejal corresponsal
del Ayuntamiento de Reus."
L'alcalde dona la paraula al Sr. López que fa una INTERVENCIÓ per exposar la proposta
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, (CS): Sra. García, Sr. López i (regidor no
adscrit): Sr. Meléndez) i 3 vots en contra: (CUP): Sres. Llorens, Fernàndez, Pàmies.
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13. Moció del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA
– CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP) referent a l’adequació dels polígons
de Reus.
«Aquesta moció treballa els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) marcats
per l’ONU:
Núm. 8: Promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenbile, l’ocupació
plena i productiva i el treball digne per a tothom.
Núm. 9: Construir infraestructures resilients, promoure la industrialització inclusiva i
sostenible i fomentar la innovació.
Núm. 11: Aconseguir que les ciutats siguin inclusives, segures, resilients i sostenibles.
Les ciutats es troben en canvis constants, sigui pel seu creixement exponencial
d’habitants i d’habitatges, com per l’entrada de noves empreses i canvis d’hàbits de la
societat. Reus no n’és una excepció i cal treballar activament per no quedar-nos en
una ciutat antiquada. És una evidència que, quan parlem de ciutats, no parlem només
del centre d’aquestes, si no de tot el conjunt de zones que conformen la metròpolis i,
per tant, també és important tenir en compte barris i polígons. En aquesta línia, cal
parar atenció a l’evolució de les zones industrials de Reus que, amb el pas del temps,
han anat canviant fins al punt que les empreses més industrials comparteixen espai
amb diferents establiments com poden ser botigues comercials, gimnasos i altres
establiments esportius i d’oci. Aquest canvi fa que, de retruc, la mobilitat també hagi
canviat i la presència de persones també sigui més elevada. Davant aquesta situació,
s’ha de treballar el més aviat possible en el canvi de dinàmiques dels polígons
industrials de la capital del Baix Camp.
Recentment, s’ha celebrat a Reus una jornada de mobilitat catalana que anava
especialment adreçada a la mobilitat en els polígons, ara bé, és important que tot el
que es va posar damunt la taula serveixi per adaptar les zones industrials de Reus i
que no quedi tot en una jornada d’un dia. És clar que la mobilitat als polígons està
protagonitzada pels vehicles privats i camions, però si s’analitza la situació canviant,
aquesta es pot transformar cap a una mobilitat més sostenible sense gaires
inconvenients.
El primer pas per a potenciar aquest canvi de transport és millorar l’autobús urbà,
amb més parades en diferents punts dels polígons de Reus i també augmentant les
freqüències en les hores que hi hagi més moviment, de manera que molts treballadors
i habitants que es desplacen al polígon tinguin la facilitat de poder-ho fer amb el
transport públic, reduint així considerablement l’emissió de gasos d’efecte hivernacle.
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Una altra de les opcions per alternar la mobilitat és crear nous carrils bici als polígons,
on hi ha espai de sobres per fer-los segurs i potenciar la mobilitat amb els Vehicles de
Mobilitat Personal (VMP) com són patinets i bicicletes. Finalment, la construcció de
voreres en alguns trams on no n’hi ha, com al començament del carrer de Recasens i
Mercadé, i la millora de les existents, algunes de les quals es troben en mal estat i han
provocat caigudes, potenciaria també alguns desplaçaments a peu pels polígons.
Aquestes són algunes de les propostes que ens han fet arribar diverses empreses del
polígon que lamenten que els seus clients hagin de perdre molt temps si volen arribar
amb el transport públic a la zona a causa de la poca disponibilitat horària d’aquest.
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A la vegada, des del PSC hem pogut constatar que en algunes èpoques de l’any hi ha
una presència important de mosquits, mosques i males olors que, probablement,
venen derivades per aigües estancades en terrenys en desús. Unes molèsties que
afecten especialment el sector de la restauració que té terrasses a la zona.
D’altra banda, no ens hem d’oblidar que la presència de camions és encara molt
important en aquestes zones industrials que, alhora, són un punt d’entrada a la ciutat.
És per això que també cal prestar molta atenció a com es troben les vies de circulació.
Per exemple, al polígon AgroReus, el carrer Recasens i Mercadé necessita una millor
atenció, ja que l’asfaltat es troba en mal estat a causa de l’important pas de vehicles
pesants, i com aquest també n’hi ha d’altres que es troben en el mateix estat. Un
d’ells és el carrer Cornudella de Montsant, el qual no està completament asfaltat. Això,
també suposa un problema els dies de pluja forta, ja que en carrers en mal estat es
provoquen petites riades d’aigua i, a l’entrada principal del polígon AgroReus hi ha
inundacions importants.
Per posar d’exemple altres polígons de la ciutat, en el cas del Dyna hem pogut
constatar una falta important d’aparcaments d’ençà que es van reordenar les entrades
de les naus amb els corresponents guals. Això fa que molts treballadors o clients
d’aquest polígon no trobin lloc per estacionar el vehicle o hagin de fer-ho en un terreny
que no està preparat.
A més, alguns dels empresaris també manifesten problemes amb la neteja, ja que, per
exemple, s’han d’ocupar ells mateixos de treure l’herba de les voreres.
Tal com exposàvem al començament, l’ús dels polígons està canviant i, per tant,
també ha de canviar radicalment el seu tractament des de l’Ajuntament, ja que són
espais que s’han de tenir molt en compte per cuidar les empreses que ja estan
instal·lades i també per atraure nous inversors.
Amb una bona connexió del transport urbà i també interurbà, amb carrils bici, amb
voreres i carreteres més dignes i, per tant, amb un bon rentat de cara, estem segurs
que els polígons de Reus encara tindran molt més potencial del que tenen ara.
Per tots aquests motius, des del Grup Municipal del PSC de Reus demanem els
següents acords:
1. Crear un pla de mobilitat amb la participació de les empreses i les seves
associacions que les representen que contempli l’increment de parades i
freqüències de l’autobús urbà en els polígons de Reus i en el qual s’analitzi la
viabilitat d’incrementar les entrades i les sortides de les diferents zones
industrials.
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2. Establir un programa de condicionament de l’asfaltat, de les voreres, d’espai
per a les mobilitats alternatives i de les zones d’aparcament suficients per a la
dimensió del polígon en concret. Aprofitar aquest programa de millora viària per
fer les actuacions en els embornals i altres estructures de recollida d’aigües
residuals i pluvials per tal de resoldre els problemes d’inundacions en punts
localitzats i els episodis de males olors d’aquest origen i generació de plagues
diverses en èpoques determinades de l’any.
3. Unificar tots els polígons de Reus amb un cartell ben visible amb el nom de cada
zona industrial i amb un QR, per exemple, on es pugui ubicar un mapa del
polígon i totes les empreses que hi apareixen i que sigui fàcilment actualitzable.
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4. Traslladar els acords a les empreses de tots els polígons de la ciutat, a
l’Associació de Polígons Industrials de Reus (APIR) i a PIMEC.»
L’alcalde dona la paraula al Sr. Martín que fa una INTERVENCIÓ per exposar la moció i
seguidament ES PRODUEIX DEBAT.
Sotmesa la proposta a votació, es rebutja amb 12 vots a favor: ((PSC-CP): Sres./Srs.
Martín, Martínez, Marcos, Pozuelo, Fort, Agudo, (CUP): Sres. Llorens, Fernàndez,
Pàmies, (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) (Sra. Pàmies vota a mà alçada)
14. Moció del GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR
(CUP) per demanar la realització d’un estudi de la realitat socioeconòmica a
la ciutat de Reus.
"Reus compta amb una realitat complexa en molts àmbits i especialment en el camp
social. La situació en què viuen les persones i l’espai on es troben determinen la
qualitat de vida de la població a partir d’una llarga sèrie de factors socials com poden
ser l’edat, el sexe, la formació, l’ocupació, la xarxa social o l’accés a l’habitatge.
Reus és una ciutat que es va construir i s’ha seguit ampliant de forma radial, un fet
que la fa molt accessible en general però, en contra, també ha acumulat la vida activa
de la major part del teixit social, polític o cultural al centre de la ciutat. Obviant la
majoria de barris en la planificació d’activitats en un marc de ciutat i deixant que, fora
del centre, siguin les entitats veïnals qui les organitzen.
A aquest fet li hem de sumar el que en campanya tothom defensava però que mai
més n’hem sentit a parlar: el model de ciutat mediterrània. Essent aquella ciutat amb
diferents identitats de barris que et permet, en pocs minuts, tenir accés a tots els
serveis necessaris per una vida digna i plena a nivell social, esportiu, de salut, polític i
cultural.
Les conseqüències d’aquestes realitats tenen un impacte directe en la vida de les
veïnes i veïns de Reus, ja que el cercle viciós de tancament de serveis comporta
pèrdua de veïnat i, en conseqüència, el tancament de comerços i botigues. I així, fins
el deteriorament irresoluble, moment de desplegar la criminalització de la pobresa i el
racisme.
Des de la CUP sempre hem considerat que els veïns i veïnes de la ciutat haurien de
tenir accés a la capacitat de decidir i gestionar, no només accés als regidors i
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regidores que els visiten periòdicament. En aquesta mateixa línia hem fet diferents
propostes que persegueixen un canvi de model polític, de relació i de funció de les
persones referents al barris. De moment, poc reeixit.
Tornant a les conseqüències d’aquests fets, conèixer quina és la realitat a nivell social
a les diferents zones de la ciutat ha de permetre elaborar un pla d’acció política
integral i global, però també amb particularitats i estratègies concretes i exclusives de
diferent índole, segons necessitats.
Per tots aquests motius, la Candidatura d’Unitat Popular de Reus presenta els
següents acords al ple municipals de l’Ajuntament de Reus:
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Primer. Que l’ajuntament de Reus realitzi un estudi amb la realitat social del municipi,
per zones, on s’exposin diferents dades socioeconòmiques, demogràfiques, la situació
del teixit comercial, els serveis públics oberts, els programes públics i comunitaris, etc.
Segon. Que aquest informe sigui presentat a una Comissió Informativa de Benestar
Social i Ciutadania amb suficient temps i forma per analitzar-lo en bones condicions.
Tercer. Que les conclusions a les que puguem arribar mitjançant un debat entre els
diferents representants dels grups municipals i, si s’escau, altres espais de participació
política com els consell municipals, siguin incorporades a les accions de
desenvolupament i plans de ciutat que s’executin.»
L’alcalde dona la paraula al Sr. Fernández que fa una INTERVENCIÓ per exposar la
moció i seguidament ES PRODUEIX DEBAT.
Sotmesa la proposta a votació, es rebutja amb 12 vots a favor: ((PSC-CP): Sres./Srs.
Martín, Martínez, Marcos, Pozuelo, Fort, Agudo, (CUP): Sres. Llorens, Fernàndez,
Pàmies, (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)
15. Precs i preguntes.
Prec que formula el Sr. Marcos del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS
SOCIALISTES DE CATALUNYA – CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP) per
disposar de més punts de recollida d’oli d’ús domèstic utilitzat.
"L’oli d’ús domèstic és un dels residus que més contamina, amb tot, des de
l’Ajuntament no s’està donant prou facilitats perquè la gent recicli l’oli correctament,
ja que hi ha pocs contenidors disponibles i això fa que molts estiguin lluny de veïns i
veïnes. De fet, des del 2016 no s’han ubicat nous punts de recollida d’oli domèstic.
Recentment s’ha anunciat la campanya ‘Reus, recicla bé’ a través de la qual es
regalen bosses per separar correctament el cartró, el vidres i els envasos i també es
regalen embuts per a reciclar l’oli. Així doncs, l’únic que resta és disposar de més
contenidors per abocar-hi el producte.
Per l’exposat formulem el següent prec:
•

Que s’estudiï la possibilitat d’incorporar més punts de recollida d’oli d’ús
domèstic en localitzacions on no n’hi hagi cap pròxim.»
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Per part del Sr. Rubio ES DONA RESPOSTA al prec.
Prec que formula la Sra. Agudo del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS
SOCIALISTES DE CATALUNYA – CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP) per fer
un cens dels edificis que han passat l’Inspecció Tècnica d’Edificis.
"El passat mes d’abril va esfondrar-se una casa al carrer del vidre i, per sort, no vam
haver de lamentar ferits, ja que en aquell moment no passava ningú a prop de l’edifici
que es va esfondrar interiorment, però que va acabar traient runa al carrer. Aquest no
és un cas aïllat a Reus, ja que l’agost del 2020 també es va esfondrar un edifici al barri
del Carme, per posar un altre dels molts exemples que tenim.
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Des del PSC ja vam portar en un plenari del 2018 una proposta per demanar
subvencions perquè aquells habitatges que encara no haguessin passat la ITE
poguessin fer-ho, però encara no tenim cap constància al respecte.
El 2020 també vam demanar al govern que realitzés un informe de l’estat de tots els
edificis de la nostra ciutat, fet que tampoc s’ha complert.
Per l’exposat formulem el següent prec:
•

Que es faci un cens de tots els habitatges que han passat l’ITE i els que no ho
han fet.

•

Analitzar la situació d’aquells habitatges que no hagin passat l’ITE per conèixer
els motius per què no ho han fet i si es per problemes econòmics estudiar
l’opció de destinar una partida econòmica per subvencionar-ho.»

Per part de la Sra. Berasategui ES DONA RESPOSTA al prec.
Seguidament l’alcalde fa una INTERVENCIÓ final per tancar la sessió.
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.
El secretari general
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