ESBORRANY ACTA DEL PLE MUNICIPAL
Núm: 6/2022
Caràcter: Ordinària
Data: 17/06/2022
Horari: 09:34 h - 13:05h
Lloc: Palau Municipal
Hi assisteixen:
Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
19/07/2022

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
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1. Aprovació de l’acta del Ple de la sessió del 20 de maig de 2022.
2. Informació de l’Alcaldia.
MOCIONS DE L'ALCALDIA
3. Alcaldia. Donar compte de resolucions de l’Alcaldia en matèria d’organització municipal.
HONORS I DISTINCIONS
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4. Concessió de la Menció Honorífica Municipal a l’Associació de Dones Camí de Valls.
5. Concessió de la Menció Honorífica Municipal a l'Aula de Sons de Reus.
SERVEIS D'HISENDA I DE SERVEIS GENERALS
6. Coordinació d'empreses municipals i defensa jurídica. Autorització prèvia per
l'alienació i acceptació de reemborsament per amortització d'accions de la societat
GESTIÓ INTEGRAL DAIGUA DE CATALUNYA SA, titularitat de REUS SERVEIS MUNICIPALS
SA.
SERVEIS DE TERRITORI I URBANISME
7. Gestió Urbanística. Aprovació provisional del Pla especial urbanístic per a
l’ordenació dels usos i de l’edificabilitat del Club Natació Reus Ploms, presentat pel
Club Natació Reus Ploms.
8. Gestió Urbanística. Aprovació provisional de la Modificació puntual del Pla parcial
urbanístic del sector H.12 «Mas Sunyer» que afecta a l’àmbit delimitat pel c/ de
Salvador Torrell Eulàlia, c/ de Josep Pin i Soler, c/ d’Andreu Nin i Pérez i c/ de Rosa
Sensat (parcel·la IAG), promoguda per la Junta de Compensació.
9. Gestió Urbanística. Aprovació del text refós de la Modificació puntual del Pla
parcial urbanístic del sector H.12 «Mas Sunyer» per a l'ampliació de l'ús de l'actual
zona de Centre Direccional i de Serveis amb l’ús de Desenvolupament Industrial.
PROPOSTES DELS GRUPS MUNICIPALS
10. Proposta de declaració del GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS DE REUS (CS)
per la modificació de la Llei d’Hisendes Locals en relació amb la bonificació potestativa
de les energies renovables.
11. Proposta de declaració del GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS DE REUS (CS)
per a la tramitació i aplicació immediata de les ajudes aprovades pel Congrés per a les
persones amb Esclerosi Lateral Amiotròfica (ELA).
12. Proposta de declaració del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS
SOCIALISTES DE CATALUNYA – CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP) referent
a la transició energètica dels centres educatius.
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13. Proposta de declaració del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS
SOCIALISTES DE CATALUNYA – CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP) per a
l’abolició de la prostitució.
MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
14. Moció del GRUP MUNICIPAL DE JUNTS PER REUS – JUNTS x Cat, del GRUP
MUNICIPAL ERC i del GRUP MUNICIPAL ARA REUS per a l’exercici de la sobirania
fiscal.
15. Moció del GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR
(CUP) per fer el pagament d’impostos estatals a l’Agència Tributària de Catalunya.
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16. Moció del GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR
(CUP) per a que l'Ajuntament de Reus sigui part activa en diferents iniciatives
antiracistes.
17. Precs i preguntes.
Assumptes sobrevinguts, si s'escau.
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
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.
Abans de començar el tractament dels temes l’alcalde informa de la retirada dels
punts núm. 14 i 15 de l’ordre del dia i que corresponen a la Moció del GRUP MUNICIPAL
DE JUNTS PER REUS – JUNTS x Cat, del GRUP MUNICIPAL ERC i del GRUP MUNICIPAL
ARA REUS per a l’exercici de la sobirania fiscal i a la Moció del GRUP MUNICIPAL DE LA
CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP) per fer el pagament d’impostos estatals a
l’Agència Tributària de Catalunya.
Oberta la sessió per la presidència es passen a tractar els temes següents:
1. Aprovació de l’acta del Ple de la sessió del 20 de maig 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 20 de maig de 2022, s’aprova
per assentiment.
2. Informació de l’Alcaldia.
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L'alcalde inicia aquest apartat felicitant i donant l'enhorabona al Sr. Josep Pallarès, nou
rector de la Universitat Rovira i Virgili, i també fa una agraiment a la Sra. Maria Jose
Figueres amb la que ha tingut molt bona relació durant aquests 4 anys en els quals ha
estat rectora d'aquesta Universitat.
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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•

Descobriment de la placa de la casa natal de Gabriel Ferrater a la Pl. Catalunya.

•

Fira del Reciclatge a la Pl. Llibertat.

•

Inauguració del Parc de les Olors i Parc de les Famílies al Pg. Boca de la Mina.

•

Cloenda i lliurament dels premis de la VIII Fira Tastet de Ciència a la Pl. Univers.

•

Estrena del nou Ball de Prims amb motiu del seu 30è aniversari a la Pl. Castell.

•

Recepció de l'equip juvenil Hoquei Reus Deportiu com a campions de Catalunya
i subcampions d'Espanya a l'Ajuntament.

•

80è aniversari de la botiga Ramon Bergadà a La Llotja.

•

Inauguració de l’exposició d'obres d'art electrònic i digital «Origens» de la Beep
Art Collection a Cal Massó.

•

Cloenda del 40è aniversari de l'escola Cèlia Artiga.

•

Acte de celebració del 170 aniversari de la Societat El Circol.

•

Cloenda de la 40ena Olimpíada Escolar al Pavelló Olímpic Municipal.

•

Inauguració de la Fira Velèctric a la Plaça de la Llibertat.

•

Presentació dels Gegants Manotes de la Colla Gegantera de Reus a la Pl.
Mercadal.

•

Presentació del Projecte AINA, per generar els recursos digitals i lingüístics per
facilitar el desenvolupament d’aplicacions basades en la intel·ligència artificial i
les tecnologies de la llengua, a càrrec de l'honorable Sr. Puigneró, vicepresident
del govern de la Generalitat, a la Pl. Prim.

•

Posa't la Gorra de l'Afanoc a la La Palma.

•

Campionat d'Atletisme del Club Esportiu Alba al CN Ploms.

•

Fem Coral al Pavelló Olímpic Municipal.

•

Inauguració de l'exposició de pintura de l'Associació de Veïns l'Harmonia del
Carme a la Biblioteca Municipal Xavier Amorós.

•

Inauguració de la Fira Reus Viu el Vi 2022 a la Pl. Llibertat.
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•

Concert extraordinari del Centenari del Gremi de Fusters a Fira de Reus.

•

Acte de presentació de les Festes de Barri a la Pl. Cultura de la Pau.

•

Festa del Lleó a la Pl. Mercadal.

•

Diferents partits del play-off de l’OK Lliga amb el Reus Deportiu.

•

Audiència del Consell d'Infants al Saló Plens.

•

Presentació del 22è Torneig Internacional d'Hoquei Base BBVA al Reus Deportiu.

•

Signatura del Pla d'Actuació per la Llengua al Camp de Tarragona i Baix Penedès
a Vil·la romana de Centcelles.

•

Recepció del Dr. Gil Aluja de la Real Academia de Ciencias Económicas y
Financieras a l'Alcaldia.

•

Visita institucional de la Honorable Sra. Victòria Alsina, consellera d'Acció
Exterior i Govern Obert de la Generalitat a Alcaldia.

•

Assistència a diferents actes de les festes de barri de la ciutat (Reus Nord i El
Carrilet).

•

Inauguració de l'Acte del 100 aniversari del naixement del Dr. Laporte,
organitzat per la Societat Catalana d’Història de la Medicina al Centre de
Lectura.

•

Festa del Medi Ambient al Parc de Sant Jordi.

•

Lliurament dels premis del 47è Concurs Intercomarcal de Paletes a la Pl.
Mercadal.

•

Lliurament del guardó "El més amic de Reus" a l'Associació de Concerts de Reus
al restaurant Bella Italia.

•

Presentació dels nous vestits del Ball de Gitanes pel seu 40è Aniversari a La
Palma.

•

Presentació de la Volta ciclista a la província de Tarragona als Jardins de Casa
Rull.

•

L'Hola Sant Pere, amb el Mosaic amb la figura del Bou de Reus a la Pl. Mercadal.

•

Recepció anual dels docents jubilats al Saló de Plens.

•

Cloenda del Debat del Pla Estratègic Reus Horitzó 32 al Castell del Cambrer.

Seguidament l'alcalde dona la paraula al Sr. Martín que fa una INTERVENCIÓ per
realitzar un prec en relació amb la recepció d'invitacions dels regidors a diferents
actes i l'Alcalde fa una INTERVENCIÓ per donar-li resposta.
MOCIONS DE L'ALCALDIA
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3. 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_2022010546 de 2/06/2022 pel qual es cessa al Sr. Ricard Font de
Rubinat Garcia, com a Assessor d’Àrea, amb efectes 12 de juny de 2022.
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«Atès que per decret de l’Alcaldia, núm. 2019012011, de data 22 de juliol de 2019, es
va nomenar al Sr. RICARD FONT DE RUBINAT GARCIA, Assessor d’Àrea, en funcions
d’assessorament i tasques de col·laboració immediata a regidors/es delegats/es en
relació a determinades àrees.
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 FONT DE RUBINAT GARCIA, els serveis prestats com a
Assessor d’Àrea, en funcions d’assessorament i tasques de col·laboració immediata a
regidors/es delegats/es en relació a determinades àrees.
Segon.- Cessar al Sr. RICARD FONT DE RUBINAT GARCIA, com a Assessor d’Àrea, amb
efectes 12 de juny de 2022.
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.»"
L’alcalde fa una INTERVENCIÓ per exposar aquest punt.
Els membres del Ple es donen per assabentats.
HONORS I DISTINCIONS
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4. Concessió de la Menció Honorífica Municipal a l’Associació de Dones Camí
de Valls.
"Atès que per decret de l’Alcaldia núm. 2022008058 de 27 d’abril de 2022 es va
resoldre incoar l’expedient per a la concessió de la Menció Honorífica Municipal a
l’Associació de Dones Camí de Valls, a proposta de la Junta de Portaveus de 20 d’abril
de 2022, d’acord amb el què disposa l’art. 15 del Reglament Municipal d’Honors i
Distincions.
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Atesos els mèrits que concorren en l’Associació de dones Camí de Valls, en
reconeixement a la tasca realitzada com a entitat amb l’objectiu de donar cobertura a
les necessitats d’un gran nombre de dones de la zona est de la ciutat. Que ha
esdevingut un referent en els moviments participatius, mantenint un espai de sororitat
que fomenta en l’actualitat la creativitat i les capacitats artístiques de les dones,
especialment enfocades a l’activitat artesanal com són les puntes de coixí, i en motiu
de la celebració enguany del seu 25è aniversari.
Atès que de conformitat amb el què disposa l’article 17 del Reglament Municipal
d’Honors i Distincions s’ha sotmès la proposta al tràmit d’informació pública sense
que s’hagin presentat reclamacions, al·legacions ni suggeriments.
Per tot l’exposat, es proposa al Ple de la Corporació, previ dictamen de la Comissió
d’Honors i Distincions, l’adopció del següent acord:
Concedir la Menció Honorífica Municipal a l’Associació de dones Camí de Valls pels
mèrits i circumstàncies que en ella concorren i que han quedat suficientment
acreditats a l’expedient a l’efecte incoat."
L’alcalde fa una INTERVENCIÓ per exposar la proposta.
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per assentiment.
5. Concessió de la Menció Honorífica Municipal a l'Aula de Sons de Reus.
"Atès que per decret de l’Alcaldia núm. 2022009726 de 20 de maig de 2022 es va
resoldre incoar l’expedient per a la concessió de la Menció Honorífica Municipal a
l’Aula de Sons de Reus, a proposta de la Junta de Portaveus de 18 de maig de 2022,
d’acord amb el què disposa l’art. 15 del Reglament Municipal d’Honors i Distincions.
Atesos els mèrits que concorren en l’Aula de Sons de Reus, en reconeixement a la
tasca duta a terme a la ciutat fomentant l’aprenentatge individualitzat dels
instruments musicals tradicionals, així com posar en valor la música tradicional
consolidant-la arreu del país, i de forma especial per celebrar enguany el seu 25è
aniversari.
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:
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Concedir la Menció Honorífica Municipal a l’Aula de Sons de Reus pels mèrits i
circumstàncies que en ella concorren i que han quedat suficientment acreditats a
l’expedient a l’efecte incoat."
L’alcalde fa una INTERVENCIÓ per exposar la proposta.
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per assentiment.
SERVEIS D'HISENDA I DE SERVEIS GENERALS
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6. Coordinació Jurídica Ajuntament-Empreses municipals i Defensa Jurídica.
Autorització prèvia per a l'alienació i acceptació de reemborsament per
amortització d'accions de la societat GESTIÓ INTEGRAL D'AIGUA DE
CATALUNYA-SA, titularitat de REUS SERVEIS MUNICIPALS SA.
"L’Ajuntament de Reus és membre del Consorci per a la Gestió Integral d’Aigües de
Catalunya (CONGIAC) una entitat pública de caràcter associatiu i local, dotada de
personalitat jurídica plena i independent dels seus membres, que té per finalitat comú
el foment de la gestió pública del cicle integral de l’aigua.
El 26 de novembre de 2021, la Junta Rectora CONGIAC va acordar oferir a les
companyies Aigües del Prat SA, Aigües de Manresa SA, Aigües de Mataró SA, Aigües
de Reus SA (avui, Reus Serveis Municipals SA), Aigües de Vilafranca SA, la compra de
22 accions de Gestió Integral d’Aigües de Catalunya SA (GIACSA) a cadascuna per un
valor unitari de 883,44 euros, condicionada a l’obtenció de l’informe favorable del
departament competent en matèria d’economia i finances de la Generalitat de
Catalunya.
L’acord s’adopta a partir de l’informe de 17 de novembre de 2021, emès per l’auditora
Sra. Jaqueline Marianne Rijnsburger, com a auditora d’AUDIT CONCEPT SLP amb núm.
ROAC SO822 i com a auditora de comptes de l’empresa GIACSA.
En els comptes anuals de 2020 de GIACSA es constata que, a 31 de desembre de
2020, el seu capital social el composen 552 accions amb un valor nominal cadascuna
de 798 euros, amb la composició següent:
ACCIONISTES
Aigües del Prat SA
Aigües de Manresa SA
Aigües de Mataró SA
* Aigües de Reus SA
Aigües de Vilafranca SA
Consorci d'Aigües de
Catalunya SA

PERCENTAT
GE

Núm.
ACCIONS

9,96%
9,96%
9,96%
9,96%
9,96%

55
55
55
55
55

50,18%

277

VALOR
CAPITAL
NOMINAL
SOCIAL
(€)
(€)
798,00 43.890,00
798,00 43.890,00
798,00 43.890,00
798,00 43.890,00
798,00 43.890,00
221.046,0
798,00
0
440.496,0
0

TOTAL
100,00%
552
* Avui, Reus Serveis Municipals SA (RSM)
En aquest mateix informe es determina que, d’acord amb les dades que figuren als
comptes anuals de l’exercici 2020, el valor d’una acció de GIACSA a 31 de desembre
de 2020 és de 883,44 euros.
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El 12 d’abril de 2022, la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor
va emetre l’informe favorable a l’adquisició per part del CONGIAC de 552 accions de
GIACSA propietat de les Companyies municipals citades, a raó de 22 accions per
companyia.
L’11 de maig de 2022 la Junta Rectora del CONGIAC va acordar adquirir de les
companyies Aigües del Prat SA, Aigües de Manresa SA, Aigües de Mataró SA, Aigües
de Reus SA (avui, RSM), Aigües de Vilafranca SA, la compra de 22 accions a cadascuna
per un valor unitari de 883,44 euros.
Consta en l’expedient el Certificat de l’acord de la Junta Rectora, de 12/05/2022.
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Així mateix, l’11 de maig de 2022, la Junta General Extraordinària de GIACSA va
acordar autoritzar a l’accionista Reus Serveis Municipals SA (RSM) la venda de 22
accions de la seva propietat a la compradora CONGIAC pel preu de 883,44 euros per
acció, havent renunciat els accionistes i la pròpia Societat al dret d’adquisició
preferent que els pogués correspondre, és a dir, un total de 19.435,68 euros.
Igualment, la Junta General va aprovar l’amortització de 33 accions, propietat de RSM,
les números 57 al 84 i 342 al 346, procedint a la corresponent reducció de capital i
modificació estatutària, reemborsant a RSM la quantitat de 883,44 euros per acció, és
a dir, un total de 29.153,52 euros.
Consta en l’expedient el certificat de propietat de les accions de GIACSA, números 57
al 84 i 320 al 346, per part de RSM, de 18/05/2022, així com el certificat dels acords
de la Junta, de 18/05/2022.
El 30 de maig de 2022, el gerent apoderat d’Aigües de Reus divisió de RSM i la cap de
l’Àrea Jurídica d’Aigües de Reus divisió de RSM, formulen la proposta de memòria a
elaborar pel president i conseller delegat de RSM sobre la finalitat de l’alienació de 22
accions de la societat GIACSA.
En data 31 de maig de 2022, es va emetre informe pels serveis tècnics del
departament de Coordinació i Defensa Jurídica de la Corporació, adscrit a la Secretaria
General de l’Ajuntament i que compta amb la conformitat del Secretari General de la
sobre el contingut, procediment i competència per a l’aprovació de l’operació
d’alienació d’accions de GIACSA al CONGIAC i acceptació de reemborsament per
amortització d’altres accions.
En data 3 de juny de 2022, la Intervenció municipal va emetre informe favorable amb
la consideració realitzada relativa a la Memòria justificativa de la venda d’accions, a
signar pel President de RSM SA, amb la prèvia autorització del Ple de l’Ajuntament de
Reus i condicionat a l’obtenció de l’informe favorable del Departament d’Economia i
Hisenda, de la Generalitat de Catalunya.
D’acord amb l’article 11.h) dels Estatuts de RSM correspon a la Junta General de la
societat, aprovar la venda, transmissió o alienació per qualsevol altre títol de les
accions o participacions de les societats filials o participades per la societat.
Al Consell d’Administració de la societat li correspon proposar l’acord de
compravenda, de conformitat amb l’article 249 bis.j) del Reial decret legislatiu 1/2010,
de 2 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de societats de capital.
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L’adopció dels acords societaris i a la perfecció de l’alienació d’accions mitjançant
escriptura pública està sotmesa al règim jurídic que estableixen els preceptes
següents:
L’article 53.1.q) 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 (TRLMC) disposa que correspon
a l’alcalde l’alienació dels béns i drets quan el seu valor no superi el 10% dels recursos
ordinaris del pressupost ni els 3.005.060,52 euros, inclosos els béns mobles, com ho
són les accions de GIACSA.
L’article 209.1 del TRLMC estableix que l’alienació de béns i drets patrimonials a títol
onerós requereix el compliment de les normes sobre contractació de béns i drets de
patrimoni local.
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En aquest sentit, la disposició addicional segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de contractes del sector públic (LCSP), en l’apartat 9, pel que fa a les competències en
matèria de contractació de les entitats locals, disposa que correspon a l’alcalde la
competència de l’alienació del patrimoni, quan el seu valor no superi el 10% dels
recursos ordinaris del pressupost ni els tres milions d’euros.
Pel que fa al procediment a seguir en l’alienació, cal tenir en compte l’article 9.2 de la
LCSP que determina que els contractes de compravenda de valors negociables queden
exclosos de l’àmbit d’aplicació de la Llei i es regiran per la legislació patrimonial.
En aquest sentit, l’article 209.3 del TRLMC, concreta que per a alienar valors
mobiliaris, cal l'informe previ del departament competent en matèria d'economia i
finances de la Generalitat de Catalunya si l'import de l'alienació excedeix els 15.000
euros –en aquest cas són 19.435,68 euros– que s'ha d'emetre en un termini de vint
dies (Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor).
També són d’aplicació en la mesura que no es contradiguin amb la legislació
esmentada (TRLMC i LCSP), els articles 40 a 43 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre,
pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals.
De l’article 53.1.q) del TRLMC preveu la competència de l’alcalde per a autoritzar la
venda d’accions i l’acceptació del reemborsament derivat de l’amortització d’accions.
No obstant, d’acord amb la interpretació extensiva de l’article 140 del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis
dels ens locals, justifica que, des del punt de vista competencial, els acords relatius a
la participació en altres societats, adoptats pels òrgans de govern i/o d’administració
de la societat RSM, la totalitat del capital social de la qual pertany directa i
indirectament a l’Ajuntament, siguin autoritzats pel Ple de la Corporació.
Pel que fa a l’òrgan competent, per l’acord del Ple de la Corporació de 3 de juliol de
2019 es fixen les delegacions del Ple a la Junta de Govern Local, que es concreten en
totes les competències de caràcter delegable com la present, a l’empara de l’article
22.4 de la LRBRL i l’article 52.4 del TRLMC.
Tanmateix, de conformitat amb el que preveuen l’article 10 de la Llei 40/2015, d'1
d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic i l’article 9 de la Llei 26/2010, del 3
d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya ”els òrgans superiors poden avocar per a ells mateixos el coneixement d’un
assumpte la resolució del qual correspongui ordinàriament o per delegació als seus

Aquest document ha estat signat electrònicament amb data 19/7/2022
L'autenticitat d'aquest document es pot comprovar a https://serveis.reus.cat/cve mitjançant el CVE: 202234D486F7BAED7146CC8009CCD1D67111769D82A70719105740

òrgans administratius dependents, quan circumstàncies d’índole tècnica, econòmica,
social, jurídica o territorial ho facin convenient”.
En aquest cas en concret, l’avocació al Ple de la Corporació es fonamenta per raó de la
imminència de la sessió del Ple i de la coincidència en la mateixa data, el 17 de juny
de 2022, de la Junta General de RSM que també ha de prendre decisions sobre el
mateix assumpte, tenint en compte que, a més, la Junta de Govern Local, d’acord amb
la periodicitat ordinària, no es preveu que sigui convocada properament.
Per tot l’exposat, es proposa al Ple, previ dictamen de la Comissió Informativa de
Serveis d’Hisenda i Serveis Generals, l’adopció dels acords següents:
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PRIMER.- AUTORITZAR a Reus Serveis Municipals SA (RSM) la venda de les 22 accions
de la companyia Gestió Integral d’Aigües de Catalunya SA (GIACSA) (números 320 a la
341) a l’accionista Consorci per a la Gestió Integral de l’Aigua de Catalunya (CONGIAC)
pel preu ofert de VUIT CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-QUATRE
CÈNTIMS (883,44 €) per acció, el que suma l’import de DINOU MIL QUATRE-CENTS
TRENTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS (19.435,68 €).
SEGON.- AUTORITZAR a Reus Serveis Municipals SA (RSM) l’acceptació del
reemborsament de la quantitat de VINT-I-NOU MIL CENT CINQUANTA TRES EUROS AMB
CINQUANTA DOS CÈNTIMS (29.153,52€) en concepte d’amortització per reducció de
capital de les 33 accions de GIACSA (números 57 a 84 i 342 a 346) propietat de RSM a
raó de VUIT CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS (883,44
€) per cada acció amortitzada.
TERCER.- SOL·LICITAR informe de tutela financera al departament competent en
matèria d’economia i finances de la Generalitat de Catalunya (Direcció General de
Política Financera, Assegurances i Tresor) i condicionar la perfecció dels acords PRIMER
i SEGON anteriors a l’obtenció de l’informe favorable de la Direcció General de Política
Financera, Assegurances i Tresor."
L’alcalde dona la paraula a la Sra. Caballero que fa una INTERVENCIÓ per exposar la
proposta. L’alcalde dona seguidament la paraula al Sr. Fernàndez i al Sr. Martín que
fan les seves respectives INTERVENCIONS en relació amb aquest assumpte.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 22 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),
3 vots en contra: (CUP): Sres. Llorens, Fernàndez, Pàmies i 1 abstenció: (regidor no
adscrit): Sr. Meléndez.
SERVEIS DE TERRITORI I URBANISME
7. Gestió Urbanística. Aprovació provisional del Pla especial urbanístic per a
l'ordenació dels usos i de l'edificabilitat del Club Natació Reus Ploms,
presentat pel Club Natació Reus Ploms.
"«Vist el Decret de l’alcaldia núm. 2021010250, de data 1 de juny de 2021, mitjançant
el qual es va aprovar inicialment el Pla especial urbanístic per a l’ordenació dels usos i
de l’edificabilitat del Club Natació Reus Ploms, presentat per la pròpia associació
esportiva, i es va condicionar a les determinacions resultants de l’informe emès en
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data 29 d’abril de 2021 per l’arquitecta cap de Servei d’Urbanisme d’aquest
Ajuntament.
Atès que segons resulta de la memòria del document urbanístic, es fa necessària la
redacció d’aquest planejament per reorganitzar les instal·lacions del Club Natació
Reus Ploms, que es troben a l’avinguda Marià Fortuny, 5, de Reus, de superfície
segons el cadastre de 38.913 m2, en un únic àmbit, en sòl classificat d’urbà consolidat
i qualificat de sistema urbanístic d’equipaments comunitaris d’acord amb el Pla
general d’ordenació urbana.
Segons la memòria del Pla, els objectius del Pla especial urbanístic són els següents:
a)
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Ordenar urbanísticament i concretar els usos i la titularitat dels equipaments
que defineix el PGOU per a la necessària modernització de les instal·lacions
esportives del Club Reus Ploms.
b)
Assegurar la subsistència i ampliació dels llocs de treball que el club genera
al voltant de la seva activitat i, alhora, garantir la pervivència d’una institució molt
rellevant a nivell esportiu, social i cultural de la ciutat.
c) Millorar l’oferta de la ciutat en equipaments d’allotjament comunitari.
d)
Aconseguir una correcta integració de les edificacions de l’equipament en el
teixit urbà dels voltants tot respectant les restriccions sectorials a nivell de
protecció civil i aviació.
L’ordenació del Pla especial urbanístic s’estructurarà a partir de la definició de cinc
àrees corresponents a àmbits d’ús diferenciats que són les següents:
A.

Poliesportiu: Aquesta àrea correspon al poliesportiu situat a l’extrem nord de
l’àmbit i al seu aparcament. Aquest àmbit es troba entre la pista d’atletisme, la línia
del ferrocarril i el carrer de Maria Cortina i Pascual i té una superfície de 9.810 m2.
B.
Serveis Centrals: Correspon a una àrea trapezoidal compacta situada a la part
central de l’àmbit amb façana a l’avinguda de Marià Fortuny on trobem,
actualment, l’edifici de serveis, la piscina coberta principal, la piscina descoberta 1 i
una pista d’esports. Aquesta àrea té una superfície de 6.906 m2.
C.
Pista d’atletisme: En aquesta àrea hi trobem la pista d’atletisme i la piscina
coberta, té una superfície de 16.245 m2, té una forma en “L” invertida i es troba
entre el poliesportiu i l’avinguda de Tarragona, tot al llarg de la línia fèrria.
D. Allotjament comunitari 1: Actualment en aquesta àrea hi trobem pistes de tenis,
pàdel i frontó, a més d’un edifici d’habitatges i una ET. Aquesta àrea es troba a la
cantonada de les avingudes de Tarragona i de Marià Fortuny, té una forma poligonal
allargada, té una superfície de 2.802 m2.
E. Allotjament comunitari 2: Actualment en aquesta àrea hi trobem les pistes de tenis,
pàdel i frontó, a més del bar-restaurant. Aquesta àrea té façana a l’avinguda de
Tarragona i té una forma rectangular d’una superfície de 3.134 m2.
L’edificabilitat total prevista pel pla és de 32.500 m2, que significa un coeficient net de
0,835 m2st/m2 sòl, repartit de la següent manera en els diferents àmbits delimitats:
Superfície de sòl
(m2)

Sostre màx. (m2)

Ocupació màx.
segons gàlibs
(m2)

Àrea A

9.810

8.500

6.613

Àrea B

6.906

6.500

6.204
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Àrea C

16.245

1.500

-

Àrea D

2.802

10.000

2.315

Àrea E

3.134

6.000

-

Vialitat

16

-

-

TOTAL
PEU

38.913

32.500

15.132
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Atès que l'esmentat Pla especial urbanístic ha estat 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 15 de juny de 2021, al diari El Punt Avui de l’11
de juny 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 un cop transcorregut l’esmentat període d’informació pública, a l’expedient
consta formulada al·legació per part del mateix Club Natació Reus Ploms (Registre
General d’Entrada núm. 2021078466, de 14/07/2021), en les que es tracten els
condicionants de l’informe tècnic de l’aprovació inicial, argumentant-se bàsicament
que els habitatges tutelats no són assimilables a allotjaments dotacionals i que són
assimilables a l’ús sanitari-assistencial; que es reduiran de 5 a 2 el nombre de
parcel·les; s’inclourà a la normativa l’obligació de redactar un PMU que concreti la
disposició dels volums edificables a les zones C i E, i finalment es proposa una nova
ordenació de l’edificabilitat a les diferents zones.
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:
- Adif: En data 23/06/2021 emet informe desfavorable. Una vegada corregits els
aspectes indicats en l’anterior informe, en data 09/02/2022 l’informa favorablement
si bé s’indica que cal recollir en la memòria la definició del sistema general
ferroviari i delimitar-lo amb trama pròpia en els plànols.
- Direcció General d’Aviació Civil: El 13/07/2021 emet informe favorable pel que fa a
les servituds aeronàutiques amb el condicionant de que el planejament es modifiqui
amb l’objecte d’incloure una sèrie de disposicions per les que quedi acreditat el
compliment de la normativa estatal en matèria de servituds aeronàutiques.
- Consell Català de l’Esport: El 30/07/2021 emet informe desfavorable, des del punt
de vista de la planificació esportiva, pel fet que la proposta de volumetries no tenia
en compte la incidència de les ombres projectades sobre els equipaments esportius
descoberts, els espais que els envolten havien de ser suficients per permetre els
recorreguts, i calia definir volums i superfícies de manera més acurada.
Posteriorment, a la vista de la nova documentació lliurada, el 10/03/2022 emet
informe favorable perquè proposa una volumetria més adient al voltant de la
piscina descoberta i la resta d’edificacions i justifica el manteniment de la superfície
i funcionalitat dels usos esportius.
- Direcció General de Protecció Civil. Emet informe de 08/11/2021 en relació al risc
químic per transport de mercaderies perilloses per carretera o ferrocarril, en el
sentit de que gran part de l’àmbit del Pla especial està afectat, si bé tot l’àmbit del
projecte es troba en sòl urbà consolidat i en aquest tipus de sòl els criteris
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establerts a la ITMMPP només s’aplicaran en el cas de voler implantar dins la ZIF
usos o activitats destinades a elements especialment vulnerables.
- Bombers. Regió d’Emergències Tarragona: L’1/11/2021 informa favorablement amb
mesures.
- Agència Catalana de l’Aigua: Emet informe favorable de 30/07/2021.
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- Autoritat Territorial de la Mobilitat: Emet informe el 02/08/2021 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. Posteriorment, a la
vista de la nova documentació tramesa, en data 13/05/2022 s’emet un segon
informe favorable a condició que es resolguin les mancances detectades que
s’indiquen en l’informe i es sol·licita al promotor que una vegada 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 i en compliment d’aquest darrer informe, el promotor ha presentat en
data 26 de maig de 2022 un nou Estudi de Mobilitat, del qual se n’ha donat trasllat
a l’esmentat organisme.
- Departament de Cultura: En data 01/09/2021 emet informe favorable.
- Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural: En data 20/09/2021
emet informe favorable, atès que aquest Pla especial urbanístic afecta només a sòl
urbà i que no té efectes significatius sobre el medi ambient, i aquest no està
subjecte al tràmit d’avaluació ambiental estratègica, ni ordinària ni simplificada.
- Direcció general de Planificació i Avaluació de la Xarxa Ferroviària: En data
01/02/2022 informa que no pot emetre informe favorable fins que es recullin els
requeriments indicats en el mateix informe. Posteriorment, a la vista de la nova
documentació tramesa, el 09/03/2022 emet un segon informe en sentit favorable.
Vist el nou exemplar del Pla especial urbanístic per a l’ordenació dels usos i de
l’edificabilitat del Club Natació Reus Ploms, presentat en data 28 de març de 2022 pel
Club Natació Reus Ploms 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 26 de maig de 2022.
Vist l’informe emès en data 19 de maig de 2022 per l’arquitecta Cap de Servei
d’Urbanisme i l’informe de 20 de maig de 2022 d’esmena de l’errada advertida en
l’anterior informe, i vist l’informe jurídic que consta a l’expedient.
Atès que segons resulta de l’informe emès per l’arquitecta Cap de Servei d’Urbanisme
de 19 de maig de 2022, respecte al document aprovat inicialment, en el nou
document presentat ha estat reduït de 5 a 2 el nombre de parcel·les, s ’afegeix una
petita cessió de 16m2 a la cantonada de l’avinguda de Tarragona, i s’inclou a la
normativa l’obligació de redactar un PMU que concreti la disposició dels volums
edificables a les zones C i E. L’esmentat informe tècnic deixa a la determinació de la
Comissió Territorial d’Urbanisme del Camp de Tarragona la interpretació de la tipologia
d’habitatge tutelat o d’allotjament dotacional, així com els ajustos a l’informe de la
Direcció General de Protecció Civil.
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Atès així mateix que el Ple d’aquest Ajuntament, en sessió de data 6 de març de 2009,
va aprovar inicialment una Modificació puntual de la Revisió del Pla general
d’ordenació urbana de Reus pel que afecta a terrenys del Club Natació Reus Ploms i
del Passeig de Misericòrdia, si bé 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.
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 67, 69, 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:
Primer.- Aprovar provisionalment el Pla especial urbanístic per a l’ordenació dels usos
i de l’edificabilitat del Club Natació Reus Ploms, presentat pel Club Natació Reus
Ploms, d’acord amb les consideracions que consten a la part expositiva de l’acord.
Segon.- Elevar-ho a la Generalitat de Catalunya als efectes de la seva aprovació
definitiva.
Tercer.- Constatar el desistiment de la Modificació puntual de la Revisió del Pla
general d’ordenació urbana de Reus pel que afecta a terrenys del Club Natació Reus
Ploms i del Passeig de Misericòrdia, aprovada inicialment pel Ple d’aquest Ajuntament
en sessió de data 6 de març de 2009.»"
L’alcalde dona la paraula a la Sra. Berasategui que fa una INTERVENCIÓ per exposar la
proposta i seguidament ES PRODUEIX DEBAT.
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per unanimitat.
L’alcalde informa que els punts 8 i 9 de l’ordre del dia es tractaran de forma conjunta
encara que es votaran de forma separada. L’alcalde dona la paraula a la Sra.
Berasategui que fa una INTERVENCIÓ per exposar els esmentats punts i seguidament
ES PRODUEIX DEBAT.
8. Gestió Urbanística. Aprovació provisional de la Modificació puntual del Pla
parcial urbanístic del sector H.12 «Mas Sunyer» que afecta a l’àmbit
delimitat pel c/ de Salvador Torrell Eulàlia, c/ de Josep Pin i Soler, c/ d’Andreu
Nin i Pérez i c/ de Rosa Sensat (parcel·la IAG), promoguda per la Junta de
Compensació.
"Vist l’acord adoptat per la Junta de Govern Local d'aquest Ajuntament en sessió de
data 24 de setembre de 2021, mitjançant el qual es va acordar aprovar inicialment la
Modificació puntual del Pla parcial urbanístic del sector H.12 «Mas Sunyer» que afecta
a l’àmbit delimitat pel c/ de Salvador Torrell Eulàlia, c/ de Josep Pin i Soler, c/ d’Andreu
Nin i Pérez i c/ de Rosa Sensat, promoguda per la Junta de Compensació, condicionada
a les determinacions resultants de l’informe de 13 de setembre de 2021 de
l’arquitecta Cap de Servei d’Urbanisme.
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La Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona, en sessió de data 23 de març de
2006, va aprovar definitivament el Pla parcial urbanístic del sector H.12 «Mas Sunyer»,
promogut per la Junta de Compensació del sector (DOGC 02.10.2006), havent-se
aprovat definitivament els corresponents projectes d’urbanització i de reparcel·lació i
inscrit aquest últim.
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El sector H.12 «Mas Sunyer» està situat al sud-est del nucli urbà de Reus, sobre
l’autovia de Bellisens. Limita al nord amb l’autopista AP-7, a ponent amb el sector
industrial H-6 «Bellisens-Autopista» i el terme municipal de Vila-seca on ja s’ ha
consolidat el polígon industrial de l’Alba a quins vials de traçat ortogonal amb l’autovia
de Bellisens connecta la nova trama viària dissenyada pel planejament del sector H12. Limita a llevant amb el terme municipal de La Canonja i al sud amb l’autovia
Variant de la N-340 anomenada A-7.
Atès que segons resulta de la memòria del document presentat, aquesta modificació
puntual té com a objecte la creació d’una illa de mida superior a les actualment
existents en el sector capaç de donar resposta a la demanda real del mercat actual la
qual delimitarà una nova zona qualificada d’Indústria Aïllada Gran (IAG) amb una
superfície de 175.255 m2. Aquest fet comporta necessàriament l’eliminació dels trams
de vials que resten a l’interior així com de les infraestructures de serveis a ells
associades.
La justificació de la necessitat i conveniència de la present modificació del Pla Parcial,
es detalla en l’apartat 6 de la memòria pels motius següents:
«- Dotar al nou sector industrial de parcel·les de mida superior a les actualment
existents de manera que s’ ampliï l’oferta i s’adapti a les exigències del mercat actual.
Val a dir que la present zonificació d’indústria en Filera (en parcel·les inferiors als
800,00m2) representa un 17,20% del total de la superfície qualificada d’industrial i
que a l’actualitat després de 15 anys no s’ha produït cap venta.
- Es considera aquest canvi de zonificació raonable i necessari de cara a la futura
comercialització del sector el qual disposa d’un 47,98 de sòl públic que representa
una despesa de manteniment molt significativa impossible d’afrontar a nivell públic
restant en perill de deteriorament irreversible davant la manca d’ocupació per part del
sector privat.
- El plantejament de la present Modificació puntual per tal de definir una parcel·la de
IAG ( Indústria Aillada Gran), així com de l’anterior Modificació puntual amb la finalitat
d’incorporar un nou ús en unes parcel·les, possibilita l’ ampliació de l’oferta d’activitat
econòmica del sector, el que justifica la iniciativa de la Junta de Compensació ja que
sens dubte jugarà un paper important en el desenvolupament i l’ocupació d’un sector
industrial que disposa de planejament derivat aprovat des de l’any 2006, amb l’obra
urbanitzadora executada des de l’any 2007.»
Les superfícies resultants són:
SUPERFÍCIE
ABANS DE
LA
MODIFICACI
Ó

%

SUPERFÍCIE
DESPRÈS DE
LA
MODIFICACIÓ

%

DIFERÈNCIA m²
SÒL ABANSDESPRÈS DE LA
MODIFICACIÓ
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SÒL
PÚBLIC

351.958,12

47,98

326.224,12

44,3
7

-25.734

SÒL
PRIVAT

382.158,42

52,02

407.892,42

55,63

+25.734

100,0
0

734.116,54

100,0
0

0,00

TOTAL

734.116,54

M2 Sostre
Edificable

381.858,42
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SÒL PRIVAT

381.858,42

Superfíci
e m2

0,00

% respecte Sostre edificable
Total sector Coef
m2
sostre

IF

Indústria en
Filera

41.895,17

5,71

1,00
41.895,17

IA

Indústria Aïllada

72.724,89

9,91

1,00
72.724,89

IAG

Indústria Aïllada
Gran

175.255

23,87

CDiS

Centre
Direccional i de
Serveis i
Indústria Aïllada

117.717,3
6

16,04

300

0,04

STSH Serveis Tècnics
de Sistemes
Hidràulics
TOTAL
PRIVAT

SÒL 407.892,4
2

55,56

0.85316253459
1,00
117.717,36

-

381.858,42

Així mateix en el document es conclou que el sòl públic de vialitat i aparcament que
passa a sòl privat com a parcel·la industrial IAG no genera més drets d’aprofitament
urbanístic, ja que no incrementa ni el sostre edificable ni altera els usos ni la seva
intensitat.
Atès que l'esmentada modificació puntual ha estat 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 05/10/2021, al diari El Punt Avui del
30/09/2021, al tauler d’anuncis, i a la pàgina web d’aquest Ajuntament. En aquest
darrer mitjà també s'ha pogut consultar el contingut íntegre del projecte.
Atès que un cop transcorregut aquest període d’informació pública, a l’expedient
consten formulades al·legacions per part de la societat IOSA INMUEBLES, SL (Registre
General d’Entrada núm. 2021113390, de 27/10/2021), que bàsicament fan referència
a les servituds de canalització existents; a l’empitjorament de l’accessibilitat a la
parcel·la de la seva propietat i en conseqüència una merma del valor de la mateixa; la
desaparició de vialitat ja executada i cedida a l’Ajuntament i a la manca de justificació
de la modificació del planejament que obeeixi a un interès públic; l’incompliment de
l’Estudi de Mobilitat de la Modificació puntual del Pla parcial urbanístic a les
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prescripcions establertes al Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels
estudis d’avaluació de la mobilitat generada; i altres errors relatius als compromisos
dels propietaris de sòl que ha de constituir la parcel·la d’IAG i a la no vigència de
l’article 5 de les normes urbanístiques del Pla relatiu al Projecte d’urbanització.
Vist l’informe de 17 de novembre de 2021 emès pels tècnics redactors de la
modificació puntual del Pla parcial urbanístic de proposta de resposta a les
al·legacions formulades, del que resulta la proposta de desestimació de les
al·legacions formulades per IOSA INMUEBLES, SL a excepció de l’al·legació relativa a a
la redacció de l’article 5 de les normes urbanístiques del Pla relatiu al Projecte
d’urbanització, que es modificarà el text d’acord amb la normativa vigent.
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Del dit informe ressaltar que del sòl públic de vialitat i aparcament que passa a sòl
privat dins la parcel·la IAG no genera drets d’aprofitament urbanístic, pel que fa a la
mobilitat consta l’informe favorable de l’organisme sectorial i en quant a
l’accessibilitat la parcel·la serà accessible des de varis vials i es mantenen totes les
parcel·les comunicades de forma directa.
Finalment, en quant a l’interès públic, la modificació puntual d’aquest planejament
derivat, que es troba en un lloc estratègic, possibilitarà l’ampliació de l’oferta de
l’activitat econòmica amb la creació implícita de llocs de treball, alhora que jugarà
també un paper important en el desenvolupament i ocupació d’un sector industrial
amb el pla aprovat des de fa anys i obra urbanitzadora executada.
Atès que en data 2 d’agost de 2021, en compliment de l’establert a la DA 2 a del RD
2591/1998, de 4 de desembre, sobre ordenació dels aeroports d’interès general i la
seva zona de serveis, es va sol·licitar informe a la Direcció General d’Aviació Civil, la
qual, en data 2 de novembre de 2021 emet informe favorable pel que a servituds
aeronàutiques es referix, sempre i quan les construccions proposades o objectes fixes
(postes, antenes, cartells, etc.) no vulnerin les servituds aeronàutiques.
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:
- Servei Territorial de Carreteres de Tarragona. En data 26/10/2021 emet informe
favorable si bé caldrà tenir en compte les indicacions assenyalades en el mateix
informe.
- Autoritat Territorial de la Mobilitat. El 27/10/2021 emet informe pel que es conclou
que no és necessària la redacció d’un nou estudi d’avaluació de la mobilitat
generada, i es demana rectificar una errada material advertida.
- Agència Catalana de l’Aigua. En data 12/11/2021 emet informe favorable.
- Demarcació de Carreteres de l’Estat a Catalunya. Emet informe favorable de data
22/11/2021, si bé caldrà tenir en compte les condicions indicades en el mateix
informe.
- Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. La Tècnica de l’Oficina
territorial d’acció i avaluació ambiental en data 03/01/2022 emet informe favorable
atès que la modificació proposada no suposa un increment dels efectes ambientals
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generats pel pla parcial ja aprovat, i aquest no està subjecte al tràmit d’avaluació
ambiental estratègica, ni ordinària ni simplificada.
- Subdirecció General de Programes en Protecció Civil. En data 04/03/2022 emet
informe amb condicions.
Vista la nova documentació presentada en data 3 de juny de 2022 (Registre General
d’Entrada 2022063946) i la documentació complementària presentada el 8 de juny de
2022 (Registre General d’Entrada 2022065872), 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.
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Vistos els informes emesos al respecte per l’arquitecta Cap de Servei d’Urbanisme, de
dates 8 de juny de 2022 i 9 de juny de 2022.
Vist l’informe jurídic que consta a l'expedient.
Atès que respecte al document inicialment aprovat s’introdueixen com a canvis no
substancials:
- Un canvi a les ordenances reguladores pel que fa a l’article 18 bis, de manera que
l’ocupació màxima de la parcel·la IAG passa del 50% al 65%, així com millor detall i
definició de l’alçada reguladora de l’edificació amb incorporació de gràfica per
millor definició.
- Així mateix s’incorpora a la l’article 19 de la normativa urbanística l’ús industrial de
la Zona de Centre Direccional i de Serveis, d’acord amb la modificació el Pla parcial
definitivament aprovada per la Comissió Territorial d’Urbanisme del Camp de
Tarragona de en sessió de 25 de maig de 2022.
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.
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 l’al·legació presentada el 27 d’octubre de 2021 per IOSA INMUEBLES,
SL pel que fa a l’article 5 de les normes urbanístiques i desestimar la resta
d’al·legacions en base a 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 de
17 de novembre de 2021, que s’annexa en aquest acord.
Segon.- Aprovar provisionalment la Modificació puntual del Pla parcial urbanístic del
sector H.12 «Mas Sunyer» que afecta a l’àmbit delimitat pel c/ de Salvador Torrell
Eulàlia, c/ de Josep Pin i Soler, c/ d’Andreu Nin i Pérez i c/ de Rosa Sensat (parcel·la
IAG), promoguda per la Junta de Compensació.
Tercer.- Elevar-ho a la Generalitat de Catalunya als efectes de la seva aprovació
definitiva.
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Quart.- Contra el present acord no procedeix interposar cap tipus de recurs, atès que
es tracta d’un acte de tràmit no qualificat.»"
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, (CS): Sra. García, Sr. López) i
(CUP): Sres. Llorens, Fernàndez, Pàmies) i 1 abstenció: (regidor no adscrit): Sr.
Meléndez.
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9. Gestió Urbanística. Aprovació del text refós de la Modificació puntual del
Pla parcial urbanístic del sector H.12 "Mas Sunyer" per a l'ampliació de l'ús
actual zona de Centre Direccional i de Serveis amb l'ús de Desenvolupament
Industrial.
"Vist l’acord adoptat pel Ple d’aquest Ajuntament, en sessió de data 18 de febrer de
2022, mitjançant el qual es va acordar aprovar provisionalment la Modificació puntual
del Pla parcial urbanístic del sector H.12 «Mas Sunyer», promoguda per la Junta de
Compensació, per a l'ampliació de l'ús de l'actual zona de Centre Direccional i de
Serveis amb l’ús de Desenvolupament Industrial, i elevar-ho a la Generalitat de
Catalunya als efectes de la seva aprovació definitiva.
Vist l’acord adoptat per la Comissió Territorial d’Urbanisme del Camp de Tarragona en
sessió de 25 de maig de 2022, pel qual, pel que fa a la seva adequació al planejament
territorial, es valora que la proposta és coherent amb les determinacions establertes
pel Pla Territorial Parcial del Camp de Tarragona i, pel que fa als aspectes de caràcter
urbanístic, es valora que es justifica l’interès públic de l’actuació entre d’altres
aspectes, per la incorporació d’un ús en unes parcel·les, que possibilitarà l’ampliació
de l’oferta d’activitat econòmica, i que comporta implícitament la creació de llocs de
treball i alhora que també jugarà un paper important en el desenvolupament i
l’ocupació d’aquest sector industrial que disposa de planejament derivat aprovat i
obra urbanitzadora executada.
Atès que en l’esmentada sessió, la Comissió Territorial d’Urbanisme del Camp de
Tarragona va acordar aprovar definitivament la citada Modificació puntual del Pla
parcial urbanístic, si bé supeditant-ne la publicació al DOGC i consegüent executivitat
a la presentació d’un text refós, verificat per l’òrgan que ha atorgat l’aprovació
provisional de l’expedient i degudament diligenciat, que incorpori la prescripció
següent:
«1.1 Cal refer el redactat de l’article 19 de la normativa modificat i esmenar les
errades materials detectades, d’acord amb les indicacions de la part valorativa.»
Vist el text refós de la Modificació puntual del Pla parcial urbanístic del sector H.12
«Mas Sunyer», per a l'ampliació de l'ús de l'actual zona de Centre Direccional i de
Serveis amb l’ús de Desenvolupament Industrial, presentada en data 3 de juny de
2022 per tal de donar compliment a la prescripció de la Comissió Territorial
d’urbanisme del Camp de Tarragona abans detallada.
Vist l’informe favorable emès per l’arquitecta cap de Servei d’Urbanisme de data 7 de
juny de 2022, així com l’informe jurídic de 8 de juny de 2022 que consten a
l’expedient .
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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, i a l'empara de l’article 92.3 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.- Aprovar el text refós de la Modificació puntual del Pla parcial urbanístic del
sector H.12 «Mas Sunyer» per a l'ampliació de l'ús de l'actual zona de Centre
Direccional i de Serveis amb l’ús de Desenvolupament Industrial, promoguda per la
Junta de Compensació.
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Segons.- Elevar-ho a la Generalitat de Catalunya als efectes, si s’escau, de publicació
i executivitat de l’instrument de planejament definitivament aprovat."
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, (CS): Sra. García, Sr. López) i
(CUP): Sres. Llorens, Fernàndez, Pàmies) i 1 abstenció: (regidor no adscrit): Sr.
Meléndez.
PROPOSTES DELS GRUPS MUNICIPALS
10. Proposta de declaració del GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS DE REUS (CS)
per la modificació de la Llei d’Hisendes Locals en relació amb la bonificació
potestativa de les energies renovables.
"El cuidado del planeta nos incumbe a todos. Las energías renovables son la clave
para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y lograr la sostenibilidad
del planeta. La sostenibilidad debe ser una realidad cuanto antes y apostar por las
renovables y reducir las emisiones contaminantes es una necesidad. El apostar por las
renovables incluye aplicar las medidas fiscales que incentiven su desarrollo y
aplicación.
En el año 1986 en España se presentó el primer Plan de Energías Renovables (PER),
dentro del PEN 1983-1992, sobre energía solar, biomasa, eólica, minihidráulica y
geotérmica. Ese plan permitió conocer los recursos de cada una de esas energías. En
el año 2021 más del 45% de la energía eléctrica se obtuvo de renovables, además
más de un 60% de la potencia de generación instalada es de fuente renovable. El
Consejo de Ministros en marzo de 2021 aprobó la versión final del Plan Nacional
Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC) y se espera que en 2030 las
renovables se incrementen en más del 40%, alcanzando los 156.965 Mw.
Los ayuntamientos en materia de tributos locales pueden o no establecer las
bonificaciones cuando se trata de bonificaciones potestativas. Para que las
bonificaciones potestativas puedan concederse es necesario el acuerdo previo del
ayuntamiento, en ese caso la Ley Reguladora de Haciendas Locales impone en qué
supuestos puede establecerse y deja un margen muy amplio a los ayuntamientos para
que regulen tanto las condiciones sustantivas y formales como la cuantía de la
bonificación. Del mismo modo, al tratarse de bonificaciones potestativas, la ordenanza
fiscal puede conceder la bonificación o no concederla y si las concede regulará las
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condiciones de esa bonificación dentro del marco que establece la ley, permitiendo la
Ley en esta materia un amplísimo margen de maniobra a los ayuntamientos para
regular todos los aspectos. Siempre teniendo presente que las remisiones de la Ley
Reguladora de Haciendas Locales a las ordenanzas fiscales para concretar las
bonificaciones potestativas recogen límites imperativos, lo que implica que la norma
que las desarrolla no puede infringir el principio de reserva de ley que rige en materia
de beneficios fiscales en los tributos locales y jamás serán autorizaciones en blanco
para establecer bonificaciones discriminatorias.
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El legislador estatal para fomentar el uso de las energías renovables ha ido
paulatinamente introduciendo bonificaciones fiscales en los tributos locales. Así, el
primer tributo local sobre el que actuó fue sobre el Impuesto sobre Construcciones
instalaciones y obras (ICIO) con la Ley 51/2002, de 28 de diciembre, que introdujo la
bonificación limitada únicamente a la energía solar obtenida mediante
aprovechamiento térmico o eléctrico, modificada un año después por la Ley 62/2003,
de 30 de diciembre, para suprimir el requisito de que las instalaciones se destinaran al
autoconsumo. De modo que actualmente, la redacción del artículo 103.2.b) de la Ley
de Haciendas Locales bonifica con hasta el 95% las construcciones, instalaciones u
obras en las que se incorporen sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico
de la energía solar, siempre que las instalaciones para producción de calor incluyan
colectores que dispongan de la correspondiente homologación de la Administración
competente. Posteriormente, la legislación estatal actuó sobre el Impuesto sobre
bienes inmuebles (IBI), así, mediante el Real Decreto Ley 2/2003, de 25 de abril, de
medidas de reforma económica se introdujo la bonificación en el IBI respecto a las
energías renovables, modificada ocho meses después por la Ley 62/2003, de 30 de
diciembre, para suprimir el requisito de que las instalaciones se destinaran al
autoconsumo.
La bonificación únicamente beneficia a la energía proveniente del sol obtenida
mediante aprovechamiento térmico o eléctrico, excluyendo al resto de energías
renovables. Así, respecto al IBI el artículo 74.5 de la Ley Reguladora de Haciendas
Locales reza actualmente que las ordenanzas fiscales podrán regular una bonificación
de hasta el 50% de la cuota íntegra del impuesto para los bienes inmuebles en los que
se hayan instalado sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía
proveniente del sol. La aplicación de esta bonificación estará condicionada a que las
instalaciones para producción de calor incluyan colectores que dispongan de la
correspondiente homologación por la Administración competente. Los demás aspectos
sustantivos y formales de esta bonificación se especificarán en la ordenanza fiscal.
Junto a esas bonificaciones del ICIO y del IBI se recogió otra bonificación potestativa
en el artículo 88.2.c) de la Ley Reguladora de Hacienda Locales para el Impuesto sobre
Actividades Económicas (IAE), que prevé una bonificación potestativa de hasta el 50%
de la cuota para los sujetos pasivos que tributen por cuota municipal y que utilicen o
produzcan energía a partir de instalaciones para el aprovechamiento de energías
renovables o sistemas de cogeneración. Considerando instalaciones para el
aprovechamiento de las energías renovables las contempladas y definidas como tales
en el Plan de Fomento de las Energías Renovables. Considerando, además, sistemas
de cogeneración los equipos e instalaciones que permitan la producción conjunta de
electricidad y energía térmica útil.
Como se puede ver, según la normativa sectorial, tanto del ICIO como del IBI para
beneficiarse de la bonificación deben instalar sistemas de aprovechamiento térmico o
eléctrico de energía solar.
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Casi veinte años después, el 22 de diciembre de 2021 se publicaron en el BOE nuevas
bonificaciones potestativas que afectaban al IBI, ICIO e IAE para fomentar las energías
renovables y que entraron en vigor el 23 de diciembre que incluían:
1.-Bonificación en el IBI con el nuevo apartado 7) del artículo 74 de la Ley de
Haciendas Locales:
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“7. Las ordenanzas fiscales podrán regular una bonificación de hasta el 50 por
ciento de la cuota íntegra del impuesto a favor de los bienes inmuebles en los
que se hayan instalado puntos de recarga para vehículos eléctricos. La
aplicación de esta bonificación estará condicionada a que las instalaciones
dispongan de la correspondiente homologación por la Administración
competente. Los demás aspectos sustantivos y formales de esta bonificación se
especificarán en la ordenanza fiscal”
2.-Bonificación en el IAE con el nuevo apartado f) del artículo 88 de la Ley de
Haciendas Locales:
“f) Una bonificación de hasta el 50 por ciento de la cuota correspondiente para
los sujetos pasivos que tributen por cuota municipal y que hayan instalado
puntos de recarga para vehículos eléctricos en los locales afectos a la actividad
económica. La aplicación de esta bonificación estará condicionada a que las
instalaciones dispongan de la correspondiente homologación por la
Administración competente”
3.- Bonificación en el ICIO con el nuevo apartado f) del artículo 103.2 Ley
Haciendas Locales:
“f) Una bonificación de hasta el 90 por ciento a favor de las construcciones,
instalaciones u obras necesarias para la instalación de puntos de recarga para
vehículos eléctricos. La aplicación de esta bonificación estará condicionada a
que las instalaciones dispongan de la correspondiente homologación por la
Administración competente”
En el plano local, la regulación estatal de la LRHL del ICIO se corresponde con la
Ordenanza Fiscal nº 5 del Ayuntamiento de Reus, de modo que el artículo 103.2b)
LRHL se corresponde con el 9.2 de la Ordenanza Fiscal nº 5. El artículo 9.2 de la
Ordenanza Fiscal nº 5 de Reus establece:
“Art. 9.2 – Gozarán de una bonificación del 50 por ciento de la cuota del impuesto, las
construcciones, instalaciones u obres de los edificios destinados a vivienda, que
incorporen voluntariamente sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de
la energía solar para autoconsumo, por no ser obligatorios según la normativa
vigente.
Para poder gozar de esta bonificación se debe dar una de las dos condiciones
siguientes:
a) Energía solar térmica: esta instalación deberá dar servicio, como mínimo, al 30 por
ciento de la demanda de agua caliente sanitaria del edificio.
b) Energía solar fotovoltaica: esta instalación deberá suponer, como mínimo, el 30 por
ciento de la potencia contractada.
Para gozar de esta bonificación, que es de carácter rogado, el interesado necesitará
que la solicite, previamente al devengo del impuesto, acompañando un proyecto
técnico en el que se detallen las condiciones y parámetros anteriores, y acreditando
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que los equipos que se instalen dispongan de la correspondiente homologación de la
administración competente.”
En cuanto al IBI, la regulación estatal tiene su reflejo en la Ordenanza Fiscal nº 3 del
Ayuntamiento de Reus, de modo que el artículo 74.5 LRHL se corresponde con el
artículo 8.9 de la Ordenanza Fiscal nº 3, artículo 8.9 que recoge:
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“9.- Gozarán de una bonificación de un 50% de la cuota íntegra del impuesto, aquellos
inmuebles en los que se instalen sistemas para el aprovechamiento eléctrico de la
energía proveniente del sol.
La bonificación será de aplicación sólo para los bienes inmuebles que realicen
instalaciones de autoconsumo con energía solar fotovoltaica de una potencia eléctrica
instalada mayor o igual al 30% de la potencia eléctrica contratada del inmueble que
sea alimentada con esta instalación.
En el caso de que la instalación de autoconsumo alimente diversos bienes inmuebles,
se tendrá en cuenta la suma de las potencias contractadas para cada uno de los
bienes inmuebles. En el caso concreto de viviendas plurifamiliares que tengan una
instalación de autoconsumo con energía solar fotovoltaica para suministrar
electricidad en los elementos comunes, la bonificación será del 5% sobre la cuota
íntegra para cada una de las viviendas vinculadas.
Esta bonificación se aplicará durante 5 años consecutivos, a contar desde el primer
ejercicio posterior a la presentación de la solicitud, con independencia de la fecha en
que se haya presentada la mencionada solicitud.
Para tener derecho a esta bonificación, habrá que presentar al ayuntamiento la
solicitud de bonificación dentro del plazo de 6 meses a contar desde la fecha que
figure en el documento que acredite que la instalación está ejecutada y legalizada
ante la Generalidad.
La solicitud de bonificación consistirá en un modelo de impreso normalizado que
incluirá los datos personales de la persona titular del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles, los datos del inmueble, la potencia eléctrica de la instalación, y la potencia
eléctrica contratada del inmueble. También se adjuntará una copia de la admisión de
la comunicación previa de las obras.
La solicitud deberá acompañarse del documento o documentos que acrediten que la
instalación está ejecutada y legalizada ante la Generalidad de Cataluña.
La concesión de la bonificación se hará previo informe favorable de los servicios
técnicos de medioambiente municipales. Será necesario acreditar también antes de
su concesión, que las instalaciones y/o las obras han dispuesto con carácter previo de
la correspondiente licencia o trámite de comunicaciones previa correspondiente,
además de tener que abonar efectivamente las tasas e impuestos que sean de
aplicación.
El beneficio fiscal no será de aplicación a los bienes inmuebles que deben cumplir
obligatoriamente con los requisitos de los edificios con consumo casi cero, o que estén
obligados por cualquier normativa vigente a la realización de una instalación con
energía solar fotovoltaica.”
Cabe destacar que la ordenanza fiscal del Ayuntamiento de Reus respecto al IBI no
bonifica la energía solar térmica y sólo bonifica la energía solar fotovoltaica.
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En cuanto al IAE la normativa estatal de la LRHL se corresponde con la Ordenanza
Fiscal nº 2 del Ayuntamiento de Reus, de modo que el artículo 74.5 LRHL se
corresponde con el artículo 10.4 de la Ordenanza Fiscal nº 2 que establece que:
“4.- Gozarán de una bonificación del 15% de la cuota correspondiente los sujetos
pasivos que tributen por cuota municipal y que reúnan los siguientes requisitos:
-utilicen o produzcan energía a partir de instalaciones para el aprovechamiento de
energías renovables o sistemas de cogeneración.
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A estos efectos, se considerarán instalaciones para el aprovechamiento de las
energías renovables las contempladas y definidas como a tales en el Plan de Fomento
de les Energías Renovables. Se considerarán sistemas de cogeneración los equipos e
instalaciones que permitan la producción conjunta de electricidad t energía térmica
útil.
-realicen actividades industriales en locales o instalaciones situades en polígonos
industriales.
-establezcan un plan de transporte colectivo para sus trabajadores, con el objetivo de
reducir el consumo de energía y las emisiones causadas por el desplazamiento al
puesto de trabajo y fomentar el uso de aquel medio más eficiente.
La bonificación se aplicará en la cuota resultante de aplicar, en su caso, las
bonificaciones reguladas en los anteriores apartados 1, 2, 3 y 4.”
Las nuevas bonificaciones potestativas que afectaban al IBI, IAE e ICIO para fomentar
las energías renovables y que entraron en vigor el 23 de diciembre de 2021, de las
que en Cs presentamos un ruego en este Ayuntamiento de Reus en el pleno del 21 de
enero de 2022, no han sido aún recogidas en las Ordenanzas Fiscales de Reus ya que
el Gobierno municipal se negó a incorporarlas pese al ruego de Cs.
Desde Cs siempre hemos defendido que las bonificaciones fiscales de las energías
renovables que se recogen en la Ley de Haciendas Locales son insuficientes porque
sólo son para instalaciones de energía solar y excluyen cualquier otra energía
renovable que sí está disponible para instalarse como son la eólica, la geotérmica u
otras. De ahí que defendamos que debe actualizarse la Ley de Haciendas Locales ya
que en las últimas décadas la producción de energía renovable ha ampliado las
opciones de mejora de la eficiencia energética y sin embargo la Ley de Haciendas
Locales limita la energía beneficiaria de bonificaciones fiscales a la energía
proveniente del sol. En consecuencia, se debería modificar los artículos 103.2.b) (ICIO)
y 74.5 (IBI) de la Ley Reguladora de Haciendas Locales y que la bonificación se aplique
al aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía proveniente del sol, eólica,
geotérmica o cualquier otra fuente de producción de energía in situ no emisora de
CO2.
Por todos estos motivos, el Grupo Municipal de Ciudadanos propone adoptar el
siguiente
ACUERDO:
Único.- Instar al Congreso de los Diputados a modificar los artículos 103.2.b) (ICIO) y
74.5 (IBI) de la Ley Reguladora de Haciendas Locales para que la bonificación
potestativa se aplique al aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía
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proveniente del sol, eólica, geotérmica o cualquier otra fuente de producción de
energía in situ no emisora de CO2."
L'alcalde dona la paraula a la Sra. García que fa una INTERVENCIÓ per exposar la
proposta i seguidament ES PRODUEIX DEBAT.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 20 vots a favor: ((JxR): Sres./Srs.
Pellicer, Caelles, Cuerba, Caballero, Monseny, Pallarès, (ERC): Sres./Srs. Llauradó,
Recasens, Flores, Prats, Berasastegui, Subirats, (A): Sr. Rubio, Sra. Vázquez, (CUP):
Sres. Llorens, Fernàndez, Pàmies, (CS): Sra. García, Sr. López i (regidor no adscrit): Sr.
Meléndez) i 6 abstencions (PSC-CP): Sres./Srs. Martín, Martínez, Marcos, Pozuelo, Fort,
Agudo.
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11. Proposta de declaració del GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS DE REUS (CS)
per a la tramitació i aplicació immediata de les ajudes aprovades pel
Congrés per a les persones amb Esclerosi Lateral Amiotròfica (ELA).
"La esclerosis lateral amiotrófica (ELA) es una enfermedad de las neuronas en el
cerebro, en la médula espinal y en el tronco cerebral que controlan el movimiento de
los músculos voluntarios y provoca que las neuronas motoras se desgasten o mueran
de forma progresiva y la consecuencia es que no pueden enviar mensajes a los
músculos. Cada día se diagnostican tres casos de ELA en España, siendo la tercera
enfermedad neurodegenerativa con más pacientes, por detrás del Alzheimer y el
Parkinson.
El próximo 21 de junio se celebrará el día mundial de la ELA. Las enfermedades
neurodegenerativas como la ELA van disminuyendo las capacidades de quien la sufre
que poco a poco van haciendo del paciente una persona cada vez más dependiente
hasta que al final necesita a alguien a su lado prácticamente todo el tiempo. La ELA
por el momento es una enfermedad sin cura, poco visibilizada y sin financiación
suficiente.
El pasado 8 de marzo se aprobó por unanimidad en el Congreso de los Diputados una
Proposición de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos para
garantizar una vida digna a los enfermos de ELA. Sin embargo, aún no ha sido
publicada en el BOE.
Con esa Ley se reconocía el 33% del grado de discapacidad a los pacientes de ELA
desde el diagnóstico, cambiando la vida de estas personas porque para obtener ese
reconocimiento tardaban una media de un año para obtener el grado de discapacidad,
algunas personas han llegado a obtener el reconocimiento del grado de discapacidad
cuando ya habían fallecido. Además, se introduce una atención preferente para contar
con los recursos técnicos y humanos especializados que cubran las necesidades que
provoca la enfermedad, incluyendo dentro de los servicios suplementarios de
transporte y alojamiento a las personas con ELA y a sus familias. Por otra parte,
podrán obtener el bono social eléctrico cuando debido a la enfermedad el enfermo
necesite un uso de ventilación mecánica, invasiva o no invasiva. Además, en la etapa
en la que necesiten servicios a domicilio se garantizará el acceso a la atención
especializada en el domicilio durante 24 horas y al servicio de fisioterapia. Ley
también tiene aplicación para personas que padezcan enfermedades crónicas,
degenerativas y autoinmunes.
El informe Observatorio de la ELA de la Fundación Luzón plasma que sólo el 6% de los
pacientes puede afrontar los gastos y sólo el 5,6% dispone de un cuidador contratado.
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Pasados tres meses después de la aprobación de esta ley, los enfermos de ELA aún no
han recibido ayuda alguna de las acordadas y votadas por unanimidad en el Congreso
de los Diputados. El Gobierno de España debe cumplir la ley, ejecutar estas
propuestas y garantizar a los enfermos de ELA la ayuda necesaria para que puedan
vivir dignamente. Cada año son más de 900 personas las diagnosticadas con esta
enfermedad y es por eso que se deben impulsar lo antes posible estas ayudas.
Para cumplir con lo acordado y para darle a los enfermos de ELA la atención que
necesitan, el Grupo Municipal de Ciudadanos de Reus (Cs) en el Ayuntamiento de Reus
propone la adopción del siguiente
ACUERDO:
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Único.- Instar al Gobierno de España a la tramitación y aplicación inmediata de las
ayudas aprobadas por unanimidad en el Congreso de los Diputados publicando en el
BOE la Ley del ELA para garantizar una vida digna a los enfermos de ELA.»
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 19 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, (CUP):
Sres. Llorens, Fernàndez, Pàmies i (CS): Sra. García, Sr. López) i 7 abstencions ((PSCCP): Sres./Srs. Martín, Martínez, Marcos, Pozuelo, Fort, Agudo i (regidor no adscrit): Sr.
Meléndez)
12. Proposta de declaració del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS
SOCIALISTES DE CATALUNYA – CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP)
referent a la transició energètica dels centres educatius.
Aquesta moció treballa els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) marcats
per l’ONU:
Núm. 7. Garantir l’accés a una energia assequible, segura, sostenible i moderna per a
tots.
Núm. 11. Aconseguir que les ciutats siguin inclusives, segures i sostenibles.
Núm. 12. Garantir modalitats de consum i producció sostenibles.
Núm. 13. Adoptar accions urgents per combatre el canvi climàtic i els seus efectes.
L'emergència climàtica i la crisi energètica dels últims mesos, agreujada per la guerra
d'invasió d'Ucraïna per part de Rússia amb la conseqüent pujada de preus energètics,
està tenint una forta incidència en l'economia i per extensió en la ciutadania, fent més
necessari que mai accelerar la implantació del nou model energètic renovable. Les
directives europees d'energia i la Llei de Canvi Climàtic de Catalunya, entre altres
normatives, defineixen les dues línies principals per impulsar la Transició energètica
renovable: l'estalvi i eficiència energètica i la implantació de renovables distribuïdes.
L’any 2019 l’Institut Català d’Energia va elaborar el document Prospectiva energètica
de Catalunya horitzó 2050 i transició energètica de Catalunya, que fa una clara aposta
per l'estalvi i l’eficiència energètica amb sistemes de gestió i transformació de
l’energia. Recentment, la comunitat científica està investigant com els sistemes dels
edificis poden proporcionar flexibilitat energètica al sistema, mitjançant la utilització
d’algoritmes i sistemes intel·ligents de control avançat per a sistemes de calefacció,
refrigeració i ACS. Fa poques setmanes, el Govern de Catalunya anunciava l’estratègia
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d’impuls d'Energies Renovables que es marca com a objectiu per al 2030 multiplicar
per 10 l’energia procedent de plaques fotovoltaiques en sostre.
Creiem que per fer realitat els plans d’eficiència energètica i d’instal·lacions de
renovables en edificis per a autoconsum, l'administració de la Generalitat i els ens
locals han de ser els exemples i models a seguir per la ciutadania. Per això, la
Generalitat s'ha de comprometre a ser una administració on tots els seus edificis
siguin de consum energètic quasi zero abans de 2030. Actualment tenim a Catalunya
1.131 centres educatius de secundària, 3.941 d’infantil i/o primària, 187 centres
d’educació d’adults, 250 centres d’educació musical, 64 de dansa, 45 centres
d’ensenyament d’idiomes, 45 més d’esports, 50 espais de formació de disseny i 12
espais educatius més de diferents disciplines.
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En total 5.725 edificis o equipaments educatius susceptibles de rehabilitar-se
energèticament i incorporar energies renovables, en especial la fotovoltaica. A
Catalunya ens acostem ja als 1.000 centres educatius amb el distintiu d’escola verda
que volen innovar, avançar, sistematitzar i organitzar accions educatives amb la
finalitat d'afrontar, des de l'educació, els nous reptes i valors de la sostenibilitat. Cal
destacar, que en el cas de Reus s’està fent feina amb les instal·lacions ja fetes a
l’escola Joan Rebull, Rosa Sensat, Montsant, General Prim i Teresa Miquel i Pàmies i les
que es troben en procés de licitació a les escoles Isabel Besora, Alberich i Cases, Rubió
i Ors, La Vitxeta, Pi del Burgar, a banda d’edificis d’empreses municipals, entre altres.
Amb aquesta feina avançada, podem fer que la ciutat de Reus sigui un exemple per a
la resta de municipis catalans i estatals.
Tant per l’estratègia de promoció de la fotovoltaica en sostre, com per la llarga tradició
i conveniència d’incorporar els valors de sostenibilitat als espais educatius, i aprofitant
la disponibilitat de sostre en els diferents equipaments educatius de Catalunya,
considerem que és del tot necessari impulsar plans i programes d'acció per implantar
la Transició energètica i, a la vegada, reduir la despesa energètica d’aquests centres.
Aquests plans han de finançar la implantació de mesures d'eficiència energètica i la
instal·lació d'equips fotovoltaics per generar i autoconsumir aquesta energia.
Per tot això, el Grup Socialista de l’Ajuntament de Reus presenta per a la seva
aprovació pel Ple Municipal els següents acords:
1. Executar un programa que generalitzi les auditories energètiques a tots els
centres educatius de Reus per tenir la informació sobre els consums, i proposi
mesures d’estalvi i eficiència energètica, incloent-hi la capacitat fotovoltaica en
sostre.
2. Incloure en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya fins al 2030, una
partida amb dotació pressupostària suficient per fer convocatòries d’ajuts pels
ens locals amb l'objectiu de fer instal·lacions fotovoltaiques en els equipaments
educatius.
3. Dissenyar i executar un Pla d'Eficiència Energètica i d’Instal·lacions
Fotovoltaiques per Autoconsum en tots els centres educatius de secundària,
finançat parcialment amb els estalvis de la factura de consum energètic dels
propis centres.
4. Que els edificis disposin de mètodes per assegurar la ventilació i la temperatura
de confort tenint en compte el canvi climàtic i el canvi de calendari escolar.
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5. En cas que es generin excedents energètics, aquests puguin servir per carregar
vehicles elèctrics (com ara bicicletes, patinets, turismes o motos) o que es
pugui compartir l’energia amb propietaris i administracions a 500 metres com
permet la legislació de les comunitats energètiques.
6. Assegurar que hi haurà professionals titulats per fer aquestes feines desplegant
cursos de Formació Professional d’energies renovables o altres cursos o
certificacions professionals als instituts públics desplegats pel territori."
L'alcalde dona la paraula a la Sra. Pozuelo que fa una INTERVENCIÓ per exposar la
proposta i seguidament ES PRODUEIX DEBAT.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
19/07/2022

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)
13. Proposta de declaració del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS
SOCIALISTES DE CATALUNYA – CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP) per a
l’abolició de la prostitució.
"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. 5. Aconseguir la igualtat de gènere i empoderar a totes les dones i nenes.
Núm. 8. Promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, el treball ple
i productiu i el treball decent per a tots.
Núm. 10. Reduir les desigualtats en i entre els països.
La prostitució i el tràfic per a l'explotació sexual de dones són les manifestacions més
cruels i violentes de la desigualtat. Totes dues són part de la mateixa estructura de
dominació i violència que té l'origen en la desigualtat estructural entre dones i homes:
el racisme, la feminització de la pobresa i l'augment de la demanda de dones i nenes
per ser prostituïdes. L'abordatge del tràfic amb fins d'explotació sexual, per tant, no es
pot deslligar del fenomen de la prostitució, perquè la demanda de prostitució és la
principal causa de l'augment del tràfic de dones i nenes.
El tràfic de dones i nenes per a l'explotació sexual existeix perquè hi ha homes que
demanen prostitució. El tràfic de persones amb finalitats d'explotació sexual és una de
les formes d'esclavitud contemporània principals i una violació flagrant dels drets
humans. El tràfic de dones i nenes amb finalitats d'explotació sexual també és un dels
negocis més lucratius, després del tràfic d'armes i el tràfic d'estupefaents.
La Convenció Internacional contra el Tràfic de Persones i l'Explotació de la Prostitució
Aliena de les Nacions Unides és l'instrument legal que expressa la voluntat política de
combatre l'explotació sexual que pateixen les dones i les diferents formes en què
aquesta es presenta. En el preàmbul considera que "la prostitució i el mal que
l'acompanya, el tràfic de persones per a fins de prostitució, són incompatibles amb la
dignitat i el valor de la persona humana..."
El Conveni de Varsòvia, del 16 de maig de 2005, signat per Espanya el juliol de 2008,
assenyala que el principal valor afegit del Conveni esmentat en relació amb altres
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instruments internacionals, és la seva perspectiva de drets humans i el seu
enfocament basat en la protecció de les víctimes. El Conveni de Varsòvia assenyala
entre els seus objectius: a) prevenir i combatre el tràfic d'éssers humans, garantint la
igualtat entre les dones i els homes; b) protegir els drets de la persona víctima del
tràfic, crear un marc complet de protecció i d'assistència a les víctimes i els
testimonis, garantint la igualtat entre les dones i els homes, així com garantir una
investigació i unes accions judicials eficaces, c) promoure la cooperació internacional
en el camp de la lluita contra el tràfic d'éssers humans.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
19/07/2022

La Resolució del Parlament Europeu, de 26 de febrer de 2014, sobre explotació sexual
i prostitució i el seu impacte a la igualtat de gènere, indica que la prostitució, sigui
forçada o no, representa formes d'esclavitud incompatibles amb la dignitat de la
persona i amb els drets fonamentals. La prostitució i l'explotació sexual de les dones i
les nenes són formes de violència i, com a tals, suposen un obstacle a la igualtat entre
dones i homes. L'explotació a la indústria del sexe és causa i conseqüència de la
desigualtat de gènere i perpetua la idea que el cos de les dones i les nenes està en
venda.
Les darreres dades publicades per l'Oficina de les Nacions Unides sobre la Droga i el
Delicte i la Unió Europea indiquen que les dones i les nenes representen el 71% de les
víctimes detectades a tot el món i el 80% de les víctimes identificades a Europa
occidental. El 95% acaben explotades en la prostitució, cosa que posa de manifest la
molt estreta relació que hi ha entre el tràfic i la prostitució. Espanya és un dels països
on més dones i nenes són prostituïdes. Segons dades aportades per l'ONU, Espanya
encapçala la llista dels països de la Unió Europea amb un 39% dels homes que han
acudit a la prostitució almenys una vegada a la vida, amb molta distància respecte als
altres països que se situen prop del 19%, la mitjana europea. L'estreta relació amb els
processos migratoris ha convertit el nostre país en porta d'entrada a Europa i, alhora,
país de destinació i trànsit per a les víctimes de tràfic.
La prostitució és una vulneració dels drets humans que està relacionada gairebé
sempre amb la violència, la marginació, la dificultat econòmica i la cultura sexista i
patriarcal.
Per tot això, el Grup Socialista de l'Ajuntament de Reus presenta per a la seva
aprovació pel Ple Municipal, els acords següents:
1. Instar el Govern d'Espanya a elaborar una Llei de Tràfic d'éssers humans amb
fins d'explotació sexual que tingui com a objectiu l'abolició de la prostitució al
nostre país.
2. Impulsar en el marc de les competències autonòmiques/municipals mesures de
sensibilització i formació sobre la vulneració de drets humans que suposa el
tràfic d'éssers humans amb finalitat d'explotació sexual i en favor de l'abolició
de la prostitució.
3. Impulsar un pla integral contra la prostitució que inclogui intervencions a la via
pública per a sancionar clients i proxenetes i impedir l’exercici efectiu de la
prostitució.
4. Donar suport a la proposició de Llei Orgànica per la qual es modifica la Llei
Orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi penal, per a prohibir el
proxenetisme en totes les seves formes.
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5. Traslladar aquest compromís al Govern de la Generalitat, el Govern d’Espanya,
el Parlament de Catalunya, el Congrés dels Diputats i el Senat, així com a les
entitats municipalistes FMC i ACM, i a les entitats i associacions en defensa dels
drets de les dones del nostre municipi.»
L'alcalde dona la paraula al Sr. Martín que fa una INTERVENCIÓ per exposar la
proposta i seguidament ES PRODUEIX DEBAT.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
19/07/2022

Sotmesa la proposta a votació, es rebutja amb 7 vots a favor: (PSC-CP): Sres./Srs.
Martín, Martínez, Marcos, Pozuelo, Fort, Agudo i (regidor no adscrit) : Sr. Meléndez), 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) i 2 abstencions: (CS):
Sra. García, Sr. López.
MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
16. Moció del GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR
(CUP)
per a que l'Ajuntament de Reus sigui part activa en diferents
iniciatives antiracistes.
L'alcalde anuncia que en relació a aquest punt de l'ordre del dia hi ha una
esmena presentada pels grups municipals de JxR, ERC I ARA REUS, la qual ha
estat acceptada i per tant, es sotmet la proposta a la consideració del Ple amb
ella inclosa.
El racisme no és una suma de comportaments individuals, cal ser considerat com una
pràctica de discriminació social que forma part de l’engranatge del sistema capitalista,
que distribueix de manera asimètrica recursos materials i drets humans. Actualment,
ens trobem en un punt crític ja que, fins i tot des d’espais que es consideren
d’esquerres, s’oblida l’origen estructural de les desigualtats socials i es normalitza el
marc de “persones bones i persones dolentes”, és a dir, la base des d’on es construeix
el perillós discurs de l’extrema dreta.
El propi sistema de benestar, no només s’ha mostrat incapaç de donar solució i
alternativa a les persones més vulnerables, sinó que sovint és el responsable de
l’estigmatització i cronificació de la pobresa amb laberints burocràtics i judicis morals,
obviant que no es destinen recursos humans i econòmics suficients, ja que la majoria
de programes s’aturen quan s’acaba la partida pressupostària.
A aquesta realitat hi hem de sumar que les persones amb una situació no
regularitzada queden encara més desemparades a nivell de cobertura jurídica,
administrativa i de garantia de drets bàsics, fins i tot humans. En aquests moments,
organitzacions socials i antiracistes estan promovent una Iniciativa Legislativa Popular
per a regularitzar de forma extraordinària 500 mil persones migrants que no poden
exercir els seus drets. Per a arribar a les 500 mil firmes necessàries per tramitar la ILP,
s’estan organitzant comitès de recollides de signatures a tot el territori així com
concentracions i manifestacions.
Considerem que el racisme és la punta de l’iceberg d’un fracàs social, col·lectiu,
comunitari. I considerem que les persones a nivell individual, els espais socials, polítics
i culturals, però també l’administració pública, ha de fer un pas endavant en anul·lar,
discutir i combatre qualsevol expressió de racisme o de discriminació.
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Per tots aquest motius, el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular de Reus i
Reus Refugi, proposem els següents acords al ple municipal:
1. Que l’Ajuntament faciliti, mitjançant comunicació pública i punts físics, la
recollida de signatures promoguda per la Iniciativa Legal Popular, que finalitza el
proper 23 de setembre de 2022.
2. Realitzar una campanya contra els rumors racistes: conjuntament amb entitats
locals organitzar xerrades, jornades i material a distribuir per oferir dades que
contradiguin el discurs racista.
3. L’Ajuntament de Reus estudiarà personar-se com acusació particular davant
possibles atacs a persones o espais públics i privats en cas que la persona
agredida així ho demani.
Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
19/07/2022

L'alcalde dona la paraula al Sr. Fernàndez que fa una INTERVENCIÓ per explicar el
motiu pel qual s'ha retirat el punt núm 15 de l'ordre del dia corresponent a la Moció
del GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP) per fer el
pagament d’impostos estatals a l’Agència Tributària de Catalunya.
El Sr. Fernández continua la seva INTERVENCIÓ per exposar la Moció i seguidament
l’alcalde dona la paraula a la Sra. Flores que fa una INTERVENCIÓ per donar lectura a
l’esmena presentada pel govern i que, com s’ha exposat, ha estat acceptada pel grup
proposant. Finalitzada l’exposició ES PRODUEIX DEBAT.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova 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 i (CUP): Sres. Llorens, Fernàndez, Pàmies,
Fort, Agudo) i 3 abstencions: ((CS): Sra. García, Sr. López i (regidor no adscrit): Sr.
Meléndez)
17. Precs i preguntes.
Pregunta que formula la Sra. Garcia del GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS DE
REUS (CS) sobre els contenidors.
«En la calle dels Banys de Reus, a la altura del número 39 no se ha sustituido la
batería de contenedores de basura por los nuevos contendores que sí se han instalado
en el resto de la ciudad. Tal y como se puede apreciar en la foto:

Por lo que el Grupo Municipal de Ciudadanos formula la siguiente PREGUNTA:
ÚNICA. ¿Cuál es el motivo por el que no se han cambiado estos contenedores en la
calle del Banys de Reus?
Per part del Sr. Rubio ES DONA RESPOSTA a la pregunta.
Pregunta que formula el Sr. Marcos del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS
SOCIALISTES DE CATALUNYA – CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP) sobre
els nous vehicles de la recollida de residus.
"Estava previst que a començaments d’aquest 2022 arribessin tots els vehicles nous
del servei de recollida de residus perquè els treballadors i treballadores poguessin
desenvolupar les seves tasques amb les millors condicions possibles, però
desconeixem que a dia d’avui ja hagin arribat i estiguin en funcionament. L’aspecte
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des de l’exterior del parc de la neteja és molt lamentable i dona una imatge molt
negativa als altres usuaris i visitants del polígon AgroReus, ja que els vehicles obsolets
i, per tant, que no es poden utilitzar es troben en aquest espai.
Sorprèn que no s’hagi resolt encara el destí de tots aquests vehicles i maquinària i el
sanejament de tota l’àrea per tal que estigui en unes condicions de salubritat i de
garantia i no provoqui danys mediambientals, ja que l’exposició de tot aquest
material, vehicles en desús sense un manteniment adequat que poden estar patint un
procés de corrosió que poden afectar els olis i altres substàncies que poden contenir,
pot afectar al sòl de l’emplaçament en el qual està situat amb possibles perills
d’incendi o de contaminació d’un nivell greu. Per tant, és intolerable que es permeti
aquesta situació que podria representar responsabilitats per risc de contaminació
mediambiental.
Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
19/07/2022

Per l’exposat, formulem les següents preguntes:
1.
2.
3.
4.

Quants vehicles han arribat fins a data d’avui?
Quants no han arribat?
Quina és la previsió d’arribada, separat per tipus de vehicle i funció.
Que faran amb els vehicles que estan obsolets i ocupen espai al parc de Reus
Net?»

Per part del Sr. Rubio ES DONA RESPOSTA a la pregunta.
Prec que formula el Sr. Marcos del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS
SOCIALISTES DE CATALUNYA – CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP) referent a
instal·lar terrasses amb ocupació de la calçada.
"Les terrasses poden suposar un inconvenient en punts de la via pública on les voreres
són estretes i, per tant, conviuen amb dificultat terrasses de bars i restaurants amb
vianants. Això no ha de suposar una pèrdua d’oportunitats per al local, ja que a banda
de la mateixa vorera, en molts municipis es realitza la instal·lació de terrasses que
ocupen també part de la calçada davant el local.
Per l’exposat, formulem el següent prec:

1. Que s’analitzin les solucions tècniques que puguin fer viable l’ampliació de
terrasses a calçades en concret on hi ha zona d’aparcament.»

Per part del Sr. Monseny ES DONA RESPOSTA al prec.
Pregunta que formula el Sr. Fort del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS
SOCIALISTES DE CATALUNYA – CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP) sobre els
problemes de convivència amb un local d’oci nocturn.
"El veïnat dels carrers d’en Vilar i Santa Anna fa temps que pateixen l’incivisme i els
problemes de convivència que comporta un local d’oci nocturn instal·lat en aquest
punt, L’Hangar. Els residents han presentat múltiples queixes a l’Ajuntament i a la
Guàrdia Urbana perquè el local tanca més tard del que té permès i això comporta
greus problemes de soroll fins a altes hores de la matinada que no deixen descansar
com mereixen els veïns i veïnes de la zona. A la vegada, el veïnat també critica que
aquest local comporta problemes d’incivisme, amb pixarades en alguns portals i més
brutícia al carrer. Els residents també s’han posat en contacte amb el Síndic de
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Greuges qui els ha afirmat que aquest establiment no està complint amb la normativa
vigent.
Per tot l’exposat, formulem les següents preguntes:
1. Quina llicència té aquest establiment?
2. Fins a quina hora té permès romandre obert?
3. Per què no s’ha fet cap actuació tot i les reiterades queixes del veïnat respecte
a l’horari de tancament i la contaminació acústica?
4. Quines actuacions s’haurien d’haver fet i quina responsabilitat es pot incórrer per
no actuar amb la diligència requerida?
Per part de la Sra. Vázquez ES DONA RESPOSTA a la pregunta.
Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
19/07/2022

Tanca la sessió la INTERVENCIÓ de l’alcalde.
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

Aquest document ha estat signat electrònicament amb data 19/7/2022
L'autenticitat d'aquest document es pot comprovar a https://serveis.reus.cat/cve mitjançant el CVE: 202234D486F7BAED7146CC8009CCD1D67111769D82A70719105740

