ESBORRANY ACTA DE LA PLE MUNICIPAL
Núm: 7/2022
Caràcter: Ordinària
Data: 22/07/2022
Horari: 09:05 h - 13:30 h
Lloc: Palau Municipal
Hi assisteixen:

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
13/09/2022

Carles Pellicer Punyed, alcalde-president
Tania Agudo Cabana
Marina Berasategui Canals
Maria Luz Caballero Gabás
Montserrat Caelles Bertran (s’incorpora en el moment que es dirà)
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 (s’incorpora en el moment que es dirà)
Daniel Recasens Salvador
Daniel Rubio Angosto
Òscar Subirats Torrebadell
Dolors del Mar Vázquez Pérez
S’excusa:
Pere Aluja Balsells
Assisteixen també:
Jaume Renyer Alimbau, secretari general
Baldomero Rovira López, interventor general
Josep Maria Sabaté Vidal, vicesecretari
ORDRE DEL DIA
1. Aprovació de l’acta del Ple de la sessió del 17 de juny de 2022.
2. Informació de l’Alcaldia.
ACTIVITATS DE LA PERSONA
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3. Educació. Aprovació i nomenament de les persones designades i candidatures
elegides que formaran part del Consell Educatiu de Ciutat.
SERVEIS D'HISENDA I DE SERVEIS GENERALS
4. Gestió Econòmica i Pressupostària. Aprovació inicial de l'expedient de
modificació de crèdits del pressupost de 2022.
5. Intervenció. Aprovació d'una operació de crèdit a llarg termini per finançar
inversions del Pressupost de 2022.
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6. Recursos Humans. Modificació de la plantilla del personal laboral de l’Ajuntament
de Reus per a l’exercici 2022.
7. Recursos Humans. Aprovació inicial de la modificació del catàleg del personal
laboral i funcionari de l’Ajuntament de Reus i altres acords relatius a la valoració de
llocs de treball.
8. Servei d'Aprovisionaments, Contractació i Patrimoni. Aprovació de la
modificació del contracte del «Lot 1: serveis de neteja de l’espai públic i serveis de
recollida de residus», de la licitació del servei de neteja de l'espai públic i recollida de
residus municipals de la ciutat de Reus.
SERVEIS DE TERRITORI I URBANISME
9. Gestió Urbanística. Aprovació inicial de la Modificació puntual de la Revisió del Pla
general d’ordenació urbana de Reus en relació a la previsió d’aparcaments i trasters.
PROPOSTES DELS GRUPS MUNICIPALS
10. Proposta de declaració del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS
SOCIALISTES DE CATALUNYA – CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP) a favor
de l’assignació del 25% del pressupost autonòmic de Salut a l’atenció primària.
11. Proposta de declaració del GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA
D’UNITAT POPULAR (CUP) en contra de la repressió al moviment independentista.
MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
12. Moció del GRUP MUNICIPAL DE JUNTS PER REUS – JUNTS x Cat (JxR), del
GRUP MUNICIPAL ERC, del GRUP MUNICIPAL ARA REUS i del GRUP MUNICIPAL
DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP) per fer el pagament d’impostos
estatals a l’Agència Tributària de Catalunya.
13. Moció del GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR
(CUP) per oferir als centres educatius formació i informació per a incloure
l’antiespecisme en els seus projectes educatius.
14. Moció del GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS DE REUS (CS) per incloure la
bonificació de l’energia solar tèrmica en l’ordenança fiscal municipal núm. 3
reguladora de l’impost sobre béns immobles.
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15. Moció del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA
– CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP) per a millorar l’accessibilitat en els
establiments i espais públics de la ciutat.
16. Precs i preguntes.
Assumptes sobrevinguts, si s'escau.
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
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Les intervencions orals realitzades en aquesta sessió per l’alcalde, regidors
i, en el seu cas, el secretari i l’interventor als diferents punts de l’ordre del
dia assenyalats a l’acta amb "ES PRODUEIX DEBAT" o "INTERVENCIÓ
DE........" o " ES DONA RESPOSTA" estan contingudes en suport digital àudio
autenticat, amb la incorporació de la signatura d’aquesta Secretaria
General. Una vegada aprovat l’esborrany de l’acta d’aquesta sessió, les
esmentades intervencions orals quedaran incorporades automàticament a
l’acta, formant part, d’una manera intrínseca i indissoluble, de l’esmentat
document administratiu, d'acord amb els articles 26, 36, 70.2, 71 i 80.2 de la
Llei 39/2015 d'1 d'octubre sobre procediment administratiu comú de les
administracions públiques, articles 17 i 18 de la Llei 40/2015 d'1 d'octubre
de règim jurídic del sector públic, i l'article 118 del Reglament Orgànic
Municipal.
L’alcalde fa una INTERVENCIÓ per saludar a les regidores i els regidors, a les persones
que assisteixen al Ple i a les que el segueixen per d’internet a través de la seva
retransmissió en directe per la web www.reus.cat i pels diferents mitjans locals.
Explica que amb aquesta iniciativa es fa efectiva la voluntat de transparència i de
donar compte a la ciutadania de la tasca com a gestors públics i del debat en que, en
el context del Ple, s’articula al voltant de l’acció del govern.
Oberta la sessió per la presidència es passen a tractar els temes següents:
1. Aprovació de l’acta del Ple de la sessió del 17 de juny 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 17 de juny de 2022 , s’aprova
per assentiment.
2. Informació de l'Alcaldia.
En aquest moment s’incorpora a la sessió la Sra. Caelles.
L'alcalde comença la seva interveció expressant el condol de la Corporació per la
pèrdua del Sr. Xavier Amorós i Solà, Fill Il·lustre de Reus i la veu que ha escrit la
crònica de la ciutat de bona part del segle XX.
La seva ha estat una visió privilegiada de la ciutat i d’un moment històric del país des
de la sensibilitat, la intel·ligència, l’afabilitat, la finesa, l’humor, la proximitat a les
persones i des de la ferma defensa d’uns ideals democràtics i de la militància cívica i
nacional en múltiples fronts.
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Ha sigut actor i testimoni de fets cabdals i ha tingut un paper de baula entre
generacions separades per la Guerra Civil.
Com a poeta, des del record sempre present del “paradís perdut” de la seva infantesa
i en la recerca d’un llenguatge propi amb un estil nou per anar més enllà del
Noucentisme, ha donat veu a un món gris que exigia realisme a “temps estranys”.
Va obtenir el reconeixement pel poemari “Qui enganya, para” amb el premi Carles
Riba 1964.
Ha estat compromès políticament amb la lluita antifranquista des de la Comissió
Democràtica del Baix Camp i ha sigut senador pel PSC-PSOE del 1986 al 1993.
Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
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També ha sigut un referent als Països Catalans de la literatura i la cultura del Camp de
Tarragona, Creu de Sant Jordi, Doctor Honoris Causa per la Universitat Rovira i Virgili i
Fill Il·lustre de Reus.
L’alcalde recorda que el proper any 2023 està previst commemorar l’Any Xavier
Amorós, que tindrà com a epicentre la biblioteca que du el seu nom i que l’any vinent
celebrarà els 20 anys.
Seguidament es guarda un Minut de silenci.
Per continuar amb la informació de l’alcaldia, el Sr. Pellicer dona compte del següent
decret relatiu al nomenament de personal eventual i que seguidament es transcriu:
"Atès el que disposa l'article 12 del RDL 5/2015, de 30 d'octubre, 304 del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya i l'article 10 del Decret 214/1990 de 30 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, en relació al
personal eventual de confiança o assessorament especial.
Vist l’acord d’aquest Ajuntament pres en el Ple de data 28 de juny de 2019, i vista la
proposta d’ Alcaldia.
HE RESOLT:
Primer.- Nomenar a la Sra. Mònica Bellido Mor, Assessora d’Àrea, en funcions
d’assessorament i tasques de col·laboració immediata a regidors/es delegats/es en
relació a determinades àrees.
La nomenada tindrà la condició de personal eventual d’acord amb la legislació
aplicable, i el seu cessament serà lliure i correspondrà a l’Alcaldia. Malgrat això, i en
el seu cas, cessarà automàticament, sense que sigui preceptiva l’observança de cap
forma, en el moment o data en què es produeixi el cessament o l’expiració del mandat
de l’autoritat que la va nomenar.
Al lloc de treball ocupat per la Sra. Mònica Bellido Mor, li correspon les retribucions
equivalents a un lloc de treball A1, nivell 22, amb un complement específic de
16.457,42€ i un complement horari de 5.068,20€ anuals.
Els efectes del nomenament seran a partir del dia 1 d’agost de 2022.
Segon.- Aquest nomenament, el règim de retribucions fixat i la dedicació, es
publicaran en el BOP i DOGC."
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A continuació, l’alcalde informa que la Junta de Portaveus, en reunió de 20 de juliol,
ha donat suport a la següent proposta de declaració que es reprodueix seguidament:
DECLARACIÓ INSTITUCIONAL QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE
CIUDADANOS DE REUS RELATIVA A L’ADHESIÓ AL DIA INTERNACIONAL DE
COMMEMORACIÓ I HOMENATGE A LES VÍCTIMES DEL TERRORISME (21 D’
AGOST).
«Mediante resolución aprobada el 19 de diciembre de 2017 por la Asamblea General,
las Naciones Unidas decidieron proclamar el 21 de agost Día Internacional de
Conmemoración y Homenaje a las Víctimas del Terrorismo para honrar y dar apoyo a
las víctimas y supervivientes del terrorismo, promoviendo y protegiendo el goce pleno
de sus derechos humanos y libertades fundamentales.
Signat electrònicament
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Esta proclamación llegó justo 4 meses después de los atentados del 17 y 18 de agosto
de 2017 en Barcelona y Cambrils que segaron la vida de 16 persones e hirieron a más
de un centenar de 34 nacionalidades diferentes.
Este año se conmemorará el quinto aniversario de la proclamación del
Día
Internacional de Conmemoración y Homenaje a les Víctimas del Terrorismo y de los
atentados de Barcelona y Cambrils, así como el 35 aniversario del atentado de
Hipercor de Barcelona que acabo con la vida de 21 personas e hirieron a 45.
Como nos recuerdan las Naciones Unidas, los actos de terrorismo que propagan una
serie de ideologías de odio hieren, dañan y matan a miles de personas inocentes cada
año. Por desgracia, en nuestro país tenemos una larga y triste historia de
organizaciones y actos de terrorismo generados por ideologías de odio de diversa
naturaleza que, todavía hoy en día, son justificados y reciben homenajes públicos para
escarnio de las víctimas.
Tal y como manifiestan las Naciones Unidas, ante este escenario las víctimas del
terrorismo luchan para que se escuchen sus voces, se dé soporte a sus necesidades y
se respeten sus derechos. Pese a todo ello, a menudo se sienten olvidadas y
abandonadas una vez que se atienden sus necesidades inmediatas. Esta situación,
sumada a los pocos recursos de los Estados miembros y a su capacidad para satisfer
las necesidades a medio y largo plazo, no contribuyen a alcanzar su total
rehabilitación. Para conseguirla, es necesario un suporte multidimensional a largo
plazo que incluya medidas físicas, psicológicas, sociales y financieras, elementos
indispensables para su total y plena integración en la sociedad. La responsabilidad
principal de dar soporte a las víctimas del terrorismo y defender sus derechos recae
en los Estados miembros.
Las víctimas son la expresión más dramática de la amenaza y del chantaje de los
intolerantes. Cuando se atenta contra las víctimas se atenta contra la democracia y
contra toda la sociedad. Reconocer el mérito y la memoria de las víctimas del
terrorismo es una exigencia moral y un alegato a favor del respeto a los valores y a los
derechos humanos, es un acto de dignidad que nos honra como sociedad que
proclama la justicia y la libertad como valores democráticos superiores en su
ordenamiento jurídico.
Es responsabilidad de todos que los demócratas del mundo estemos unidos en
defensa de la paz, la libertad y el respeto a los derechos humanos.
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Por este motivo, el Ayuntamiento de Reus subscribe el fondo y la forma de la
resolución de las Naciones Unidas y se adhiere a la Conmemoración y Homenaje
internacional a las Víctimas del Terrorismo del 21 de agosto y la Junta de Portavoces.
ACUERDA:
PRIMERO.- Que el Ayuntamiento de Reus se adhiera a la Conmemoración y Homenaje
internacional a las Víctimas del Terrorismo del 21 de agosto proclamada por la
Asamblea General de las Naciones Unidas.
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SEGUNDO.- Trasladar esta declaración institucional a las asociaciones de víctimas del
terrorismo de España, a los grupos políticos del Parlamento de Cataluña y del
Congreso de los Diputados, al Gobierno de la Generalidad y al de España y a la
Organización de las Naciones Unidas.»
L’alcalde informa que la Junta de Portaveus ha donat suport a aquesta proposta de
declaració amb el parer favorable de tots els portaveus, menys el parer desfavorable
de la portaveu del grup de la CUP.
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:
•

Assistència a la Festa de Fi de curs de "Supera't tot l'any" del CN Reus Ploms.

•

Dinar commemoratiu pel 400 anys del Gremi de la Construcció al restaurant
Vermuts Rofes.

•

Assistència al primer partit dels Barcelona Dragons, amb la Cònsol d’Estats
Units, Sra. Katie Stana a l'Estadi Municipal.

•

Sopar solidari per recaptar fons pel Banc dels Aliments al restaurant Golf
Aigüesverds.

•

Romeria de la Casa de Andalucía a La Pineda.

•

Arribada de la Volta Ciclista a Tarragona al Mercat Central.

•

Presentació del llibre Músiques del seguici de l'Aula de Sons al Jardí Casa Rull.

•

Rebuda institucional de la 50a. Flama del Canigó a l'Ajuntament.

•

Hissada de la bandera de Reus al Campanar Prioral de Sant Pere.

•

Lectura i encesa de la Foguera de Sant Joan a la Pl. Llibertat.

•

Pregó de Sant Pere, a càrrec de la Sra. Alba Sotorra al Saló de Plens.

•

Actes de la Festa Major de Sant Pere.

•

Penjada de la bandera LGTB+ al Balcó de la Casa Rull.

•

Festa cloenda dels cursos català Centre Normalització Lingüístic als Jardins Mas
Vilanova.
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•

Festa de l'Esportista Reus Deportiu al Pavelló Bàsquet del Reus Deportiu.

•

Gala de lliurament Premis Vinari dels Vermuts Catalans al restaurant Vermut
Rofes.

•

XV Premis Gaudí Gresol al Tecnoparc.

•

Espectacle pel 60è aniversari del Cós de Bastoners a la Pl. Patacada.

•

Concert de la Banda Simfònica de Reus al Teatre Bartrina, tot desitjant-los mols
èxits en el Concurs Internacional de Bandes de Música a Kerkrade (Països
Baixos).

•

Fòrum de Cohesió i Activació Territorial de la Pimec al Beach Club Infinitum.

•

Presentació del llibre i acte d'homenatge al sergent de la Guàrdia Urbana Sr.
Jesús Ferré López al Teatre Bartrina.

•

Recepció a Mohamed Dahbi, campió del món de Kick Boxing a l'Alcaldia.

•

Acte pel 175è aniversari del Col.legi d'Advocats de Reus al Teatre Bartrina.

•

Sopar dels voluntaris de Protecció Civil al restaurant Bella Italia.

•

Acte pel bicentenari del Poble lliure de Porrera a l'Ajuntament de Porrera.

•

29a. edició de "Mulla't per l'Esclerosi Múltiple" organitzat per la Fundació
Esclerosi Múltiple a les piscines CT Monterols.

•

Lliurament de la Creu de Sant Jordi a l'Associació El Círcol al Teatre Monumental
de Mataró.

•

Descoberta del retrat del Fill Adoptiu Antoni Pont a la Galeria de Fills Il·lustres de
l'Ajuntament.

•

Presentació del llibre Isabel Correig "Què n'has fet del teu germà? a la Biblioteca
Xavier Amorós.

•

Diferents actes per les festes de barri (Mas Iglésies, Mas Vilanova, Parcel·les
Casas, Mare Molas, Mas Magrané, Blancafort, Gaudí, Montserrat, Barri del
Carme, Immaculada, Pastoreta i El Pinar)
ACTIVITATS DE LA PERSONA

3. Educació. Aprovació i nomenament de les persones designades
candidatures elegides que formaran part del Consell Educatiu de Ciutat

i

"El Ple de la Corporació, en sessió duta a terme el dia 19 de novembre de 2021, va
aprovar inicialment el Reglament del Consell Educatiu de Ciutat. L’esmentat
Reglament es va sotmetre a informació pública mitjançant la publicació dels
corresponents anuncis al BOP de Tarragona de data 2 de desembre de 2021 (CVE
2021-10312), al DOGC de data 2 de desembre DE 2021 (CVE-DOGC-A-21329007-
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2021), a un diari de premsa escrita i al tauler d’edictes municipal, sense que hi
haguessin al·legacions dins del termini establert. El reglament va resultar
definitivament aprovat en data 1 de març de 2022.
El Reglament del Consell Educatiu de Ciutat en el seu capítol II, articles 6 i 7 determina
quina és la composició del Consell Educatiu de Ciutat ( en endavant CEC) i com es
designen i renoven els membres del CEC.
El mateix reglament regula que tots els membres seran nomenats pel Ple, i
s’escolliran, en funció dels sectors, o bé per designació dels respectius sectors, o bé
per un procés electoral amb presentació de candidatures, en els termes que fixa el
propi reglament del CEC.
Signat electrònicament
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En els sectors sotmesos a un procés d’elecció, en el cas que el nombre de
candidatures no sigui superior al nombre de representants de cada sector, els
candidats esdevenen directament representants del sector; en cas que el nombre de
candidats sigui superior al nombre de persones a escollir, s'efectuarà el procés
electoral.
La Regidoria d’Educació ha demanat als sectors corresponents la designació dels seus
representants en el CEC.
Els diferents sectors han comunicat les persones proposades, i consta a l’informe
tècnic i en l’expedient d’Educació el recull de les propostes efectuades des de cada
sector.
A continuació es detalla nominalment les persones designades per cada sector:
1 Tècnic representant de Inspecció Educativa
Ester Maijo Meseguera
1 Tècnic representant de l’EAP
Gemma Bellido Navarro
1 Representant de les direccions de les escoles bressol públiques
Natàlia Bley Guinovart
1 Representant de les direccions de les escoles bressol privades
Marta Castillo Llopis
1 Representant de les direccions de les escoles d’infantil i primària públiques
Laura Tricaz Moragas
1 Representant de les direccions de les escoles d’infantil i primària privades
Núria Font Fortuny
1 Representant de les direccions dels centres de secundària públics
Carme López Romero
1 Representant de les direccions dels centres de secundària privats
Eloïsa Sugrañes Morales
1 Representant de les direccions de centres d’educació especial
Patricia Cortielles Bosch
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1 Representant de les direccions dels centres/aules de formació d’adults
Ester Mascaró Vives
1 Representant de les direccions dels centres de règim especial
Alexandra Alvarez Artiga
2 Representants del sindicat mestres i professors majoritari a la ciutat
Jaume de las Heras i Seima
L’altra plaça queda vacant
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8 Representants de les associacions de pares i mares d’alumnes
Sol Navarro Tristan
Jordi Mariné Prats
Tere Franch i Díaz
Cristina Fullat Baldirich
Vanesa Gutiérrez Robles
M. Carmen de Haro Bóveda
M. Carmen Camacho Álvarez
L’altra plaça queda vacant
2 Alumnes de les associacions o sindicats d’estudiants
Laura Felipo Balada
Julio de Oliveira Granella
2 Representants d’entitats d’educació en el lleure
Javier Veraguas Gabarron
Anna Roigé Fullat
1 Representant de la universitat
Carme Garcia Yeste
2 Representants d’empreses de serveis educatius de la ciutat
Carles Sanromà Masip
Francesc Miguel Lacasa
1 Representant del Centre de Normalització Lingüística de l’Àrea de Reus
Anna Saperas Tuset
Representant de l’IMFE de Reus
Maria Aragonès Vellve
Representant d’empreses de formació del sector privat
Maria Pilar Sanz Martínez
Per altra banda, s’ha dut a terme el procés electoral revist al Reglament, per escollir la
resta de representants que s’han d’integrar en el CEC.
Segons l’informe tècnic de la Regidoria d’Educació, un cop designades les
candidatures només s’han hagut d’escollir per sufragi el sectors següents, atès que
en la resta de sectors on correspon procés electoral només hi ha hagut una o cap
candidatura per a cada sector a escollir:
Representant d’administració i serveis dels Consells Escolars dels Centres Públics
d’ensenyament infantil i primària.
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Representant de famílies dels Consells Escolars dels Centres Públics d’ensenyament
infantil i primària.
Representant del claustre de professorat de les escoles d’educació especial.
Representant del claustre de professorat de les escoles bressols públiques.
En l’expedient consta l’acta del procés d’elecció realitzat el dia 23 de juny, on es
determina el resultat del procés i les persones que hauran de ser nomenades en cada
sector després del recompte de les votacions.
Les persones escollides per cada sector són:
1 Representant del claustre del professorat de les escoles bressol públiques
Lluïsa Vela Moreno.
Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
13/09/2022

1 Representant del claustre del professorat de les escoles bressol privades
Plaça vacant
1 Representant del claustre del professorat de les escoles d’infantil i primària
públiques
M. Elena Ortega Lorenzo.
1 Representant del claustre del professorat de les escoles d’infantil i primària privades
Plaça vacant
1 Representant del claustre del professorat dels centres d’educació secundària públics
Jordi Bages-Querol Blanco.
1 Representant del claustre del professorat dels centres d’educació secundària privats
Aida Fernandez Alcaraz.
1 Representant del claustre de professorat d’educació especial
Laura Cavallé Lillo.
1 Representant del claustre de professorat/aules de formació d’adults
Anna Llorens Gómez.
1 Representant del claustre de professorat dels centres de règim especial
Maria Dolors Muñoz Montornes.
1 Representant administració i serveis dels Consells Escolars dels centres públics
d’ensenyament infantil i primària
Irene Llanas Rivera.
1 Representant administració i serveis dels Consells Escolars dels centres privats
d’ensenyament infantil i primària
Plaça vacant
1 Representant administració i serveis dels Consells Escolars dels centres públics
d’ensenyament secundari
Montserrat Alabart Cura.
1 Representant administració i serveis dels Consells Escolars dels centres privats
d’ensenyament infantil i primària
Miriam Rodenas Cuello.
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1 Representant de les famílies en els Consells Escolars de les escoles bressol
públiques
Veronica Fernandez Gual .
1 Representant de les famílies en els Consells Escolars de les escoles d’infantil i
primària públiques
Daniel Zapata Brugueño.
1 Representant de les famílies en els Consells Escolars de les escoles d’infantil i
primària privades
Plaça vacant

Signat electrònicament
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1 Representant de les famílies en els Consells Escolars dels centres d’educació
secundària públics
Juan Carlos Taraba Garcia.
1 Representant de les famílies en els Consells Escolars dels centres d’educació
secundària privats
Montserrat Jansà Fabra.
1 Representant de les famílies en els Consells Escolars de les escoles d’educació
especial
M. Carmen de Haro Boveda.
1 Representant de les famílies en els Consells Escolars dels centres/aules de formació
d’adults
Plaça vacant
1 Representant de les famílies en els Consells Escolars dels centres de règim especial
Plaça vacant
1 Representant de l’alumnat
d’ensenyament secundari
Joana Descarrega Llop.
1 Representant de l’alumnat
d’ensenyament secundari
Plaça vacant

dels

dels

Consells

Consells

Escolars

Escolars

dels

dels

centres

centres

públics

concertats

1 Representant de l’alumnat dels Consells Escolars dels centres públics de règim
especial
Sonia Recasens Márquez.
1 Representant de l’alumnat dels Consells Escolars dels centres públics de formació de
persones adultes. Josep Vicenç Burdon Pérez.
Vist l’informe emès per la cap d’Educació de data 5 de juliol de 2022 en el qual
s’informa favorablement el nomenament de membres del CEC tant si han estat
designats com si han estat escollits a través de la presentació de candidatures, tal i
com s’assenyala al reglament del CEC.
L’article 7 del Reglament del CEC preveu que la competència per nomenar aquests
representants li correspon al Ple de la Corporació.
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Per tot l’exposat, es proposa al Ple de la Corporació, previ dictamen de la Comissió
Informativa d’Activitats de la Persona, l’adopció dels següents acords:
PRIMER: Nomenar els membres que han estat escollits, proposats i/o designats per
formar part del CEC que es relacionen a continuació :
Per part de la Generalitat
Un tècnic/a representant dels diferents Departaments de la Generalitat
-Departament d’Educació. Inspecció educativa i Equip d’Assessorament
Psicopedagògic
Ester Maijo Meseguera (Tècnic representant d’Inspecció Educativa)
Gemma Bellido Navarro (Tècnic representant de l’EAP)
Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
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Per part de les direccions dels centres educatius
Una representant de les direccions de les Escoles bressol públiques
Natàlia Bley Guinovart
Una representant de les direccions de les Escoles bressol privades
Marta Castillo Llopis
Una representant de les direccions de les escoles d’infantil i primària públiques
Laura Tricaz Moragas
Una representant de les direccions de les escoles d’infantil i primària privades
Núria Font Fortuny
Una representant de les direccions dels centres de secundària públics
Carme López Romero
Una representant de les direccions dels centres de secundària privats
Eloïsa Sugrañes Morales
Una representant de les direccions dels centres d’educació especial
Patricia Cortielles Bosch
Un/a representant de les direccions dels centres/aules de formació d’adults
Ester Mascaró Vives
Un/a representant de les direccions dels centres de règim especial
Alexandra Alvarez Artiga
Per part del professorat
Una representant del claustre del professorat de les Escoles bressol públiques
Lluïsa Vela Moreno
Un/a representant del claustre de professorat de les Escoles bressol privades
Sense candidatura
Una representant del claustre de professorat de les escoles d’infantil i primària
públiques
M. Elena Ortega Lorenzo
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Un/a representant del claustre de professorat de les escoles d’infantil i primària
privades
Sense candidatura
Un representant del claustre de professorat dels centres de secundària públics
Jordi Bages-Querol Blanco
Una representant del claustre de professorat dels centres de secundària privats
Aida Fernandez Alcaraz
Una representant del claustre de professorat d’educació especial
Laura Cavallé Lillo
Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
13/09/2022

Una representant del claustre de professorat dels centres/aules de formació d’adults
Anna Llorens Gómez
Una representant del claustre de professorat dels centres de règim especial
Maria Dolors Muñoz Montornes
Dos representants pel sindicat de mestres i professors majoritari a la ciutat.
Jaume de las Heras i Seima
La segona representació no ha estat designada
Per part del personal d’administració i serveis
Una representant dels Consells Escolars dels centres públics d’ensenyament infantil i
primària
Irene Llanas Rivera
Un/a representant dels Consells Escolars dels centres privats d’ensenyament infantil i
primària
Sense candidatura
Una representant dels Consells Escolars dels centres públics d’ensenyament secundari
Montserrat Alabart Cura
Una representant dels Consells Escolars dels centres privats d’ensenyament secundari
Miriam Rodenas Cuello
Per part de les famílies dels alumnes
Una representant de les famílies en els Consells Escolars de les Escoles bressol
públiques
Veronica Fernandez Gual
Un representant deles famílies en els Consells Escolars de les escoles d’infantil i
primària públiques
Daniel Zapata Brugueño
Una representant de les famílies en els Consells Escolars de les escoles d’infantil i
primària privades
Sense candidatura
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Un representant de les famílies en els Consells Escolars dels centres de secundària
públics
Juan Carlos Taraba Garcia
Una representant de les famílies en els Consells Escolars dels centres de secundària
privats
Montserrat Jansà Fabra
Una representant de les famílies en els Consells Escolars de les escoles d’educació
especial
M. Carmen de Haro Boveda
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Un/a representant de les famílies en els Consells Escolars dels centres/aules de
formació d’adults
Sense candidatura
Un/a representant de les famílies en els Consells Escolars dels centres de règim
especial
Sense candidatura
Vuit representants de les associacions de pares i mares d’alumnes que representin els
diferents sectors abans esmentats:
Sol Navarro Tristan
Jordi Mariné Prats
Tere Franch i Díaz
Cristina Fullat Baldirich
Vanesa Gutiérrez Robles
M. Carmen de Haro Bóveda
M. Carmen Camacho Álvarez
La vuitena representació no ha estat designada
Per part de l’alumnat
Una representant dels Consells Escolars dels centres públics d’ensenyament secundari
Joana Descarrega Llop
Un/a representant dels Consells Escolars dels centres concertats d’ensenyament
secundari
Sense candidatura
Una representant dels Consells Escolars dels centres públics de règim especial
Sonia Recasens Márquez
Un representant dels Consells Escolars dels centres públics de formació de persones
adultes
Josep Vicenç Burdon Pérez
Dos alumnes de les les associacions o sindicats d’estudiants.
Laura Felipo Balada
Julio de Oliveira Granella
Per part del territori
Dos representants d’entitats d’educació en el lleure

Aquest document ha estat signat electrònicament amb data 13/9/2022
L'autenticitat d'aquest document es pot comprovar a https://serveis.reus.cat/cve mitjançant el CVE: 202232BB719196661E3A6F5F1367AE37A3C189FDB8A00913095451

Javier Veraguas Gabarron
Anna Roigé Fullat
Un representant de la universitat
Carme García Yeste
Dos representant d’empreses de serveis educatius de la ciutat.
Carles Sanromà Masip
Francesc Miguel Lacasa
Un representant del Centre de Normalització Lingüística de l’Àrea de Reus.
Anna Saperas Tuset
Signat electrònicament
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Un representant de l’IMFE de Reus
Maria Aragonès Vellve
Un representant d’empreses de formació del sector privat
Maria Pilar Sanz Martínez
SEGON: Les persones relaciones al punt primer del present acord són escollides i/o
designades pel període que fixa l’article 7 del Reglament del CEC.
TERCER: Donar trasllat del contingut del present acord a les persones nomenades als
efectes escaients."
L’alcalde dona la paraula al Sr. Subirats que fa una INTERVENCIÓ per exposar el tema.
Seguidament, dona la paraula a la Sra. Llorens que fa una INTERVENCIÓ en relació
amb aquest assumpte.
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, Berasastegui, Subirats, (A): Sr. Rubio, Sra. Vázquez, (PSC-CP): Sres./Srs. Martín,
Martínez, Marcos, Pozuelo, Fort, Agudo, (CUP): Sres. Llorens, Fernàndez, Pàmies i
(regidor no adscrit): Sr. Meléndez)) i 2 abstencions: (CS): Sra. García, Sr. López. (La
Sra. Caballero i la Sra. Caelles voten verbalment per problemes tècnics).
SERVEIS D'HISENDA I DE SERVEIS GENERALS
4. Gestió Econòmica i Pressupostària. Aprovació inicial de l'expedient de
modificació de crèdits del pressupost de 2022.
"Vist l'expedient tramitat per ordre de la Regidora delegada de l’Àrea d’Hisenda, amb
el que s'adjunta informe de la Intervenció de Fons i atesa la proposta de la Presidència
en la què s'assenyala la necessitat d'efectuar un expedient de modificació de crèdits
en el pressupost de l’Ajuntament de Reus.
Considerant que la tramitació de l'expedient s'ha realitzat amb subjecció a les
disposicions legals vigents, i vist el que disposa l'art. 71 del ROM.
Per tot l’exposat, es proposa al Ple, previ dictamen de la Comissió Informativa de
Serveis d’Hisenda i de Serveis Generals, l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits en el pressupost de
l’Ajuntament de Reus amb el següent detall:
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MODIFICACIÓ DE CRÈDITS
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ALTA DESPESA
Orgàni Program
c
a
Econ. Descripció
Emp.i Ocupació-Prom.actv.emp.-Atencions
20539
43301 22601 protocolàries
Emp.i Ocupació-Servei emprenadoria-Estudis i
20539
43302 22706 treballs tec.
20539
43301 22799Emp.i Ocupació-Prom.actv.emp.-Treballs empreses
20711
49100
623 STIT-PG- Maquinaria, instal.lacions
22200
20711
49112
0 STIT-Telecomunicacions-Comunic. Telefòniques
20711
49120 22799STIT-Aplic.informi adm.electrònica-Treballs empreses
Medi Ambient-Tinença animals-Convenis amb
40335
31130
489 insti.sense lucre
Urbanisme-Equipaments culturals i muesus-Inv
40832
33300
632 reposició edificis
40832
93312
632 Urbanisme-Edificis municipals-Inv reposició edificis
TOTAL ALTA DESPESA
BAIXA DESPESA
Orgàni Program
c
a
20539 32900
30919 32010
30422 23135
40335

31130

31425

33000

40832
20711

15110
49100

Import
6.000,00
46.284,00
100.000,00
1.892,73
3.484,80
7.600,00
600,00
300.000,00
186.000,00
651.861,53

Econ
. Descripció
Import
410 Empresa i Ocupació-IMFE-Transferencia a OOAA
152.284,00
208 Educació-Convenis RSM-Lloguer equipament EMB
1.892,73
255 Benestar-Ocupabilitat-Encarrec Imfe Fitxa CP 40.1
11.084,80
2279
9 Medi Ambient-Tinença animals-Treball fets per emp.
600,00
Cultura-PG-Alt inversions associades al func del
629 servei
150.000,00
Urbanisme-Gestió i projectes urb-Inv de car
640 immaterial
150.000,00
640 STIT-PG-Immobilitzat immaterial
186.000,00
TOTAL BAIXA DESPESA
651.861,53

SEGON.- Exposar al públic, de conformitat amb allò que disposa l’article 169 del RDL
2/2004 de 5 de març pel que s’aprova el Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals,
l'expedient de modificació de crèdits en el pressupost de l’Ajuntament de Reus, per un
termini de quinze dies hàbils als efectes del seu examen i presentació de reclamacions,
transcorregut el qual sense que se'n realitzin es considerarà l'expedient definitivament
aprovat."
L’alcalde dona la paraula a la Sra. Caballero que fa una INTERVENCIÓ per exposar el
tema.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 13 vots a favor: ((JxR): Sres./Srs. Pellicer,
Caelles, Cuerba, Caballero, Monseny, Pallarès, (ERC): Sres./Srs. Llauradó, Recasens,
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Flores, Berasastegui, Subirats, (A): Sr. Rubio, Sra. Vázquez) i 12 abstencions: (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).
5. Intervenció. Aprovació operació de crèdit a llarg termini per finançar
inversions del Pressupost 2022.
"El pressupost de 2022 de l’Ajuntament de Reus preveu la realització de diverses
inversions a realitzar durant els propers anys finançades amb préstec a llarg termini
per import de 19.530.000,00 euros. Corresponent a 6.317.670,06 € de Préstec ICO,
6.714.690,00 € de Préstec Hipotecari i 6.497.639,94 € de préstec ordinari.

Signat electrònicament
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El dia 12 d’abril de 2022, l’Ajuntament de Reus va concertar préstec ICO del FONDO
DE IMPULSO ECONÓMICO per import de 6.317.670,06€.
Per la cobertura de la resta del finançament ordinari, el 20 d’abril de 2022 es va cursar
a diferents entitats financeres una carta sol·licitant la presentació d’ofertes abans del
dia 31 de maig de 2022 per a la concertació d’un préstec ordinari a 14,5 anys amb els
2,5 primers anys de carència i disposició segons els requisits explicitats.
El dia 30 de juny de 2022 es va signar préstec amb Caixabank, per import de
4.000.000€.
Resta per aprovar 2.497.639,94€ de préstec ordinari, dintre de les ofertes presentades
per les diferents entitats financeres.
Els presidents de les corporacions locals podran concertar operacions de crèdit a llarg
termini previstes al pressupost, que l’import acumulat, dintre de cada exercici
econòmic, no superi el 10% dels recursos ordinaris de dit pressupost. Superat aquest
límit , la aprovació correspondrà al Ple de la corporació local.
Amb la proposició acumulada de la nova concertació s’excedeix el 10% dels recursos
ordinaris del pressupost vigent de la Corporació i per tant la operació s’ha d’aprovat
pel Ple.
Ateses les condicions financeres i operatives de les ofertes, i vistos els Informes
d’Intervenció i Tresoreria,
Per tot l’exposat, es proposa al Ple, previ dictamen de la Comissió Informativa de
Serveis d’Hisenda i de Serveis Generals l'adopció dels acords següents:
PRIMER.- Aprovar la concertació d’un préstec a formalitzar entre l’Ajuntament de
Reus i l’entitat Banc Sabadell, les principals característiques financeres del qual són
les següents:
– Import del capital del préstec: Dos milions quatre-cents noranta-set mil sis-cents
trenta-nou
euros
amb
noranta-quatre
cèntims
(2.497.639,94 €)
– Modalitat:
Quota trimestral d’amortització constant
– Termini amortització:
48 trimestres.
– Termini carència:
10 trimestres.
– Disposició:
Màxim 31/12/2024
– Interès:
Fix. 2,09%
– Comissió d’obertura:
0,00 %
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–
–
–
–
–

Amortització anticipada:
0,00 %
Quotes:
Trimestrals
Diferencial demora:
2% sobre el tipus d’interès de l’operació
Formalització:
Secretari de l’Ajuntament
Altres requisits: Clàusula de domiciliació de la part proporcional de la PMTE en virtut
del conveni signat entre la Generalitat de Catalunya i les
entitats financeres.

SEGON.- Facultar l'Alcalde i, en el seu cas, a la Regidora Delegada de l’Àrea
d’Hisenda, per a què, indistintament un o l'altre, en representació de l'Ajuntament de
Reus, subscriguin tots els documents públics i privats que siguin necessaris per a
formalitzar aquesta operació."
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per assentiment.
Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
13/09/2022

L’alcalde dona la paraula a la Sra. Caballero que fa una INTERVENCIÓ per exposar el
tema.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 13 vots a favor: ((JxR): Sres./Srs. Pellicer,
Caelles, Cuerba, Caballero, Monseny, Pallarès, (ERC): Sres./Srs. Llauradó, Recasens,
Flores, Berasastegui, Subirats, (A): Sr. Rubio, Sra. Vázquez) i 12 abstencions: (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).
6. Recursos Humans. Modificació de la plantilla del personal laboral de
l’Ajuntament de Reus per a l’exercici 2022.
"Vista la proposta del departament de Recursos Humans en relació a la modificació de
la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament de Reus, havent-se portat a terme la
preceptiva negociació i havent arribat a un Acord amb la Junta de personal i Comitè
d’empresa d’aquest Ajuntament, en data 30 de juny de 2022.
Atès que l’art. 27.1 del decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament del personal al servei de les Entitats Locals, determina que “...la plantilla
es pot modificar amb posterioritat a l’aprovació del pressupost durant l’any de la seva
vigència, per respondre a l’establiment de nous serveis, per a l’ampliació, supressió i
millora dels existents que no admetin demora per a l’exercici següent, com també si
respon a criteris d’organització administrativa interna...”.
Vist l’informe tècnic emès pel departament de Recursos Humans i l’informe de la
Intervenció de Fons Municipal i la Secretaria, en els quals s’informa favorablement
sobre la modificació de la plantilla de personal laboralde l’Ajuntament de Reus.
Donat que el Ple de la Corporació és l’òrgan competent per a l’adopció dels acords
relatius a l’aprovació de la plantilla de personal i de la relació de llocs de treball, de
conformitat amb el que estableix l’art. 22.2 apartat i) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de bases de règim local i l’art. 52.2 lletra j) del Decret Legislatiu 2/2003, de
28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya.
Per tot l’exposat, es proposa al Ple de la Corporació, previ dictamen de la Comissió
Informativa de Serveis d’Hisenda i de Serveis Generals, l’adopció del següent Acord:
Amortització de plaça :
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En la plantilla de personal laboral:
•

Peó especialista

Creació de places:
En la plantilla de personal laboral:
•

Una plaça de Tècnic Superior

S’amortitza 1 una plaça de personal laboral i es crea 1 plaça de personal laboral"
En aquest moment s’incorpora a la sessió el Sr. Prats.
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L’alcalde dona la paraula al Sr. Rubio que fa una INTERVENCIÓ per exposar el tema i
seguidament dona la paraula a la Sra. Llorens que fa una INTERVENCIÓ respecte
aquest assumpte. Seguidament el Sr. Rubio fa una INTERVENCIÓ per donar-li resposta.
Tanca el tractament d’aquest assumpte la INTERVENCIÓ de l’Alcalde.
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per unanimitat.
7. Recursos Humans. Aprovació inicial de la modificació del catàleg del
personal laboral i funcionari de l’Ajuntament de Reus i altres acords relatius
a la valoració de llocs de treball.
"Vista la proposta del departament de Recursos Humans en relació a la modificació del
catàleg de personal laboral i funcionari l’Ajuntament de Reus i una vegada portada a
terme la preceptiva negociació, i havent arribat a un Acord per unanimitat amb la
Junta de personal i Comitè d’empresa d’aquest Ajuntament, en data12 de juliol de
2022.
Vistos els informes tècnics emesos pel departament de Recursos Humans, l’informe de
la Intervenció de Fons Municipals ens els quals s’informa favorablement sobre la
modificació del catàleg de llocs de treball de personal funcionari l’Ajuntament de Reus.
Vist el que disposa els arts. l’art. 74 del Text Refós de l’Estatut Bàsic de l’Empleat
Públic determina uns mínims que ha de contenir la Relació de Llocs de Treball, l’art.
90.2 de la Llei de Bases de Règim Local, que determina que les Corporacions locals
formaran la Relació de Llocs de Treball existent per la seva organització.
Atès que l’art. 19.7 de la Llei 22/2021, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any
2022, estableix de la possibilitat d’una adequació retributiva que, amb caràcter
singular i excepcional, resultin imprescindibles per al contingut dels llocs de treball,
per la variació del nombre d’efectius assignats a cada programa o pel al grau
d’obtenció dels objectius fixats.
Donat que el Ple de la Corporació és l’òrgan competent per a l’adopció dels acords
relatius a l’aprovació de la plantilla de personal i de la relació de llocs de treball, de
conformitat amb el que estableix l’art. 22.2 apartat i) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de bases de règim local i l’art. 52.2 lletra j) del Decret Legislatiu 2/2003, de
28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya.
Per tot l’exposat, i vist l’informe de la Secretaria ,es proposa al Ple de la Corporació,
previ dictamen de la Comissió Informativa de Serveis d’Hisenda i de Serveis Generals,
l’adopció del següent Acord:

Aquest document ha estat signat electrònicament amb data 13/9/2022
L'autenticitat d'aquest document es pot comprovar a https://serveis.reus.cat/cve mitjançant el CVE: 202232BB719196661E3A6F5F1367AE37A3C189FDB8A00913095451

«Primer.- Aprovar INICIALMENT el manual, i la seva aplicació, de valoració de llocs de
treball realitzat per Rodríguez Viñals SL, sobre la Relació i valoració de llocs de Treball,
el qual s’adjunta a l’expedient, condicionat a l’esmena de les observacions formulades
per la Secretaria General abans de la seva aprovació definitiva.
Segon.- Aprovar INICIALMENT la proposta tècnica i informe emès per l’empresa
Rodríguez Viñals SL, amb les modificacions puntuals, la qual comporta l’aprovació dels
següents paràmetres, condicionat a l’esmena de les observacions formulades per la
Secretaria General abans de la seva aprovació definitiva:
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a) La puntuació obtinguda per cada un dels llocs de treball segons els factors del
propi manual d’aplicació, tal i com consten en aquest expedient.
b) Els organigrames de cada servei de la corporació, tal i com consten en la
proposta que s'annexa en l’expedient.
c) La descripció organitzativa de funcions de cada lloc de treball com consten en
els fitxes de la proposta tècnica i l’informe justificatiu de l’empresa Rodríguez
Viñals, SL, supeditada a una revisió posterior i referida a:
c.A.A)
c.A.B)
c.A.C)
c.A.D)
c.A.E)
c.A.F)
c.A.G)
c.A.H)
c.A.I)
c.A.J)

Número de fitxa
Nom del lloc de treball
Superior Jeràrquic
Subunitat
Titulars
Subordinats
Tipus de jornada
Dedicació
Responsabilitats generals
Tasques més significatives

Quart.- Aprovar INICIALMENT el preu/punt, quan aquest sigui procedent, als llocs de
treball que s’aplicarà en el moment que el Ple acordi la revisió de la Relació de Llocs
de Treball resultant de la valoració, segons el valor acordat en la Mesa de negociació
amb els representants dels empleats públics.
Cinquè.- APROVAR INICIALMENT modificar el catàleg de llocs de treball de personal
funcionari i personal laboral, tal i com queda reflectit en l’annex de l’expedient.
Sisè.- ENCOMANAR a la Gerència d’Organització i Serveis Interns conjuntament amb
la Comissió paritària de seguiment de les fitxes de RLT, per tal que en el termini de 6
mesos des de l’aprovació d’aquest Acord col·laborin en l’elaboració d’un manual
municipal per a la valoració de llocs de treball de l’Ajuntament de Reus.
Setè.- ENCOMANAR a la Gerència d’Organització i Serveis Interns conjuntament amb
la Comissió paritària de seguiment de les fitxes de RLT, que durant el període de 6
mesos des de l’aprovació d’aquest acord col·laborin en la revisió i esmena dels
aspectes que consten a l’informe de la Secretaria General que es conté en aquest
expedient expedient i en especial en relació a les fitxes de llocs de treball, les quals
hauran de ser valorades en base al manual de valoració vigent o bé en base a equitat
externa.
Vuitè.- Aquest expedient serà sotmés a informació pública per un termini de vint dies
hàbils mitjançant anunci publicat al BOP i al tauler d’edictes de la Corporació, amb
caràcter previ a la seva aprovació definitiva, per tal que pugui ser efectiu a partir del
dia 1 de novembre de 2022.»
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ANNEX
CATÀLEG PERSONAL FUNCIONARI
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Llicenciatur
a o grau en
Dret/
Econòmique
s
Llicenciatur
a o grau en
Dret/
Econòmique
s
Batxiller
Superior o
FP 2
Batxiller
Superior o
FP 2
Batxiller
Superior o
FP 2
Batxiller
Superior o
FP 2
Batxiller
Superior o
FP 2
Batxiller
Superior o
FP 2

Tècnic/a Administració General

(ED)

Tècnic/a Administració General

(DP)

Administratiu/va

(ED)

Administratiu/va

(DP)

Tècnic/a comeses Especials

(ED)

Tècnic/a comeses Especials

(DP)

Cap Unitat Administrativa

(ED)

Cap Unitat Administrativa

(DP)

TECE Delineant

(ED)

TECE Delineant

(DP)

Tècnic/a Inspecció i Control

(ED)

Diplomatur
a

Tècnic/a Inspecció i Control

(DP)

Diplomatur
a

Cap unitat emergències i seguretat

(ED)

Cap unitat emergències i seguretat

(DP)

A
1

24

11.552,
00

7.986,
60

A
1

24

11.552,
00

2.020,
56

C
1

20

7.752,0
0

6.282,
24

C
1

20

7.752,0
0

2.020,
56

22

8.550,0
0

7.134,
48

22

8.550,0
0

2.020,
56

23

10.450,
00

7.560,
12

23

10.450,
00

2.020,
56

22

8.075,0
0

7.134,
48

22

8.075,0
0

2.020,
56

A
2

23

10.127,
00

7.560,
12

A
2

23

10.127,
00

2.020,
56

25

13.452,
00

8.412,
84

25

13.452,
00

2.020,
56

B/
C
1
B/
C
1
B/
C
1
B/
C
1
B/
FP
2
C
Delineació
1
B/
FP
2
C
Delineació
1

A
Llicenciatur
1/
a,
Grau,
A
diplomatura
2
A
Llicenciatur
1/
a,
Grau,
A
diplomatura
2
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Tècnic/a assessoria jurídica

(ED)

Llicenciatur
a, Grau

A
1

24

13.927,
00

7.986,
60

Tècnic/a assessoria jurídica

(DP)

Llicenciatur
a, Grau

A
1

24

13.927,
00

2.020,
56

A
2

23

10.602,
00

7.560,
12

A
2

23

10.602,
00

2.020,
56

A
2

23

10.602,
00

7.560,
12

A
2

23

10.602,
00

2.020,
56

A
2

23

10.602,
00

7.560,
12

A
2

23

10.602,
00

2.020,
56

22

8.075,0
0

7.134,
48

22

8.075,0
0

2.020,
56

diplomatur A
2

24

10.127,
00

7.986,
60

Diplomatur
a o grau en
Educació
Social
Diplomatur
a o grau en
Educació
Social
Assistent
Social
o
Dipl. Treball
Social
Assistent
Social
o
Dipl. Treball
Social
Diplomatur
a o grau en
Educació
Social
Diplomatur
a o grau en
Educació
Social
Batxiller
Superior o
FP 2
Batxiller
Superior o
FP 2

Educador/a social

(ED)

Educador/a social

(DP)

Treballador/a social

(ED)

Treballador/a social

(DP)

Educador/a social (EAIA)

(ED)

Educador/a social (EAIA)

(DP)

TECE Tècnic/a Auxiliar biblioteques

(ED)

TECE Tècnic/a Auxiliar biblioteques

(DP)

Director/a Centre Cívic

(ED)

Director/a Centre Cívic

(DP)

diplomatur A
a
2

24

10.127,
00

2.020,
56

Conserge Centre Cívic

(ED)

Certificat
escolaritat

AP

14

8.227,0
0

4.577,
88

Conserge Centre Cívic

(DP)

Certificat
escolaritat

AP

14

8.227,0
0

2.020,
56

Pedagog/a EAIA

(ED)

A
1

24

10.602,
00

7.986,
60

Pedagog/a EAIA

(DP)

A
1

24

10.602,
00

2.020,
56

a

Llicenciatur
a o grau en
Pedagogia
Llicenciatur
a o grau en
Pedagogia

B/
C
1
B/
C
1
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CATÀLEG DE PERSONAL LABORAL
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Bibliotecari/ària

(E
D)

Bibliotecari/ària

(DP
)

Coordinador/a equips

(E
D)

Coordinador/a equips

(DP
)

Educador/a social

(E
D)

Educador/a social

(DP
)

Educador/a social (EAIA)

(E
D)

Educador/a social (EAIA)

(DP
)

Treballador/a social

(E
D)

Treballador/a social

(DP
)

TECE Tècnic/a Auxiliar biblioteques

(E
D)

TECE Tècnic/a Auxiliar biblioteques

(DP
)

Director/a Centre Cívic

(E
D)

Director/a Centre Cívic
Conserge Centre Cívic

Diplomatura
en
bibliotecono
mia
Diplomatura
en
bibliotecono
mia
Assistent
Social o Dipl.
Treball Social
Assistent
Social o Dipl.
Treball Social
Diplomatura
o grau en
Educació
Social
Diplomatura
o grau en
Educació
Social
Diplomatura
o grau en
Educació
Social
Diplomatura
o grau en
Educació
Social
Assistent
Social o Dipl.
Treball Social
Assistent
Social o Dipl.
Treball Social
Batxiller
Superior o FP
2
Batxiller
Superior o FP
2

A2

23

13.452,
00

7.560,
12

A2

23

13.452,
00

2.020,
56

A2

24

12.977,
00

7.986,
60

A2

24

12.977,
00

2.020,
56

A2

23

10.602,
00

7.560,
12

A2

23

10.602,
00

2.020,
56

A2

23

10.602,
00

7.560,
12

A2

23

10.602,
00

2.020,
56

A2

23

10.602,
00

7.560,
12

A2

23

10.602,
00

2.020,
56

B/
22
C1

8.075,0
0

7.134,
48

B/
22
C1

8.075,0
0

2.020,
56

Grau,
diplomatura

A2

24

10.127,
00

7.986,
60

(DP
)

Grau,
diplomatura

A2

24

10.127,
00

2.020,
56

(E
D)

Certificat
escolaritat

AP

14

8.227,0
0

4.577,
88
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Conserge Centre Cívic

(DP
)

Mediador/a

(E
D)

Mediador/a

(DP
)

Pedagog/a EAIA

(E
D)

Pedagog/a EAIA

(DP
)

Certificat
escolaritat
Grau,
llicenciatura,
diplomatura
Grau,
llicenciatura,
diplomatura
Llicenciatura
o grau en
Pedagogia
Llicenciatura
o grau en
Pedagogia

AP

14

8.227,0
0

2.020,
56

A2

23

10.602,
00

7.560,
12

A2

23

10.602,
00

2.020,
56

A1

24

10.602,
00

7.986,
60

A1

24

10.602,
00

2.020,
56

"
El secretari fa una INTERVENCIÓ per recordar que ahir es va comunicar a tots els
regidors l’esmena d’un error material a l’annex d’aquesta proposta. Seguidament
L’alcalde dona la paraula al Sr. Rubio que fa una INTERVENCIÓ per exposar la proposta
i seguidament ES PRODUEIX DEBAT. Tanca el tractament d’aquest assumpte la
INTERVENCIÓ de l’Alcalde.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 23 vots a favor: ((JxR): Sres./Srs.
Pellicer, Caelles, Cuerba, Caballero, Monseny, Pallarès, (ERC): Sres./Srs. Llauradó,
Recasens, Flores, Prats, Berasastegui, Subirats, (A): Sr. Rubio, Sra. Vázquez, (PSC-CP):
Sres./Srs. Martín, Martínez, Marcos, Pozuelo, Fort, Agudo, (CS): Sra. García, Sr. López i
(regidor no adscrit): Sr. Meléndez) i 3 abstencions: (CUP): Sres. Llorens, Fernàndez,
Pàmies.
8. Servei d’Aprovisionaments, Contractació i Patrimoni. Aprovació de la
modificació del contracte del «Lot 1: serveis de neteja de l’espai públic i
serveis de recollida de residus», de la licitació del servei de neteja de l'espai
públic i recollida de residus municipals de la ciutat de Reus.
"Atès que el Ple municipal, en sessió duta a terme el dia 21 de desembre de l’any
2020, va adjudicar a la UTE VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES-ROMERO POLO
(UTE REUS NET) el Lot 1 relatiu als serveis de neteja de l’espai públic i serveis de
recollida de residus, de la licitació del servei de neteja de l'espai públic i recollida de
residus municipals, de gestió i manteniment de les deixalleries i de gestió,
manteniment i explotació de la planta de voluminosos de la ciutat de Reus.
Atès que el contracte administratiu va ser formalitzat el dia 12 de juliol de l’any 2021, i
d’acord amb el pacte segon, la seva durada és de deu (10) anys a comptar des de
l’endemà de la seva formalització.
Atès que en data 1 d’octubre de l’any 2021 es va subscriure l’acta d’inici de l’execució
del contracte del servei de neteja viària i recollida de residus de la ciutat de Reus,
signada pel Cap de servei de Medi Ambient de l’Ajuntament de Reus i el representant
de la UTE REUS NET.
Atès que en data 18 de gener de l’any 2022, l’empresa UTE REUS NET va presentar un
escrit, amb el número 2022006241 del llibre general d’entrada, a través del qual va
aportar un informe del dia 18 de gener de l’any 2022, pel qual posava de manifest el
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sobrecost mensual que estava assumint a causa de la necessitat d’haver de llogar
vehicles, durant el període d’implantació del servei, arran del mal estat o estat
inservible, dels vehicles que estaven adscrits a l’anterior contracte de la neteja viària i
recollida de residus.
Atès que en data 12 d’abril de l’any 2022, l’empresa UTE REUS NET va presentar una
sol·licitud, amb el número 2022040416 del llibre general d’entrada, a través de la qual
va aportar un informe del dia 12 d’abril de l’any 2022. Amb motiu d’aquest, va
comunicar que entre els mesos d’octubre de l’any 2021 al març de l’any 2022 i com a
conseqüència del contracte de lloguer dels vehicles necessaris per a poder prestar el
servei, havia hagut d’assumir un sobrecost econòmic.
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Atès que mitjançant informe del cap de serveis de medi ambient, de data 17 de maig
de 2022, es posa de manifest que arrel de la demora en la tramitació de l’expedient,
motivada per la interposició contra l’adjudicació d’un recurs especial en matèria de
contractació, i també a causa de la durada, superior a la prevista als plecs, de
l’execució del contracte anterior per a la prestació del servei de neteja i recollida de
residus municipals, hi ha una sèrie de vehicles de l’anterior contracte, que ja no són
aptes per a la realització del servei en l’actualitat, i que aquest fet ha motivat que la
UTE REUS NET, des de l’inici de l’execució del contracte, és a dir, des del dia 1
d’octubre de 2021, hagi hagut de llogar maquinària per a la correcta prestació del
servei.
Atès que en l’esmentat informe del cap de serveis de medi ambient, també es posa de
manifest que, a fi de poder valorar el cost dels lloguers, siguin sol·licitades les
corresponents factures dels mesos d’octubre, novembre i desembre de l’any 2021, i
dels mesos gener, febrer i març de l’any 2022, a més de la justificació del nombre de
jornades treballades mensualment per cadascun dels vehicles.
Vist que per Decret d’Alcaldia de data 20 de maig de 2022, i número 2022009704, es
va requerir a la UTE REUS NET per tal que en el termini màxim de 15 dies hàbils, a
comptar des del següent al de notificació, presentés les factures dels imports dels
contractes de lloguer dels vehicles, corresponents als mesos d’octubre, novembre i
desembre de l’any 2021, i als mesos gener, febrer i març de l’any 2022, així com la
justificació del número exacte de jornades treballades mensualment de cadascun dels
vehicles llogats.
Vist que en data 13 de juny de 2022, la UTE REUS NET, mitjançant instància amb
número de registre d’entrada 2022068036, ha aportat la documentació que li havia
estat requerida.
Vist que un cop analitzada la documentació aportada, el cap de servei de medi
ambient, en data 6 de juliol de 2022, ha emès informe pel qual proposa acceptar el
cost dels lloguers de maquinària corresponents als mesos d’octubre, novembre i
desembre de 2021, i gener, febrer i març de 2022, per un import de 364.628,33 euros
(IVA inclòs).
Vist que en l’apartat 21.2 del plec de prescripcions tècniques particulars de la licitació
de referència, es recull que l’empresa contractista disposarà d’una fase de posada en
marxa (que constarà d’un període de 6 mesos a partir de la signatura del contracte), i
que haurà de fer-se càrrec del servei, i inicialment i durant la fase de posada en marxa
d’aquest, l’Ajuntament de Reus facilitarà els mitjans materials adscrits a l’actual
contracta, per tant, l’adjudicatari haurà d’utilitzar aquests mitjans materials durant
aquest període de transició.
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Vist que els 6 mesos corresponents a la fase de posada en marxa del servei comprenen
els mesos d’octubre, novembre i desembre de 2021, i gener, febrer i març de 2022, i que
tal i com consta als informes tècnics esmentats, molts dels mitjans materials de
l’anterior contracte, no son aptes per a la prestació del servei.
Vist el que estableix la Disposició addicional segona, apartats primer i segon, de la LCSP,
en virtut de la qual correspon al Ple la competència en matèria de contractació per a
aquest expedient.
Vistos els informes jurídic i de fiscalització que consten a l’expedient de contractació.
En conseqüència es proposa al Ple municipal l'adopció dels acords següents:
Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
13/09/2022

1.-APROVAR la modificació del contracte formalitzat amb la UTE VALORIZA SERVICIOS
MEDIOAMBIENTALES ROMERO POLO, adjudicatària del «Lot 1: serveis de neteja de l’espai
públic i serveis de recollida de residus», de la licitació del servei de neteja de l'espai
públic i recollida de residus municipals, de gestió i manteniment de les deixalleries i de
gestió, manteniment i explotació de la planta de voluminosos de la ciutat de Reus, per
un import de 364.628,33 euros (IVA inclòs), en concepte de cost dels lloguers de
maquinària corresponents als mesos d’octubre, novembre i desembre de 2021, i gener,
febrer i març de 2022.
2.-NOTIFICAR el present acord a la UTE REUS NET i PUBLICAR-LO al perfil del
contractant de l'Ajuntament de Reus i al Diari Oficial de la Unió Europea.
3.-Aquesta resolució és definitiva en via administrativa i contra ella es pot interposar
recurs contenciós administratiu davant dels Jutjats del Contenciós Administratiu de
Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció
de la seva notificació.
No obstant això, amb caràcter potestatiu es pot interposar recurs previ de reposició
davant l’òrgan que ha dictat l’acte en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de
la recepció de la seva notificació."
L’alcalde dona la paraula a la Sra. Caballero que fa una INTERVENCIÓ per exposar la
proposta i seguidament ES PRODUEIX DEBAT.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 14 vots a favor: ((JxR): Sres./Srs. Pellicer,
Caelles, Cuerba, Caballero, Monseny, Pallarès, (ERC): Sres./Srs. Llauradó, Recasens,
Flores, Prats, Berasastegui, Subirats, (A): Sr. Rubio, Sra. Vázquez), 3 vots en contra:
(CUP): Sres. Llorens, Fernàndez, Pàmies i 9 abstencions: ((PSC-CP): Sres./Srs. Martín,
Martínez, Marcos, Pozuelo, Fort, Agudo, (CS): Sra. García, Sr. López i (regidor no adscrit):
Sr. Meléndez)
SERVEIS DE TERRITORI I URBANISME
9. Gestió Urbanística. Aprovació inicial de la Modificació puntual de la Revisió
del Pla general d'ordenació urbana de Reus en relació a la previsió
d'aparcaments i trasters.
"«Atès que per resolució del conseller de Política Territorial i Obres Públiques de data 11
de març de 1999, es va aprovar definitivament l’expedient de Revisió del Pla general
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d’ordenació urbana de Reus (DOGC 30/4/1999), publicat el text de la seva normativa
urbanística al DOGC de 6/5/2005.
Atès que en data 25 de gener de 2001 (DOGC 15/03/2001) es va aprovar una
modificació pel que fa a l’ús de garatge individual en les plantes baixes, al nombre de
places exigides en supermercats petits i grans i a les places d’aparcament en les obres
que provenen de planejament aprovat prèviament a l’entrada en vigència del Pla, i en
data 27 d’octubre de 2005 es va aprovar una modificació per augmentar la previsió de
places d’aparcament en els edificis (DOGC 21/12/2005).
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Atès que amb caràcter previ a l’elaboració d’aquest projecte de modificació puntual de
la Revisió del Pla general d’ordenació urbana de Reus, s’ha substanciat la consulta
pública prèvia establerta a l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
Procediment administratiu comú de les administracions públiques, a travès del portal
web «reus participa» d’aquest Ajuntament.
Vist el projecte de modificació puntual de la Revisió del Pla general d’ordenació
urbana de Reus en relació a la previsió d’aparcaments i trasters lliurat en data 12 de
juliol de 2022 pels Serveis Tècnics Municipals, que té per objectiu segons resulta del
mateix document, a partir de diferents anàlisis dels antecedents i del Pla de Mobilitat
Urbana en redacció, potenciar la mobilitat sostenible en el context actual de canvi
climàtic i afavorir la mobilitat activa, el transport públic o compartit, per sobre de
l’automòbil privat.
El document urbanístic proposa la modificació dels articles del 91, 92, 93, 94, 97 de la
normativa del PGOU vigent, del Capítol sisè què regula l’ús d’aparcament, i de l’article
52 què regula la planta soterrani, racionalitzant els ratis d’aparcament de vehicles;
diferenciant necessitats en origen i en destí i diferenciant també entre habitatges
lliures i habitatges destinats a polítiques socials, així com de previsió d’espais per
aparcament de bicicletes.
Les modificacions introduïdes es poden resumir en:
RATIS:
Edificis destinats a Habitatge
-Habitatges lliures:
1 plaça d’aparcament per turisme per cada habitatge.
3 places per aparcament de bicicletes per cada habitatge.
1 plaça d’aparcament per turisme per cada 100m2 de sostre d’usos compatibles
amb l’habitatge.
-Habitatges destinats a polítiques socials:
1 plaça d’aparcament per turisme per cada 4 habitatges.
3 places per aparcament de bicicletes per cada habitatge.
1 plaça d’aparcament per turisme per cada 100m2 de sostre d’usos compatibles
amb l’habitatge.
Edificis destinats altres usos que l’habitatge.
-Altres usos:
1 plaça d’aparcament per turisme per cada 200m2 de sostre.
1 plaça per aparcament de bicicletes per cada 100m2 de sostre.
MIDES:
-turisme 2,50m x 5,00m amb un gàlib lliure mínim de 2,40m d’amplada lliure
d’obstacles.
-bicicletes 0,80m x 2,20m
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-motocicletes 1,50m x 2,50m
UBICACIÓ:
-es prohibeix l’ús d’aparcament a la zona I interior del Tomb de Ravals.
-es prohibeix l’accés a nous aparcaments des de les dues façanes del Tomb de
Ravals.
-es permet l’aparcament de turismes a la planta baixa, amb limitacions a les zones
III, illes d’eixample i VI, ordenacions de volum definit.
-es permet l’aparcament de bicicletes a la planta baixa.
-es permet l’aparcament de bicicletes als trasters de la planta soterrani.
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EXCEPCIONS:
-si el nombre d’aparcaments és igual o inferior a 3 no cal fer aparcament.
-causes d’impossibilitat tècnica.
-rehabilitació d’edificis protegits per el PEPPHAN
Vistos els informes tècnics i jurídics que consten a l'expedient.
Atesa la competència prevista a l'article 22.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les Bases del règim local, i 52.2.c) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya.
D’acord amb l’establert a l’article 6 del text refós de la Revisió del Pla general
d’ordenació urbana, i dels articles 85, 96, 97 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 inicialment la Modificació puntual de la Revisió del Pla general
d’ordenació urbana de Reus en relació a la previsió d’aparcaments i trasters.
Segon.- Sotmetre-ho a informació pública per un termini d’un mes mitjançant edicte
que s’inserirà en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, en un dels diaris de
premsa periòdica de més divulgació en l’àmbit municipal i en la seu electrònica de
l’Ajuntament, perquè s’hi puguin formular les al·legacions que s’estimin pertinents.
Durant aquest període, el projecte també es trobarà disponible, per a la seva consulta,
a la seu electrònica municipal.
D'acord amb el que preveu la Disposició Addicional Desena del Text refós de la Llei
d'urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, l'esmentat termini
s'ampliarà en un mes en el cas que aquest coincideixi totalment o parcialment amb el
mes d'agost.
Tercer.- Sol·licitar informe als organismes afectats per raó de llurs competències
sectorials i concedir audiència als ajuntaments el terme municipal dels quals confini amb
l’àmbit d’aquesta modificació puntual.»"
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 amb 21 vots a favor: ((JxR): Sres./Srs. Pellicer,
Caelles, Cuerba, Caballero, Monseny, Pallarès, (ERC): Sres./Srs. Llauradó, Recasens,
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Flores, Prats, Berasastegui, Subirats, (A): Sr. Rubio, Sra. Vázquez, (PSC-CP): Sres./Srs.
Martín, Martínez, Marcos, Pozuelo, Fort, Agudo i (regidor no adscrit): Sr. Meléndez) i 5
vots en contra: ((CUP): Sres. Llorens, Fernàndez, Pàmies i (CS): Sra. García, Sr. López).
PROPOSTES DELS GRUPS MUNICIPALS
10. Proposta de declaració del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS
SOCIALISTES DE CATALUNYA – CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP) a favor
de l’assignació del 25% del pressupost autonòmic de Salut a l’atenció
primària.
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L’alcalde informa que aquesta proposta de declaració la subscriuen també el
GRUP MUNICIPAL DE JUNTS PER REUS – JUNTS x Cat (JxR), el GRUP
MUNICIPAL ERC, el GRUP MUNICIPAL ARA REUS, el GRUP MUNICIPAL DE LA
CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP) i el regidor no adscrit, tal com es va
manifestar en Junta de Portaveus de 20 de juliol.
"Aquesta moció treballa els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) marcats
per l’ONU:
Núm. 3. Garantir una vida sana i promoure el benestar per a totes les persones de
totes les edats.
La salut s’ha convertit en una de les principals preocupacions de la població. En
aquest sentit, l’atenció primària representa la porta d'accés al dret a la salut per a la
majoria de la població, especialment de les persones i els col·lectius en situació de
major vulnerabilitat. L’increment de les necessitats sanitàries de la població no s’han
vist acompanyades de mesures eficaces ni d’un augment suficient de la inversió per
reforçar l'atenció primària: al contrari, l’atenció primària ha estat la gran perjudicada
de la manca d’inversió en l’última dècada.
La feblesa de l’atenció primària s’ha fet encara més evident durant la pandèmia. Hi ha
hagut una discriminació indirecta en l’atenció sanitària de la població, en particular de
les malalties no covid-19 com les persones que pateixen malalties cròniques o que
tenen una major dependència del sistema (gent gran, malalts mentals, persones
migrants o amb malalties cardiovasculars, diabetis o càncer, entre d’altres). El resultat
han estat els retards i les deficiències en els diagnòstics i l’augment de les llistes
d’espera, que incrementen el risc d'empitjorament de l’estat de salut de les persones.
L’atenció primària és fonamental per prevenir i promoure la salut, ja que permet
realitzar diagnòstics de manera precoç per a detectar problemes de salut abans que
s'agreugin.
Malgrat l’abandonament, l’atenció primària sobreviu gràcies als seus professionals. La
seva situació de sobrecàrrega laboral i precarietat ja era crònica abans de la
pandèmia. En aquests moments el personal sanitari es troba exhaust, i la crisi
sanitària posa en risc la seva salut física i mental. Els alts nivells d’ansietat i frustració
han incrementat l’abandonament laboral, un efecte molt perillós en un sistema
infradotat i amb dificultat per trobar nou personal. Els discursos i aplaudiments
d’agraïment al personal sanitari durant els moments més crítics de la pandèmia s’han
de traduir en mesures concretes per ampliar les plantilles i millorar-ne les condicions
laborals, que redundin en un millor accés al dret a la salut i qualitat de l’atenció
sanitària.
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Fa dotze anys que l’OMS i Relators de l’ONU insten els Estats a reforçar l’atenció
primària destinant almenys el 25% del pressupost sanitari. L’OMS estima que l'atenció
primària pot satisfer més del 70% de les necessitats de salut de les persones al llarg
de la seva vida. Malgrat això, els pressupostos del Govern per al 2022 destinen només
el 17%, sense desglossar suficientment quines partides són incloses en aquest àmbit.
Dels 11.215 milions d’euros destinats a Salut, 1.885 estan previstos per l’atenció
primària. Aquesta xifra representa un augment respecte l’any anterior de 323 milions,
però resulta del tot insuficient per cobrir les necessitats de personal i de recursos que
garanteixin l’accés universal del dret a la salut de la ciutadania. L’atenció primària és
el puntal de la salut i del benestar social i, per tant, cal que es reflecteixi en els
pressupostos.
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Cal rescatar l’atenció primària de la situació de col·lapse amb un major augment
pressupostari que serveixi per desplegar mesures ràpides i eficaces. A més, cal
establir indicadors d’avaluació de les seves necessitats per tal determinar la
distribució dels recursos, i cal transparència de quines partides i segons quins criteris
són incloses en el seu pressupost. Per tant, destinar el 25% ha de ser un primer pas
per a l’augment progressiu i d’acord amb les necessitats sanitàries de la població. Els
sistemes de salut basats en una atenció primària forta garanteixen nivells de salut
més alts a la població, són més equitatius i eficients en l'ús de recursos, i
disminueixen les desigualtats i la mortalitat.
Instem el Govern de la Generalitat de Catalunya i els diferents grups parlamentaris
que en la negociació dels pressupostos del 2023 s’augmenti el pressupost destinat a
l’atenció primària fins a arribar al 25% del pressupost sanitari. La pandèmia ha de
servir com a punt d’inflexió per repensar el sistema sanitari públic i enfortir l'accés al
dret a la salut. Són moltes les dificultats i els reptes socials i econòmics a
conseqüència de la pandèmia, però la millor sortida d’aquesta crisi és la protecció i el
respecte dels drets humans de forma indivisible i universal. L’enfortiment de l’atenció
primària és essencial per garantir el dret a la salut i la resistència del sistema sanitari
davant les noves necessitats i amenaces.
Per tot això, el GRUP MUNICIPAL JUNTS PER REUS, el GRUP MUNICIPAL ERC, el GRUP
MUNICIPAL ARA REUS, el GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR
(CUP) i el regidor no adscrit demanen al Ple que aprovi els següents acords:
•

Instar al Govern de la la Generalitat a destinar el 25% del pressupost sanitari a
l’atenció primària, tal com recomana l’OMS, i una vegada assolit, incrementar
de forma progressiva els recursos materials i personals per donar resposta a les
necessitats de la ciutadania en el seu accés al dret a la salut.

•

Instar la Generalitat a garantir la transparència sobre quines despeses són
incloses en el pressupost de l’atenció primària en els pressupostos anuals.

•

Comunicar aquests acords municipal al President de la Generalitat de
Catalunya, al Departament d’Economia i Hisenda, al Departament de Salut, a
l'entitat Amnistia Internacional Catalunya ( info@amnistiacatalunya) i altres entitats
promotores: Medicus Mundi Mediterrània, Rebel·lió Atenció Primària, Fòrum
Català de l’Atenció Primària (FoCAP), Marea Blanca Catalunya, Metges de
Catalunya.

L’alcalde dona la paraula al Sr. Subirats que fa una INTERVENCIÓ per exposar la
proposta i seguidament ES PRODUEIX DEBAT.

Aquest document ha estat signat electrònicament amb data 13/9/2022
L'autenticitat d'aquest document es pot comprovar a https://serveis.reus.cat/cve mitjançant el CVE: 202232BB719196661E3A6F5F1367AE37A3C189FDB8A00913095451

Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per unanimitat.
11. Proposta de declaració del GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA
D’UNITAT POPULAR (CUP) en contra de la repressió al moviment
independentista.
"Des de l’any 2017, més de 4.000 persones han patit repressió derivat del procés
independentista. A la ciutat de Reus, s’han patit diferents accions judicials contra
l’independentisme, ja sigui contra persones sense vinculació política més enllà de
participar de mobilitzacions, càrrecs electes o militants de diferents organitzacions
socials i polítiques de la ciutat; parlem de 7 peces judicials i més de 40 persones en un
període de 2 anys.
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Un cop arxivades les dues causes judicials de l’any 2017 contra portaveus dels grups
municipals i l’ex regidora Mariona Quadrada, acusades per delictes d’odi per haver
signat un manifest en favor de la convivència, encara tenim sobre la taula fins a 5
peces judicials. Aquestes es remunten a la tardor de l’any 2019, en el marc de les
mobilitzacions contra les sentències del Judici del Procés i les detencions durant
l’Operació Judes.
Alerta Solidària (organització antirepressiva de l'Esquerra Independentista) i els
Advocats Voluntaris 1 d’Octubre de Reus han denunciat de forma reiterada l’evident i
premeditat muntatge policial així com l’ús de fitxers policials il·legals, ja que una de
les investigades, malgrat havia militat a Reus, feia mesos que no hi residia. Un relat
perfecte i continuïtat mitjançant els atestats policials fa que més de 30 persones es
vegin immerses en un procés judicial des de fa més de 3 anys. Un relat perfecte, però
amb errors si no es llegeix des de la seva globalitat i, com hauria de funcionar el
sistema judicial, si es pregunta per delictes concrets i les proves que el fonamenten.
Si fins i tot s’han denunciat una jove que no vivia a Reus, cal afegir altres situacions
curioses com que el cos dels Mossos d’Esquadra generi una denúncia contra 3
persones per una mateixa acció de la que la Policia Nacional en denuncia a 10 de
diferents; curiosament, totes militants de l’Esquerra Independentista, i cap d’elles va
llegir el manifest o va sostenir la pancarta de la capçalera. Una de les causes ha estat
arxivada; la segona, encara no.
Considerem que la repressió és un instrument polític que s’utilitza en situacions de
conflicte. De la mateixa manera, considerem que cal posar l’administració a favor de
la llibertat d’expressió i la justícia social. I, sobretot, en favor de la gent. A més, s'ha
demostrat que, molt sovint, les màximes condemnes que pateixen les persones
encausades són les conegudes com a penes de banqueta, és a dir, el temps dilatat
entre els fets denunciats i la data de judici, ja que després són declarades innocents.
Ningú no els treu el mal tràngol passat ni els retorna els anys de patiment i incertesa.
Parlem de les 4 antifeixistes del Holi, gairebé 4 anys esperant un judici que no es va
celebrar perquè en van arxivar la causa just abans. Parlem del cas Confeti de Palma, 5
anys esperant judici per denunciar el turisme massiu a Mallorca i acabar sent absoltes.
Parlem del Robert, l'Adrià i la Gina, encausats per les protestes de l'octubre del 2019,
3 anys esperant judici del sortir-ne absolts.
Estat o governs autonòmics, o l'administració de torn, s'han posicionat i significat en
contra de la llibertat de persones que finalment han acabat absoltes o amb els casos
directament arxivats. És inacceptable l'ús frívol de la repressió, que només respon a
motivacions polítiques.
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És per tots aquests motius que el grup municipal de la CUP de Reus proposem els
propers acords al ple municipal de Reus:
•

Rebutjar la repressió premeditada, sistemàtica i històrica per part de l’Estat
espanyol contra el moviment independentista;

•

Mostrar el suport a les persones que han patit o pateixen situacions repressives
fruit del procés independentista a la nostra ciutat;

•

Demanar a la Generalitat de Catalunya que retiri l’acusació particular d’una de
les peces encara actives a la ciutat de Reus.»
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L’alcalde dona la paraula al Sr. Fernández que fa una INTERVENCIÓ per exposar la
proposta i seguidament ES PRODUEIX DEBAT.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 17 vots a favor: ((JxR): Sres./Srs. Pellicer,
Caelles, Cuerba, Caballero, Monseny, Pallarès, (ERC): Sres./Srs. Llauradó, Recasens,
Flores, Prats, Berasastegui, Subirats, (A): Sr. Rubio, Sra. Vázquez i (CUP): Sres. Llorens,
Fernàndez, Pàmies) i 9 vots en contra: ((PSC-CP): Sres./Srs. Martín, Martínez, Marcos,
Pozuelo, Fort, Agudo (CS): Sra. García, Sr. López i (regidor no adscrit): Sr. Meléndez)
Tanca el tractament d’aquest assumpte la INTERVENCIÓ de l’alcalde.
MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
12. Moció del GRUP MUNICIPAL DE GRUP MUNICIPAL DE JUNTS PER REUS –
JUNTS x Cat (JxR), del GRUP MUNICIPAL ERC, del GRUP MUNICIPAL ARA REUS
i del GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP) per fer
el pagament d’impostos estatals a l’Agència Tributària de Catalunya.
«La recaptació tributària consisteix en l’exercici de les
conduents al cobrament dels deutes tributaris. L’Estat
originària per a establir tributs, i les comunitats autònomes
poden establir i exigir tributs d’acord amb la Constitució i les

funcions administratives
gaudeix de la potestat
i la resta d’entitats locals
lleis.

Per tant, cada administració disposa de la possibilitat d’establir i exigir tributs d’acord
amb el marc legal esmentat. Això no obstant, però, a què entre elles es puguin dur a
terme convenis i acords en la gestió i recaptació, així es recull per exemple a l’article
5.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, en la qual s’estableix
que l’Estat i les comunitats autònomes podran subscriure acords de col·laboració per a
l’aplicació dels tributs.
Sense anar més lluny, la Generalitat de Catalunya, per mitjà de l’Agència tributària de
Catalunya (ATC), va tenir un conveni subscrit amb l’Agència estatal d’administració
tributària (AEAT) que es va iniciar el dia 26 de setembre de 2006, en el qual l’AEAT
assumia la gestió en la via executiva dels ingressos de dret públic gestionats per la
Comunitat autònoma de Catalunya, i en el qual es regulava, entre altres, com es feien
les transferències de fons recaptats per part de l’AEAT cap a l’ATC.
Per tant, podem concloure que l’efecte material de pagar els impostos
través de l’ATC és una acció que té un encaix legal,i que en cap cas es posa
que la gestió, la recaptació, la liquidació i la inspecció dels impostos
recaptats a Catalunya corresponen a l’Administració tributària de l’Estat. A

estatals a
en qüestió
de l’Estat
més, dona

Aquest document ha estat signat electrònicament amb data 13/9/2022
L'autenticitat d'aquest document es pot comprovar a https://serveis.reus.cat/cve mitjançant el CVE: 202232BB719196661E3A6F5F1367AE37A3C189FDB8A00913095451

compliment al principi de finestreta única, de tal manera que es facilita al ciutadà la
presentació de la documentació a les diferents administracions.
Actualment, la Generalitat tan sols recapta el 5,3 % dels impostos que paguem les
catalanes i els catalans, bàsicament aquells que són propis de la Generalitat (grans
establiments comercials, habitatges buits, actius no productius…) i aquells cedits per
l’Estat espanyol (successions i donacions, patrimoni, actes jurídics documentats i
transmissions patrimonials). Els grans impostos (IVA, IRPF, IS) els recapta l’Estat
directament i en transfereix una part a les comunitats autònomes.
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Un criteri de subsidiarietat i de simplificació administrativa, aconsella efectuar tots els
pagaments d’impostos a un únic destinatari, que és l’ATC. Cal, ara, que els governs
locals actuïn de manera directa per enfortir l’ATC, per tal que sigui una entitat
realment propera als ciutadans i a les administracions catalanes, i pugui actuar amb
l’eficàcia necessària.
Cal també queles administracions públiques animem el Govern de Catalunya perquè
destini els recursos suficients perquè l’ATC tingui unes dimensions adequades, per tal
que pugui ser la receptora de la pràctica totalitat de l’esforç impositiu generat a
Catalunya a través de la seva ciutadania i de les seves institucions, i fer efectiu el
principi de proximitat, seguretat, eficiència i simplificació que es requereix.
El 12 de juliol de 2005, ja es va signar un conveni entre l’ATC i l’AEAT, pel qual es
concretaven les condicions per a la col·laboració de la Generalitat de Catalunya en la
presentació telemàtica de declaracions, comunicacions i altres documents tributaris
en nom de tercers. Aquest conveni regulava les condicions que havien de regir en la
col·laboració entre l'Agència Estatal d'Administració Tributària i la Generalitat
deCatalunya per a la prestació del servei de presentació telemàtica de les
declaracions,comunicacions i altres documents tributaris que pugui efectuar la
Generalitat de Catalunya en nom de terceres persones.
2.- Fonaments de dret
2.1.- Competència de l’ATC en el cobrament d’impostos estatals
L’article 204 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, diu:
“1. La gestió, la recaptació, la liquidació i la inspecció de tots els tributs propis de la
Generalitat de Catalunya, i també, per delegació de l’Estat, dels tributs estatals cedits
totalment a la Generalitat, corresponen a l’Agència Tributària de Catalunya.
2. La gestió, la recaptació, la liquidació i la inspecció dels altres impostos de l’Estat
recaptats a Catalunya corresponen a l’Administració tributària de l’Estat, sens
perjudici de la delegació que la Generalitat en pugui rebre ni de la col·laboració que es
pugui establir especialment quan ho exigeixi la naturalesa del tribut.”
La recaptació dels impostos estatals és una matèria de competència estatal, que amb
el procediment de pagament d’impostos a l’ATC en res es desvirtua, ja que la fórmula
que es proposa senzillament consisteix a enviar la documentació a l’AEAT d’acord amb
la forma habitual, mitjançant la seu electrònica habilitada a la plataforma d’internet de
l’AEAT, i quan s’introdueix la forma de pagament es diu que es farà efectiu per
domiciliació bancària, amb un càrrec que es fa al compte que facilita l’ATC.
De fet, el que succeeix és que s’usa com a intermediari, a l’hora de fer el pagament,
l’ATC, ja que, en lloc de posar el compte bancari de l’entitat local, es posa el que l’ATC
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té assignat a les entitats locals en funció de la província de la qual depenen. No hi ha,
per tant, assumpció de competències estatals.
2.2.- Òrgan competent per a l’ordenació dels pagaments
L’ordenació del pagament és l’operació comptable que reflecteix l’acte en virtut del
qual l’ordenador de pagaments, basant-se en una obligació reconeguda i liquidada,
expedeix i autoritza la corresponent ordre de pagament contra la tresoreria de
l’entitat. D’acord amb l’article 21.1.f de la Llei de bases de règim local 7/1985,
correspon aquesta competència al’alcalde, essent una competència delegable art.
21.3 de la LBRL 7/1985.
2.3.- Ordenació de pagaments davant de l’ATC
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El pagament efectuat per mitjà de l’ATC és un pagament realitzat de manera correcta i
d’acord amb la normativa tributària de l’Estat espanyol.
Certament, el pagament ha d’efectuar-se a favor del Tesoro Público, però la normativa
tributària admet diverses formes d’efectuar el pagament, i una d’aquestes formes és
la domiciliació bancària. Així, l’article 33 del Real Decreto 939/2005, de 29 de juliol,
que aprova el Reglament General de Recaptació, diu:
“Artículo 38. Pago mediante domiciliación bancaria.
1. La domiciliación bancaria deberá ajustarse a los siguientes requisitos:
a) Que el obligado al pago sea titular de la cuenta en que domicilie el pago y que
dicha cuenta se encuentre abierta en una entidad de crédito.
En los términos y condiciones en que cada Administración lo establezca, el pago podrá
domiciliarse en una cuenta que no sea de titularidad del obligado, siempre que el
titular de dicha cuenta autorice la domiciliación.
b) Que el obligado al pago comunique su orden de domiciliación a los órganos de la
Administración según los procedimientos que se establezcan en cada caso.
2. Los pagos se entenderán realizados en la fecha de cargo en cuenta de dichas
domiciliaciones, considerándose justificante del ingreso el que a tal efecto expida la
entidad de crédito donde se encuentre domiciliado el pago, que incorporará como
mínimo los datos que se establezcan en la orden ministerial correspondiente.
3. En aquellos casos en los que el cargo en cuenta no se realice o se realice fuera de
plazo por causa no imputable al obligado al pago, no se exigirán a este recargos,
intereses de demora ni sanciones, sin perjuicio de los intereses de demora que, en su
caso, corresponda liquidar y exigir a la entidad responsable por la demora en el
ingreso.
4. La Administración establecerá, en su caso, las condiciones para utilizar este medio
de pago por vía telemática.”
Per tant, estem davant d’uns pagaments que es fan amb la modalitat de domiciliació
bancària i que estan previstos als models, tant de l’IVA com de l’IRPF, on hi ha les
caselles corresponents per a poder indicar el compte bancari de càrrec de l’import que
s’ha de satisfer a l’erari públic. En conseqüència, la domiciliació bancària està
regulada i acceptada per l’AEAT.
També és evident que els pagaments es realitzen amb autorització del titular del
compte, que és la pròpia ATC, que té aprovats els models corresponents perquè es faci
aquest pagament i, alhora, té dissenyat el circuit informàtic per a poder-ho dur a
terme.

Aquest document ha estat signat electrònicament amb data 13/9/2022
L'autenticitat d'aquest document es pot comprovar a https://serveis.reus.cat/cve mitjançant el CVE: 202232BB719196661E3A6F5F1367AE37A3C189FDB8A00913095451

A més, segons l’Article 1158 del Codi Civil, diu:
“Puede hacer el pago cualquier persona, tenga o no interés en el cumplimiento de la
obligación, ya lo conozca y lo apruebe, o ya lo ignore el deudor.
El que pagare por cuenta de otro podrá reclamar del deudor lo que hubiese pagado, a
no haberlo hecho contra su expresa voluntad.
En este caso sólo podrá repetir del deudor aquello en que le hubiera sido útil el pago”
I per tant, l’ATC pot fer el pagament d’un deute d’un obligat tributari a l’AEAT.
2.4.- Alliberament del deute tributari pel pagament efectuat davant l’ATC
L’article 64 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, preveu:
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“Los obligados tributarios podrán consignar el importe de la deuda tributaria y, en su
caso, de las costas reglamentariamente devengadas en la Caja General de Depósitos
u órgano equivalente de las restantes Administraciones públicas, o en alguna de sus
sucursales, con los efectos liberatorios o suspensivos que las disposiciones
reglamentarias determinen.”
En conseqüència, el pagament davant l’ATC produeix efectes alliberadors del
pagament del deute tributari, tal i com es reconeix de forma expressa, i així s’ha
acceptat per part de l’Agència Tributària en alguna de les seves resolucions.
2.5.- Responsabilitat per a la no presentació dins de termini dels corresponents
impresos de declaració
El procediment de pagament per mitjà de l’ATC dels impostos consisteix a omplir
convenientment els documents oficials aprovats per l’Estat, a respectar el calendari
del contribuent i a pagar el que pertoca en cada cas i dins dels terminis que té
aprovats l’Estat espanyol per normativa de cada tribut.
Cal diferenciar, per una banda, la formalització i presentació de models i, per una
altra, el pagament que se’n derivi.
Pel que fa als primers: formalització i presentació, no hi ha cap canvi, ja que els
models que s’usen són els estatals i s’envien igualment a l’AEAT des de l’oficina virtual
creada a la pàgina web de l’Agència Estatal Tributària. Per tant, la seva presentació
dins o fora de termini en res depèn de la forma en què es faci el pagament i, per tant,
no ha de comportar desobediència a la normativa espanyola.
No hi ha d’haver infracció per aplicació dels articles 198 i 199 de la Llei General
Tributària, que classifica com a infracció tributària el fet de no presentar o presentar
incorrectament les autoliquidacions o declaracions tributàries.
2.6.- Responsabilitat pel no pagament dins de termini
El pagament fora de termini és objecte de la imposició dels corresponents recàrrecs
per presentació extemporània, però aquest fet es pot donar tant si es paga els
impostos directament a l’AEAT com a l’ATC.
En els supòsits d’endarreriment d’abonament de quantitats rebudes en concepte de
liquidacions tributàries de l’Estat per part de l’ATC, si el pagament dels deutors a l’ATC
s’ha realitzat dins el termini objecte de la imposició, tenint en compte l’aplicació de
l’article 64 LGT com s’ha descrit a l’apartat 2.4, que preveu els efectes alliberadors del
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deute tributari, no ha d’aplicar cap recàrrec de constrenyiment ni sanció o, si és el cas,
els ha d’anul·lar.
Per altra banda, des de l’any 2012, en què es va usar per primer cop aquest sistema,
tothom que l’ha usat (empreses, entitats locals i ciutadans) consta al corrent de
pagament segons el mateix Estat. En conseqüència, la pràctica d’aquests anys avala
aquest sistema que de cap manera ha estat considerat incorrecte per part de l’AEAT,
sinó que l’avala el fet d’acceptar-lo
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El fet de fer el pagament per mitjà de l’ATC, si a més es fa es fa amb temps suficient, i
aquesta és diligent en les seves actuacions, l’abonament de les quantitats rebudes per
l’ATC cap a l’AEAT també es faran dins el termini de pagament que és objecte de la
imposició, deixant tancat l’expedient. Cal, per tant, ser diligents i respectar els
terminis que marca l’ATC, que aconsella que el dia 15 de cada mes els impresos
estiguin degudament presentats per tal de tenir temps material per a tancar tot el
procés.
2.7.- Ús de l’anomenada finestreta única
La llei 39/2015, reguladora del procediment administratiu comú de les administracions
públiques, regula a l’article 16.4 la possibilitat que els escrits, documents i sol·licituds
dels ciutadans es puguin presentar, entre altres, al registre de qualsevol òrgan
administratiu que pertanyi a qualsevol administració. En sentit similar, l’article 13.4 de
l’esmentada Llei estableix com a dret dels ciutadans comunicar-se amb l’administració
a través d’un punt d’accés general electrònic. Per tant, fent ús d’aquesta possibilitat
legal, la presentació de documents a l’ATC, atès que és l'òrgan administratiu de la
Comunitat autònoma de Catalunya, és correcte i emparat per norma legal.
A més, l’AEAT, en els supòsits d’endarreriment d’abonament de quantitats rebudes en
concepte de liquidacions tributàries de l’Estat per part de l’ATC, no ha aplicat cap
recàrrec de constrenyiment ni sanció o, si és el cas, els ha anul·lat.
Per l’anterior, el Ple de l’Ajuntament de Reus
ACORDA
1.- El Ple de l’Ajuntament de Reus considera que la forma més directa de pagament
dels impostos estatals és a través de l’Agència Tributària de Catalunya (ATC). Per
aquest motiu, i d'acord amb l’obligació dels òrgans administratius d’actuar sota els
principis d’eficiència, requereix a l’Alcalde, o òrgan en qui delegui, que practiqui el
pagament de tots els impostos estatals a través de l’ATC.
En compliment de l’Article 64 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general
tributària, l’ATC és un òrgan equivalent a la “Caja General de Depósitos” en el
benentès que la consignació del deute tributari a l’ATC té efectes alliberadors del
deute.
2.- Demanar al Govern de la Generalitat de Catalunya que incrementi els recursos de
l’ATC per tal que pugui afrontar amb condicions el repte de ser la principal
administració recaptadora d’impostos a Catalunya.
3.- Animar la resta d’ajuntaments de Catalunya a fer el pagament de tots els impostos
estatals a través de l’ATC.
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4.- Trametre un certificat d’aquest acord als Departaments de Presidència i de
Vicepresidència de la Generalitat de Catalunya i a l’ATC, a l’Associació Catalana de
Municipis (ACM), a la Federació de Municipis de Catalunya (FMC), a l’Associació de
Municipis per la Independència (AMI) i a l’Assemblea Nacional Catalana.»
L’alcalde dona la paraula a la Sra. Caballero que fa una INTERVENCIÓ per exposar la
Moció i seguidament ES PRODUEIX DEBAT.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 17 vots a favor: ((JxR): Sres./Srs. Pellicer,
Caelles, Cuerba, Caballero, Monseny, Pallarès, (ERC): Sres./Srs. Llauradó, Recasens,
Flores, Prats, Berasastegui, Subirats, (A): Sr. Rubio, Sra. Vázquez i (CUP): Sres. Llorens,
Fernàndez, Pàmies, i 9 vots en contra ((PSC-CP): Sres./Srs. Martín, Martínez, Marcos,
Pozuelo, Fort, Agudo), (CS): Sra. García, Sr. López i (regidor no adscrit): Sr. Meléndez)
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13. Moció del GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR
(CUP) per oferir als centres educatius formació i informació per a incloure
l’antiespecisme en els seus projectes educatius.
"Els nostres infants, nens, nenes i joves ens han ensenyat quin és el camí cap al
respecte pel Medi Ambient i l’ecologisme. Aquest respecte i consciència de protecció
col·lectiva influeix en les famílies, àvies i avis i també a mares i pares. Són els nens/es
els que sovint els hi recriminen deixar l’aixeta oberta, la llum encesa o no llençar
correctament les escombraries. Tot plegat ens fa evident que, pel que fa als temes
ecològics i mediambientals, la lluita pel canvi del dia a dia s’ha capgirat. Ara són els
“petits de casa” qui ens mostren les regles, molt ben apreses, sobre què fem i com ho
fem. És curiosa la influència dels infants en el seu entorn, que estan ajudant a fer obrir
els ulls als adults amb raonaments lògics i ben apresos.
L’informe de la Generalitat de Catalunya sobre els projectes educatius, diu literalment:
“L'escola és molt potent, però no és omnipotent. Cal una acció educativa conjunta i
complementària entre la tasca familiar, els centres educatius i tots els altres agents i
entitats educatives de l'entorn, a partir d'uns objectius compartits i una actitud
basada en el compromís, la participació, el treball i l'aprenentatge en xarxa.
Des d’aquest plantejament, l’acció educativa dels nostres centres educatius i la dels
altres agents i entitats educatives de l'entorn ja no depèn només dels projectes
interns sinó també dels projectes comuns, de projectes fonamentats en el compromís
i la interacció comunitària.”
Alguns centres educatius reusencs han sol·licitat xerrades sobre la tinença de gossos i
gats, un tipus de formació que els animalistes anomenem “mascotisme”. No dubtem
que tot programa que eduqui sobre la millora del benestar i la responsabilitat en la
tinença animal pot ser positiu, però hem d’anar més enllà. En una societat que
evoluciona no ens podem quedar enrere. Els nostres infants i joves han de conèixer el
respecte entre espècies, d’això tracta antiespecisme. Hi ha diferents definicions de
l’antiespecisme però ho podríem resumir en el propòsit d'eliminar la nostra mirada de
dominància antropocèntrica i substituir-la per l’empatia i el respecte entre espècies.
Els infants i joves mostren una capacitat increïble per a assimilar conceptes i
situacions que són molt dures per a totes, com: la mort, la guerra o la fam. Tenim
l’experiència de models on, a través de la comunicació i l’educació, els nens/es i joves
estan al corrent de la realitat que els envolta i la saben gestionar emocionalment. No
menyspreem la seva capacitat de decidir i el seu dret a ser informats correctament.

Aquest document ha estat signat electrònicament amb data 13/9/2022
L'autenticitat d'aquest document es pot comprovar a https://serveis.reus.cat/cve mitjançant el CVE: 202232BB719196661E3A6F5F1367AE37A3C189FDB8A00913095451

Per tots aquests motius, el grup municipal de la CUP de Reus proposem els següents
acords:
1- Crear una taula de treball en el marc del Consell Educatiu de Ciutat per a recopilar
conjuntament
amb entitats i associacions proteccionistes del territori material
informatiu que faciliti la tasca als centres educatius.
2- Portar el resultat d’aquesta taula a tots els centres educatius, a través de l’ARE
(Àrea de Recursos Educatius) de l’Ajuntament, perquè l’adaptin als seus programaris i
els puguin introduir en el planejament del curs escolar."
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L’alcalde dona la paraula a la Sra. Pàmies que fa una INTERVENCIÓ per exposar la
Moció i seguidament ES PRODUEIX DEBAT.
En aquest moment l'alcalde s'absenta de la sessió i actua com a presidenta accidental
la vicealcaldessa.
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per unanimitat.
14. Moció del GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS DE REUS (CS) per incloure la
bonificació de l’energia solar tèrmica en l’ordenança fiscal municipal núm. 3
reguladora de l’impost sobre béns immobles.
S’anuncia que en relació a aquest punt de l'ordre del dia hi ha una esmena
presentada pel
GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE
CATALUNYA – CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP) la qual ha estat
acceptada i per tant, es sotmet la proposta a la consideració del Ple amb ella
inclosa.
"Cada vez se hace más hincapié en la necesidad de que desde las Administraciones
públicas se incentive la concienciación medioambiental y una de las vías para hacerlo
desde la administración local es mediante las bonificaciones fiscales para el uso de las
energías renovables y de esta forma se ayudaría a promover los cambios tecnológicos
en esa dirección. Los incentivos fiscales siempre han sido utilizados como una forma
de hacer asumible la inversión que conlleva la instalación de sistemas de
aprovechamiento.
Las administraciones locales cuentan con unas facultades limitadas pero pese a la
limitación pueden contribuir en potenciar el uso de las renovables.
En el pleno del mes anterior se aprobó la propuesta de declaración presentada por el
Grupo Municipal de Cs para instar al Congreso de los Diputados la modificación de 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 proveniente del sol, eólica, geotérmica o cualquier otra fuente de producción
de energía in situ no emisora de CO 2.
De ese modo se tuvo en cuenta el Objetivo 7 de Desarrollo Sostenible de la ONU que
persigue garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna y
a un uso eficiente de la misma, lo cual debe ser en una mayor proporción, procedente
de fuentes de energía renovable. También se tuvo en cuenta el Objetivo 11 de
Desarrollo Sostenible de la ONU al perseguir lograr que las ciudades sean más
inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles.
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El Impuesto sobre bienes inmuebles (IBI) en la redacción dada por el artículo 74.5 de
la Ley Reguladora de Haciendas Locales establece 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.
El artículo 74.5 LRHL se corresponde con el artículo 8.9 de la Ordenanza Fiscal nº 3 del
IBI 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.
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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.”
De modo que en Reus la Ordenanza Fiscal del Ayuntamiento de Reus en el IBI
únicamente bonifica la energía solar fotovoltaica y no la térmica, siendo necesario que
la energía solar térmica también esté incluida en la bonificación del IBI del art. 8.9 de
la Ordenanza Fiscal para el ejercicio 2023.
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Reus debe ser una ciudad comprometida con la mejora de la calidad medioambiental,
integrando las energías renovables no sólo en los edificios públicos sino también en
los edificios particulares y si la normativa estatal prevé la bonificación potestativa de
la energía solar fotovoltaica y térmica en la ordenanza fiscal también se debería incluir
tanto la fotovoltaica como la térmica.
El compromiso con el uso de las energías renovables sólo puede continuarse si existe
una garantía de continuidad por parte de las administraciones públicas que lo asuman
como un objetivo prioritario, propio y de esa forma lideren el proceso de transición
ecológica en la implantación del consumo y autoconsumo de energías renovables
Por todos estos motivos, el Grupo Municipal de Ciudadanos propone adoptar el
siguiente
ACUERDO:
Único.- La modificación del artículo 8.9 de la Ordenanza Fiscal nº 3 (IBI) del
Ayuntamiento de Reus para que la bonificación potestativa de la energía solar se
aplique también al aprovechamiento térmico y no sólo al eléctrico.
Que la bonificación se aplique durante los cinco años siguientes al de la instalación y
que no supere el 50% del coste de la obra, y que la instalación esté condicionada a la
correspondiente homologación para la administración competente y que esta
bonificación no esté disponible cuando la instalación del sistema de aprovechamiento
térmico sea obligatorio de acuerdo con la normativa específica en la materia."
La vicealcaldessa dona la paraula a la Sra. García que fa una INTERVENCIÓ per
exposar la Moció,
Durant l'exposició de la Moció, l'alcalde s'incorpora a la sessió i dona la paraula a la
Sra. Pozuelo que fa una INTERVENCIÓ per donar lectura a l’esmena presentada pel GRUP
MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA – CANDIDATURA DE PROGRÉS
– (PSC-CP) i que, com s’ha exposat, ha estat acceptada pel grup proposant. Finalitzada
l’exposició ES PRODUEIX DEBAT.
Sotmesa la proposta a votació, es rebutja amb 9 vots a favor: ((PSC-CP): Sres./Srs.
Martín, Martínez, Marcos, Pozuelo, Fort, Agudo, (CS): Sra. García, Sr. López i (regidor no
adscrit): Sr. Meléndez), 14 vots en contra: ((JxR): Sres./Srs. Pellicer, Caelles, Cuerba,
Caballero, Monseny, Pallarès, (ERC): Sres./Srs. Llauradó, Recasens, Flores, Prats,
Berasastegui, Subirats, (A): Sr. Rubio, Sra. Vázquez) i 3 abstencions: (CUP): Sres.
Llorens, Fernàndez, Pàmies.
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15. Moció del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA
– CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP) per a millorar l’accessibilitat en els
establiments i espais públics de la ciutat.
L'alcalde anuncia que en relació a aquest punt de l'ordre del dia hi ha una
esmena presentada pel GRUP MUNICIPAL (JxR), ERC i ARA REUS, la qual ha
estat acceptada i per tant, es sotmet la proposta a la consideració del Ple amb
ella inclosa.
"Aquesta moció treballa els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) marcats
per l’ONU:
Núm. 10. Reduir les desigualtats en i entre els països.
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L’accessibilitat és un dret irrenunciable per a la igualtat d’oportunitats i les
administracions han de promoure polítiques socials per defensar aquest dret de les
persones amb qualsevol tipus de discapacitat i per la seva plena inclusió. Per tant, cal
defensar ciutats i pobles inclusius per a totes les persones, que respectin i vetllin la
plena autonomia de tota la ciutadania.
Tot i que s’ha avançat en matèria d’accessibilitat en els darrers anys, encara més de
600.000 persones amb discapacitat reconeguda a Catalunya, segons dades de la
Generalitat, segueixen trobant barreres físiques per accedir al món laboral, a
l’educació, al transport públic, al comerç de proximitat, a bars i restaurants, i a les
activitats d’oci, a la cultura, a les esportives, així com per participar en les diferents
activitats que s’organitzen en el seu territori. D’aquestes més de 600.000 persones,
gairebé 45.000 pertanyen al Camp de Tarragona, segons l’Idescat.
La Llei 13/2014 d’accessibilitat, reconeix que el seu objecte és “establir les condicions
d’accessibilitat necessàries perquè els espais d’ús públic, els edificis, els mitjans de
transport, els productes, els serveis i els processos de comunicació garanteixin
l’autonomia, la igualtat d’oportunitats i la no-discriminació de les persones amb
discapacitat o amb altres dificultats d’interacció amb l’entorn”.
Són moltes les queixes que hem rebut per part de la ciutadania denunciant que hi ha
molts locals comercials, bars i restaurants que no disposen d’una entrada accessible i,
per tant, aquells que tenen problemes de mobilitat no poden accedir-hi. Això comporta
una sensació de vulnerabilitat i d’exclusió important que cal combatre perquè tothom
se senti inclòs en aquesta ciutat. És per això que cal posar l’èmfasi en la llei
d’accessibilitat anteriorment esmentada i realitzar les inspeccions que convinguin
perquè aquells establiments que inicien la seva activitat a la ciutat ho facin des d’un
començament amb unes entrades accessibles per a tothom. Cal recordar que tant
Ajuntament com Generalitat tenen disponibles diverses subvencions per facilitar que
els establiments disposin d’entrades accessibles i, per tant, això no suposa un gran
esforç econòmic per al comerciant o restaurador.
Segons se’ns ha informat des de l’Ajuntament, durant el 2021 i el 2022 l’inspector
d’activitats econòmiques ha aixecat fins a 109 actes, però cap d’elles fa referència a
incompliments en matèria d’accessibilitat, fet que sorprèn, ja que són molts els locals
en els quals hem pogut comprovar, per nosaltres mateixos i per les queixes dels
ciutadans, que no són accessibles. A més, segons les mateixes dades, durant el 2021
es van realitzar 268 inspeccions i enguany 239, segons indiquen, cap d’elles fa
referència a incompliments en matèries d’accessibilitat, un altre fet que és sorprenent.
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D’altra banda, encara queda molta feina per fer en matèria d’accessibilitat a la via
pública on cal avançar més amb el Pla Director “Reus Ciutat Inclusiva” que contempla
revisar voreres i passos de vianants per definir itineraris accessibles de la xarxa bàsica
de mobilitat a peu. En aquest aspecte, caldria incloure més senyals acústics que
permetin a les persones cegues o amb problemes de seguretat puguin creuar els
carrers amb seguretat. Encara a la via pública, un altre dels punts que cal millorar el
trobem en els nous contenidors de la brossa, els quals estaven dissenyats per a ser
accessibles per a tothom, però la realitat és que no ho són. Són moltes les crítiques
que ens han fet arribar des de diferents punts de la ciutat, ja que aquelles persones
que no poden obrir el contenidor amb la palanca pel peu i ho han de fer amb la de mà,
no tenen prou agilitat per poder llençar la brossa amb l’altra mà. És per aquest motiu
que cal revisar l’accessibilitat en els contenidors de residus perquè aquesta sigui real.
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Per l’exposat, el Grup Socialista de l'Ajuntament de Reus presenta per a la seva
aprovació pel Ple Municipal, els acords següents:
•

Instar l’Ajuntament de Reus a seguir vetllant per a que els establiments que
comencen una nova activitat a la ciutat assegurin l’accessibilitat.

•

Que l’Ajuntament estudiï com implementar una línia de subvencions tal i com
contempla el Pla Estratègic de Subvencions per a que els establiments puguin
ser accessibles.

•

Analitzar quins recursos poden facilitar la recollida de la brossa a les persones
amb mobilitat reduïda.

•

Que l’Ajuntament revisi el Pla Municipal d’Accessibilitat com estableix la
normativa i continuï executant el Pla Director “Reus Ciutat Inclusiva” i segueixi
incloent senyals acústics en els semàfors que no en disposin per facilitar a les
persones cegues i amb problemes visuals creuar el carrer amb seguretat.

•

Traslladar els acords a l’associació Taller Baix Camp, Associació Familiar Centre
Marinada, Down Tarragona, Associació pels drets civils dels discapacitats i
famílies, Associació Antibarreres 2AB, Federación ECOM Entidades de Personas
con Discapacidad Física, i a la ONCE en el marc del Consell Municipal de
Discapacitat"

L’alcalde dona la paraula a la Sra. Pozuelo que fa una INTERVENCIÓ per exposar la
Moció i seguidament l’alcalde dona la paraula a la Sra. Berasategui que fa una
INTERVENCIÓ per donar lectura a l’esmena presentada pel govern i que, com s’ha
exposat, ha estat acceptada pel grup proposant. Finalitzada l’exposició ES PRODUEIX
DEBAT.
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per unanimitat.
16. Precs i preguntes.
Pregunta que formula la Sra. García pel Grup Municipal CIUDADANOS (CS)
sobre la pancarta en la Festa Major de Sant Pere a la plaça del Mercadal.
«Que el día de San Pedro, Fiesta Mayor de la ciudad de Reus, amaneció la plaza
Mercadal con una pancarta de grandes dimensiones extendida sobrevolando el
espacio público de la Plaza del Mercadal, politizando una vez más las Fiestas de la
ciudad. El amarre del cable del que pende la pancarta estaba sujeto a la azotea del
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edificio nº 1 de la plaza Mercadal (en la planta baja se encuentra ubicada la PapereriaJoguines Tomàs Barberà) y de la azotea del n.º 17.
La pancarta lucía el lema “Defensem la LLENGUA fem la INDEPENDÈNCIA” en la que
figura además Òmnium, Reus per la Indepència y Consell Local per la República Reus
incluyendo una estelada. La pancarta fue retirada la tarde del 30-06-2022.
Que en fecha 29 de junio de 2022 presentamos instancia solicitando la retirada
inmediata de la pancarta y solicitando una serie de información que no nos ha sido
facilitada por lo que recurrimos al pleno del Ayuntamiento para que nos respondan.
Por todo ello, el Grupo Municipal de Ciudadanos de Reus formula las siguientes
PREGUNTAS
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Primera. ¿Quiénes colgaron la pancarta?
Segunda. Quienes colgaron la pancarta ¿tenían concedida la autorización preceptiva?
Tercera. ¿Quiénes fueron requeridos para retirar la pancarta y la hora del
requerimiento?
Cuarta. ¿Quién ha retirado la pancarta y el cable?
Quinta. En caso de que la acción no contara con la preceptiva autorización
administrativa del Ayuntamiento de Reus, ¿se ha iniciado el procedimiento
sancionador contra los infractores de la ordenanza de civismo por la infracción
prevista en su articulado?»
Per part de la Sra. Vázquez ES DONA RESPOSTA a la pregunta.
Prec que formula el Sr. López pel Grup Municipal CIUDADANOS (CS) per a
reparar el contenidor per a les restes de poda del Mas Abelló.
"Que en fecha 30 de junio un vecino del barrio Mas Abelló nos explicó y envió unas
fotos del contendor para los restos de poda colocado al lado del parque de bomberos y
del Centro Cívico Mas Abelló. Como se muestra en la foto que se adjunta este
contenedor tiene un agujero de grandes dimensiones en el fondo por lo que cuando se
recoja el contenido del contenedor caerá una importante carga en el suelo.
Que, este miércoles 20 de julio de 2022 a las 17:52h, nuestro Grupo Municipal realizó
varias fotos donde se puede comprobar como hay bolsas y restos de la poda por
encima del agujero. Cuando vacíen el contenido del contenedor gran parte del mismo
caerá en el suelo y no en el camión que se lleva los restos. El vecino nos ha relatado
que cuando el camión se lleva los restos de la poda que contiene el contenedor sólo
recoge lo que cae en el camión pero no lo que se queda en el suelo del solar.
Desde el Grupo Municipal de Ciudadanos consideramos que se debe proceder a la
reparación del contenedor de la poda.
Por ello, el Grupo Municipal de Ciudadanos de Reus formula el siguiente RUEGO:
Único. Reparar el contenedor de poda que está situado al lado del parque de
bomberos en Mas Abelló en la calle del Mas del Tallapedra."
Per part del Sr. Rubio ES DONA RESPOSTA al prec.
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Prec que formula el Sr. Font pel Grup Municipal del PSC per presentar el
projecte de La Hispània a la subvenció de la Generalitat per ampliar el parc
de lloguer social.
"Recentment, la Generalitat ha publicat una nova línia de subvencions per ampliar el
parc de lloguer social. Entre els destinataris d’aquesta subvenció hi ha les
administracions públiques i, entre els criteris hi ha que el sòl ha de ser titularitat
pública i els habitatges han de tenir una superfície màxima de 75 metres quadrat,
entre altres. El termini per presentar-se al procés de selecció de projectes és fins al 25
de juliol i, en cas de ser seleccionat suposaria una estalvi important per la ciutat. La
subvenció està dotada amb 160 milions d’euros i va dedicada a construir un total de
4.000 habitatges de lloguer social arreu de Catalunya.
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Per l’exposat, formulem el següent prec:
• Que l’Ajuntament presenti el projecte de la Hispània a aquesta línia de
subvencions.»
Per part de la Sra. Pallarès ES DONA RESPOSTA al prec.
Prec que formula la Sra. Martínez pel Grup Municipal del PSC referent a
establir un diàleg amb els veïns del carrer Milà i Fontanals per trobar una
solució consensuada a l’emplaçament o al sistema de recollida de residus.
"Els veïns del carrer de Milà i Fontanals més pròxims al carrer de Pintor Fuster
disposaven fins no fa massa temps de dos contenidors, un de rebuig i un d’orgànica,
per a poder llençar la brossa corresponent. Ara, s’ha decidit suprimir aquests dos
contenidors, ja que algunes persones aprofitaven la seva proximitat amb el polígon
per llençar-hi tota mena de residus, sense tenir en compte que els contenidors eren
només de rebuig i orgànic. Això ha provocat que el veïnat d’aquest punt s’hagi de
desplaçar fins al carrer Capafons, tocant al carrer Astorga, on hi ha la bateria de
contenidors. Això suposa que algunes persones d’aquest carrer tinguin problemes per
llençar la brossa, ja que no poden recórrer els prop de 400 metres que hi ha, segons
s’extreu del Geoportal de Reus, carregats amb bosses.
Per l’exposat, formulem el següent prec:
•

Que l’Ajuntament estableixi un diàleg amb els veïns de Milà i Fontanals per
trobar alternatives consensuades que permetin la recollida de residus i que no
acabi derivant en un mal ús de contenidors per part de ningú."

Per part del Sr. Rubio ES DONA RESPOSTA al prec.
Pregunta que formula el Sr. Marcos pel Grup Municipal del PSC referent a la
situació del personal laboral que treballa a l’aire lliure a l’estiu amb les altes
temperatures.
"Any rere any la temperatura augmenta considerablement i acaba derivant en un
problema a l’estiu, ja que aquesta calor extrema provoca morts arreu de l’Estat.
Davant aquesta situació cal prendre mesures per minimitzar els riscos de mort per
cops de calor, especialment en aquells treballadors i treballadores que exerceixen a
l’aire lliure i que, potser, els toca treballar en les hores en les quals impacta més fort el
sol.
Per l’exposat, formulem les següents preguntes:
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•

•
•

Els treballadors i treballadores que exerceixen a l’exterior disposen de les
suficients mesures de precaució per treballar de manera segura a l’aire lliure
quan les temperatures són molt elevades?
En cas afirmatiu, quines són?
En cas que no sigui així, s’estan estudiant aquestes mesures per posar-les en
pràctica?»

Per part del Sr. Rubio ES DONA RESPOSTA a la pregunta.
I, sense més assumptes a tractar s'aixeca la sessió de la qual, com a secretari general,
estenc aquesta acta, amb el vistiplau del Molt Il·lustre Sr. Alcalde.
El secretari general
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