AJUNTAMENT DE REUS

ACTA DEL PLE ORDINARI DE L’AJUNTAMENT DE REUS

Núm.: 02/2020
Caràcter: ordinari
Data: 21.02.2020
Horari: de 10:08 a 14:57 hores
Signat electrònicament
Josep Maria Sabate Vidal
29/04/2020

Lloc: Saló de Plens del Palau Municipal
Hi assisteixen:
Carles Pellicer Punyed, alcalde-president
Marina Berasategui Canals
Maria Luz Caballero Gabás
Montserrat Caelles Bertran
Josep Cuerba Domènech
Edgar Fernández Blázquez
Montserrat Flores Juanpere
Hector Fort Robert
Ángeles Débora García Cámara
Ricardo López Vázquez (s'incorpora en el moment en que consta a l'acta)
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
Carles Prats Alonso
Daniel Recasens Salvador
Daniel Rubio Angosto
Òscar Subirats Torrebadell
Dolors del Mar Vázquez Pérez
Montserrat Vilella Cuadrada
S'han excusat:
Sandra Guaita Esteruelas
Maria del Carmen Pozuelo Blanco
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Assisteixen també:
Josep M. Sabaté Vidal, secretari en funcions
Baldomero Rovira López, interventor
ORDRE DEL DIA
1. Aprovació de les actes dels dies 20 i 23 de desembre de 2019 i del dia 24 de gener de
2020.
Signat electrònicament
Josep Maria Sabate Vidal
29/04/2020

2. Informació de l’Alcaldia.
MOCIONS DE L'ALCALDIA
3. Alcaldia. Donar compte de diverses resolucions de l’Alcaldia en matèria
d’organització municipal.
4. Alcaldia. Nomenament de membres i representants en distints òrgans, organismes i
entitats.
5. Alcaldia. Modificació de l’acord del Ple de data 19 de juliol de 2019 en relació a
l’àmbit material de diverses Comissions Informatives.
BENESTAR SOCIAL I CIUTADANIA
6. Benestar Social. Aprovació de la sol·licitud de concórrer a la convocatòria de
reconeixement de la ciutat de Reus com a Ciutat Amiga de la infància d’UNICEF.
SERVEIS DE TERRITORI I URBANISME
7. Gestió Urbanística. Aprovació provisional de la modificació puntual de la Revisió del
Pla general d’ordenació urbana de Reus a l'entorn del Parc de Bombers i entorn del c/
de Vilafranca del Penedès.
8. Gestió Urbanística. Aprovació provisional de la modificació puntual de la Revisió del
Pla general d’ordenació urbana de Reus que afecta a l'Àrea 4.04 PASSEIG MISERICÒRDIA
I SCALA DEI.
SERVEIS D'HISENDA I DE SERVEIS GENERALS
9. Intervenció. Donar compte del Pla anual de control financer exercici 2020.
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10. Oficina d’Habitatge. Proposta d’addenda de pròrroga al conveni de col·laboració
entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Reus pel que fa a l’Oficina
d’Habitatge situada en aquest municipi, per a l’any 2020.
11. Oficina d’Habitatge. Proposta d’addenda de pròrroga al conveni de col·laboració
entre l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i l'Ajuntament de Reus relatiu al Programa
de Mediació per al Lloguer Social per a l'any 2020.
12. Recursos Humans. Modificació de la plantilla de personal de l'Ajuntament de Reus.
Signat electrònicament
Josep Maria Sabate Vidal
29/04/2020

13. Recursos Humans. Modificació del catàleg de llocs de treball de l'Ajuntament de
Reus.
PROPOSTES DE RESOLUCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS
14. Proposta de Resolució del GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS DE REUS (CS) de recolzament als òrgans constitucionals i per a instar a l'actual govern d'Espanya a no realitzar concessions als grups independentistes.
15. Proposta de Resolució GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT
POPULAR (CUP) en suport al poble Xilè.
MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
16. Moció del GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS DE REUS (CS) per a la implantació de
pictogrames a la ciutat.
17. Moció del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA –
CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP) per a millorar l'accessibilitat de la ciutat.
18. Moció del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA –
CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP) perquè el Mercat del Carrilet mantingui la
seva activitat.
19. Moció del GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP)
referent al no tancament del Mercat del Carrilet.
20. Moció del GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP)
referent al desenvolupament del Decret llei 17/2019, de mesures urgents en matèria
d'habitatge.
Desenvolupament de la sessió
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Signat electrònicament
Josep Maria Sabate Vidal
29/04/2020

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 4 i la disposició
addicional primera sobre fe pública i ús de signatura electrònica de la Llei 59/2003,
de 19 de desembre, de signatura electrònica, procedint-se a la preceptiva
publicació a la web municipal.
Oberta la sessió per la presidència es guarda un minut de silenci per la mort del Sr.
Rafael Guaita Sardà, pare de la regidora Sra. Sandra Guaita Esteruelas i per la mort del
regidor electe Sr. Raimon Ferré Vallès d'aquest mandat municipal i membre dels
consells d'administració de l'Hospital de Sant Joan SAM, GECOHSA I CMQ.
Seguidament es passen a tractar els temes següents:
ORDRE DEL DIA
1. Aprovació de les actes dels dies 20 i 23 de desembre de 2019 i del dia 24 de gener de
2020.
S'aproven, per unanimitat les actes dels dies 20 i 23 de desembre de 2019 i 24 de
gener de 2020.
2. Informació de l’Alcaldia.
El Sr. Pellicer informa que el punt núm. 15 de l'ordre del dia ha estat retirar pel grup
proposant ja que es va tractar en la Junta de Portaveus del passat dia 19 de febrer.
Seguidament informa del següent:
De la celebració de l'Assemblea de Jove Cambra Internacional de Catalunya a Reus.
De l'assistència a la gala «Els Imprescindibles» de Canal Reus TV, que va tenir lloc al
Teatre Fortuny. Felicita «Els imprescindibles» de l'any 2019.
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De la IX Trobada de Reusencs Fora Vila al Castell del Cambrer. Recorda que aquesta
trobada es fa cada dos anys i persones de Reus que viuen fora de la ciutat aporten el
seu parer i la seva opinió sobre el desenvolupament de la ciutat.
De l'assistència a la XXXVI Recepció anual d'entitats celebrada pel Centre de Lectura.

Signat electrònicament
Josep Maria Sabate Vidal
29/04/2020

De la recepció de les tunes (Col·legi la Salle, Col·legi la Presentació, Escola Maria Cortina,
Institut Domènech i Muntaner) a l’Ajuntament amb motiu de la festivitat de Sant Tomàs
d’Aquino.
De l’assistència al sopar "Cuina dels Genis" al Castell de Vila-seca per promocionar la
gastronomia de la Costa Daurada.
De la visita, amb alcalde de Montblanc, a l’exposició de Maties Palau Ferré, al Museu de
la plaça de la Llibertat amb motiu del centenari del seu neixament. Destaca que el
museu té entre els seus fons quatre obres d'aquest pintor.
De la reunió del Grup Nuclear Impulsor de la Regió del Coneixement a la Diputació de
Tarragona.
De la conferència que va realitzar "El futur és avui", dins el cicle de Conferències 2020 a
El Circol.
De la inauguració dels actes del 40è aniversari del Tebac (escola de teatre) a Cal Massó.
De la reunió amb l'Associació Promoció Transport Públic i Plataforma Defensa
Ferrocarril, que encapçala l'exregidor Sr. Pi.
De la visita al centre de formació i estudis agrorurals de l'Escola d'Administració Pública
de Catalunya al Mas Sedó.
De la reunió dels municipis que formen part de l’Acord de les Infraestructures i serveis
ferroviaris del Camp de Tarragona al Serveis Territorials del Departament de Territori i
Sostenibilitat de Tarragona per parlar de temes vinculats al ferrocarril, especialment en
aquest cas de la costa i de l'àmbit de les noves infraestructures.
De la visita al Collège français international de Reus, amb motiu del canvi de titularitat
de l'esmentat centre.
De la reunió, a l'alcaldia, amb el Sr. Josep M Tost, director de l’Agència de Residus de
Catalunya i el Sr. Daniel Rubio, per parlar de noves perspectives i acords per
desenvolupar futures dinamiques en relació a la recollida de residus.
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De la presentació de la 38a Olímpiada Escolar Reus 2020 a la Sala Santa Llúcia.
De la reunió amb el Conseller d'Interior Sr. Miquel Buch, en relació a les mesures
d'emergències de risc químic al Centre 112, on va profitar per comentar com avancen
els tràmits del nou Parc de bombers de Reus.

Signat electrònicament
Josep Maria Sabate Vidal
29/04/2020

De la reunió a Tarragona, amb la consellera d’Empresa i Coneixement Sra. Àngels
Chacon per parlar del seguiment dels diferents controls amb el sector quimic desprès
de l'accident de la empresa IQOXE.
De la inauguració de l'exposició de Cartells de Carnaval al Centre Cultural El Castell.
Del pregó de Carnestoltes a la Pl. Mercadal.
A continuació el Sr. Pellicer informa que la Junta de Portaveus en la reunió del dia 19 va
donar el seu suport a una declaració, una proposta i una moció presentades pels grups
municipals.
Va donar el seu suport, amb els vots a favor dels grups municipals, JuntsxReus, ERC-AM,
Ara Reus, PSC, CUP i el vot en contra del grup municipal CS a una proposta presentada
pel grup municipal de la CUP, de la qual se’n dona lectura resumida i es reprodueix a
continuació:
«Proposta de suport al poble xilè.
Xile està patint des de fa mesos una escalada de violència i una crisi de drets humans,
ocasionada per l’actuació del govern del president Sebastián Piñera des de l’octubre de
2019. Aquesta violència policial reiterada està sent documentada i denunciada per
prestigioses organitzacions internacionals de drets humans, com ara Amnistia
Internacional i Human Rights Watch, a més de l’Alta Comissionada de Nacions Unides
pels Drets Humans.
La violència policial reiterada i la limitació del legítim dret de manifestació és la resposta
del govern de Piñera a les massives mobilitzacions populars a favor dels drets socials.
En aquest sentit, cal recordar que les protestes que viu Xile des de fa mesos tenen a
veure amb demandes de drets bàsics com la salut, l’educació, les pensions, l’habitatge i
un treball i un salari dignes.
L’Ajuntament de Reus manifesta el seu suport i solidaritat a les víctimes de la violència
policial a Xile, així com la condemna a aquesta violència policial. Reclama que les
autoritats xilenes facin un ús proporcionat de la força, i que duguin a terme
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investigacions imparcials i completes de les denúncies d’ús excessiu de la força,
maltractaments, tortures i detencions il·legals per part de les forces de seguretat.
La Junta de Portaveus dona el seu suport als següents acords:
Primer. L’Ajuntament de Reus manifesta el seu suport i solidaritat a les víctimes de la
violència policial a Xile, en particular a les persones que han patit violència sexual,
tortures i mutilacions oculars per part de les forces de seguretat xilenes en el marc de
les protestes.
Signat electrònicament
Josep Maria Sabate Vidal
29/04/2020

Segon. L’Ajuntament de Reus condemna la violència policial a Xile, que ha provocat
almenys diverses morts i centenars de persones ferides des de l’inici de la crisis a
l’octubre de 2019.
Tercer. L’Ajuntament de Reus reclama que les autoritats xilenes facin un ús
proporcionat de la força, respectant les normes internacionals dels Drets Humans, i
garanteixin el dret de manifestació.
Quart. L’Ajuntament de Reus reclama que les autoritats xilenes duguin a terme
investigacions imparcials i completes de les denúncies d’ús excessiu de la força,
maltractaments, tortures i detencions il·legals per part de les forces de seguretat, com
exigeixen les organitzacions de drets humans».
SEGUIDAMENT L'ALCALDE CEDEIX LA PARAULA ALS PORTAVEUS I ES PRODUEIX LA
INTERVENCIÓ DEL SR. FERNÁNDEZ, LA SRA. GARCIA I EL SR. MARTÍN

El Sr. Pellicer també informa que la Junta de Portaveus ha donat el seu suport amb els
vots a favor dels grups municipals, JuntsxReus, ERC-AM, Ara Reus, CUP, l'abstenció del
grup municipal del PSC i el vot en contra de CS, a la Moció presentada pel grup
municipal d'ERC de Commemoració del Dia Internacional de les Dones, 8 de març.
Manifesta que quan es rebin el manifest de l'Associació Catalana de Municipis i la
Federació Catalana de Municipis també es tractaran.
Seguidament el Sr. Pellicer dona lectura resumida de la moció la qual es reprodueix a
continuació:
«Moció de commemoració del Dia Internacional de les Dones
De nou, el 8 de març de 2020, commemorarem el Dia Internacional de les Dones, una
data d’homenatge als moviments a favor dels drets de les dones i de reivindicació per
continuar fent evidents les desigualtats de gènere. Una reivindicació que va més enllà
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d’aquesta data i impregna tots els dies de l’any, l’acció de les administracions públiques i
de totes i cadascuna de les persones que conformen la nostra societat.
Cal continuar apostant de forma decidida per polítiques de conciliació de la vida
personal, familiar i laboral per garantir que les dones tinguin dret a gaudir de temps de
lleure i participació de la mateixa manera que ho fan els
homes.
La Junta de Portaveus dona el seu suport als següents acords:
Signat electrònicament
Josep Maria Sabate Vidal
29/04/2020

Primer. L’Ajuntament de Reus manifesta el seu compromís per continuar treballant pels
drets de les dones, en col·laboració amb les entitats de dones i feministes del municipi i
rebutjant qualsevol tipus de discriminació i violència, posant en marxa totes les eines i
protocols que tenim a l’abast.
Segon. Donar suport a les mobilitzacions organitzades per les feministes de diferents
països del món i convocada a Catalunya pel conjunt del Moviment Feminista.
Tercer. Tenir la perspectiva de gènere com a eix central de les actuacions de
l’Ajuntament de Reus i de les polítiques fetes des del govern municipal, d’acord amb els
objectius que recull el Pla Municipal de Polítiques de Gènere.
Quart. Continuar treballant per la prevenció de qualsevol tipus de discriminació cap a
les dones i de l’assetjament sexual o per raó de sexe en qualsevol espai, fent especial
incidència en l’àmbit laboral i els espais d’oci i utilitzant els plans d’igualtat i protocols de
prevenció i abordatge de l’assetjament en compliment de la Llei Catalana 17/2015, de
21 de juliol, d'Igualtat efectiva de dones i homes i el Reial Decret Espanyol 6/2019, d’1 de
març, de mesures urgents pel garantiment de la igualtat de tracte i oportunitats entre
dones i homes a l’àmbit laboral.
Cinquè. Continuar treballant amb les empreses del municipi per l’elaboració de plans
d’igualtat que facin possible la reducció de la bretxa salarial i l’eliminació del terra
enganxós, la promoció de dones als càrrecs de decisió, la formació del personal en
matèria d’igualtat i l’adopció de mesures que permetin la conciliació de la vida personal,
familiar i laboral.
Sisè. Impulsar accions per reduir la pobresa femenina. En aquest sentit, implementar
polítiques que redueixin els casos de pobresa energètica que, en gran mesura, afecten a
dones grans que viuen soles.
Setè. Declarar Reus com a municipi feminista i comprometre’ns a treballar amb d’altres
municipis per contribuir a l’assoliment de l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible
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número 5, amb què l’ONU persegueix posar fi a totes les formes de discriminació contra
dones i nenes arreu del món.
Vuitè. Comunicar aquests acords a les associacions de dones i col·lectius feministes del
municipi, a Ca la Dona, als grups polítics al Parlament de Catalunya, a l’Institut Català de
les Dones i a les entitats municipalistes».
SEGUIDAMENT L'ALCALDE CEDEIX LA PARAULA I ES PRODUEIX LA INTERVENCIÓ DE LA
SRA. LLORENS, LA SRA. GARCIA, EL SR, MARTÍN I LA SRA. FLORES.
Signat electrònicament
Josep Maria Sabate Vidal
29/04/2020

Finalment el Sr. Pellicer també informa que la Junta de Portaveus ha donat el seu
suport, per unanimitat a la proposta de Declaració de Colònia d’Alcaldes i Alcaldesses
de Ciutats Amigues de la Infància presentada pels grups municipals JuntsxReus, ERCAM, Ara Reus.
Exposa que la declaració de Colònia d’Alcaldes i Alcaldesses de Ciutats Amigues de la
Infància va ser aprovada en el marc de la I Cimera Internacional de Ciutats Amigues de
la Infància que va tenir lloc a la ciutat alemanya de Colònia del 15 al 18 d’octubre de
2019.
La Declaració de Colònia d’Alcaldes i Alcaldesses de Ciutats Amigues de la Infància,
impulsada per UNICEF, insta el món local a treballar en pro dels drets de la infància i
millorar la vida, les oportunitats i el benestar dels nens, nenes i adolescents que viuen a
les seves ciutats.
La Declaració de Colònia, més enllà d’impulsar la iniciativa de Ciutats Amigues de la
Infància, fa una crida a les autoritats perquè donin suport a les ciutats en el seu afany de
ser entorns favorables per al creixement i desenvolupament dels infants i adolescents.
Alhora, exhorta també el sector privat, les organitzacions de la societat civil, els mitjans
de comunicació, etc., que respectin i promocionin els drets i benestar des infants.
Seguidament la vicealcaldessa Sra. Noemi Llauradó Sans dona lectura a la declració, que
es reprodueix a continuació:
«Declaració de Colònia d’Alcaldes i Alcaldesses de Ciutats Amigues de la Infància.
Les ciutats i comunitats ocupen cada vegada més un lloc central en la promoció dels
drets de la infància i l'adolescència i són el motor de la construcció de les ciutats
sostenibles i amigables de la infància i adolescència del demà.
Nosaltres, alcaldes, alcaldesses i líders de ciutats de tot el món, ens hem reunit a la I
Cimera de Ciutats Amigues de la Infància a Colònia, Alemanya, els dies 17 i 18 d'octubre
de 2019, per celebrar el 30è aniversari de la Convenció sobre els Drets de l'Infant i el
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creixent compromís de millorar la vida, les oportunitats i el benestar dels nens, nenes i
adolescents a través de la iniciativa de Ciutats Amigues de la Infància.
Acollim amb satisfacció el Manifest de les Ciutats Amigues de la Infància, presentat a la
Cimera per representants de nens, nenes, adolescents i joves de les Ciutats Amigues de
la Infància i d'altres llocs.

Signat electrònicament
Josep Maria Sabate Vidal
29/04/2020

Reconeixem que la Convenció sobre els Drets de l'Infant i els Objectius de
Desenvolupament Sostenible (ODS) van de la mà i que els drets de la infància i
l'adolescència no poden complir-se sense la implementació exitosa dels ODS, i
viceversa.
Declarem el nostre compromis d'aplicar la Convenció sobre els Drets de l'Infant,
juntament amb totes parts interessades rellevants de les nostres ciutats i comunitats,
per garantir solucions integrals i el compliment de la Convenció.
Ens comprometem a posar en pràctica la iniciativa de Ciutats Amigues de la Infància i a
garantir que tots els nenes i nenes, adolescents i joves gaudeixin del seu ple potencial
mitjançant el compliment, en condicions d'equitat, dels seus drets dins de les seves
ciutats i comunitats, assolint els següents objectius:
1. Tots els nens, nenes i joves són valorats, respectats i tractats de manera justa a les
seves comunitats i per les autoritats locals.
2. Tots els nens, nenes i joves tenen veu, necessitats i prioritats que són escoltades i es
tenen en compte en les lleis, polítiques, pressuposts i decisions públiques que els
afecten.
3. Tots els nens, nenes i joves tenen accés a uns serveis bàsics de qualitat.
4. Tots els nens, nenes i joves viuen en un entorn segur, protegit i net.
5. Tots els nens, nenes i joves tenen l'oportunitat de gaudir de la vida familiar, el joc i
l'oci.
Per aconseguir aquests objectius, ens comprometem de manera especial amb:
- Demostrar resultats concrets, sostenibles i mesurables per als nens i nenes.
- Promoure la participació significativa i inclusiva dels nens i nenes.
- Eliminar la discriminació contra els nens, nenes i joves en les polítiques i accions.
Fem una crida a les autoritats nacionals i regionals perquè donin suport a les ciutats i
comunitats en el seu compromís d'esdevenir amigues de la infància, garantint que tots
els nens, nenes, adolescents i joves assoleixin el seu ple potencial a través del
compliment, en condicions d'equitat, dels seus drets dins de les seves ciutats i
comunitats.
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Exhortem totes les parts interessades que directament o indirecta tenen un impacte en
la vida dels nens, nenes i joves, inclosos el sistema de les Nacions Unides, el sector
privat, les organitzacions de la societat civil, els sindicats, els cercles acadèmics i els
mitjans de comunicació, a que respectin i donin suport als d
rets i al benestar dels nens i nenes en el compliment de les seves respectives funcions i
mandats.»
MOCIONS DE L'ALCALDIA
Signat electrònicament
Josep Maria Sabate Vidal
29/04/2020

3. Alcaldia. Donar compte de diverses resolucions de l’Alcaldia en matèria
d’organització municipal.
Decret núm. 2020000890 de 22.01.2020
"En data 20 de desembre de 2020 el Ple de la Corporació va adoptar l’acord següent:
«PRIMER. APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Reus i el Consell
Comarcal del Baix Camp, per a la prestació dels serveis funeraris als municipis que
s’adhereixin de la comarca del Baix Camp, que es prestarà mitjançant la societat
municipal, íntegrament municipal, REUS SERVEIS MUNICIPALS, SA, d’acord amb la
proposta que consta a l’expedient administratiu.
SEGON. FACULTAR a l’Alcaldia per a la signatura del conveni i la subscripció dels
documents necessaris per a la seva plena efectivitat.»
L’acord de col·laboració referit entre l’Ajuntament de Reus i el Consell Comarcal del que
deriva aquesta resolució va ser subscrit per l’Ajuntament el 23 de desembre de 2019, va
començar la seva vigència el 28 de desembre de 2019 i té una una durada inicial de
quatre anys.
La clàusula SETENA d’aquest conveni preveu la constitució d’una comissió de seguiment
amb la finalitat de vetllar per la correcta execució del conveni, així com per la
interpretació de les seves estipulacions. S’estableix que serà presidida pels presidents de
les respectives corporacions i, així mateix, en formaran part dos membres més de
l’Ajuntament de Reus, a través de la seva societat Reus Serveis Municipals, SA Divisió
Serveis Funeraris Reus i Baix Camp, i altres dos membres més del Consell Comarcal del
Baix Camp.
Així doncs, per tal que el conveni de col·laboració per a la prestació de serveis funeraris als
municipis de la comarca del Baix Camp pugui desplegar eficàcia plena, de conformitat amb
la facultat que m’ha estat atorgada pel ple de la Corporació per acord de 20 de desembre
de 2019 i a l’empara de l’article 21.1 b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases
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de règim local i de l’article 53.1 a) 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.
HE RESOLT

Signat electrònicament
Josep Maria Sabate Vidal
29/04/2020

Primer. Designar la regidora de l’Ajuntament de Reus i vocal del Consell d’Administració de
Reus Serveis Municipals, SA, Montserrat Flores Juanpere, membre de la Comissió de
Seguiment i Control prevista a la clàusula SETENA del conveni de col·laboració subscrit el
23 de desembre de 2019 entre l’Ajuntament de Reus i el Consell Comarcal del Baix Camp
per a la prestació dels serveis funeraris als municipis que s’adhereixin de la comarca del
Baix Camp.
Segon. Designar, igualment, la directora apoderada de la Divisió Serveis Funeraris Reus i
Baix Camp de la societat REUS SERVEIS Municipals, SA, Carme Masquef Nogués, membre
de la Comissió de Seguiment i Control prevista a la clàusula SETENA del conveni de
col·laboració subscrit el 23 de desembre de 2019 entre l’Ajuntament de Reus i el Consell
Comarcal del Baix Camp per a la prestació dels serveis funeraris als municipis que
s’adhereixin de la comarca del Baix Camp.
Tercer. Donar compte d’aquesta resolució al ple de la Corporació en la propera sessió que
se celebri."
Els membres del plenari es donen per assabentats.
S'incorpora a la sessió el Sr. López Vázquez.
4. Alcaldia. Nomenament de membres i representants en distints òrgans,
organismes i entitats.
"Atès que per diferents acords plenaris s’han designat els membres en diferents òrgans
i organismes de l’Ajuntament i representants d’aquest en distintes entitats.
Vista la proposta del GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP).
Vista la proposta de la regidora delegada de l’Àrea de Benestar Social.
En conseqüència es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords:
ÚNIC: Designar els següents membres i representants:
CONSELL MUNICIPAL DE LA DISCAPACITAT


Un representant de cada grup municipal:
12
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•


(CUP) Sr. Jaume Margalló Nieto

Un representant de cadascuna de les entitats legalment constituïdes i inscrites al
registre municipal d’entitats ciutadanes que desenvolupin activitats que estiguin
vinculades a la discapacitat:

Signat electrònicament
Josep Maria Sabate Vidal
29/04/2020

•

FUNDACIÓ VILLABLANCA:
Representant Titular: Sr. Francisco Aguilera Inés
Representant Suplent: Sra. Neus Càrdenas Morell

•

AMPA CPEE ALBA:
Representant Titular: Sra. Osane Gómez
Representant Suplent: Sra. Susana Bodí

•

FUNDACIÓ ESCLEROSI MÚLTIPLE:
Representant Titular: Sra. Cinta Zabay Neiro
Representant Suplent: Sra. Sefa Bové Domingo

•

ASSOC. FAMILIARS PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL I
DESENVOLUPAMENT TALLER BAIX CAMP -TBC -:
Representant Titular: Sr. Jaume Verge Torrebadell
Representant Suplent: Sr. José Galceran Jové

•

ACCIÓ CÍVICA ANTIBARRERES SOCIALS DEL CAMP DE TARRAGONA:
Representant Titular: Sr. Xavier Nogués Tomas
Representant Suplent: Sr. Rafael Sanchez Robles

EL SR. PELLICER EXPLICA EL TEMA
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per unanimitat.
5. Alcaldia. Modificació de l’acord del Ple de data 19 de juliol de 2019 en relació a
l’àmbit material de diverses Comissions Informatives.
"Atès que mitjançant acord de Ple de la Corporació de 3 de juliol de 2019 es van establir
les següents comissions informatives com a òrgans complementaris de l'Ajuntament de
Reus:
 Comissió Informativa de Benestar Social i Ciutadania
 Comissió Informativa de Serveis de Territori i Urbanisme
 Comissió Informativa de Serveis d'Hisenda i de Serveis Generals
 Comissió Informativa d'Activitats de la Persona
Atès que el mateix acord definí l'àmbit material de cadascuna d'aquestes comissions, en
13
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funció de les regidories d'Àrees determinades en el Decret d'Alcaldia de configuració de
l'estructura política que s'havia dictat el dia 27 de juny de 2019.
Atès que mitjançant acord de Ple de la Corporació de 19 de juliol de 2019 es va m odificar el nombre de membres de les comissions informatives que correspon a cada grup
polític municipal, i es redefiniren i concretaren els assumptes de què han de conèixer
cadascuna de les comissions informatives (per tal d’adaptar-les a la nova realitat organitzativa derivada del decret de l’Alcaldia número 11378 de 5 de juliol de 2019) que van
restar en els termes següents:
Signat electrònicament
Josep Maria Sabate Vidal
29/04/2020

- correspon a la Comissió Informativa de Benestar Social i Ciutadania conèixer
d'aquells assumptes que corresponguin a la regidoria de Benestar Social i a la regidoria de Salut i Ciutadania.
- correspon a la Comissió Informativa de Serveis de Territori i Urbanisme conèixer d'aquells assumptes que corresponguin a la regidoria d'Urbanisme i Mobilitat, a la regidoria de Desenvolupament Urbà i Via Pública, les matèries pròpies de
Medi Ambient que corresponguin a la regidoria de Recursos Humans i Medi Ambient, i la matèria d'intervenció sobre activitats que correspongui a la regidoria
d'Empresa i Ocupació.
- correspon a la Comissió Informativa de Serveis d'Hisenda i de Serveis Generals
conèixer d'aquells assumptes que corresponguin a la regidoria d'Economia i Coneixement i Habitatge, a la regidoria de Seguretat i Convivència, a la regidoria
d'Empresa i Ocupació, a la regidoria de Projecció de Ciutat i a la regidoria d'Hi senda, i de les matèries pròpies de Recursos Humans que corresponguin a la regidoria de Recursos Humans i Medi Ambient i les matèries pròpies de Bon Govern i Serveis Generals que corresponguin a la regidoria de Participació, Bon Govern i Serveis Generals.
- correspon a la Comissió Informativa d'Activitats de la Persona conèixer
d'aquells assumptes que corresponguin a la regidoria de Cultura i Educació, a la
regidoria d'Esports i les matèries pròpies de Participació que corresponguin a la
regidoria de Participació, Bon Govern i Serveis Generals.
Atès que mitjançant decret de l'Alcaldia dictat el dia 27 de novembre de 2019, amb el
número 17983 es crearen, redefiniren i redenominaren diverses regidories, i s’aprovà
un nou text refós que superava l’organització derivada del decret 11378, abans esmentat.
Considerant que es fa recomanable traslladar en els respectius àmbits competencials
de cada comissió les denominacions actuals d’aquestes regidories; que es fa necessari
assignar a una Comissió els assumptes que corresponen a la regidoria delegada, adjunta a l’alcaldia, de Relacions Cíviques, creada ex novo amb el decret número de 17983; i
que també es fa recomanable, per donar una visió unitària a la matèria, que els as sumptes en matèria d’habitatge que corresponen a la regidoria d'Economia i Coneixe14
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ment i Habitatge es coneguin en la Comissió Informativa de Serveis de Territori i Urba nisme.
Per tot l'exposat, es proposa l'adopció dels següents ACORDS:
ÚNIC: Redefinir i concretar els assumptes de què han de conèixer cadascuna de les co missions informatives previstes en l'acord plenari de data 19 de juliol de 2019, de tal
manera que s’ajusti als acords i resolucions en matèria d’organització que s’han adoptat
amb posterioritat a l’esmentat acord plenari.
Signat electrònicament
Josep Maria Sabate Vidal
29/04/2020

En aquest sentit, correspondrà a la Comissió Informativa de Benestar Social i Ciutadania
conèixer d'aquells assumptes que corresponguin a la regidoria de Benestar Social i a la
regidoria de Salut i Ciutadania.
Correspondrà a la Comissió Informativa de Serveis de Territori i Urbanisme conèixer
d'aquells assumptes que corresponguin a la regidoria d'Urbanisme i Mobilitat, a la regidoria de Desenvolupament Urbà i Via Pública, les matèries pròpies de Medi Ambient
que corresponguin a la regidoria de Recursos Humans i Medi Ambient, la matèria d'intervenció sobre activitats que correspongui a la regidoria d'Empresa i Ocupació, i els assumptes d’habitatge de la regidoria d’Economia, Coneixement i Habitatge.
Correspondrà a la Comissió Informativa de Serveis d'Hisenda i de Serveis Generals conèixer d'aquells assumptes que corresponguin a la regidoria d'Economia i Coneixement
i Habitatge, llevat dels assignats a la Comissió Informativa de Serveis de Territori i Urbanisme, a la regidoria de Seguretat, Convivència i Civisme, a la regidoria d'Empresa i Ocupació, a la regidoria de Promoció de Ciutat i a la regidoria d'Hisenda, i de les matèries
pròpies de Recursos Humans que corresponguin a la regidoria de Recursos Humans i
Medi Ambient i les matèries pròpies de Bon Govern i Serveis Generals que correspon guin a la regidoria de Participació, Bon Govern i Serveis Generals. Així mateix coneixerà
de tots aquells assumptes que no corresponguin a cap de les altres comissions informatives.
Correspondrà a la Comissió Informativa d'Activitats de la Persona conèixer d'aquells assumptes que corresponguin a la regidoria de Cultura i Política Lingüística, a la regidoria
d’ Educació, a la regidoria d'Esports, a la regidoria de Relacions Cíviques i les matèries
pròpies de Participació que corresponguin a la regidoria de Participació, Bon Govern i
Serveis Generals."
EL SR. PELLICER EXPLICA EL TEMA I ES PRODUEIX DEBAT
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per unanimitat.
BENESTAR SOCIAL I CIUTADANIA
15
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6. Benestar Social. Aprovació de la sol·licitud de concórrer a la convocatòria de
reconeixement de la ciutat de Reus com a Ciutat Amiga de la infància d’UNICEF.
"Atès que Ciutats Amigues de la Infància es posa en marxa a Espanya a l’any 2001 i
conta amb el recolzament del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, la Federació
Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) i l’Institut Universitari UAM-UNICEF de
Necessitats i Drets de la Infància i l’Adolescència (IUNDIA) i UNICEF Comité Espanyol.
Signat electrònicament
Josep Maria Sabate Vidal
29/04/2020

Atès que per Decret d’Alcaldia núm. 2018011867 de data 14 d’agost de 2018, s’aprova
l’adhesió de la ciutat de Reus municipi aliat al «Programa ciutat amigues de la infància»
d’UNICEF, per a efectuar tots els tràmits oportuns per a la formalització de l’esmentada
adhesió.
Atès que UNICEF Comité Espanyol elabora unes Bases que han de regir la convocatòria
del Reconeixement de Ciutats Amigues de la Infància.
Atès que cada dos anys UNICEF Comité Espanyol obre una convocatòria a fi de
reconèixer els governs locals que poden demostrar el seu compromís amb els drets de
la infància i adolescència de la seva localitat. Aquest reconeixement té una vigència de
quatre anys i implica que el govern local compleix amb els requisits establerts en les
bases que es presenten en aquest document i assumeix una sèrie de compromisos
mitjançant la signatura d’un conveni; entre ells, lliurar un informe intermedi al cap de
dos anys, en què comunica els avenços en la implementació del seu pla local d’infància i
adolescència (PLIA).
Atès que s’han aprovat les Bases de la IX convocatòria de Reconeixement de Ciutats
Amigues de la Infància per a les anualitats 2019-2020.
Atès que mitjançant el Reconeixement Ciutat Amiga de la Infància, UNICEF Comité
Espanyol destaca a aquells governs locals compromesos amb els cinc objectius de drets,
que apliquen a nivell local un model de gestió des d’un enfoc de drets del nen, i que ho
fan sota un sistema de governança que afavoreixi la coordinació interna i externa, que
promogui i generi mecanismes reals de participació infantil i adolescent i que conti amb
una estratègia a llarg termini per incorporar a la infància i l’adolescència al centre de les
polítiques i accions impulsades des dels governs locals.
Considerant que Ciutats Amigues de la Infància i el reconeixement Ciutat Amiga de la
Infància afavoriran els interessos de la població en general i de la infància en particular;
considerant, a més, que el nostre municipi (o altre govern local) compleixen amb els
requisits estipulats en les bases de la convocatòria oberta per UNICEF Comité Espanyol;
i manifestant la nostra voluntat de contribuir activament a la difusió i aplicació de la
Convenció sobre els Drets del Nen a la nostra localitat.
16
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Vist l'informe emès pel tècnic de Benestar Social de data 12 de febrer de 2020 pel qual
es posa de manifest que es compleixen amb els requisits per a participar en la IX
convocatòria de Reconeixement de Ciutats Amigues de la Infància per a les anualitats
2019-2020.
Atès que les Bases estableixen com a requisit de la convocatòria haver portat a ple
municipal la sol·licitud de participació en aquesta convocatòria i haver aconseguit la
majoria suficient per a la seva aprovació.
Signat electrònicament
Josep Maria Sabate Vidal
29/04/2020

Per tot l’exposat, es proposa al Ple de la Corporació, previ dictamen de la Comissió
Informativa de Benestar Social i Ciutadania, l’adopció dels següents acords:
Primer: aprovar la sol·licitud a UNICEF Comitè Espanyol de concórrer a la convocatòria
pel reconeixement de la ciutat de Reus com a ciutat Amiga de la Infància.
Segon: Comptar amb el seu posterior recolzament i col·laboració per al
desenvolupament, la millora continua i la innovació de les polítiques d’infància i
adolescència en la nostra localitat.
Tercer: Notificar aquest acord a UNICEF Comitè Espanyol, als efectes escaients.”
LA SRA. VILELLA EXPLICA EL TEMA I ES PRODUEIX DEBAT
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per unanimitat.
S'absenta de la sessió la Sra. Martínez
SERVEIS DE TERRITORI I URBANISME
7. Gestió Urbanística. Aprovació provisional de la modificació puntual de la
Revisió del Pla general d’ordenació urbana de Reus a l'entorn del Parc de Bombers
i entorn del c/ de Vilafranca del Penedès.
«Vist l’acord adoptat pel Ple d’aquest Ajuntament en sessió de data 19 de juliol de 2019,
mitjançant el qual es va aprovar inicialment la modificació puntual de la Revisió del Pla
general d’ordenació urbana de Reus a l'entorn del Parc de Bombers i entorn del c/ de
Vilafranca del Penedès, redactat pel Servei d'urbanisme d'aquest Ajuntament a proposta
de la Direcció General de Prevenció i Extinció d'Incendis i Salvaments del Departament
d'Interior de la Generalitat de Catalunya, amb l'objectiu de poder realitzar una reforma
integral de Parc de Reus.
Aquesta modificació puntual abasta un àmbit discontinu:
17
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1. Àmbit Mas Abelló. Comprèn els sòls situats en continuïtat amb el límit est de
l'actual Parc de Bombers. Emplaçats al l'est del nucli de Reus, en l'illa delimitada
pels carrers de Mas de l'Abelló, Mas del Carpa, Mas del Tallapedra i la línia del
ferrocarril, amb una superfície de 2.326 m2.

Signat electrònicament
Josep Maria Sabate Vidal
29/04/2020

2. Àmbit carrer de Vilafranca del Penedès. Comprèn els sòls situats al nord-est del
nucli de Reus, en l'illa delimitada pels carrers de Vilafranca del Penedès, c/ de
Sabadell, Riera de l'Abeurada i la línia de ferrocarril de Saragossa a Barcelona,
amb una superfície de 2.618 m2.
D'acord amb la memòria de l'esmentat document de modificació puntual, l'objectiu
d'aquesta modificació és el canvi de qualificació urbanística de dues subparcel·les de sòl
urbà de Reus, destinades en tots els casos a sistemes urbanístics públics, de les que ja
n'és titular l'Ajuntament de Reus, d'equipaments o d'espais lliures.
Amb aquesta operació es canvia la qualificació d’un sistema d’espais lliures públics els
sòls veïns al Parc de Bombers amb façana al c/ Mas del Tallapedra i que en el Pla
general d'ordenació urbana de 1989 ja estaven qualificats d'equipaments, mantenint
però una franja d'espais lliures entre l'equipament proposat i les vivendes a l'altra
banda del carrer de Mas Carpa.
I de forma simultània es qualifiquen com a espais lliures els terrenys del c/ de Vilafranca
del Penedès, avui qualificats d'equipaments, en continuïtat amb els espais lliures públics
ja previstos en aquest indret i al llarg del barranc, ampliant el corredor biològic.
Les qualificacions i superfícies d'acord amb el planejament vigent i la proposta són les
detallades en el quadre següent:
PGO

Superfície
m²

Àmbit Mas Abelló

Espais
lliures

2.326

Àmbit c/ de Vilafranca del
Penedès

Equipamen
ts

2.618

Serveis
tècnics

0

Proposta

Superfície
m²

Equipaments

2.326

Espais lliures

2.531

Serveis
tècnics

87

L’interès públic d’aquesta Modificació puntual del Pla General de Reus, segons resulta
del document, es basa en els següents aspectes:
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- Es dóna resposta a la necessitat d'ampliació del Parc de Bombers, que gaudeix de
bona accessibilitat al territori al que dóna servei, pel millor funcionament de les
instal·lacions.
- Es mantenen la superfície i la funcionalitat dels sistemes objecte de modificació,
incrementant-se inclús la superfície d'espais lliures en 205 m2.

Signat electrònicament
Josep Maria Sabate Vidal
29/04/2020

- El sistema d'espais lliures proposat es situa en continuïtat amb els espais lliures al
llarg del corredor biològic el Barranc de l'Abeurada, afavorint la continuïtat del
sistema i potenciant la interrelació entre el sòl agrícola i la ciutat.
Atès que l'esmentada modificació puntual ha estat sotmesa a informació pública per un
termini d'un mes, mitjançant edictes de convocatòria d'aquesta publicats al diari El Punt
Avui el 9 de setembre de 2019 i BOP de Tarragona de 13 de setembre de 2019, i també
al tauler d'anuncis i a la seu electrònica de l'Ajuntament, sense que s'hagin formulat
al·legacions. En aquest darrer mitjà també s’ha pogut consultar el contingut íntegre del
projecte.
Atès que sol·licitats els informes als organismes afectats per raó de llurs competències
sectorials en compliment a l'establert a l'article 85.5 del Text refós de la Llei
d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, a l’expedient consten
emesos els següents:
- Adif, Direcció de Patrimoni i Urbanisme, d’1/10/2019, informa que no hi ha cap
objecció a la seva aprovació.
- Departament de Cultura, Serveis Territorials a Tarragona, de 10/10/2019, emet
informe favorable.
- Departament d’Interior, Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i
Salvaments, de 16/10/2019, informa favorablement.
- Departament d’Interior, Direcció General de Protecció Civil, de 15/10/2019, informa
que pel que fa al risc en el transport de mercaderies perilloses, caldrà afegir a la
normativa urbanística corresponent les prescripcions que es fixen en l’apartat 5.2 de
l’informe.
- Ministeri de Foment, Subdirecció General de Planificació Ferroviària, de 30/09/2019,
demana que el text es tradueixi al castellà, es dibuixin les línies del sistema ferroviari
i que es faci referència a la legislació ferroviària. La documentació sol·licitada va ser
tramesa a aquest organisme i en data 06/11/2019, va emetre nou informe pel que es
conclou que es pot continuar amb la tramitació de l’expedient sempre i quan es
tinguin en compte les observacions indicades en el seu informe.
- Ministeri de Foment, Direcció General d’Aviació Civil, de 14/01/2020, emet informe
favorable amb condicions.
- Agència Catalana de l’Aigua, de 08/01/2020, emet informe favorable.
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Vist el nou document de la modificació puntual de la Revisió del Pla general d’ordenació
urbana de Reus a l'entorn del Parc de Bombers i entorn del c/ de Vilafranca del
Penedès, elaborat pel Servei d’Urbanisme d’aquest Ajuntament, que recull les
observacions i les prescripcions resultants dels informes emesos pels organismes
sectorials afectats.
Vistos els informes tècnics i jurídics que consten a l'expedient.
Signat electrònicament
Josep Maria Sabate Vidal
29/04/2020

Vista l’Ordre TES/195/2019, de 29 d’octubre, sobre normalització de les claus
urbanístiques i els requeriments tècnics de presentació dels instruments de
planejament urbanístic.
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.
A l’empara de l’article 6 del text refós de la Revisió del Pla general d’ordenació urbana, i
dels articles 85, 96, 97, 98 i concordants del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme.
Per tot l’exposat, es proposa al Ple, previ dictamen de la Comissió Informativa de Serveis
de Territori i Urbanisme, l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació puntual de la Revisió del Pla general
d’ordenació urbana de Reus a l'entorn del Parc de Bombers i entorn del c/ de Vilafranca
del Penedès.
Segon.- Elevar-ho a la Generalitat de Catalunya als efectes de la seva aprovació
definitiva.»
LA SRA. BERASATEGUI EXPLICA EL TEMA
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova amb 21 vots a favor: ((JxR): Sres./Srs., Pellicer,
Vilella, Pallarès, Caelles, Cuerba, Caballero, Monseny; (ERC): Sres./Srs., Llauradó,
Recasens, Flores, Prats, Berasastegui, Subirats; (PSC-CP): Sres./Srs., Martí, Marcos, i
Fort: (CS): Sra./Srs., García, López, Meléndez i (A): Sr. Rubio i Sra. Vázquez ) i 3
abstencions ((CUP) Sres./Srs.: Llorens, Fernández, Pàmies).

S'incorpora novament a la sessió la Sra. Martínez
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AJUNTAMENT DE REUS

8. Gestió Urbanística. Aprovació provisional de la modificació puntual de la Revisió
del Pla general d’ordenació urbana de Reus que afecta a l'Àrea 4.04 PASSEIG
MISERICÒRDIA I SCALA DEI.

Signat electrònicament
Josep Maria Sabate Vidal
29/04/2020

«Vist l’acord adoptat pel Ple d’aquest Ajuntament en sessió de data 19 de juliol de 2019,
mitjançant el qual es va acordar assumir i aprovar inicialment la proposta de
modificació puntual de la revisió del Pla general d’ordenació urbana de Reus que afecta
a l'Àrea 4.04 PASSEIG MISERICÒRDIA I SCALA DEI, presentada per UNIFAMILIAR SANT
JORDI, SL, que té per objectiu reordenar l'àmbit, de manera que els espais lliures donin
front al passeig Misericòrdia i l'edificació segueixi l'alineació del carrer Monestir de Scala
Dei. Com a conseqüència de l'ordenació proposada, els nous habitatges gaudiran d'un
millor assolellament i l'espai lliure amplia el seu front al passeig de Misericòrdia i la
relació amb aquest. La proposta manté la superfície d'espais lliures i no suposa
increment de sostre ni de densitat.
Atès que l'esmentada modificació puntual ha estat sotmesa a informació pública per un
termini d'un mes, mitjançant edictes de convocatòria d'aquesta publicats al diari El Punt
Avui el 9 de setembre de 2019 i BOP de Tarragona de 13 de setembre de 2019, i també
al tauler d'anuncis i a la seu electrònica de l'Ajuntament, sense que s'hagin formulat
al·legacions. En aquest darrer mitjà també s’h pogut consultar el contingut del projecte.
Atès que en compliment del previst a l’article 85.5 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, s’ha sol·licitat informe a la
Direcció General d’Aviació Civil, la qual ha emès informe de data 17 de desembre de
2019 en sentit favorable, si bé amb condicions.
Vistos el nou document de l’esmentada modificació puntual presentat en data 6 de
febrer de 2020 per UNIFAMILIAR SANT JORDI, SL, per tal de donar compliment a les
condicions assenyales per la Direcció General d’Aviació Civil.
Vistos els informes tècnics i jurídics que consten a l'expedient.
Vista l’Ordre TES/195/2019, de 29 d’octubre, sobre normalització de les claus
urbanístiques i els requeriments tècnics de presentació dels instruments de
planejament urbanístic.
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.
A l’empara de l’article 6 del text refós de la Revisió del Pla general d’ordenació urbana, i
dels articles 85, 96, 97, 98 i concordants del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme.
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Per tot l’exposat, es proposa al Ple, previ dictamen de la Comissió Informativa de Serveis
de Territori i Urbanisme, l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació puntual de la revisió del Pla general
d’ordenació urbana de Reus que afecta a l'Àrea 4.04 PASSEIG MISERICÒRDIA I SCALA
DEI.

Signat electrònicament
Josep Maria Sabate Vidal
29/04/2020

Segon.- Elevar-ho a la Generalitat de Catalunya als efectes de la seva aprovació
definitiva.»
LA SRA. BERASATEGUI EXPLICA EL TEMA I ES PRODUEIX DEBAT
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per unanimitat.
SERVEIS D'HISENDA I DE SERVEIS GENERALS
9. Intervenció. Donar compte del Pla anual de control financer exercici 2020.
“Vist el Pla anual de control financer de data 6 de febrer de 2020, redactat per
l’Interventor General, el qual es dona per íntegrament reproduït, en aplicació de l’art. 31
del RD 424/2017, el qual estableix que L'òrgan interventor haurà d'elaborar un Pla Anual
de Control Financer que recollirà les actuacions de control permanent i auditoria pública
a realitzar durant l'exercici.
El Pla Anual de Control Financer inclourà totes aquelles actuacions la realització de les
quals per l'òrgan interventor derivi d'una obligació legal i les que anualment se
seleccionin sobre la base d'una anàlisi de riscos consistent amb els objectius que es
pretenguin aconseguir, les prioritats establertes per a cada exercici i els mitjans
disponibles.
El concepte de risc ha de ser entès com la possibilitat que es produeixin fets o
circumstàncies en la gestió sotmesa a control susceptibles de generar incompliments de
la normativa aplicable, falta de fiabilitat de la informació financera, inadequada
protecció dels actius o falta d'eficàcia i eficiència en la gestió.
Una vegada identificats els riscos serà necessari assignar prioritats per a seleccionar les
actuacions a realitzar. D'aquesta manera, es realitzarà una avaluació per a estimar la
importància del risc, utilitzant tant criteris quantitatius com qualitatius, i s'atendrà la
conveniència de seleccionar controls amb regularitat i rotació, evitant tant repetir
controls en activitats economicofinanceres qualificades sense risc com que es generin
febleses precisament per l'absència reiterada de control.
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AJUNTAMENT DE REUS

Identificats i avaluats els riscos, l'òrgan interventor elaborarà el Pla Anual concretant les
actuacions a realitzar i identificant l'abast objectiu, subjectiu i temporal de cadascuna
d'elles. El Pla Anual de Control Financer així elaborat serà remès a efectes informatius al
Ple.
El Pla Anual de Control Financer podrà ser modificat a conseqüència de l'execució de
controls en virtut de sol·licitud o mandat legal, variacions en l'estructura de les entitats
objecte de control, insuficiència de mitjans o per altres raons degudament ponderades.
El Pla Anual de Control Financer modificat serà remès a efectes informatius al Ple.
Signat electrònicament
Josep Maria Sabate Vidal
29/04/2020

Considerant que la tramitació de l'expedient s'ha realitzat amb subjecció a les
disposicions legals vigents, i vist el que disposa l'art. 133 del ROM, la Comissió
Informativa informa sobre el present assumpte que s'ha de sotmetre a la consideració
del Ple, resultant:
Primer.- Donar compte al Ple, per al seu coneixement i efectes, del Pla anual de control
financer per a l’exercici 2020, redactat per l’Interventor General, relatiu a l’exercici 2017,
que incorpora les previsions dels art. 219 i 220 del TRLRHL i 31 del RD 424/2017 .”
S'absenta de la sessió la Sra. García Cámara.
L’ALCALDE CEDEIX LA PARAULA A L’INTERVENTOR, SR. ROVIRA, QUE EXPOSA I DONA
COMPTE DEL DEL PLA ANUAL DE CONTROL FINANCER EXERCICI 2020.
Els membres del plenari es donen per assabentats.
S'incorpora novament a la sessió la Sra. García Cámara.
10. Oficina d’Habitatge. Proposta d’addenda de pròrroga al conveni de
col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Reus
pel que fa a l’Oficina d’Habitatge situada en aquest municipi, per a l’any 2020.
"Atès que en data 06/03/2019 es va formalitzar el conveni de col·laboració entre
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Reus, relatiu a l’oficina local
d’habitatge situada en aquest municipi, amb l’objecte d’establir els termes i les
condicions de la col·laboració entre les parts per a l’assessorament i gestió de serveis en
matèria d’habitatge respecte de diverses tasques competència de la Generalitat de
Catalunya, en el marc del Pla per al dret a l’habitatge aprovat per Decret 75/2014, de 27
de maig.
Atès que el pacte onzè del conveni esmentat preveu que:
“El conveni tindrà vigència fins al dia 31 de desembre de 2019, i pot ser prorrogat fins a
un màxim de 4 anys addicionals, de conformitat a l’article 49 de la Llei 40/2015, d’1
23

Aquest document ha estat signat electrònicament amb data 29/4/2020
L'autenticitat d'aquest document es pot comprovar a https://serveis.reus.cat/cve mitjançant el CVE: 20204A5E08573B971CDAD9CD3654E41B468E8BA6DA350429115014

d’octubre, de règim jurídic del sector públic, per mutu acord de les parts, prèvia petició
per escrit de qualsevol de les parts signatàries, que ho haurà de realitzar amb un
preavís d’un mes del venciment del termini inicial.”
Vista la sol·licitud de l’Alcalde de Reus de data 10/12/2019 a l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya per tal de subscriure els convenis de col·laboració en relació amb L’Oficina
d’Habitatge i la Borsa de Mediació per a l’anualitat 2020.

Signat electrònicament
Josep Maria Sabate Vidal
29/04/2020

Vista la proposta d’addenda al conveni de col·laboració entre l'Agència de l'Habitatge de
Catalunya i l'Ajuntament de Reus relatiu a l’oficina local d’habitatge.
Atès que l’acord 2) de l’esmentada proposta d’addenda disposa:
Mantenir els pactes previstos en el conveni signat l’any 2019, acordant que les
aportacions econòmiques que s’hi estableixen en el pacte quart, seran per al 2020, les
següents:
2.1. L’import del pagament fix per serveis bàsics establert en el pacte quart, a) del
conveni, serà de 52.473,00 €.
2.2. L’aportació màxima que s’estableix en el pacte quart, c) del conveni serà de
69.964,00 €.
Això són: 52.473,00 € en un pagament fix inicial pels serveis bàsics d’informació i
atenció ciutadana i la quantitat restant fins a 69.964,00 € en funció del nombre
d’expedients tramitats i de l'activitat justificada.
Atès que La vigència de l’addenda de pròrroga proposada serà fins al 31 de desembre
de 2020.
De conformitat amb l'establert als articles 57 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora
de les bases del règim local i 191.1 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; amb l’article 47 i
següents de la Llei 40 /2015 d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic; així com els
articles 303 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya; a proposta de la
Comissió Informativa de Serveis d’Hisenda i de Serveis Generals, i en virtut de la
competència atorgada al Ple de l'Ajuntament per l'article 22.2.g) de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, reguladora de les bases del règim local.
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:
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Primer. Aprovar la proposta d’addenda al conveni de col·laboració entre l’Agència de
l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Reus pel que fa a l’Oficina d’Habitatge situada
en aquest municipi, per a l’any 2020.
Segon. Facultar el Molt Il·lustre senyor alcalde, Sr. Carles Pellicer Punyed, per subscriure
l’addenda esmentada i demés documents necessaris per fer efectiu aquest acord.»
LA SRA. PALLARÈS EXPLICA EL TEMA I ES PRODUEIX DEBAT
Signat electrònicament
Josep Maria Sabate Vidal
29/04/2020

Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per unanimitat.

11. Oficina d’Habitatge.
Proposta d’addenda de pròrroga al conveni de
col·laboració entre l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i l'Ajuntament de Reus
relatiu al Programa de Mediació per al Lloguer Social per a l'any 2020.
"Atès que en data 06/03/2019 es va formalitzar el conveni de col·laboració entre
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Reus, relatiu al Programa de
Mediació per al Lloguer Social d’habitatges d’aquest municipi, que tenia per objecte
establir els termes i les condicions de la col·laboració entre les parts per impulsar el
programa mitjançant la Borsa de Mediació, per tal de facilitar a la ciutadania la
proximitat de la gestió d’aquests serveis en el territori, en el marc del Pla per al dret a
l’habitatge aprovat per Decret 75/2014, de 27 de maig.
Atès que el pacte onzè del conveni esmentat preveu que:
“El conveni tindrà vigència fins al dia 31 de desembre de 2019, amb efectes de l’1 de
gener, i pot ser prorrogat, per mutu acord de les parts, prèvia petició per escrit de
qualsevol de les parts signatàries, que ho haurà de realitzar amb un preavís d’un mes
del venciment del termini inicial.”
Vista la sol·licitud de l’Alcalde de Reus de data 10/12/2019 a l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya per tal de subscriure els convenis de col·laboració en relació amb L’Oficina
d’Habitatge i la Borsa de Mediació per a l’anualitat 2020.
Vista la Proposta d’Addenda al Conveni de col·laboració entre l'Agència de l'Habitatge de
Catalunya i l'Ajuntament de Reus relatiu al Programa de Mediació per al Lloguer Social
per a l'any 2020.
Atès que l’acord segon de l’esmentada addenda preveu mantenir tots els pactes
previstos en el conveni signat l’any 2019, acordant que les aportacions econòmiques
que s’hi estableixen en els pactes quart i cinquè, seran per al 2020, les següents:
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a) L’import del pagament fix en concepte de bestreta i a compte de l’aportació màxima
establert en el pacte cinquè a) del conveni, serà de 17.550,00 €.
b) L’aportació màxima que s’estableix en el pacte quart, 3) del conveni serà de 38.250,00
€.

Signat electrònicament
Josep Maria Sabate Vidal
29/04/2020

Això és: una aportació màxima a l'Ajuntament de Reus de 38.250,00 € per a l’any 2020;
aquesta aportació són 17.550,00 € en un pagament inicial i en concepte de bestreta i a
compte de l’aportació màxima; i la quantitat restant en funció del nombre d’expedients
tramitats i de l'activitat justificada.
Vist l’article 49 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
Atès que la vigència de l’addenda de pròrroga que es proposa serà fins al
desembre de 2020.

31 de

De conformitat amb l'establert als articles 57 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora
de les bases del règim local i 191.1 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; amb l’article 47 i
següents de la Llei 40 /2015 d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic; així com els
articles 303 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya; a proposta de la
Comissió Informativa de Serveis d’Hisenda i de Serveis Generals, i en virtut de la
competència atorgada al Ple de l'Ajuntament per l'article 22.2.g) de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, reguladora de les bases del règim local.
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 la proposta d’addenda de pròrroga del conveni de col·laboració entre
l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i l'Ajuntament de Reus relatiu al Programa de
Mediació per al Lloguer Social per a l'any 2020.
Segon. Facultar el Molt Il·lustre senyor alcalde, Sr. Carles Pellicer Punyed, per subscriure
l’addenda esmentada i demés documents necessaris per fer efectiu aquest acord.»
LA SRA. PALLARÉS EXPLICA EL TEMA I ES PRODUEIX DEBAT
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per unanimitat.
12. Recursos Humans. Modificació de la plantilla de personal de l'Ajuntament de
Reus.
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«Vista la proposta del departament de Recursos Humans i una vegada portada a terme
la preceptiva negociació i no havent arribat a un acord amb la Junta de personal i Comitè
d’empresa d’aquest Ajuntament, en data 7 de febrer de 2020.
Vist l’informe tècnic emès pel departament de Recursos Humans i l’informe de la
Intervenció de Fons Municipal de data 6 de febrer de 2020, en els quals s’informa
favorablement sobre la modificació de la plantilla de personal de l’Ajuntament de Reus.

Signat electrònicament
Josep Maria Sabate Vidal
29/04/2020

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 següents acords:
Acordar l’amortització i aprovació de les places que s’indiquen a continuació:
Amortitzacions de places:
En la plantilla de funcionaris:
Una plaça d’Assistent/a Social.
Una plaça de Coordinador Brigada.
Una plaça de Conserges CGIP.
Una plaça de Tècnic/a Superior (Administració Especial).
Tres places d’Auxiliar Tècnic de Comeses Especials.
En la plantilla de personal laboral:
Una plaça peó.
Quatre places de peó especialista.
Creació de places:
En la plantilla de funcionaris:
a)Quatre places de Tècnic/a d’Administració General.
b)Una plaça de Tècnic/a superior d’organització.
c)Una plaça de Tècnic/a Mitjà.
En la plantilla de personal laboral:
a) Una plaça d’assistent/a social.
b) Una plaça de Pedagog/a.
c) Quatre places de Tècnic/a superior.
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d) Una d’auxiliar tècnic/a de comeses especials.
En total s’amortitzen 12 places entre personal funcionari i laboral i es creen 13
places entre personal funcionari i laboral.

2. Canviar la denominació de les places d’assistent/a social a treballador/a social».
EL SR. RUBIO EXPLICA EL TEMA I ES PRODUEIX DEBAT
Signat electrònicament
Josep Maria Sabate Vidal
29/04/2020

S'absenta de la sessió la Sra. Caelles
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova amb 14 vots a favor: ((JxR): Sres./Srs., Pellicer,
Vilella, Pallarès, Cuerba, Caballero, Monseny; (ERC): Sres./Srs., Llauradó, Recasens,
Flores, Prats, Berasastegui, Subirats; i (A): Sr. Rubio i Sra. Vázquez ) 3 abstencions (CUP)
Sres./Srs.: Llorens, Fernández, Pàmies) i 7 vots en contra (PSC-CP): Sres./Srs., Martí,
Martínez, Marcos, i Fort: (CS): Sra./Srs., García, López, Meléndez.
13. Recursos Humans. Modificació del catàleg de llocs de treball de l'Ajuntament
de Reus.
«Vista la proposta del departament de Recursos Humans i una vegada portada 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 7 de febrer de 2020.
Vist que l'art. 3.2 del Real Decret-Llei 2/2020, determina que les retribucions del
personal al servei del sector públic no podran experimentar un increment global
superior al 2%, respecte de les corresponents a 31 de desembre de 2019.
Vistos els informes tècnics emesos pel departament de Recursos Humans i els informes
de la Intervenció de Fons Municipals de data 15 de gener de 2020 i 6 de febrer de 2020,
ens els quals s’informa favorablement sobre la modificació del catàleg de llocs de treball
de l’Ajuntament de Reus.
Donat que el Ple de la Corporació és l’òrgan competent per a l’adopció dels acords
relatius a l’aprovació de la plantilla de personal i de la relació de llocs de treball, de
conformitat amb el que estableix l’art. 22.2 apartat i) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de bases de règim local i l’art. 52.2 lletra j) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
Per tot l’exposat, es proposa al Ple de la Corporació, previ dictamen de la Comissió
Informativa de Serveis d’Hisenda i de Serveis Generals, l’adopció del següents acords:
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AJUNTAMENT DE REUS

Aprovar el catàleg de llocs de treball de l’Ajuntament de Reus a efectes de
complementespecífic, d’acord amb el que diu l’article 170 del Reglament de personal al
servei de les Entitats locals i que consta l’expedient, amb l’increment del 2%.
Assignar els nivells de complement de destinació en la forma establerta per l’esmentat
catàleg.
Fixar la quantitat global anual destinada a assignació de complements específics als
funcionaris, en el 67,70% de la massa salarial.
Signat electrònicament
Josep Maria Sabate Vidal
29/04/2020

Fixar la quantitat global anual destinada a complement de productivitat als funcionaris,
en el 4,39% de la massa salarial.
Fixar la quantia global anual destinada a gratificacions dels funcionaris, en el 2,61% de la
massa salarial.
Aprovar els criteris que han de regir la concessió del complement de productivitat,
segons la quantitat global assignada, els quals queden establerts de la següent forma:
Especial rendiment, activitat extraordinària i l’interès i iniciativa amb els que els
funcionaris desenvolupin el seu treball.
Retribuirà aquells funcionaris que portin a terme esporàdicament i provisionalment, per
necessitats del servei, tasques de conducció de vehicles dels diferents serveis
corporatius. Aquesta productivitat també serà aplicable al personal que ocupi una plaça
o lloc de treball de xofer de la plantilla de la Corporació.
Correspon a l’alcalde o regidor en qui delegui la distribució de la quantitat consignada
en pressupost entre els diferents programes i àrees de l’administració municipal, així
com l’assignació individual d’acord amb els anteriors criteris.
L’apreciació de la productivitat es farà en funció de circumstàncies objectives
relacionades directament amb el desempenyorament del lloc de treball i objectius
assignats al mateix. L’alcalde o regidor en qui delegui podrà demanar informe no
vinculant als caps dels funcionaris proposats per ser retribuïts amb el complement de
productivitat.
Que tal com es va aprovar el projecte d’implementació d’avaluació del compliment
segons ple de 6 de juliol de 2012 per tal de distribuir la productivitat que es va decidir
en el ple de 30 de maig de 2008 : El 53% de la productivitat destinada a retribuir
l’especial rendiment, activitat extraordinària i l’interès i iniciativa amb els que el personal
desenvolupa el seu treball, es calcularà amb criteris d’absentisme i el 47% restant de la
productivitat, es distribuirà com a conseqüència de l’avaluació del desenvolupament tal
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com es va efectuar en els exercicis de 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 i 2019
amb les modificacions establertes pel ple de 17 d’abril de 2015.
Pels conserges de col·legi que tinguin la jornada partida cobraran una productivitat de
36,06.-€ mensuals.
S’estableix una productivitat per al personal adscrit a la Biblioteca Municipal de 18 euros
per dissabte realment treballat.
Signat electrònicament
Josep Maria Sabate Vidal
29/04/2020

També s’estableix un plus de conducció per un import de 18,03 € / mes.
El personal de la plantilla de la Guàrdia Urbana percebrà una nocturnitat per nit real
treballada de 15,00 € / dia.
Que el personal de l’Ajuntament que la seva jornada de treball coincideixi amb el 31 de
desembre nit (de 22:00 h a 06:00 h), 5 de gener tarda (14:00 h a 22:00 h), 28 de juny
tarda (14:00 h a 22:00 h) i nit (de 22:00 h a 06:00 h), 29 de juny tarda (14:00 h a 22:00 h) i
25 de setembre tarda (14:00 h a 22:00 h) percebran una productivitat de 100.-€.
En cap cas els complements de productivitat percebuts durant un període de temps
originaran cap tipus de dret individual respecte a valoracions o apreciacions
corresponents a períodes successius.
Aprovar els criteris que han de regir la concessió de gratificacions als funcionaris segons
la quantitat global destinada a aquest concepte, que queden establerts de la següent
forma:
El personal que hagi de realitzar treballs extraordinaris fora de la seva jornada laboral, i
exclusivament en aquests dies i hores, el 31 de desembre nit (de 22:00 h a 06:00 h), 5 de
gener tarda (14:00 h a 22:00 h), 28 de juny tarda (14:00 h a 22:00 h) i nit (de 22:00 h a
06:00 h), 29 de juny tarda (14:00 h a 22:00 h) i 25 de setembre tarda (14:00 h a 22:00 h)
percebran 30.-€ per hora treballada independentment de la seva categoria. Queda
exclòs el personal que tingui un altre tipus de compensació econòmica.
Realització de serveis extraordinaris fora de la jornada normal de treball, i assistència a
judicis per raó del servei. Els judicis s’abonaran a 60.-€.
Correspon a l’Alcalde o Regidor en qui delegui l’assignació individual de les gratificacions
amb subjecció a l’anterior criteri.
Les gratificacions no podran ser fixes en la seva quantia ni periòdiques en la seva
percepció.
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AJUNTAMENT DE REUS

Els anteriors acords tindran efectes de 1er. de gener de 2020.
Incorporar en el catàleg de llocs de treball, de personal funcionari i laboral, el lloc de
treball de «Cap de Serveis de l’Alcaldia», tal i com consta en l’informe emès al respecte.
Incorporar en el catàleg de llocs de treball els llocs de treball de la Regidora d’Educació i
Regidoria de Cultura i Política Lingüística, tal i com consta en l’informe
emès
al
respecte.
Signat electrònicament
Josep Maria Sabate Vidal
29/04/2020

Incorporar en el catàleg de llocs de treball, de personal laboral, els llocs de treball de
«tècnic/a de suport» i «tècnic/a superior».
Incorporar la disponibilitat parcial al catàleg de personal laboral EAIA/SIFE».
S'incorpora novament a la sessió la Sra. Caelles Bertran.

Sotmesa la proposta a votació, s'aprova amb 15 vots a favor: ((JxR): Sres./Srs., Pellicer,
Vilella, Pallarès, Cuerba, Caballero, Caelles, Monseny; (ERC): Sres./Srs., Llauradó,
Recasens, Flores, Prats, Berasastegui, Subirats; i (A): Sr. Rubio i Sra. Vázquez ) i 10 vots
en contra (PSC-CP): Sres./Srs., Martí, Martínez, Marcos, i Fort: (CS): Sra./Srs., García,
López, Meléndez; (CUP) Sres./Srs.: Llorens, Fernández, Pàmies).

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS
14. Proposta de Resolució del GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS DE REUS (CS) de recolzament als òrgans constitucionals i per a instar a l'actual govern d'Espanya a
no realitzar concessions als grups independentistes.
"En los últimos días hemos sido testigos, durante las sesiones del debate de investidura,
de una situación muy preocupante para nuestra democracia. Después de que el presi dente del Gobierno, Pedro Sánchez, consumara la humillación que hizo a la democracia
española alcanzando acuerdos con las fuerzas nacionalistas que van en contra de la unidad de nuestro país, también fue incapaz de defender al Jefe del Estado, a nuestra democracia y a las víctimas de las blasfemias de un partido como EH Bildu que no conde na el terrorismo de ETA.
Por otra parte, la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, fue incapaz de aplicar el
artículo 103 del Reglamento del Congreso de los Diputados, que le obliga a llamar al
orden cuando se atacan instituciones del Estado. Es intolerable que, en el seno de la
representación política de España, unas supuestas representantes de la Cámara llamen
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autoritario al jefe del Estado o digan que le importa “un comino” la gobernabilidad de
nuestro país.

Signat electrònicament
Josep Maria Sabate Vidal
29/04/2020

En momentos tan complicados para España como el que actualmente estamos
viviendo, la figura del rey Felipe VI es imprescindible. No en vano, el Jefe del Estado está
reconocido como figura constitucional, dentro del precepto que contempla la
Monarquía Parlamentaria como la forma política de nuestro Estado. En este
preocupante momento, desde los poderes políticos se están cuestionando pilares
básicos de nuestra democracia como la jefatura del Estado y el Poder Judicial, además
de otras instituciones garantes de la transparencia y el buen funcionamiento de
nuestros procesos electorales como la Junta Electoral Central.
Por otro lado, el actual presidente de España, Pedro Sánchez, ha otorgado al
separatismo una mesa de negociación al margen del Parlamento elegido
democráticamente por los ciudadanos, abriendo la puerta a una mesa bilateral entre
Cataluña y España como si se trataran de Estados independientes. Dicha concesión se
encuentra totalmente fuera de los cauces establecidos por la Constitución e incluso del
propio Estatuto de Autonomía catalán.
En esta circunstancia, debemos recordar y reafirmar nuestra obligación como
representantes públicos de acatar y respetar la democracia, la Constitución y el
ordenamiento jurídico. Por ello, se hace absolutamente necesario mostrar apoyo a
todas las instituciones democráticas contempladas en nuestra Constitución y, al mismo
tiempo, se reprueben los discursos en sede parlamentaria que afirmaban que existe
una dicotomía en España entre "democracia" y "autoritarismo".
Por todos estos motivos, el Grupo Municipal de Ciudadanos de Reus propone adoptar
los siguientes acuerdos:
Primero. Que el Ayuntamiento de Reus muestre su apoyo y respeto al ordenamiento
jurídico español y a todos los órganos constitucionales, incluidos la Jefatura del Estado.
Segundo. Que el Ayuntamiento de Reus inste al grupo parlamentario EH-Bildu para que
su portavoz se retracte de las palabras que, contra la Corona y nuestra democracia,
profirió en el Pleno de investidura del pasado 4 de enero de 2020.
Tercero. Que el Ayuntamiento de Reus inste al actual presidente del Gobierno a no
realizar concesiones a los grupos independentistas ni a llevar a cabo la creación de una
“mesa de negociación institucional entre los gobiernos de España y Cataluña”.
Cuarto. Que el Ayuntamiento de Reus inste al presidente del Gobierno a que cumpla su
promesa de recuperación del delito de referéndum il·legal."
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AJUNTAMENT DE REUS

LA SRA. GARCIA EXPLICA EL TEMA I ES PRODUEIX DEBAT
Sotmesa la proposta es rebutjada amb 3 vots a favor : (CS): Sra./Srs., García, López,
Meléndez) i 22 vots en contra ((JxR): Sres./Srs., Pellicer, Vilella, Pallarès, Cuerba,
Caballero, Caelles, Monseny; (ERC): Sres./Srs., Llauradó, Recasens, Flores, Prats,
Berasastegui, Subirats; i (A): Sr. Rubio i Sra. Vázquez; (PSC-CP): Sres./Srs., Martí,
Martínez, Marcos, i Fort; (CUP) Sres./Srs.: Llorens, Fernández, Pàmies).

Signat electrònicament
Josep Maria Sabate Vidal
29/04/2020

15. Proposta de Resolució GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT
POPULAR (CUP) en suport al poble Xilè.
El grup proposant retira la proposta de l'ordre del dia ja que ha estat tractat en la Junta
de Portaveus.
MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
16. Moció del GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS DE REUS (CS) per a la implantació de
pictogrames a la ciutat.
L'alcalde anuncia que en relació a aquest punt de l'ordre del dia hi ha una esmena
presentada pels grups municipals dels partits JUNTS PER REUS–JUNTS x Cat (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.
"Nuestra sociedad tiene como objetivo principal la integración de todas las personas y
una forma de llevarlo a cabo es incrementar la accesibilidad de todas las personas que
padezcan algún tipo de discapacidad. Para ello, los entes públicos deben articular
políticas y programas que garanticen el bienestar de todos los ciudadanos, promuevan
su autonomía y no los discriminen.
En general, cuando se hace referencia a adaptar espacios a las personas con
discapacidad, se tiende a hacer una asociación directa con la eliminación de barreras
arquitectónicas; sin embargo, también existen las barreras de comunicación, que
aunque son menos visibles, dificultan de igual modo el acceso de las personas con
discapacidad a los espacios o edificios públicos.
Con la finalidad de mitigar las barreras de comunicación, se emplean unos apoyos
visuales realizados con pictogramas. Los pictogramas son unos signos icónicos
consistentes en placas o adhesivos que representan de una manera simplificada y
visual el elemento o servicio que se quiere indicar. Desde el Grupo Municipal de
Ciudadanos queremos que estos pictogramas sean de gran utilidad, y para ello, deben
ser útiles para las personas con discapacidad del desarrollo, es decir, personas que
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padecen trastornos del espectro autistas, parálisis cerebral, discapacidad intelectual,
Síndrome de Down, y otras discapacidades cognitivas. Además, esta medida también
será útil para los turistas salvando las barreras idiomáticas y para las personas de
avanzada edad. Desde el Grupo Municipal de Ciudadanos, creemos que, siendo el
Ayuntamiento un ente público, debería tomar la iniciativa e implementar los
pictogramas adecuados colocándolos en la entrada de todos los espacios o edificios
públicos.

Signat electrònicament
Josep Maria Sabate Vidal
29/04/2020

Es necesario que el diseño sea universal y que vaya dirigido a todas las personas con
discapacidad del desarrollo. Siguiendo los requisitos anteriormente mencionados si
una persona de cualquier municipio se desplaza a otro municipio no tendrá que llevar
un traductor de señales para poder aclararse porque los pictogramas serán
universales.
Desde el Grupo Municipal de Ciudadanos consideramos necesario implementar
pictogramas que ayuden a avanzar para que Reus sea una ciudad accesible. Para
comenzar, creemos que el Ayuntamiento debe estudiar cómo implementar los
pictogramas en los espacios y edificios públicos y analizar si es viable que más
adelante los comercios puedan sumarse a esta iniciativa.
Por todos estos motivos, el Grupo Municipal de Ciudadanos propone adoptar los
siguientes acuerdos:
Primero. Establecer, en el marco del Consejo de la Discapacidad, la forma de
implementar pictogramas por tal de facilitar la accesibilidad a edificios municipales y
espacios públicos de personas con discapacidad.
Segundo. Estudiar, en colaboración con el Consell General de l’Agència de Promoció de
Ciutat “Reus Promoció”, la posibilidad de poner en marcha una campaña para que los
comerciantes instalen pictogramas en la entrada de sus establecimientos.
Tercero. Estudiar la viabilidad de que el Ayuntamiento pueda acogerse a posibles
programas o ayudas de otros entes institucionales y si no fuera posible, destinar una
partida de los presupuestos."
LA SRA. GARCIA EXPLICA LA MOCIÓ I ES PRODUEIX DEBAT
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per unanimitat.
S'absenta momentàniament de la sessió el Sr. Pellicer i passa a presidir de forma
acidental la sessió la vicealcaldessa Sra. Noemí Llauradó Sans.
17. Moció del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA –
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AJUNTAMENT DE REUS

CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP) per a millorar l'accessibilitat de la ciutat.
La presidència anuncia que en relació a aquest punt de l'ordre del dia hi ha una
esmena presentada pels grups municipals dels partits JUNTS PER REUS–JUNTS x
Cat (JxR), ERC I ARA REUS la qual ha estat acceptada i per tant, es sotmet la
proposta a la consideració del Ple amb ella inclosa.

Signat electrònicament
Josep Maria Sabate Vidal
29/04/2020

"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 tots les persones, que respectin i vetllin per la
plena autonomia de tota la ciutadania.
Tot i que s’ha avançat en matèria d’accessibilitat en els darrers anys, encara més d’un
milió de persones amb discapacitat reconeguda a Catalunya, segueixen trobant
barreres físiques per accedir al món laboral, a l’educació, al transport públic, al comerç
de proximitat, a bars i restaurants, a les activitats d’oci, a la cultura, a les activitats
esportives, així com per participar en les diferents activitats que s’organitzen als seus
municipis.
La Llei 13/2014, de 30 d’octubre 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».
A la nostra ciutat, i centrant-nos en la via pública, molts carrers del centre estan
adaptats per a la circulació de les persones que necessiten unes condicions especials
d’accessibilitat. Les noves intervencions que es fan a la via pública ja contemplen una
adaptació. Amb tot, hi ha zones de la ciutat que presenten dificultats per a l’accessibilitat
i reclamen una intervenció per tal que les condicions siguin les mateixes en totes les
zones de la ciutat, que siguin accessibles per a tothom per igual.
És necessari que l’Ajuntament actualitzi les dades d’accessibilitat al municipi per tal
d’identificar les barreres existents a la via pública (guals, passos de vianants, parades
d’autobús, places d’aparcament, zones verdes, etc) i també als edificis públics. Es dóna
el cas, per exemple, de carrers on és impossible passar amb un cotxet o amb una cadira
de rodes per l’estretor de les voreres i perquè hi ha pals de telefonia plantats al mig del
pas. És una queixa que ens ha arribat d’alguns veïns afectats i que aquest grup
municipal comparteix plenament.
A la Comissió de Benestar Social i Ciutadania del passat 20 de gener, vam preguntar si
l’Ajuntament disposa d’un pla d’accessibilitat i la resposta va ser que n’hi ha un de molt
antic que està pendent d’actualitzar-se.
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D’altra banda, el Pla d’Actuació Municipal 2019-2023 no estableix cap acció concreta en
aquest àmbit. Només parla, en genèric, de fer de Reus una ciutat accessible i inclusiva
per a les persones amb discapacitats en tots els seus àmbits i de realitzar accions i
projectes destinats a l’accessibilitat i a la inclusió de les persones amb discapacitats.
Per tant, a més d’actualitzar les dades, és necessari, també, que s’estableixi un calendari
d’execució de millores assumible i progressiu per eliminar les barreres arquitectòniques
que encara hi ha als carrers de la ciutat, especialment en alguns barris que pateixen un
problema crònic d’accessibilitat, fet que dificulta la mobilitat de les persones amb
discapacitat.
Signat electrònicament
Josep Maria Sabate Vidal
29/04/2020

D’altra banda, hi ha moltes barreres arquitectòniques pel que fa a l’accés als
establiments comercials. No totes les botigues, bars, restaurants de la ciutat estan
adaptats perquè una persona amb cadira de rodes o amb un cotxet hi pugui accedir. I,
en aquest sentit, cal promoure iniciatives que incentivin la supressió de barreres als
espais privats. Cal tenir en compte que la llei 13/2014 del 30 d’octubre en el seu article
26 apartat 5è, estableix que «els proveïdors de serveis d’ús públic existents han
d’adoptar les mesures necessàries per assolir progressivament les millors condicions
d’accessibilitat possibles, d’acord amb el principi d’ajustos raonables».
Partint de la base que la discapacitat no ha d’estigmatitzar els ciutadans que la pateixen
per les seves limitacions sinó per les seves capacitats per interaccionar ambla societat,
és evident que calen accions per fomentar l’autonomia personal de les persones amb
discapacitat, però també de gent gran, mares i mares amb cotxets per tal que puguin
interaccionar plenament amb la ciutadania i puguin accedir a tots els serveis.
Per tot l’exposat proposem l’adopció dels següents acords:
Primera. Que l’Ajuntament de Reus faci una actualització del Pla d‘accessibilitat per tal
d’identificar les barreres existents a la via pública i també als edificis públics.
Segona. Que a partir de les dades recollides estableixi un calendari d’execució de
millores assumible i progressiu per eliminar les barreres arquitectòniques que encara hi
ha a la ciutat.
Tercera. Que l’Ajuntament de Reus estableixi una línia d’ajuts per tal d’incentivar que els
establiments comercials i espais privats inverteixin en la supressió de barreres
arquitectòniques tal com estableix la llei d’accessibilitat, i faciliti informació dels ajuts
d’altres administracions amb aquesta finalitat, segons la disponibilitat pressupostària.
Quarta. Que l’Ajuntament de Reus realitzi una campanya per sensibilitzar de la
necessitat que els establiments d’ús públic reuneixin les condicions bàsiques
d’accessibilitat i no discriminació.
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Cinquena. Que totes aquestes accions es realitzin de manera coordinada amb el Consell
Municipal de la Discapacitat."
EL SR. MARTÍN EXPLICA LA MOCIÓ I ES PRODUEIX DEBAT
S'incorpora novament a la sessió, exercint-ne la presidència el Sr. Pellicer
Sotmesa la moció a votació, s'aprova per unanimitat.

Signat electrònicament
Josep Maria Sabate Vidal
29/04/2020

El Sr. Pellicer informa que d'acord amb el que es va acordar a la Junta de Portaveus els
temes 18 i 19 de l'ordre del dia es tractaran conjuntament i es farà votació separada.
S'absenta de la sessió el Sr. López Vázquez.
18. Moció del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA –
CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP) perquè el Mercat del Carrilet mantingui la
seva activitat.
"El 29 de juny de 2021 finalitza la pròrroga de la concessió de les llicències per a
l’explotació de les parades del Mercat del Carrilet. L’Ajuntament ha decidit no renovarles i, en conseqüència, tancar l’equipament. El govern argumenta aquesta decisió pel fet
que des del maig de 2018 i fins avui, no ha trobat cap operador del sector privat de
l’autoservei perquè es faci càrrec de les despeses de remodelació i de la revitalització de
l’equipament.
La presència d’un autoservei que complementi l’oferta de les parades especialitzades
tradicionals i que actuï com a motor i pol d’atracció dels potencials clients del mercat
era una de les recomanacions incloses a l’estudi encarregat per l’empresa Reus
Mobilitat i Serveis a l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona per dinamitzar el
Mercat del Carrilet.
Però l’estudi proposa altres fórmules de dinamització i revitalització d’aquest mercat
perquè pugui mantenir la viabilitat econòmica i comercial, que el govern no té en
compte. Aprofundir en l’especialització com a valor afegit, incorporar serveis
complementaris, oferir nous horaris, millorar la promoció i l’animació comercial,
promoure el paper del mercat com nucli de vertebració social dels barris, impulsant la
col·laboració i participació del mercat en la vida social i associativa del barri, treballar en
l’associacionisme i la relació amb els eixos comercials, projectar una imatge de
renovació respecte el que s’havia fet fins ara, a fi de convertir-se en un centre comercial
de proximitat, etc. Mercats de moltes ciutats funcionen a ple rendiment amb fórmules
imaginatives. Només cal creure-hi.
És per això que l’anunci del govern no satisfà ningú. Ni a grups de l’oposició, ni als
clients i veïns dels barris propers a l’equipament, que es quedaran pràcticament sense
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opcions per comprar producte fresc ni, per suposat, als paradistes, que ja han
començat a recollir signatures en contra del tancament perquè volen continuar la seva
activitat al Carrilet, a qui l’Ajuntament ofereix com a única alternativa «mantenir la seva
activitat participant del projecte d’impuls i transformació del Mercat Central», ocupant
les parades vacants en aquest darrer.
És evident que, als darrers temps, el mercat ha patit una reducció considerable de
clients però cal treballar perquè torni a ser rentable i viable. Perquè la dinamització del
mercat del Carrilet també suposarà una manera de dinamitzar els barris de l’entorn.
Signat electrònicament
Josep Maria Sabate Vidal
29/04/2020

Cal tenir en compte, a més, la seva situació, a la porta d’entrada dels turistes de la Costa
daurada, que visiten la nostra ciutat, per la seva proximitat a l’estació d’autobusos.
No podem perdre un servei que considerem positiu per la ciutat i pels veïns de la zona. I
cal estudiar noves fórmules per donar-li continuïtat i perquè les empreses interessades
puguin tornar a obtenir una llicència d’activitat en aquest mercat. El govern no es pot
rendir.
Per tot l’exposat proposem l’adopció dels següents acords:
Primer. Que l’Ajuntament de Reus iniciï les gestions per a una nova concessió de
llicències de parades al Mercat del Carrilet, per tal que pugui mantenir la seva activitat
donant servei als barris de l’entorn i al conjunt de la ciutat.
Segon. Que l’Ajuntament analitzi les accions necessàries per tal que el Mercat del
Carrilet sigui viable econòmicament i comercialment i aporti propostes que potenciïn la
seva activitat, treballant al costat dels paradistes i amb la complicitat de clients i veïns
dels barris propers a l’equipament, en el marc de l’empresa Reus Mobilitat i Serveis, en
col·laboració amb el recentment creat Consell Assessor de Mercats."
EL SR. MARTÍN EXPLICA LA MOCIÓ RELATIVA AL PUNT 18 I LA SRA. PÀMIES LA RELATIVA
AL PUNT 19 I ES PRODUEIX DEBAT
Sotmesa la proposta del punt 18 a votació, es rebutjada amb 9 vots a favor (PSC-CP):
Sres./Srs., Martí, Martínez, Marcos, i Fort: (CS): Sra./Srs., García, Meléndez (CUP)
Sres./Srs.: Llorens, Fernández, Pàmies) i 15 vots en contra: ((JxR): Sres./Srs., Pellicer,
Vilella, Pallarès, Caelles, Cuerba, Caballero, Monseny; (ERC): Sres./Srs., Llauradó,
Recasens, Flores, Prats, Berasastegui, Subirats; i (A): Sr. Rubio i Sra. Vázquez ).
19. Moció del GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP)
referent al no tancament del Mercat del Carrilet.
Les darreres setmanes ha sortit a la llum la decisió unilateral del govern de Reus de
tancar el Mercat del Carrilet.
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En el 2017 es va encarregar un estudi a una empresa externa on es recollien un grup
de propostes d’intervenció i millora sobre aquest espai, que no s’han dut a terme.
En el 2018 aquest govern anunciava la remodelació del Mercat del Carrilet i el
reanomenava com el nou mercat del Carrilet.
Aquest desembre de 2019, el Sr. Prats creava un nou òrgan, el Consell Assessor de
Mercats municipals de Reus on es volia donar veu als paradistes per a unir forces i
millorar aquest servei tant necessari a la nostra ciutat.
Signat electrònicament
Josep Maria Sabate Vidal
29/04/2020

Tots aquests fets donaven esperança a les paradistes del Mercat del Carrilet però, tot i
que aquest govern (JxCat ERC i ARA Reus) semblava que apostava per impulsar el
Mercat del Carrilet, en realitat no treballava per a mantenir-lo obert.
Els fets són que:









Les parades del Marcat del Carrilet estan desateses pel que fa a la promoció,
ni tan sols tenen uns cartells indicadors clars que portin al Mercat del Carrilet
des de la resta de la ciutat, ni un servei directe d’autobús a aquest espai.
Aquest govern no ha permès la renovació de llarga durada dels
contractes de les parades existents o l’obertura de noves parades que
ocupin el 75% del espai que es declara buit.
Es condiciona totalment la viabilitat del mercat, a la instal·lació d’un operador
que ocupi l’espai més gran de l’edifici. Mentre que en altres mercats del país
com Gracia o Ripollet, s’ha demostrat que introduir una gran superfície al
propi mercat és molt negatiu pels paradistes.
Obliga a les paradistes a prendre la decisió de traslladar-se al mercat
Central, en un mes, per a poder acollir-se a unes condicions, per altra
banda, no gaire avantatjoses.

El Mercat del Carrilet té, com la majoria dels mercats, una funció social, integradora
de barri i activadora de la vida de la zona que cap altre model o proposta comercial
pot substituir. Amb 36 anys d’història, està molt arrelat a la zona.
La major part de les parades del mercat del Carrilet les ocupen dones, moltes d’elles
majors de 50 anys i totes amb gran experiència en la seva secció. Són professionals,
venedores i coneixedores del producte amb una experiència molt valuosa i amb
una clientela directament lligada al seu barri i zona.
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A més, afegim que al PAM, que es va aprovar aquest mes de desembre presentat
com a “full de ruta” es recull:





... dos grans objectius, que són els que ens mouen com a govern: garantir la
cohesió social i garantir els projectes i serveis de qualitat que exigeix la
ciutadania. En definitiva, planificar per fer un Reus millor. (introducció)
Actuar en els equipaments a la zona del Mercat del Carrilet (punt 2.5.03)



Signat electrònicament
Josep Maria Sabate Vidal
29/04/2020

La voluntat d’impulsar una transformació comercial i modernitzar els
mercats municipals (punt 3.4.04)
 Dissenyar accions de millora de l’ocupació adreçades a dones, persones de més
de 40 anys i accions de qualificació per a persones amb baixa qualificació (punt
1.3.1.4.)
 I com a eix transversal de tot el document: Implantar una visió de gènere,
feminista i inclusiva.
Per tot això la CUP presenta els següents acords:
1. Activar el Consell Assessor de Mercats municipals de Reus, per a iniciar el diàleg i
el pacte entre paradistes i govern.
2. Facilitar l’allargament del termini dels contractes de les parades actuals.
3. Permetre el traspàs de les concessions de les parades existents com a mesura
garantista de continuïtat del servei.
4. Possibilitar que noves parades s’estableixin al Mercat del Carrilet, sense el límit
dels 2 anys, que dificulta enormement la viabilitat de la inversió que es requereix
per la posada en marxa d’un negoci.
5. Obrir el diàleg amb altres espais interessats en implantar-se en l’espai del
Carrilet, com cooperatives i productors agraris locals, així com negocis
relacionats o no amb la alimentació, però complementaris i potenciadors
d’aquest espai.
Sotmesa la proposta a votació, es rebutjada amb 9 vots a favor (PSC-CP): Sres./Srs.,
Martí, Martínez, Marcos, i Fort: (CS): Sra./Srs., García, Meléndez (CUP) Sres./Srs.: Llorens,
Fernández, Pàmies) i 15 vots en contra: ((JxR): Sres./Srs., Pellicer, Vilella, Pallarès,
Caelles, Cuerba, Caballero, Monseny; (ERC): Sres./Srs., Llauradó, Recasens, Flores, Prats,
Berasastegui, Subirats; i (A): Sr. Rubio i Sra. Vázquez ).
FINALITZAT EL DEBAT I LA VOTACIÓ DELS PUNTS NÚMEROS 18 I 19 ES PRODUEIX LA
INTERVENCIÓ DE L'ALCALDE
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20. Moció del GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP)
referent al desenvolupament del Decret llei 17/2019, de mesures urgents en
matèria d'habitatge.
L'alcalde anuncia que en relació a aquest punt de l'ordre del dia hi ha una esmena
presentada pels grups municipals dels partits JUNTS PER REUS–JUNTS x Cat (JxR),
ERC I ARA REUS la qual ha estat acceptada i per tant, es sotmet la proposta a la
consideració del Ple amb ella inclosa.
Signat electrònicament
Josep Maria Sabate Vidal
29/04/2020

"El març de 2019, el Govern de la Generalitat va presentar un decret llei de mesures
urgents en matèria d’habitatge que finalment va haver de retirar. En aquella ocasió, el
secretisme amb el qual s’havia elaborat així com una part important dels seus
continguts, va generar rebuig en les entitats socials. Al mateix temps, es va instar al
govern a que es treballés amb la ciutadania organitzada i que s’impulsés un nou Decret
Llei a l’alçada de l’emergència habitacional que vivim.
Finalment ha arribat una nova versió, més consensuada i treballada, del mateix Decret
Llei: un text que incorpora canvis substancials i que assumeix algunes mesures amb un
ampli suport social. Tot hi haver-hi aspectes millorables, en línies generals, aquest
Decret pot comportar un important avenç en la lluita per l’habitatge, donant continuïtat
a l’esperit de la llei 24/2015. Es tracta d’una proposta legislativa impensable si no fos
pel Grup promotor de la ILP Habitatge, pel Sindicat de Llogateres i Llogaters, i pel
moviment per l’habitatge en el seu conjunt.
Aquest decret no aborda la regulació dels lloguers en el mercat privat perquè aquesta
és una competència estatal. Tanmateix, el Codi Civil permet explorar aquesta via, però
és necessari impulsar un decret llei molt més valent que el que va promoure la
Conselleria de Justícia el passat maig: mesures a l’alçada del que vol i demana una
àmplia majoria social.
Per tots aquests motius, el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular de Reus
proposa el següents acords:
Primer. Garantir que la ciutadania rebi la informació necessària sobre el nou Decret
17/2019, de 23 de desembre, de mesures urgents per millorar l’accés a l’habitatge;
mitjançant l'Oficina d'Habitatge, l'àmbit d'Habitatge de l'àrea de Benestar Social, i
incorporar-lo a l'ordre del dia del primer Consell Municipal d'Habitatge.
Segon. Desenvolupar en el termini màxim de 3 mesos, un pla de formació dirigit a les
treballadores de l’ajuntament que desenvolupen la seva feina a l’àrea de benestar social
i d'habitatge, en especial a les que estan en contacte amb persones i famílies a qui els
hi pugui beneficiar per la garantia dels seus drets el nou Decret 17/2019, de 23 de
desembre, de mesures urgents per millorar l’accés a l’habitatge el Decret 17/2019.
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Tercer. Elaborar en el termini màxim de 6 mesos, un cens municipal estimat
d’habitatges buits i d’habitatges ocupats sense títol habilitant, que contempli la nova
definició d’habitatge buit de l’article 2 del Decret 17/2019, de 23 de desembre, de
mesures urgents per millorar l’accés a l’habitatge pel qual es modifica l’article 3 de la llei
18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge. El cens serà actualitzat de forma
quadrimestral.

Signat electrònicament
Josep Maria Sabate Vidal
29/04/2020

Quart. L'Ajuntament vetllarà pel compliment de la funció social dels habitatges i podrà
declarar l’incompliment de la funció social de la propietat dels habitatges, i si es creu
convenient, previ requeriment als propietaris perquè adoptin les mesures necessàries
per complir amb la funció esmentada i l’incompliment del deure de propietat de les
edificacions de dedicar-les a usos compatibles amb l'ordenació territorial i urbanística
segons el que estableix l’article 5 de la Llei 18/2007 en funció de les modificacions
introduïdes pel Decret 17/2019.
Cinquè. Adoptar les mesures d’execució forçosa que la legislació en matèria d’habitatge
estableix i, les que disposa la legislació en matèria de sòl, incloent-hi també
l'expropiació forçosa en els casos establerts legalment, sempre que el cas ho requereixi
i es tingui disponibilitat pressupostària per fer-la efectiva."
EL SR. FERNÁNDEZ EXPLICA LA MOCIÓ I ES PRODUEIX DEBAT
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova amb 22 vots a favor: ((JxR): Sres./Srs., Pellicer,
Vilella, Pallarès, Caelles, Cuerba, Caballero, Monseny; (ERC): Sres./Srs., Llauradó,
Recasens, Flores, Prats, Berasastegui, Subirats; (PSC-CP): Sres./Srs., Martí, Martínez,
Marcos, i Fort; (CUP) Sres./Srs.: Llorens, Fernández, Pàmies) i (A): Sr. Rubio i Sra.
Vázquez ) i 2 vots en contra ( (CS): Sra./Srs., García i Meléndez).
Assumptes sobrevinguts
No n'hi ha.

PRECS I PREGUNTES

Pregunta que realitza la Sra. Llorens del GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA
D’UNITAT POPULAR (CUP) en relació a la gestió del servei de recollida de residus i
neteja durant el últims mesos de pròrroga.
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"Des de fa mesos que s’evidencia un mal funcionament del servei de recollida de
residus i neteja, tant pel que fa a les condicions laborals dels treballadores i treballadors
que són molt critiques com en el mal estat de la maquinària i els vehicles.
Diferents notícies se n’han fet ressò i, en totes es llegeix que hi ha una petició dels
treballadors i treballadores pel que fa a la millora del servei. Ara bé, allò que realment
es desprèn de la informació que arriba a la ciutadania és la poca transparència en la
gestió.
Signat electrònicament
Josep Maria Sabate Vidal
29/04/2020

Per una banda, i tal com se’n va fer ressò Canal Reus TV, el passat 21 de gener de 2020,
en una notícia que portava el titular El nou contracte de la brossa es podria allargar mesos.
“Els treballadors de la recollida d'escombraries de Reus alerten de les males condicions
amb les quals treballen. Reclamen una reunió immediata amb el govern o asseguren
que iniciaran mobilitzacions. La impugnació del plec de condicions del nou contracte
amenaça amb allargar el procés durant mesos.”
En aquesta mateixa notícia, l’alcalde Carles Pellicer assegurava que si hi havia qualsevol
que afectés els treballadors i treballadores que ho reclamessin a l’empresa ja que el
govern va prendre la decisió d’externalitzar el servei, i per tant, la responsabilitat recau
en l’empresa.
Els treballadors no han iniciat cap mobilització perquè deduïm que el govern ja ha fet
alguna gestió en relació al lloguer de vehicles d’acord amb les peticions que feia en unes
declaracions Martín de Sande, sense ser representant del comitè d’empresa de FCC a
Reus ja que només és el secretari d’UGT del servei de sanejament d’UGT a Tarragona.
Segons el Diari de Tarragona en data 5 de febrer de 2020, “El Ayuntamiento de Reus se
compromete a garantizar el alquilar de nuevos vehículos para la recogida de Basura” ja
que segons el diari, finalment, l’alcalde Carles Pellicer, no tenint cap competència dins
FCC, va decidir reunir-se amb els treballadors i treballadores.
Per tot això, la Candidatura d’Unitat Popular realitzar les següents preguntes:
•

Es va reunir l’alcalde Carles Pellicer amb UGT? I per què ho fa amb Martín de
Sande quan aquest només és el secretari de sanejament de la UGT sense cap
competència al comitè d’empresa de FCC a Reus?

•

Ja hem vist vehicles amb etiquetes de lloguer i amb el nom d’altres municipis
realitzant tasques aquests darrers mesos. A qui se li lloguen els vehicles? A quin
preu?
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•

Portem 2 anys de pròrroga del servei (matisem que per nosaltres són 3 ja que
l’última va en relació a l’ampliació de pròrroga de manera voluntària per part del
govern socialista) i sabem que segons la llei, aquesta procés de pròrroga ha de
ser fiscalitzat per una figura d’una persona supervisora. Qui realitza aquesta
tasca? Quins informes fa? On es poden consultar per escrit aquests informes?

Per part de la Sr. MONTSENY ES DONA RESPOSTA a la pregunta.

Signat electrònicament
Josep Maria Sabate Vidal
29/04/2020

Prec que formula la Sra. Garcia del GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS DE REUS (CS)
referent al tancament del Mercat del Carrilet
"Después de la transformación de la plaza de las Peixateries Velles a inicios de la década
de los años 80, a los minoristas que habían estado ubicados en ese lugar se les ofreció
la alternativa de ocupar un puesto de venta en el nuevo mercado, el Mercado del
Carrilet. La opción para los antiguos paradistas de Peixateries Velles era satisfactoria ya
que el nuevo Mercado del Carrilet disponía de parking gratuito, servicios y 2.300 m 2 de
zona comercial. Era un proyecto que iniciaba su andadura con esperanza y con ilusión,
su objetivo era servir de ariete dinamizador y revitalizador de la zona sur de nuestra
ciudad.
Sin embargo, debido principalmente a la crisis económica y a los cambios en los
modelos de consumo, en los últimos años los paradistas de este mercado han ido
viendo mermadas sus ventas aunque gracias a su constante esfuerzo han conseguido
salir adelante. En el año 2016 el Gobierno anunció que iba a invirtir 18.000€ en un
estudio de mercado que elaboró el Institut Municipal de Mercats de Barcelona sobre el
Mercado del Carrilet con el objetivo de determinar la viabilidad de construir un nuevo
mercado. A finales de mayo de 2018 el Gobierno inició las consultas preliminares para
la futura licitación con grandes operadores comerciales para el nuevo Mercado del
Carrilet con el objetivo de que el operador comercial se hiciera cargo de la gestión.
Antes de las elecciones municipales, el Gobierno publicitó querer ejecutar una actuación
de reforma del Mercado del Carrilet. Declaró que había tenido que ampliar la ronda de
contactos con grandes cadenas de supermercados ya que varias estaban interesadas en
el proyecto. Se anunciaron cuatro medidas concretas en el entorno del Mercado del
Carrilet que consistían en la construcción de un nuevo equipamiento en las que se
emplearon palabras como “Nuevo Mercado”, la reforma de la estación de autobuses,
convertir la calle Rocamora en un boulevard y la creación de una zona verde. Además,
se quería combinar un “Mercado renovado y adaptado” a las nuevas tendencias con una
estación de autobuses “Moderna y funcional”. También preveían construir un edificio de
oficinas, un hotel o viviendas sobre la estación de autobuses.
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AJUNTAMENT DE REUS

Resulta que, después de estas promesas, a día de hoy no existen interesados. El
Gobierno anunció el 5 de febrero de 2020 que las consultas preliminares no
continuarán y comunicó a los quince paradistas actuales que el Mercado del Carrilet
cerrará cuando finalice el contrato de arrendamiento de las paradas, es decir, el 21 de
junio de 2021.

Signat electrònicament
Josep Maria Sabate Vidal
29/04/2020

Desde el Grupo Municipal de Ciudadanos consideramos que, dadas las circunstancias
en las que se han sobredimensionado las medidas que iban a llevarse a cabo en el
mercado y el contraste con el desenlace final que topa con el desamparo en el que se
ven abocados los paradistas del Mercado del Carrilet, y que además se agudiza con la
actual crisis económica, es indispensable que el Gobierno adopte medidas para
incentivar que los paradistas puedan continuar desarrollando su actividad económica.
Por ello, el Grupo Municipal de Ciudadanos de Reus formula los siguientes ruegos:
Primero. Que el Gobierno de Reus lleve a cabo medidas que compensen la situación de
los paradistas del mercado del Carrilet de modo que vuelva a licitar las licencias del
Mercado del Carrilet.
Segundo. Que en última instancia, en el supuesto de que no sea viable la nueva
licitación, los paradistas del Mercado del Carrilet tengan prioridad sobre las personas
que concurran a la licitación de las paradas vacías del Mercado Central.
Per part del Sr. PRATS ES DONA RESPOSTA al prec.

Prec que formula el Sr. Marcos del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES
DE CATALUNYA – CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP) en relació a l'ús de
calderes de biomassa.
"Fruit d’una moció del PSC aprovada al Ple, l’Ajuntament de Reus s’ha compromès
institucionalment amb els Objectius de desenvolupament Sostenible (ODS) de l’ONU.
L’anunci d’instal·lar plaques fotovoltaiques a totes les escoles de la ciutat, amb l’objectiu
de promoure l’ús de fonts d’energia alternatives i fer disminuir l’ús d’energies fòssils va
en aquesta línia. Però cal fer passos més enllà.
Ell Consell Comarcal del Baix Camp treballa en l’ús de biomassa pel que fa a calefacció i
aigua calenta i, recentment, va aprovar al novembre de 2019 fer una ampliació de les
instal·lacions per fer una planta de biomassa, que preveu enllestir l’any vinent.
Ja hi ha alguns municipis de la comarca que treballen amb l’energia de la biomassa,
però l’Ajuntament de Reus no s’ha pronunciat al respecte.
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Per tot l’exposat formulem aquest prec:
Que l’Ajuntament de Reus utilitzi calderes de biomassa quan hagi de renovar les
calderes de calefacció i aigua calenta a les instal·lacions municipals, podent així fer ús
d’una font d’energia renovable i de proximitat, per tal de treballar en la línia dels
Objectius de desenvolupament Sostenible.
Per part del Sr. RUBIO ES DONA RESPOSTA al prec.
Signat electrònicament
Josep Maria Sabate Vidal
29/04/2020

Pregunta que formula el Sr. Fort del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS
SOCIALISTES DE CATALUNYA – CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP)en relació a la
declaració de Ciutats Amigues de la Infància.
"L’Ajuntament de Reus s’ha adherit a la Declaració de Colònia d’Alcaldes i Alcaldesses de
Ciutats Amigues de la Infància. Impulsada per l’UNICEF, insta el món local a treballar en
pro dels drets de la infància i millorar el benestar dels nens, nenes i adolescents i joves.
La declaració insta a l’accés dels nenes, nenes, adolescents i joves a uns serveis bàsics
de qualitat, un entorn segur, protegit i net; gaudir de la vida familiar, el joc i l’oci, etc. I
per aconseguir aquests objectius, demana el compromís de demostrar resultats
concrets, sostenibles i mesurables; promoure la participació significa i inclusiva dels
nenes i nenes; i eliminar la discriminació contra els nenes, nenes i joves en les polítiques
i les accions. En definitiva, que tots els nenes i nenes assoleixin el seu ple potencial en
condicions d’equitat.
Tot fa preveure que el nombre actual d’educadors socials de que disposa l’Ajuntament
de Reus resulta insuficient per poder desplegar les accions que recull la declaració i
assolir els objectius fixats.
Per tot l’exposat formulem aquestes preguntes:
Quants educadors socials té l’Ajuntament de Reus en aquests moments dedicats
exclusivament a infants i adolescents en situació de risc i quants dedicats a prevenció?
(Sense comptar el que treballen en l’àmbit comunitari, que no realitzen intervenció amb
la dedicació que requereix el desplegament de les accions de la Declaració.
El govern té la voluntat d’incorporar nous educadors socials dedicats a la prevenció i a
l’atenció d’infants i adolescents en situació de risc per tal de poder assolir els objectius
que marca la Declaració?
Per part de la Sra. VILELLA ES DONA RESPOSTA a les preguntes.
46

Aquest document ha estat signat electrònicament amb data 29/4/2020
L'autenticitat d'aquest document es pot comprovar a https://serveis.reus.cat/cve mitjançant el CVE: 20204A5E08573B971CDAD9CD3654E41B468E8BA6DA350429115014

AJUNTAMENT DE REUS

I, sense més assumptes a tractar, s'aixeca la sessió, de la qual, com a secretari en
funcions, estenc aquesta acta amb el vistiplau de l’alcalde president.
L’alcalde

El secretari en funcions

Signat electrònicament
Josep Maria Sabate Vidal
29/04/2020

47

Aquest document ha estat signat electrònicament amb data 29/4/2020
L'autenticitat d'aquest document es pot comprovar a https://serveis.reus.cat/cve mitjançant el CVE: 20204A5E08573B971CDAD9CD3654E41B468E8BA6DA350429115014

