ESBORRANY ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE REUS
Núm: 03/2020
Caràcter: Extraordinària
Data: 03/04/2020
Horari: 12:18h a 15:23h
Lloc: Telemàtica
Hi assisteixen:
Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
28/04/2020

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
Sandra Guaita Esteruelas
Ricardo López Vázquez
Noemí Llauradó Sans
Marta Llorens Pérez
Daniel Marcos Cruz
Andreu Martín Martínez
Ana Isabel Martínez Serrano
Raúl Meléndez Marfil
Hipòlit Monseny Gavaldà
Maria Teresa Pallarès Piqué
Mònica Pàmies Flores
Maria del Carmen Pozuelo Blanco
Carles Prats Alonso
Daniel Recasens Salvador
Daniel Rubio Angosto
Òscar Subirats Torrebadell
Dolors del Mar Vázquez Pérez
Montserrat Vilella Cuadrada
Assisteixen també:
Jaume Renyer Alimbau, secretari general
Baldomero Rovira López, interventor
Josep Maria Sabaté Vidal, vicesecretari

ORDRE DEL DIA
1. Ratificació de la concurrència de circumstancies i necessitat de celebrar de forma
telemàtica aquesta sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament de Reus.
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2. Donar compte dels Bans i Decrets de l’Alcaldia adoptats en relació a l’Estat d'Alarma
declarat pel Govern de l'Estat i el d'Emergència declarat per les autoritats de la
Generalitat de Catalunya.
3. Donar compte de l’adhesió de l’Alcaldia de l’Ajuntament de Reus al Manifest dels
ens locals davant la crisi del Coronavirus.
4. Ratificació dels Decrets de l’Alcaldia núm. 2020005057 i 2020005058 del Servei
d’Aprovisionaments, Contractació i Patrimoni, relatius al contracte de neteja viària i
recollida de residus municipals.
Benestar Social i Ciutadania
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5. Salut i Ciutadania. Ratificació de l’addenda de modificació puntual del Conveni
regulador de les diferents operacions i actuacions entre l'Administració de la
Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Reus amb la finalitat de reordenar el
sistema públic de salut de Reus i la seva àrea d'influència.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
Les intervencions orals realitzades en aquesta sessió per l’alcalde, regidors
i, en el seu cas, el secretari i l’interventor als diferents punts de l’ordre del
dia assenyalats a l’acta amb "ES PRODUEIX DEBAT" o "INTERVENCIÓ
DE........" o " ES DONA RESPOSTA" estan contingudes en suport digital àudio
autenticat, amb la incorporació de la signatura d’aquesta Secretaria
General. Una vegada aprovat l’esborrany de l’acta d’aquesta sessió, les
esmentades intervencions orals quedaran incorporades automàticament a
l’acta, formant part, d’una manera intrínseca i indissoluble, de l’esmentat
document administratiu, d'acord amb els articles 26, 36, 70.2, 71 i 80.2 de la
Llei 39/2015 d'1 d'octubre sobre procediment administratiu comú de les
administracions públiques, articles 17 i 18 de la Llei 40/2015 d'1 d'octubre
de règim jurídic del sector públic, i l'article 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 comproven per part de la secretaria
general els requisits tècnics legals per a la valida constitució telemàtica del Ple
i es passen a tractar els temes següents:
1. Ratificació de la concurrència de circumstancies i necessitat de celebrar de
forma telemàtica aquesta sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament de
Reus.
El Sr. PELLICER EXPLICA EL TEMA.
A continuació ES PRODUEIX LA INTERVENCIÓ DE LA SRA. LLORENS I DEL SR. MARTIN
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova amb 24 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, Guaita, Marcos, Pozuelo i Fort); (CS): Sra./Srs., García, López, Meléndez i
(A): Sr. Rubio i Sra. Vázquez ) i 3 abstencions (CUP) Sres.: Llorens, Fernàndez i Pàmies).
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Es fa constar que els vots han estat recollits de forma electrònica, llevat dels
corresponents al Sr. Fort i el Sr. Montseny, que a causa d’incidències tècniques han
manifestat verbalment el sentit del seu vot, donant-ne fe el secretari general.
2. Donar compte dels Bans i Decrets de l’Alcaldia adoptats en relació a
l’Estat d'Alarma declarat pel Govern de l'Estat i el d'Emergència declarat per
les autoritats de la Generalitat de Catalunya.
«Vist el que disposa l'article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, en relació a les
competències i facultats que corresponen a l’Alcalde, en especial la de dictar bans i
vetllar perquè es compleixin.
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En conseqüència es dona compte al Ple dels Bans i Decrets de l’Alcaldia adoptats en
relació a l’Estat d'Alarma declarat pel Govern de l'Estat i el d'Emergència declarat per
les autoritats de la Generalitat de Catalunya.", que es reprodueixen seguidament:
"B A N 01/2020
Tenint en compte les resolucions adoptades pel Departament d’Interior i del
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, davant la situació actual de
l'epidèmia del SARS-CoV-2 i la seva evolució, i amb l'objectiu de reforçar-ne la
contenció, procedeix fer publiques per part de l’Ajuntament de Reus les següents
disposicions:
1. Recordar i fer avinent a la ciutadania d’acord amb la Resolució del Departament de
Salut SLT/704/2020, d'11 de març (DOGC de 11.03.2020), que resulta preceptiu,
a) Que els esdeveniments esportius, professionals i no professionals que se celebrin a
la ciutat s'han de realitzar a porta tancada, excepte aquells en què hi participin
menors d'edat, que hi poden anar acompanyats.
b) Que es suspenguin o ajornin les activitats col·lectives en espais tancats o oberts
que impliquin una concentració superior a 1.000 persones. En els casos en què
aquestes activitats es desenvolupin en espais amb aforaments inferiors a les 1.000
persones, es poden celebrar únicament si només s'ocupa un terç de l'aforament
màxim autoritzat, amb l'objectiu de garantir un espai de separació adequat entre els
participants. Aquestes mesures de restricció s'apliquen a activitats d'espectacles
públics, recreatives i qualssevol altres d'oci, culturals, religioses o similars, amb
independència que siguin ofertes per un titular, explotador o organitzador públic o
privat.
Són responsables del compliment d'aquestes mesures preventives, amb subjecció al
règim sancionador previst a la Llei 18/2009, del 22 d'octubre, de salut pública, les
persones titulars, explotadores o organitzadores de les activitats esmentades.
2. Disposar que a totes les oficines municipals que atenen directament la ciutadana:
a) Es prendran mesures amb caràcter preventiu per tal de garantir la distància de
seguretat mínima entre persones que recomanen les autoritats sanitàries.
b) Es treballarà per evitar les aglomeracions a les sales d’espera i espais comuns.
c) Es reprogramaran les cites prèvies i s’espaiarà més el temps entre les visites per
evitar aquestes aglomeracions.
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d) També pel mateix motiu, es repartirà l’atenció presencial del padró entre l’OAC de
l’Ajuntament i les dependències de l’Antic Hospital.
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3. Disposar que en relació a les activitats, equipaments i serveis municipals:
a) Se suspendrà la programació prevista als dos teatres públics de la ciutat: Teatre
Fortuny i al Teatre Bartrina.
b) Es tancaran els 5 Casals municipals de la Gent Gran durant, de moment, 15 dies, en
tractar-se d’equipaments adreçats a un col·lectiu de risc.
c) Se suspendran les activitats, cursos i tallers programats als 6 Centres Cívics de Reus
per un període inicial de 15 dies. No obstant, les instal·lacions romandran obertes i es
mantindrà el servei ordinari, respectant les mesures de protecció contingudes al punt
1 d’aquest ban.
d) També se suspendran totes les activitats culturals programades en equipaments
municipals, com Biblioteques, Museus, Casals, Mas Pintat etc. que no siguin essencials
per al funcionament ordinari d’aquests equipaments. En aquests casos, també es
mantindrà el servei d’atenció ordinari, respectant les mesures de protecció
contingudes al punt 1 d’aquest ban.
e) Es prendran mesures per limitar l’aforament als principals equipaments públics:
Biblioteques, Museus i Gaudí Centre prioritàriament.
f) També es suspèn provisionalment, de moment per un període de dues setmanes, els
Mercats dels Marxants, tant a la zona del Mercat Central com a la del Carrilet, així com
el de Brocanters.
g) S’ extremaran les mesures de neteja i desinfecció diària al transport públic
municipal.
4. Aquestes mesures seran aplicables des d’avui 12 de març per un termini de 15 dies,
i podran ser prorrogades o modificades, en funció de l’evolució de les actuals
circumstancies i de les disposicions i recomanacions emeses pel Departament de Salut
i d’Interior de la Generalitat de Catalunya que seran oportunament posades en
coneixement de la ciutadania mitjançant un nou ban.
5. Requerir de la ciutadania i de les treballadores i treballadors municipals la
col·laboració, solidaritat i responsabilitat necessàries perquè les mesures més amunt
esmentades siguin plenament efectives.»
«B A N 02/2020
Tenint en compte les resolucions adoptades pel Departament d’Interior i del
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, davant la situació actual de
l'epidèmia del SARS-CoV-2 i la seva evolució, i amb l'objectiu de reforçar-ne la
contenció, procedeix fer públiques, per part de l’Ajuntament de Reus, les següents
disposicions noves i que s’afegeixen a les previstes en el ban anterior, publicat en
data 12 de març de 2020:
1. Disposar per a totes les oficines municipals que atenen directament a la
ciutadana:
a) Reforç de l’atenció telefònica a través del 010 i el 977010010 per evitar els
desplaçaments a les oficines d’atenció ciutadana.
b) Les oficines d’atenció ciutadana únicament atendran una persona per taula.
c) Es reprogramaran els cites prèvies ja concertades.
d) S’habilita el registre d’entrada general telemàtic en totes les oficines d’atenció;
i també s’habilita el tràmit de sol·licitud general.
2. Disposar en relació a les activitats, equipaments i serveis municipals:
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a) Tancament de les instal·lacions esportives municipals.
b) Tancament dels equipaments culturals i els museus de la ciutat.
c) Tancament dels equipaments turístics i suspensió de les activitats en els
següents espais: Gaudí Centre, Pavelló dels Distingits de l’Institut Pere Mata, el
Campanar i Estació analògica.
d) Es limita l’aforament a les sales de vetlla del Tanatori municipal; i a les
cerimònies funerals també es limita l’aforament i no es passarà el condol.
3. Aquestes mesures seran aplicables des d’avui 13 de març, per un termini de 15
dies, i podran ser prorrogades o modificades, en funció de l’evolució de les actuals
circumstancies i de les disposicions i recomanacions emeses pel Departament de Salut
i d’Interior de la Generalitat de Catalunya que seran oportunament posades en
coneixement de la ciutadania mitjançant un nou ban.
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4. Requerir de la ciutadania i de les treballadores i treballadors municipals la
col·laboració, solidaritat i responsabilitat necessàries perquè les mesures més amunt
esmentades siguin plenament efectives.»
«DECRET_2020004925 serveis imprescindibles Ajuntament
Vist el comunicat d’activació de fase d’emergència del Pla d’actuació del «PROCICAT»
per emergències associades a malalties transmissibles emergents de potencial risc,
emès pel Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT), d’acord amb les
conclusions del Comitè Tècnic de seguiment del Pla esmentat.
Considerant les mesures preventives i de contenció adoptades per part del
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya davant la situació actual
d’epidèmia declarada pel SARS-CoV-2, mitjançant resolució SLT/704/2020, d’11 de
març de 2020 i les disposicions adoptades per l’Alcaldia d’aquesta Corporació,
mitjançant ban.
Vista la instrucció 2/2020, d’11 de març, sobre mesures preventives, de protecció i
organitzatives d’aplicació al personal al servei de l’Administració de la Generalitat de
Catalunya amb motiu del coronavirus SARS-CoV-2, per la qual s’adopten mesures
específiques dirigides als centres de treball per tal de garantir el funcionament regular
dels serveis públic i, alhora, preservar la salut dels empleats públics.
Atès que per garantir la continuïtat de la prestació del servei públic, i en el marc d’un
pla de contingència, cal identificar quins són els serveis essencials o estratègics i
habilitar les mesures de reorganització interna, havent d’establir règim de torns,
horaris especials o prestació de servei en la modalitat de teletreball, amb caràcter
temporal, i que estendrà la seva vigència en funció de l’evolució de la situació
epidemiològica i d’acord amb les instruccions o directrius de l’autoritat sanitària.
Considerant el que disposa l’apartat 3.4.1 del Pla d’actuació de PROCICAT per
emergències associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc,
aprovat per acord GOV/30/2010, de 26 de febrer, segons el qual «les funcions dels
municipis han d’anar dirigides a garantir la prestació dels serveis imprescindibles per
al funcionament del municipi».
Atès que el comitè d’Emergències de l’Ajuntament de Reus considera que s’han de
prendre mesures necessàries per tal mantenir els serveis públics bàsics municipals.
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Vist tot el que precedeix i la legislació aplicable, i de conformitat amb les atribucions
que em confereix l’article 53.1 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.
HE RESOLT:
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PRIMER.- Per tal de tenir l’adequada previsió en funció de l’evolució de la situació
epidemiològica i d’acord amb les instruccions o directrius de les autoritats sanitàries i
les de protecció civil, per tal de garantir la continuïtat dels serveis públics essencials o
estratègics de l’administració municipal i vetllar pel compliment de les instruccions i
mesures preventives i per assegurar la salut dels empleats públics, acordo decretar la
situació de serveis imprescindibles de l’Ajuntament de Reus, a partir de l’endemà de la
signatura del present decret fins a la derogació, revisió o modificació d’aquesta
resolució.
Aquests serveis, a més dels membres del Comitè d’Emergències de l’Ajuntament de
Reus i del servei que per torns corresponguin a la Guàrdia Urbana de Reus i les
Brigades Municipals, s’estableix segons el següent detall:
Gabinet d’Alcaldia:
Marc Just Mallafré
Elena Durà Estradé
Comunicació Corporativa:
Mònica Just Rosals
Eduard Vallès Vives / Susana Bahillo González
Gerència de Serveis Generals:
Josep Solé Tarragó
Anna Valls Gràcia
Gerència de Serveis Territorials:
Gabriel Bosques Sánchez
Aurora Ortiz de Landázuri
Gerència de Serveis a la Persona:
Anna Puigdomènech Romero
Isabel Rodríguez Bellanco
Secretaria General:
Jaume Renyer Alimbau
Josep Maria Sabaté Vidal
Manuela Arroyo López
Cristina Cayetano Gispert
Assessoria jurídica:
Josep Alberich Forns
Natàlia Gallardo Ingle
Coordinació Empreses municipals i defensa jurídica:
Núria Puig Masanés
Gerard Juanpere Toral
Intervenció municipal:
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Baldomero Rovira López
Josep Jaume Mateu Beà
Maria Teresa Poblet Rosich
Joan Maria Martí Magriñà
GEP:
Elisabet Olesti Gou
Mariona Aymamí Besora / Leonor López Sánchez
Mar Vilarrubias Orpella / Mario Fernández González
UGEO:
Conxa Tomàs Aguilar
Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
28/04/2020

UGAPE:
Rosa Navalls Mesa
Rendes i Inspecció:
Josep Maria Ballbé Pijoan
Alicia Moreno Palomo
Tresoreria:
Salvador Serramià Fernández
Luís Alberto Rodríguez Merayo
Francesc Xavier Torres Olivé / Consuelo Requena Díaz
Recaptació/SAIC:
Josep Vicent Muñoz Carrasquer
Mª Teresa Reina Córdoba
Antonio Arenas Rodríguez
Cadastre:
Andreu Ginesta Benages
Recursos Humans:
Montserrat Anna Esteve Masip
Susana Campíñez Valencia
Antonia Gómez Peña
Inés Porras Plazuelo
STIT:
Oscar Hellín Escribano
Albert Forns Verge
Andreu Retamero Pallarès
Jaume Grau Amenós
Nicolás Mantilla Simón
Josep Besora Cabré
Eloi Rios Vallvé
Sergi Sabaté Sardà
Aprovisionaments, Contractació i Patrimoni:
Jordi Voltas Francisco
Ricard Camprubí Magriñà
Francesca Aran Egea
Marc Savall Pujol
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Urbanisme / Arquitectura /Planificació / Enginyeria:
Montserrat Torné Homs
Linus Ollé Pocurull
Marta Garcia Anduiza
Pilar Carbassa Torres
Pere Jornet Corbella

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
28/04/2020

Oficina d’Atenció Ciutadana:
Josepa Vidiella Salvadó
Maria José Garrido Garrido
Carme Manrique Foguet
Marta Boix Isern
Sara Querol Ripollès
Oficina Tècnica Empresarial:
Immaculada Fernández Silva
Anna M. Cabrera Comes
Oficina d’Habitatge:
Adela Blasi Casal
Control d’Enllumenat:
Juan Manuel Zaguirre Fernández
Edgar Roselló Garsavall
Gerard Vilalta Mallafrè
Control de Neteja i recollida:
Ramon Castellví Andreu
Joan Carles Muñoz Brull
Control d’Energia:
Ramon Castellví Andreu
Salut Pública:
Pere Líndez Borràs
Cándido Álvarez Oneca
Benestar social:
Consuelo Collado Bernal
Cèlia Asens Jiménez
Ester Ribé Civit
Carme Mendiola Martin
Tania Cuadrado Espinosa
Pilar Martínez Vingut
Montserrat Bartolomé Cedó
Eulàlia Barceló Pallach
SEGON: S’hauran d’habilitar els mitjans adequats per a facilitar el teletreball, per tal
que la presència a les dependències municipals o als departaments als quals
pertanyin els empleats/es indicats sigui la imprescindible.
TERCER: Requerir a les divisions de Reus Serveis Municipals, S.A., Aigües de Reus i
Serveis Funeraris, Reus Transport Públic i Reus Mobilitat i Serveis (en aquest cas, pel
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que fa al Mercat Central i pàrquings) per a què estableixin als seus respectius serveis
operatius imprescindibles, per al funcionament dels serveis que tenen confiats.
QUART: Informar a través de la CECOPAL als organismes competents de la situació en
la qual es troben els serveis imprescindibles per al funcionament del municipi, així
com l'estat de prestació dels subministraments bàsics i d'altres serveis
imprescindibles i, en el seu cas, dels canvis que es produeixin en el nivell
d’operativitat, tant a escala ascendent com descendent.
CINQUÈ: Comunicar aquesta resolució a totes les persones afectades, per tal que
restin assabentades i puguin acreditar aquesta condició davant de qualsevol persona
o autoritat.»
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«DECRET URGENT_ 2020004929 complementari del serveis imprescindibles
Ajuntament
Atès que per decret d’alcaldia 2020004925 de data 13-03-2020 es va acordar decretar
la situació de serveis imprescindibles de l’Ajuntament de Reus, per tal de garantir la
continuïtat dels serveis municipals
Atenent a l’evolució dels esdeveniments en relació a les mesures davant la situaci ó
actual d’epidèmia declarada pel SARS-CoV-2 i atès que el comitè d’Emergències de
l’Ajuntament de Reus considera que cal activar les mesures previstes al decret
esmentat al paràgraf anterior per garantir el funcionament essencial dels serveis
públics i, alhora, preservar la salut dels empleats públics i la població en general.
Vist tot el que precedeix i a l’empara de la legislació aplicable, i de conformitat amb
les atribucions que em confereix l’article 53.1 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.
RESOLC,
PRIMER: Que el personal al servei de l’Administració municipal no inclòs en la relació
de personal dels serveis imprescindibles fixada en el Decret d’alcaldia 2020004925
de data 13-03-2020, a partir de dilluns, seguint les recomanacions de limitació de
desplaçaments, no haurà d’acudir a les dependències municipals on presta els seus
serveis.
SEGON: Aquest personal restarà no obstant en tot moment a disposició de
l’Administració municipal per tal d’atendre les necessitats que es derivin de la situació
excepcional a la qual obeeix la mesura adoptada, a través dels respectius caps.
TERCER: Amb aquesta finalitat es podrà habilitar els mitjans adequats per a facilitar el
teletreball o requerir si fos necessari la presència a les dependències municipals o
atendre els serveis als quals pertanyin.
QUART: Afegir als serveis imprescindibles de l’Ajuntament de Reus establerts per
decret d’alcaldia 2020004925 de data 13-03-2020, els següents:
Logística: Joan Barrabeig Dols.
STIT: Ramon Salas Flores i Rubén Martínez López
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CINQUÈ: Pel que fa al personal inclòs en els serveis imprescindibles fixats en el decret
d’alcaldia 2020004925 de data 13-03-2020, i en aquest mateix decret haurà d’acudir
a les oficines municipals respectives a fi d’establir amb els seus respectius caps les
seves condicions de treball.»
El Sr. PELLICER EXPLICA EL TEMA.
Els membres del Ple es donen per assabentats.
3. Donar compte de l’adhesió de l’Alcaldia de l’Ajuntament de Reus al
Manifest dels ens locals davant la crisi del Coronavirus.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
28/04/2020

«Vist el que disposa l'article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, en relació a les
competències i facultats que corresponen a l’Alcalde.
En conseqüència es dona compte de l’adhesió de l’Alcaldia de l’Ajuntament de Reus al
«Manifest dels ens locals davant la crisi del Coronavirus", que es reprodueix
seguidament:

"ADHESIÓ AL “MANIFEST
CORONAVIRUS”.

DELS

ENS

LOCALS

DAVANT

LA

CRISI

DEL

Atesa la situació creada per la pandèmia del Covid-19, l’Associació Catalana de
Municipis i Comarques(ACM), l’Associació de Micropobles de Catalunya i la Federació
de Municipis de Catalunya (FMC) han acordat un manifest conjunt per exposar la
posició i les demandes del món local català davant l’actual moment de dificultat, al
qual manifest demanen l’adhesió dels ens locals del nostre país.
Com alcalde de l'Ajuntament de l'Ajuntament de Reus,
PRIMER: Subscric el següent MANIFEST DELS ENS LOCALS DAVANT LA CRISI DEL
CORONAVIRUS” que es transcriu a continuació :
“Els ens locals de Catalunya, les alcaldesses i alcaldes, les regidores i regidors, davant
la crisi generada pel contagi del COVID-19, volem adreçar el present manifest a la
ciutadania, i també a la resta d’administracions, amb el convenciment que hem d’unir
esforços per superar l’actual situació.
Catalunya està vivint una situació excepcional. Dia rere dia comprovem les
conseqüències de la pandèmia del COVID-19 en les nostres vides, i l’abast estructural
que aquesta té i tindrà en el present i futur de la nostra societat. Estem davant d’un
moment transcendent de la nostra història, i hem d’estar-hi a l’alçada des de la
responsabilitat col·lectiva i individual. Per aquest motiu, hem de començar insistint a
la ciutadania que compleixi amb les indicacions que les autoritats sanitàries i, en
general, les institucions estem dictant per a la prevenció i eradicació del COVID-19.
La nostra principal prioritat ha de ser tallar de manera efectiva la cadena de
transmissió del virus. Per aconseguir-ho, cal un confinament estricte. Cal que tothom
es quedi a casa seva amb l’excepció només d’aquelles persones que treballen en
serveis establerts com a essencials. Només amb aquest confinament efectiu, amb la
col·laboració i solidaritat de tothom, podrem frenar la propagació d’aquesta pandèmia.
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Des del món local, demanem a les administracions supramunicipals que les mesures
que s’estan prenent a curt termini tinguin com a eix central i com a prioritat la salut
de les persones, en especial les més vulnerables al virus, i l’adequació de les
infraestructures sanitàries per tal que el personal dels centres hospitalaris puguin
desenvolupar la seva tasca amb garanties.
És evident que és el moment d’estar més que mai al servei de la ciutadania. Per una
banda, al costat de les persones que abans de la crisi del COVID-19 ja eren
vulnerables i que rebien l’ajut de les administracions en tots els àmbits. En aquest
sentit, s’han de reforçar aquestes línies d’actuació i, alhora, habilitar mitjans de
pagament no presencials dels ajuts per evitar l’exposició de la ciutadania i dels
professionals de l’àmbit social al contagi.
Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
28/04/2020

Per altra banda, també hem d’estar al costat de totes aquelles persones que, com a
conseqüència d’aquesta crisi, es quedaran sense feina. Per aquest motiu, s’ha de
dotar de recursos i ajuts per emparar a les famílies que ho necessiten. Només des
d’una visió sensible amb les persones i els col·lectius més vulnerables podrem garantir
una sortida real d’aquest context de crisi.
Paral·lelament, i en l’àmbit econòmic, cal legislar per crear les condicions idònies per a
què els autònoms, les petites i mitjanes empreses i, en general, el teixit productiu del
nostre país pugui tenir un horitzó de recuperació ràpida amb els menors costos
possibles per tornar a la normalitat quan abans millor. No podem permetre que
algunes empreses i comerços no tornin a obrir. Des de les administracions
competents, cal ser contundents per enfortir la reactivació econòmica del nostre teixit
empresarial.
Els ens locals som l’administració més propera a la ciutadania, la primera porta
d’accés a les demandes i a les necessitats dels veïns i veïnes, i els qui administrem i
executem la majoria de les decisions preses per altres administracions. En aquests
moments, més que mai, cal una millor coordinació, des de la complicitat i lleialtat
institucionals. És en aquest sentit que necessitem disposar d’instruments efectius per
a donar resposta a la globalitat de les situacions que està generant aquesta crisi.
Per aquest motiu, i en benefici dels veïns i veïnes dels pobles i ciutats de Catalunya,
des del món local reclamem poder mobilitzar el superàvit disponible del 2019 sense
limitacions, així com flexibilitzar les directrius de la regla de la despesa i l’estabilitat
pressupostària; anul·lar totes les mesures que encara queden de la LRSAL que limiten
l’autonomia local; garantir les aportacions previstes de les administracions
supramunicipals per a l’any 2020 i poder-les ampliar per les noves necessitats que
generarà la crisi; contractar persones sense les actuals limitacions, especialment per a
donar resposta als nous usuaris de serveis socials que tenim ja avui; redefinir els
programes destinats a actuacions municipals o els nous programes de finançament
europeu del període 2021-2027.
És a dir, cal que la normativa que ens afecta als ens locals ens empoderi, de manera
que puguem tenir al nostre abast les eines i la capacitat d’adaptació necessària per a
les exigències que haurem de fer front en els propers mesos i anys com a
conseqüència de la paràlisi del COVID-19.
De fet, la crisi del coronavirus és i serà el repte més gran que hem tingut en molts
anys. Ens posa a prova com a persones, però posa especialment a prova el nostre
esperit comunitari. La ciutadania dels pobles, els municipis i les ciutats de Catalunya
hem d’actuar conjuntament per a poder superar aquest repte. Estem convençuts que
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ens en sortirem i, per això, mirant l’horitzó i entenent aquesta crisi també com una
oportunitat per a fer una societat més justa, pròspera i cohesionada, volem fer una
crida a les institucions supramunicipals: aquest futur l’hem de construir des de la
coresponsabilitat real i efectiva.
Els governs locals no som només uns receptors i executors de les polítiques europees,
estatals o nacionals. Volem ser escoltats, compartir els reptes i prendre decisions des
del diàleg i l’acord. El ens locals podem i volem ser corresponsables de les decisions
estructurals que s’han de prendre per a redreçar l’actual situació i afrontar el futur. La
nostra proximitat amb la ciutadania, també en aquesta situació que estem patint i
vivint actualment, ens fa tenir una especial coneixement i sensibilitat sobre quines són
les necessitats, els neguits i les aspiracions de les nostres comunitats locals. Volem
participar de la construcció d’aquest nou futur.
Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
28/04/2020

Finalment, volem mostrar el nostre suport i el nostre condol més sentit a les persones i
famílies que han perdut els seus éssers estimats; i el nostre ànim als qui s’han
contagiat pel COVID-19 i s’estan a casa o als hospitals.
Al mateix temps, volem agrair sincerament a totes les persones que treballen en
serveis essencials per a garantir que donem resposta com a societat en moments
difícils, especialment a totes i tots els professionals sanitaris i als equips d’emergència
que, de manera exemplar, treballen dia i nit, incansablement, per revertir aquesta
situació. L’esperit de tota aquesta gent és el que ha de conduir a mirar al futur amb
esperança. Ens en sortirem!”
SEGON: Em comprometo així mateix a donar compte d'aquesta adhesió al Ple de
l'Ajuntament en la propera sessió que se’n celebri.
TERCER : A donar-ne també publicitat a través de la web municipal.
QUART: I a comunicar aquesta adhesió a les entitats municipalistes que han subscrit el
manifest, al Govern de la Generalitat de Catalunya i al Govern de l’Estat.»
El Sr. PELLICER EXPLICA EL TEMA.
EL Sr. PELLICER pregunta si algun dels membres de la Corporació vol intervenir.
Demana la paraula i ES PRODUEIX LA INTERVENCIÓ del SR. MARTÍN.
Finalitzada la intervenció del SR. MARTÍN ES PRODUEIX LA INTERVENCIÓ DEL SR.
PELLICER
Els membres del Ple es donen per assabentats.
4. Ratificació dels Decrets de l’Alcaldia núm. 2020005057 i 2020005058 del
Servei d’Aprovisionaments, Contractació i Patrimoni, relatius al contracte de
neteja viària i recollida de residus municipals.
«Es dona compte i proposa al Ple la ratificació dels Decrets de l’Alcaldia núm.
2020005057 i 2020005058 relatius al contracte del servei de neteja viària i recollida
de residus municipals que disposen el següent:
"Decrets de l’Alcaldia núm. 2020005057
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Atès que en data 1 de gener de 2010, es va formalitzar el contracte administratiu amb
l'empresa FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA (FCCSA), per a la gestió
de servei públic, mitjançant concessió administrativa, relatiu al servei de neteja de
l'espai públic i de recollida de residus municipals.
Atès que en el pacte segon del referit contracte s’estipulà que la durada inicial,
d’acord amb els termes previstos a l'apartat I.5 del quadre de característiques del
contracte del plec i els articles 23 i 254 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de
Contractes de Sector Públic (en endavant, LSCP), s’establia en un termini inicial de
vuit (8) anys a comptar des de la data de formalització del contracte, i que es podia
prorrogar fins a una (1) anualitat més.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
28/04/2020

Atès que en data 29 d'abril de 2011, es va formalitzar una modificació del contracte
de referència, com a conseqüència d'un conjunt de modificacions contractuals
proposades per Informe de l'Àrea de Medi Ambient, i aprovades per acord de Ple de
data 15 d'abril de 2011.
Atès que en el pacte quart de l'esmentada modificació, de 29 d’abril de 2011, es va
establir una pròrroga del contracte per un any més, fins el dia 31 de desembre de
2018, per atenuar l'import en concepte d'amortització i finançament, allargant el
període d’amortització un any mes.
Atès que en l’apartat I.5 del quadre de característiques del contracte que consta al
plec, i en el pacte segon del referit contracte de data 1 de gener de 2010, abans
esmentats, es va establir que a l'acabament del contracte el contractista ha de prestar
el servei fins que, realitzada una nova licitació, el nou adjudicatari es faci càrrec del
servei o es gestioni directament per la Corporació.
Vist que l'article 235 apartat a) del Decret 179/1995 de 13 de juny, pel qual s’aprova
el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS) estableix que en cas
d'extinció normal del contracte, el contractista ha de prestar el servei fins que un altre
es faci càrrec de la gestió.
Vist que en data 31 de desembre de 2018 finalitzà el termini de durada previst de
l'esmentat contracte, i s’estaven duent a terme els treballs de preparació de la
documentació que regiria la nova licitació del servei de neteja de l'espai públic i de
recollida de residus municipals.
Vist l'informe del Cap de serveis de Medi Ambient, de data 6 de novembre de 2018, en
el qual es va posar de manifest la necessitat de prorrogar fins a nova adjudicació
l’esmentat contracte.
Vist que per Decret número 2018015600 d'Alcaldia de data 7 de novembre de 2018,
es va aprovar incoar expedient de pròrroga del contracte del servei de neteja de
l'espai públic i de recollida de residus municipals donar i es va atorgar tràmit
d'audiència a l'empresa contractista, per tal que en un termini de 10 dies hàbils, a
comptar des de l'endemà de la notificació, formulés les al·legacions que considerés
pertinents.
Vist que l'empresa FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA (FCCSA), en data
7 de novembre de 2018, va rebre la notificació de l'esmentat decret.
Vist que l'empresa FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA (FCCSA), en data
21 de novembre de 2018, va presentar escrit al registre general d'entrada (número
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registre 54743), demanant una ampliació de 5 dies hàbils del termini per fer
al·legacions.
Vist que l'empresa FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA (FCCSA) en data
28 de novembre de 2018 va presentar, al registre general d'entrada (número registre
55770), un escrit amb al·legacions a la pròrroga del contracte del servei de neteja de
l'espai públic i de recollida de residus municipals.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
28/04/2020

Vist que en base a l'informe del Cap de Serveis de Medi Ambient, de data 5 de
desembre de 2018, sobre el contingut de les al·legacions presentades per FCCSA, i
l’informe complementari a l’anterior de data 10 de desembre de 2018, es va acordar
per part del Ple de la Corporació, en sessió de data 27 de desembre de 2018, aprovar
la pròrroga, fins a nova adjudicació, del contracte del servei de neteja de l'espai públic
i de recollida de residus municipals, formalitzat en data 1 de gener de 2010, amb
l'empresa FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA (FCCSA), establint-se en
l’esmentat acord un pressupost anual màxim estimat, pel 2019, de 11.093.291,83
euros, i els següents termes pel que fa al màxim sobrecost estimat:

Vista l’escriptura pública del Notari de Madrid, Sr. Celso Méndez Ureña, de data 5 de
setembre de 2019, aportada per l’empresa FCCSA, per la qual es realitza la segregació
d’una unitat econòmica de FCCSA, a favor d’una altra societat beneficiària, FCC Medio
Ambiente SA, comportant que la unitat econòmica independent del negoci de serveis
mediambientals (recollida, neteja viària, eliminació de residus, entre d’altres), es
segrega de FCCSA a favor de FCC Medio Ambiente SA, d’acord amb els termes que
figuren en el projecte de segregació que s’uneix a l’escriptura, i quedant FCC Medio
Ambiente SA subrogada en tots els drets i obligacions de FCCSA, amb efectes a partir
del dia 1 d’octubre de 2019.
Vist que l’empresa FCC Medio Ambiente SA, és una societat propietat al 100% del
Grup FCC, participada en un 98,98 % per FCCSA i l’1,02% per PER Gestora SL, la qual
també pertany al grup FCC.
Vist que per acord del Ple de data 25 d’octubre de 2019, es va aprovar el plec de
clàusules administratives i tècniques particulars que havia de regir la licitació del
servei de neteja de l'espai públic i recollida de residus municipals, de gestió i
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manteniment de les deixalleries i de gestió, manteniment i explotació de la planta de
voluminosos de la ciutat de Reus.
Vist que en data 22 de novembre de 2019, van ser interposats recursos especials en
matèria de contractació davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic
(TCCSP), per part de l’empresa Fomento Valencia Medioambiente SL i per part de
l’empresa FCC Medio Ambiente SA, contra el plec de clàusules administratives i
tècniques particulars de la licitació abans esmentada.
Vist que el TCCSP, mitjançant Resolucions 105/2020 (recurs N-2019-434) i 106/2020
(recurs N-2019-436), de data 4 de març de 2020, ha resolt els recursos especials en
matèria de contractació esmentats.
Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
28/04/2020

Vist que en data 9 de desembre de 2019, l’empresa FCC MEDIO AMBIENTE, SA va
presentar instància al registre general d’entrada de l’Ajuntament, amb número
2019060446, per la qual va fer una proposta de lloguer d’una sèrie de maquinària per
a la prestació del servei, per tal de substituir la maquinària més antiga de la flota de
vehicles utilitzats per a l’execució del contracte.
Vist que en data 17 de gener de 2020, l’empresa FCC MEDIO AMBIENTE, SA va
presentar escrit complementant la informació continguda en l’anterior instància de
data 9 de desembre de 2019.
Vistos els informes tècnics emesos pel Cap de Serveis de Medi Ambient de dates 10 i
17 de febrer de 2020, i 5 de març de 2020, en els quals es proposa fer una previsió de
lloguer de maquinària per a la prestació del servei, per un import màxim anual total de
958.145,76 euros (IVA inclòs), segons la taula següent:
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Vist que en els esmentats informes es posa de manifest que la maquinària
s’incorporarà a la prestació del servei a petició dels serveis tècnics municipals, i en
funció de la disponibilitat de la maquinària adscrita a la prestació del contracte.
Vist que de conformitat amb la Disposició Transitòria primera de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP) aquest expedient es regeix per la
normativa anterior (en aquest cas, la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del
Sector Públic).
Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
28/04/2020

Vist que per Decret d'Alcaldia número 2020005035 de data 16 de març de 2020, s'ha
suspès la celebració de sessions del Ple Municipal, mentre duri l'estat d'alarma
declarat pel Govern de l'Estat i el d'emergència declarat per les autoritats de la
Generalitat de Catalunya, així com a nivell municipal.
Vistes les competències atribuïdes a aquesta Alcaldia per l'article 21 de la Llei 7/1985,
de 2 d'abril, de Reguladora de les Bases de Règim Local i l'article 53 del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de
Règim local de Catalunya.
HE RESOLT:
1) APROVAR la modificació dels termes de la pròrroga, fins a nova adjudicació,
acordada en sessió plenària de data 27 de desembre de 2018, del contracte del servei
de neteja de l'espai públic i de recollida de residus municipals, formalitzat en data 1 de
gener de 2010, amb l'empresa FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA
(FCCSA), actual FCC MEDIOAMBIENTE SA, en el sentit d’establir una previsió de lloguer
de maquinària per a la prestació del servei, per un import màxim anual total de
958.145,76 euros (IVA inclòs), segons la taula següent:
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Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
28/04/2020

La maquinària s’incorporarà a la prestació del servei a petició dels serveis tècnics
municipals, i en funció de la disponibilitat de la maquinària adscrita a la prestació del
contracte.
2) DONAR COMPTE d'aquesta resolució al Ple de la Corporació en la propera reunió
que es dugui a terme.
3) ATORGAR els recursos legals oportuns.
Aquesta resolució és definitiva en via administrativa i contra ella es pot interposar
recurs contenciós administratiu davant dels Jutjats del Contenciós Administratiu de
Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció
de la seva notificació.
No obstant això, amb caràcter potestatiu es pot interposar recurs previ de reposició
davant l’òrgan que ha dictat l’acte en el termini d’un mes a comptar des de de la
recepció de la seva notificació.»
"Decrets de l’Alcaldia núm. 2020005058
Atès que per Acord Plenari de 24 de juliol de 2009 es va aprovar el plec de clàusules
administratives i tècniques particulars, on s’establien les disposicions que havien de
regir la contractació de la gestió de servei públic amb concessió administrativa,
relativa a la neteja de l’espai públic i de recollida de residus municipals a la ciutat de
Reus, així com el transport dels residus procedents del servei de neteja i de recollida
als centres de tractaments indicats per l’Ajuntament.
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Atès que per Acord Plenari de 4 de desembre de 2009 es va adjudicar provisionalment
l’esmentat contracte a l’empresa FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA, i
per Decret de l’Alcaldia número 4352 de 30 de desembre de 2009 es va adjudicar
definitivament a l’empresa indicada.
Atès que el contracte administratiu es va formalitzar en data 1 de gener de 2010.
Atès que per Acord del Ple de data 15 d’abril de 2011 es va aprovar un conjunt de
modificacions proposades en l’Informe de l’Àrea de Medi Ambient, de data 11 d’abril
de 2011, en relació al contracte de gestió del servei públic de Neteja de l’Espai Públic i
de Recollida de Residus municipals, les quals van ser acceptades per l’empresa
contractista, i una de les quals era la modificació de la fórmula de revisió de preus.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
28/04/2020

Atès que en data 29 d’abril de 2011 es va formalitzar la modificació del contracte de
referència, en la clàusula vuitena del qual hi consta la nova fórmula de revisió de
preus.
Atès que d’acord amb la clàusula quarta del contracte administratiu subscrit en data 1
de gener de 2010, els preus es revisaran una vegada transcorregut el primer any
d’execució del contracte, i l’adjudicatari presentarà una proposta de revisió a
l’Administració, la qual ha de ser aprovada per l’Ajuntament de Reus.
Atès que per Acord de la Junta de Govern Local de data 21 de setembre de 2012, entre
altres extrems, es va rectificar la formula de revisió de preus que consta a la clàusula
vuitena del modificat del contracte administratiu formalitzat en data 29 d’abril de
2011, quedant de la següent manera:
Pn= Pn-1 *(1+ Krev n)
On:
Pn = Nou preu calculat per l’any n
Pn-1 = Preu de la contracta de l’any anterior
Krev n = (0,85 * IPC n-1)
IPC n-1 = Índex oficial de preus estatal de l’any anterior.
Atès que per acord del Ple de data 28 de desembre de 2015, i formalitzat mitjançant
addenda al contracte de data 25.01.2016 es va aprovar la modificació de contracte
proposada a l’informe de l'Àrea de Medi Ambient de data 19.12.2015, en relació al
contracte, en el sentit de, per una banda, l'adquisició d'una pala excavadora, per un
import total anual de 27.304,89 euros, i per l'altra, en la substitució dels sistemes
d'elevació dels contenidors soterrats de càrrega lateral del Raval del Pallol i de la Plaça
del Mercadal, per un import total anual de 24.984,87 euros, resultant-ne un import
total anual de la modificació del contracte de 52.289,76 euros (més l’IVA que
correspongui).
Atès que per acord del Ple de data 27 de desembre de 2018 es va aprovar prorrogar,
fins a nova adjudicació, el contracte del servei de neteja de l'espai públic i de recollida
de residus municipals, formalitzat en data 1 de gener de 2010, amb l'empresa
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA (FCCSA), d’acord amb els següents
termes pel que fa al màxim sobrecost estimat:
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Atès que també es va aprovar deixar de pagar les amortitzacions per haver finalitzat
el termini d'amortització de les màquines i instal·lacions, un cop finalitzat el termini de
durada del contracte (31.12.2018), això és, a partir de l'1 de gener de 2019, a
excepció del parc central, que resta pendent d'amortització i que correspon a
101.774,42 €/anuals en concepte d'amortització i finançament.
Atès que per acord del Ple de data 20 de setembre de 2019 es va aprovar la revisió de
preus, corresponent a l’any 2019, del contracte de gestió de servei públic amb
concessió administrativa, relatiu a la neteja de l’espai públic i de recollida de residus
municipals a la ciutat de Reus, així com el transport dels residus procedents del servei
de neteja i de recollida als centres de tractaments indicats per l’Ajuntament, resultantne un import total del contracte per a l’any 2019 de 10.176.827,15 euros (més l’IVA
que correspongui).
Atès que, per escrit de data al registre d’entrada de 25.02.2020, i número
2020012366, l’empresa FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA va
demanar la revisió del preu del contracte amb efectes de l’01.01.2020.
Atès que l’Índex de Preus al Consum (IPC) corresponent al període desembre de 2018
a desembre de 2019 va ser del 0,8%, segons informa l’Institut Nacional d’Estadística.
Vist l’informe emès pel Cap de Serveis de Medi Ambient, de data 10.03.2020, pel qual
l’import resultant del contracte és el del preu acordat pel Ple en data 20 de setembre
de 2019 més l’aplicació del coeficient de revisió de preus d’aquest exercici (0,8% *
0,85 = 0,68 %)a la part revisable, més l’import dels sobrescostos màxims de la
pròrroga, d’acord amb els següents càlculs:
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Atès que de conformitat amb la disposició transitòria primera de la Llei 9/2017, de 8
de novembre, de Contractes del Sector Públic, aquest expedient es regeix per la
normativa anterior (RDL 3/2011, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic (TRLCSP)).
Vist que per Decret d'Alcaldia número 2020005035 de data 16 de març de 2020, s'ha
suspés la celebració de sessions del Ple Municipal, mentre duri l'estat d'alarma
declarat pel Govern de l'Estat i el d'emergència declarat per les autoritats de la
Generalitat de Catalunya, així com a nivell municipal.
Vistes les competències atribuïdes a aquesta Alcaldia per l'article 21 de la Llei 7/1985,
de 2 d'abril, de Reguladora de les Bases de Règim Local i l'article 53 del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de
Règim local de Catalunya.
HE RESOLT:
1. APROVAR la revisió de preus, corresponent a l’any 2020, del contracte de gestió de
servei públic amb concessió administrativa, relatiu a la neteja de l’espai públic i de
recollida de residus municipals a la ciutat de Reus, així com el transport dels residus
procedents del servei de neteja i de recollida als centres de tractaments indicats per
l’Ajuntament, resultant-ne un import total del contracte per a l’any 2020 de
10.238.797,13 euros (més l’IVA que correspongui).
2.DONAR COMPTE d'aquesta resolució al Ple de la Corporació en la propera reunió que
es dugui a terme.
3. ATORGAR els recursos legals oportuns.
Aquesta resolució és definitiva en via administrativa i contra ella es pot interposar
recurs contenciós administratiu davant dels Jutjats del Contenciós Administratiu de
Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció
de la seva notificació.»
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No obstant això, amb caràcter potestatiu es pot interposar recurs previ de reposició
davant l’òrgan que ha dictat l’acte en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà
de la recepció de la seva notificació.»
En conseqüència es proposa al Ple l’adopció del següent acord:
Ratificar els Decrets de l’Alcaldia núm. 2020005057 i 2020005058
relatius al
contracte del servei de neteja viària i recollida de residus municipals en els termes
exposats.»
LA SRA. CABALLERO EXPLICA EL TEMA I ES PRODUEIX DEBAT .
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El SR. MARTÍN demana en la seva INTERVENCIÓ la votació separada per cada un dels
decrets dels que es dona compte i es demana la seva ratificació en aquest punt.
FINALITZAT EL DEBAT ES PRODUEIX LA INTERVENCIÓ DEL SR. PELLICER que dona la
paraula al secretari general.
ES PRODUEIX LA INTERVENCIÓ DEL SECRETARI GENERAL per explicar que no és
possible la votació separada per motius jurídics i tècnics i que únicament es pot fer
una única votació. No obstant això, es farà constar expressament en l’acta la intenció
de vot del grup (PSC-CP) (d’abstenir-se en la votació del primer decret 2020005057 i
votar a favor en la votació del segon decret 2020005058), encara que finalment el SR.
MARTÍN avança que si només es pot fer una única votació el seu grup s’abstindrà en la
votació d’aquest punt.
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova amb 18 vots a favor: ((JxR): Sres./Srs.,
Pellicer, Vilella, Pallarès, Caelles, Cuerba, Caballero, Monseny; (ERC): Sres./Srs.,
Llauradó, Recasens, Flores, Prats, Berasastegui, Subirats; (CS): Sra./Srs., García,
López, Meléndez i (A): Sr. Rubio i Sra. Vázquez ) 3 vots en contra (CUP) Sres.: Llorens,
Fernàndez i Pàmies) i 6 abstencions (PSC-CP): Sres./Srs., Martí, Martínez, Guaita,
Marcos, Pozuelo i Fort).
5. Regidoria de Salut i Ciutadania. Ratificació de l'addenda de modificació
puntual del Conveni regulador de les diferents operacions i actuacions entre
l'Administració de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Reus amb la
finalitat de reordenar el sistema públic de salut de Reus i la seva àrea
d’influència.
«Atès que l'Ajuntament de Reus és titular de la societat municipal HOSPITAL DE SANT
JOAN DE REUS SAM, que gestiona l’Hospital de Sant Joan de Reus, Igualment,
l’Ajuntament de Reus, per si mateix o a través de la societat esmentada, participa en
un conjunt de persones jurídiques que conformen el gruix de l’organització dels
serveis de salut dependents o vinculats, en major o menor mesura, a l’Ajuntament.
Atès que és voluntat tant de l’Ajuntament com de la Generalitat de Catalunya, aquesta
a través del Servei Català de la salut, promoure la reordenació del sistema públic de
salut a la ciutat de Reus i la seva zona d’influència, en els termes previstos a la Llei
15/1990, de 9 de juliol, d’ordenació sanitària de Catalunya, per tal de garantir
l’optimització dels seus recursos així comi millorar l’assistència que s’hi presta en
condicions de qualitat i sota una perspectiva sostenible en termes socials i econòmics
que en faciliti la continuïtat.
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Atès que amb aquesta finalitat, Generalitat i Ajuntament formalitzaren un primer
protocol de col·laboració el mes d’octubre de 2017 i un segon protocol que substituïa
el primer, al tombant dels anys 2018 a 2019. Aquest segon protocol establia un marc
d’acció conjunta en la reordenació del sistema públic de salut a la ciutat de Reus i la
seva zona d’influència, tendent a la constitució, per part de la Generalitat, d’una
entitat de dret públic (EDP), adscrita al Servei Català de la Salut, a la qual se li
transmetria el conjunt de recursos destinats efectivament a la prestació dels serveis
públics en el marc del sistema públic de salut a la ciutat de Reus i la seva àrea
d’influència.
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Els serveis d’ambdues Administracions, i de les personificacions instrumentals
referides a l’antecedent primer, en el marc de la comissió operativa i de treball
regulada en el darrer protocol referit, consensuaren una proposta de conveni que
fixava les obligacions d’una i altra Administració, i determinava les accions a efectuar i
els acords a adoptar per possibilitar l’assumpció dels serveis públics de salut en el
marc del sistema públic de salut a la ciutat de Reus i la seva àrea d’influència per part
de l’esmentada entitat de dret públic.
Atès que el passat dia 23 de desembre de 2019, el Ple de l’Ajuntament va aprovar el
conveni per a la racionalització de l’activitat assistencial del sistema públic de salut al
camp de Tarragona i a les Terres de l’Ebre, que formalitzaren totes les parts
(l’Administració de la Generalitat de Catalunya, el Servei Català de la Salut i
l’Ajuntament de Reus) el dia 30 del mateix mes.
Atès que l’esmentat Conveni estableix la cessió gratuïta per part de l’Ajuntament de
Reus de la propietat de l’immoble de l’Hospital Sant Joan de Reus al Servei Català de
la Salut i, en paral·lel, l’adquisició per part de la Generalitat a les entitats financeres
corresponents -una vegada obtinguda la seva conformitat i assolit un acord sobre el
preu- de les dues operacions de deute a llarg termini formalitzades per la societat
municipal Reus Serveis Municipals S.A, subscrites per possibilitar-ne la construcció.
L’ordenació d’aquest àmbit es completa amb l’atribució a la nova empresa pública
creada per la Generalitat (mitjançant Acord de Govern d’aquesta de data 23 de
desembre 2019) en l’àmbit territorial propi de la ciutat de Reus, de la posició deutora
corresponent (que fins ara fins ara correspon a Reus Serveis Municipals) per la part
pendent d’amortització.
Atès que la Generalitat de Catalunya, un cop efectuada la negociació amb les entitats
financeres creditores de les dues operacions de deute a llarg termini formalitzades per
la societat municipal Reus Serveis Municipals S.A, ha posat de manifest que:
- En relació al préstec sindicat, durant la negociació amb les entitats financeres
per tal d’aconseguir la seva conformitat, NO s’ha assolit un acord sobre el preu
de l’adquisició de la seva posició contractual per part de la Generalitat de
Catalunya, per la qual cosa, i atès que el préstec sindicat inclou una clàusula
d’amortització anticipada, la Generalitat de Catalunya ha valorat menys costós
concedir un préstec a Reus Serveis Municipals S.A en les mateixes condicions
financeres que el préstec actual, per tal que aquesta entitat pugui destinar la
totalitat de l’import a amortitzar anticipadament el préstec sindicat amb les
entitats financeres.
- En relació al préstec bilateral, durant la negociació amb l’entitat financera per
tal d’aconseguir la seva conformitat, sí s’ha assolit un principi d’acord sobre el
preu de l’adquisició de la seva posició contractual per part de la Generalitat de
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Catalunya, de tal manera que la Generalitat de Catalunya es subrogaria en la
posició de l’entitat financera creditora en el préstec bilateral.
Atès que aquesta nova realitat ha fet necessari modificar la clàusula sisena (relativa a
l’adquisició per part de la Generalitat dels préstecs per finançar la construcció de
l’hospital i novació de la posició del prestatari, que assumiria la nova entitat de dret
públic) així com puntualment també la clàusula desena de l’esmentat Conveni
(relativa a la vigència i extinció del conveni) formalitzat en data 30 de desembre de
2019 per tal d’adequar-la a la negociació realitzada, per la qual cosa la comissió de
seguiment del conveni va elaborar una addenda de modificació de les clàusules sisena
i desena del conveni, en els termes i amb el contingut que consta a l’expedient de
referència.
Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
28/04/2020

Vist l’informe de la Secretaria General, de data 11 de març de 2020, emès en relació a
l’esborrany elaborat en el seu moment en relació a l’addenda de modificació, que
consta a l'expedient, del qual en resulta que no concorren aspectes de naturalesa
jurídica que impedeixin l’aprovació i formalització de l’addenda de modificació del
conveni formalitzat.
Atès que Ajuntament inicià els tràmits per a l’aprovació de l’addenda escassos dies
abans de la declaració d’estat d’alarma derivada de la situació generada pel COVID-19
amb previsió de ser sotmesa al coneixement de la comissió informativa corresponent i
al Ple municipal en la sessió ordinària del mes de març .
Atès que amb caràcter sobrevingut es va haver de suspendre la celebració de tots els
òrgans, per la qual cosa no fou possible dur a terme l’aprovació de l’addenda per la
tramitació ordinària.
Atès que el Govern de la Generalitat va aprovar en data 24 de març de 2020,
l’Addenda de modificació del Conveni regulador de les diferents operacions i
actuacions entre l’administració de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Reus
amb la finalitat de reordenar el sistema públic de salut de Reus i la seva àrea
d’influència, remetent i requint a l’Ajuntament de Reus per la seva formalització
l’addenda en data 27 de març.
Atès que en l’esmentada data fou formalitzada l’addenda, per part de l’Alcaldia,
juntament amb el director de CatSalut, la Consellera de Salut i el Vicepresident i
Conseller d’Economia.
Vist el que disposa l'article 7 de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d’ordenació sanitària de
Catalunya.
Vist el que disposen els articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim del
sector public, i els articles 108 i següents de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, en relació als
convenis de col·laboració interadministrativa.
Per tot l’exposat, i amb el previ dictamen de la Comissió Informativa de Benestar
Social i Ciutadania, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords:
PRIMER: Ratificar l’addenda signada en data 27 de març de 2020 relativa al conveni
regulador entre la Generalitat de Catalunya, el Servei Català de la Salut i l’ Ajuntament
de Reus per a la racionalització de l’activitat assistencial del sistema públic de salut al
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Camp de Tarragona i a les Terres de l’Ebre, formalitzat el dia 30 de desembre de 2019,
amb efectes des de la seva signatura.
Amb aquesta addenda, es modifiquen parcialment les clàusules siena i desena del
conveni, pels motius que consten als antecedents del present acord, de tal manera
que les esmentades clàusules resten en els termes i amb el contingut que consta al
document obrant a l’expedient de referència.
SEGON: Notificar l'acord al Departament d’Economia i Hisenda, al Departament de
Salut, ambdós de la Generalitat de Catalunya, i al Servei Català de la Salut.
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TERCER: Contra aquest acord, que posa fi a la via administrativa, es podrà d'interposar
recurs contenciós administratiu davant la sala Contenciosa Administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar des del dia
hàbil següent al de la seva notificació.
Alternativament i amb caràcter previ, es pot efectuar un requeriment davant l’òrgan
que l'ha dictada, en el termini de dos mesos a comptar des del dia hàbil següent a la
recepció d'aquesta notificació, en els termes que s'indiquen a l'article 44 de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.
Tot l’expressat, sens perjudici que, de conformitat amb el Reial Decret 463/2020, de 14
de març, els terminis per presentar el recurs i/o requeriments corresponents queden
suspesos, de tal manera que aquests terminis es computaran a partir de l’endemà que
perdi vigència aquesta suspensió decretada amb la declaració de l’estat d’alarma.»
El Sr. SUBIRATS EXPLICA EL TEMA I ES PRODUEIX DEBAT.
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova amb 18 vots a favor: ((JxR): Sres./Srs.,
Pellicer, Vilella, Pallarès, Caelles, Cuerba, Caballero, Monseny; (ERC): Sres./Srs.,
Llauradó, Recasens, Flores, Prats, Berasastegui, Subirats; (CS): Sra./Srs., García,
López, Meléndez i (A): Sr. Rubio i Sra. Vázquez) 6 vots en contra ((PSC-CP): Sres./Srs.,
Martí, Martínez, Guaita, Marcos, Pozuelo i Fort) i 3 abstencions (CUP) Sres.: Llorens,
Fernàndez i Pàmies).
Finalitzada la votació i abans de donar per finalitzada la sessió és produeix la
INTERVENCIÓ DEL SR. PELLICER per donar als portaveus dels grups municipals un
minut d’INTERVENCIÓ per tal expressar-se lliurement atesa la sensibilitat produïda per
aquest moment d’excepcionalitat. Seguidament ES PRODUEIX LA INTERVENCIÓ DELS
PORTAVEUS dels grups municipals.
I, sense més assumptes a tractar s'aixeca la sessió de la qual, com a secretari general,
estenc aquesta acta, amb el vistiplau del Molt Il·lustre Sr. Alcalde.
El secretari general
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