ESBORRANY ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE REUS
Núm: 5/2020
Caràcter: Ordinària
Data: 05/05/2020
Horari: 10:05 h – 15:25 h
Lloc: Telemàtica
Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
18/05/2020

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
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 general
Josep Maria Sabaté Vidal, vicesecretari

Aquest document ha estat signat electrònicament amb data 18/5/2020
L'autenticitat d'aquest document es pot comprovar a https://serveis.reus.cat/cve mitjançant el CVE: 2020F4CAF1D4DC97904A685275BC04584D578A62E4A70518205835

ORDRE DEL DIA
1. Ratificació de la concurrència de circumstancies i necessitat de celebrar de
forma telemàtica aquesta sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Reus.
2. Aprovació de l'actes del Ple de les sessions dels dies 21 de febrer, 3 d’abril i
20 d’abril de 2020.
3. Informació de l’Alcaldia.
MOCIONS DE L'ALCALDIA
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4. Alcaldia. 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.
5. Alcaldia. Donar compte de diverses resolucions de l’Alcaldia en matèria
d’organització municipal.
6. Alcaldia. Nomenament de membres i representants en distints òrgans,
organismes i entitats.
SERVEIS DE TERRITORI I URBANISME
7. Gestió Urbanística. Aprovació definitiva de l'Estudi de detall carrer del
Roser, Àrea 4.74 "Forn del Soto", presentat per EDIRESA-2, SL.
ACTIVITATS DE LA PERSONA
8. Educació. Aprovació dels preus públics dels serveis educatius de 0-3 anys,
escoles bressol municipals.
PROPOSTES DELS GRUPS MUNICIPALS
9. Proposta de resolució Moció del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS
SOCIALISTES DE CATALUNYA – CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP)
referent a reforçar l’atenció primària a la ciutat.
MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
10. Moció del GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT
POPULAR (CUP) referent a l’anàlisi de les conseqüències de la COVID-19 en
matèria d'educació.
11. Moció del GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT
POPULAR (CUP) per a la creació d’una targeta moneder d’impacte social.
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12. Moció del GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT
POPULAR (CUP) de refer el pressupost municipal per 2020.
13. Moció del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE
CATALUNYA – CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP) referent a un Pacte
de Ciutat per a la reconstrucció.
14. Moció del GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS DE REUS (CS) per protegir
als professionals que estan afrontant en primera linia la COVID-19.
15. Moció del GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS DE REUS (CS) referent a
programes per combatre l’aïllament social de la gent gran.
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Assumptes sobrevinguts, si s'escau.
Precs i Preguntes
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, procedintse 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 ordinària del Ple de
l’Ajuntament de Reus.
El Sr. PELLICER explica el tema.
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per unanimitat.
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2. Aprovació de l'actes del Ple de les sessions dels dies 21 de febrer, 3
d’abril i 20 d’abril de 2020.
El Sr. Pellicer dona la paraula a la Sra. García.
Es produeix la INTERVENCIÓ de la Sra. García per fer una esmena a l’Acta del
Ple de la sessió de 21 de febrer de 2020.
S’aproven per unanimitat les actes del Ple de les sessions dels dies 3 d’abril i
20 d’abril de 2020 i la del 21 de febrer de 2020 amb l’esmena del grup
municipal (CS) de la què el secretari pren nota per procedir a la seva
rectificació.
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3. Informació de l'Alcaldia.
En primer lloc, el Sr. Pellicer expressa el condol de la Corporació als familiars de
les víctimes del nostre entorn més proper que s’han produït a causa de la
Covid-19 i també el desig de que totes les persones afectades es recuperin al
més aviat possible.
Per altra banda, també vol expressar el condol als familiars dels tres ciutadans
de Reus que van perdre la vida el cap de setmana passat a Bolívia en un
accident d’avioneta de les forces aèries bolivianes que estava fent el trajecte
per repatriar-los, i en el que també van perdre la vida la resta de passatgers i
tota la seva tripulació. Per aquest motiu demana uns moments de silenci.
Seguidament expressa l'agraïment i reconeixement de l'Ajuntament a tots els
professionals de la Salut que estan desenvolupant la seva feina a tot el país i
en especial als de la nostra ciutat i també a les persones que estan
desenvolupant serveis essencials o serveis per a la comunitat durant aquest
període tan complicat.
L'alcalde informa també sobre la situació de la pandèmia a la ciutat, que
d'acord amb les dades de les autoritats sanitàries es de les menys afectades
del país. No obstnat això no l'exclou la necesitat d'afrontar una situació
caracteritzada per tres crisis, una sanitària, una social i una econòmica, i
també una situació financera municipal complexa.
Respecte a la crisi sanitària exposa que l'Ajuntament ha posat tot l'esforç
possible per controlar-la, i aprofita per agrair a tots els grups municipals, i a
totes les persones que han estat treballant des del govern i a tothom que ha
estat fent les seves aportacions per tal que aquesta crisi es pugui afrontar de
la millor manera possible. La crisi sanitària està en contenció a Reus, per ara, i
si no canvia res es pot qualificar de controlada.
Pel que fa a la crisi social, a conseqüència de la crisi sanitària, en aquest
moment afecta a moltes persones, que son el principal destinatari de l'esforç
municipal i de les accions que s'estan desenvolupant des de l'Àrea de Benestar
Social amb coordinació i colaboració amb totes les Regidories i també de tots
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els grups tirant endavant i posant en funcionament un pla de xoc per tal de
que tingui la menys afectació possible a les persones.
També posa de manifest que degut a la crisi econòmica caldrà ajudar i donar
suport al comerç, als empresaris i altres operadors econòmics, posant el màxim
esforç per poder sortir tots plegats d'aquesta situació al més aviat possible i de
la millor manera: Per això agraeix també la feina que porten a terme les
regidories corresponents i també el suport de tot el Consistori, i de les entitats
empresarials i dels sindicats que en aquest àmbit estan aportant propostes.
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El Sr. Pellicer informa en aquesta linia s'ha previst la constitutució d'una Taula
de reactivació econòmica i social que ja està treballant i a la qual demanarà
que s'incorporin els grups municipals perquè facin les seves aportacions, poder
debatre propostes i arribar a un consens.
Pel que fa a la situació financera municipal l'alcalde exposa que és complexa, i
requerirà de diferents mesures i afrontar una nova etapa en aquesta línia. En
aquest sentit informa que la Junta de Portaveus en reunió tinguda ahir, 4 de
maig de 2020, va adoptar la Declaració per la millora de la capacitat financera
de l'Ajuntament, amb el suport dels grups municipals de JxR, ERC, A, CS i PSC, i
l’abstenció del grup municipal de la CUP.
Al fil d'aquesta declaració, el Sr. Pellicer informa que el romanent de Tresoreria,
es a dir el superàvit municipal de 2019 ha estat de prop de 3,1 milions d'euros,
fruit de l'estalvi aconseguit per diferents motius. No tots els ajuntaments tenen
romanent de Tresoreria, per aconseguir-ho cal fer les coses bé, i per això també
destaca i agraeix la feina de l'equip econòmic municipal.
L'alcade llegeix la Declaració:
DECLARACIÓ PER LA MILLORA DE LA CAPACITAT FINANCERA DE L’AJUNTAMENT:
"Catalunya està vivint una situació excepcional. Dia rere dia comprovem les
conseqüències de la pandèmia de la 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.
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 de les més vulnerables al virus, i
l’adequació de les infraestructures sanitàries per tal que el personal dels
centres hospitalaris pugui desenvolupar la seva tasca amb garanties.
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 de la 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 d’aquestes persones i
dels
professionals
de
l’àmbit
social
al
contagi.
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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, calen recursos i ajuts per emparar a les famílies que ho necessiten.
Només des d’una visió sensible cap a les persones i els col·lectius més
vulnerables podrem garantir una sortida real d’aquest context de crisi.
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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 a 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 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 de la COVID-19.
Les corporacions locals estan prenent mesures que lluiten contra la propagació
de la pandèmia i redueixen, en la mesura del possible, les conseqüències en la
ciutadania. Mesures que els ajuntaments han pres i encara prenen amb relació
a l'activitat comercial, els impostos i taxes, les empreses que presten serveis i
proveïdors, les famílies, les persones sense sostre, les xarxes de voluntariat, el
teletreball i atenció ciutadana, la mobilitat, i les policies locals. Aquest paquet
de mesures han incrementat enormement les necessitats de despesa requerida
per part dels municipis, i per tant, es fa imprescindible a les corporacions locals
facilitar-los que puguin augmentar la capacitat de despesa.
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D'acord amb això exposat, la Junta de Portaveus de l'Ajuntament de Reus
aprova els següents acords:
Primer.- Instar al Govern de l’Estat i als grups del Congrés dels Diputats a
aprovar una modificació de la Llei Orgànica 2/2012 de 27 d'abril, d'Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera de manera que l’article 12 d’aquesta
llei, i per tant la regla de la despesa, no sigui d’aplicació per a les corporacions
locals
durant
l’exercici
2020
i
2021
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Segon .- Instar al govern de l’Estat i als grups parlamentaris del Congrés dels
Diputats a aprovar una modificació de la esmentada llei per tal que aquelles
corporacions locals que disposin d’una situació financera sanejada, i disposin
de romanents de tresoreria per despeses generals positius, els puguin aplicar
lliurement, amb el corresponent control de la Intervenció municipal, atesa la
situació financera provocada per la COVID-19, i que aquesta aplicació no afecti
al càlcul de l’estabilitat pressupostaria de les entitats.
Tercer.- Informar d'aquests acords al Ministeri d’Hisenda, i als grups
parlamentaris del Congrés dels Diputats i el Senat i a totes les entitats
municipalistes."
Finalitzada la lectura de la declaració, l'alcalde cedeix la paraula als protaveus
dels grups municipals i ES PRODUEIX DEBAT.
Seguidament i abans de passar als segúents punts de l'ordre del dia el Sr.
Pellicer fa una INTERVENCIÓ per explicar com es desenvoluparà el Ple.
4. Donar compte del Ban i dels 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 dictar bans i vetllar perquè es compleixin.
En conseqüència es dona compte al Ple del Ban i dels 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 03/2020 de 02/04/20
Atès que aquesta Alcaldia va dictar dos bans, els dies 12 i 13 de març de 2020,
a l’empara de 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, per tal
de fer front a la situació epidemiològica derivada del coronavirus Covid-19
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(SARS-CoV-2) i d’acord amb les mesures adoptades pels governs de la
Generalitat i de l’Estat per fer front a la crisi sanitària generada per la malaltia.
Atès que els esmentats bans preveien que les mesures que s’hi disposen, amb
una vigència inicial determinada, podien 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.
Atès que el Gobern estatal va aprovar el Reial Decret 463/2020, de 14 de març,
pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la crisi sanitària originada
pel COVID – 19.
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Atès que la declaració de l'estat d'alarma ha estat objecte de pròrroga
mitjançant el Reial Decret 476/2020, de 27 de març, fins a les 00:00 hores del
dia 12 d'abril de 2020.
Atès que es fa necessari, doncs, prorrogar el conjunt de mesures aprovades en
els bans esmentats, i redefinir algunes de les previstes en els bans esmentats
en virtut de les necessitats generades des que que foren dictats
Per tot l’expressat, DISPOSO:
1. Acordar la pròrroga de les mesures adoptades per aquesta Alcaldia
mitjançant els bans 1/2020 i 2/2020, en els termes que tot seguit es detallen,
ampliant o redefinint algunes de les mesures que s’hi preveien, i que s’han
d’interpretar en els termes que es deriven dels esmentats Reials Decrets de
declaració i pròrroga de l’estat d’alarma i del conjunt de la normativa que
desenvolupen aquests Reials Decrets:
- Mantenir el tancament de les instal·lacions esportives municipals.
- Mantenir el tancament dels equipaments culturals i els museus de la ciutat.
- Mantenir el 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.
- Suspensió de la programació prevista als teatres de la ciutat.
- Tancament dels Casals municipals de la Gent Gran
en tractar-se
d’equipaments adreçats a un col·lectiu de risc.
- Suspensió de les activitats, cursos i tallers programats als 6 Centres Cívics de
Reus.
- Suspensió de totes les activitats culturals programades en equipaments
municipals, com Biblioteques, Museus, Casals, Mas Pintat etc.
- Suspensió dels Mercats dels Marxants, tant a la zona del Mercat Central com a
la del Carrilet, així com el de Brocanters.
- Requerir als serveis funeraris que d’acord amb les instruccions del
Departament de Salut i de Protecció Civil no està permès de fer cerimònies en
casos de defunció pel Covid-19 es deixin de dur a terme vetlles i cerimònies en
tots els casos de defunció. Acordar el tancament del cementiri municipal com a
espai obert al públic i que només s’obri per aquells serveis d’enterrament que
siguin necessaris.
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- Fixar la gratuïtat del transport públic col·lectiu municipal, si més no fins al
proper dia 9 d’abril, i extremar les mesures de neteja i desinfecció diària al
transport públic municipal.
- Respecte a totes les oficines municipals que atenen directament a la
ciutadana:
a)
b)
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c)
d)
e)

Es prioritza el canal telemàtic com entrada al Registre general i s'habilita
la sol·licitud general per tots aquells tràmits que, específicament no tenen
activat el canal telemàtic com a mitjà de comunicació dins el tràmit.
Reforç de l’atenció telefònica a través del 010, 977010010 per evitar els
desplaçaments a les oficines d’atenció ciutadana.
Reforç a l'atenció per correu electrònic a la bústia oac@reus.cat per evitar
els desplaçaments a les oficines d'atenció ciutadana.
Es reprogramen les cites prèvies ja concertades i es rprocurarà perquè
sempre que sigui possible fer-ho per tramitació telemàtica
L'atenció presencial es limita a casos excepcionals i urgents prèviament
valorats a travès del correu oac@reus.cat i amb cita prèvia concertada.

2. Mantenir la gratuïtat de l’aparcament a les zones blaves de la ciutat.
Les mesures dictades en aquest ban seran vigents fins que es dicti un nou ban
que les deixi sense efecte i, en tot cas, fins que no s’aixequi la declaració
d’estat d’alarma, o les mesures que inclogui permetin relaxar algunes de les
mesures aquí adoptades.»
«DECRET_2020005110
de
30/03/20
d'establiments comercials a Reus

de

Limitació

de

l'horari

Atenent a la crisi sanitària ocasionada pel Covid 19, el Govern espanyol va
declarar el passat 14/03/2020 l’estat d’alarma, i va disposar una sèrie de
mesures per afrontar la pandèmia, mitjançant l’aprovació del Reial Decret
463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de
la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 (ampliat pel RD
465/2020).
Amb aquest norma, s’ha procedit a limitar la llibertat de circulació de persones
i vehicles per la via pública i s’han adoptat mesures de contenció en l’àmbit de
l’activitat comercial, el que ha comportat que només puguin estar oberts al
públic els establiments comercials minoristes d’alimentació, begudes,
productes i béns de primera necessitat, establiments farmacèutics, metges,
òptiques i productes ortopèdics, productes higiènics, premsa i papereria,
combustible per a l'automoció, estancs, equips tecnològics i de
telecomunicacions, aliments per a animals de companyia, comerç per internet,
telefònic o correspondència, tintoreries i bugaderies.
No obstant això, l’art 10 d’aquest Decret 463/2020, estableix que, es podrà
suspendre l’activitat de qualsevol establiment que, a judici de l’autoritat
competent, pugui suposar un risc de contagi per les condicions en les que
s’està desenvolupant.

Aquest document ha estat signat electrònicament amb data 18/5/2020
L'autenticitat d'aquest document es pot comprovar a https://serveis.reus.cat/cve mitjançant el CVE: 2020F4CAF1D4DC97904A685275BC04584D578A62E4A70518205835

A Catalunya, la normativa que regula els horaris d’obertura i tancament dels
establiments comercials és la Llei 18/2017, d’1 d’agost, de comerç, serveis i
fires, que en el seu art. 36, determina l’horari dels establiments comercials
amb caràcter general, fent constar el següent: «Els establiments comercials no
poden romandre oberts ni portar a terme cap activitat de venda els mesos
d'octubre a maig, ambdós inclosos, entre les 21.00 h i les 6.00 h, i els mesos
de juny a setembre, ambdós inclosos, de les 22.00 h a les 7.00 h.». Dins dels
límits previstos a l’art. 36, els comerciants poden fixar lliurament la distribució
del seu horari diari d'obertura.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
18/05/2020

Per altra banda, l’art. 37 de l’esmentada Llei 18/2017, de l'1 d'agost, recull tots
aquells establiments que no estan sotmesos a complir l’horari general (regula
les excepcions a l’horari general), i per tant, no els afecta la limitació horària.
Però per aquests establiments que resten exclosos de l’horari general, l’art.
37.3 de la mateixa Llei 18/2017, de l’1 d’agost, estableix que, per raons d'ordre
públic, de convivència o mediambientals, els ajuntaments poden acordar
l'obligatorietat de tancament en horari nocturn o la variació de l'horari dels
establiments que volen acollir-se a qualsevol de les causes d'exclusió de
l'horari general establert per aquest article 37, amb la comunicació
corresponent al departament competent en matèria de comerç.
Per tal d’intentar limitar la circulació de vehicles i persones a la ciutat, i tenint
en compte que l’abastament d’aliments a la població està prou garantit amb
els horaris ordinaris del comerç minorista, es considera necessari, per tal
d’evitar al màxim el risc de contagi, limitar de forma provisional l’horari de
funcionament dels establiments comercials d’alimentació regulats a l’art. 37 de
la Llei 18/2017, fins a les 21.00 hores, equiparant d’aquesta manera el seu
horari de tancament a l’horari general previst per a la resta d’establiments
comercials de venda al públic de mercaderies.
Aquesta mesura s’ha d’adoptar amb caràcter provisional durant la vigència de
l’estat d’alarma i pel termini que es prorrogui, sense perjudici dels successius
decrets que es dictin en l'àmbit estatal o autonòmic, modificant o ampliant les
mesures establertes pel funcionament d’activitats i/o les ordres sanitàries que
es dictin al respecte sobre aquest tipus d’establiments, que s’hauran de tenir
en compte en cada moment.
Per tot l’anterior,
HE RESOLT:
Primer.- Declarar limitat de forma provisional a la ciutat de Reus l’horari de
funcionament dels establiments comercials d’alimentació regulats a l’art. 37 de
la Llei 18/2017, fins a les 21.00 hores, equiparant d’aquesta manera el seu
horari de tancament a l’horari general previst per a la resta d’establiments
comercials de venda al públic de mercaderies.
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Segon.- Informar que, aquesta mesura té caràcter provisional i quedarà sense
efecte un cop s’aixequi expressament l’estat d’alarma.
Tercer.- Comunicar al Departament d’Empresa i Coneixement, en tant que
competent en matèria de comerç, de conformitat amb allò que disposa l’article
37.3 de la Llei 18/2017.
Quart.- Publicar aquest Decret al tauler electrònic, al BOPT i notificar la mesura
adoptada als interessats.»

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
18/05/2020

«DECRET 2020005251 de 17/04/20 pel que s’afegeixen diverses
persones del Departament de Salut Pública als serveis imprescindibles
de l’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
Atès que per decret d’alcaldia urgent de data 14-03-2020 es va modificar
puntualment l’anterior pel que a fa a la inclusió d’algunes unitats i persones als
serveis imprescindibles i així com es van fixar les disposicions relatives al
personal no inclòs en la relació dels serveis imprescindibles.
Atenent a l’evolució dels esdeveniments en relació a les mesures davant la
situació actual d’epidèmia declarada pel SARS-CoV-2 per part de la gerència
d’àmbit de serveis a la persona es considera que per tal de garantir el
funcionament essencial dels serveis públics municipals en matèria de salut
pública, es necessari incorporar diverses persones a fi de que puguin en la
mesura de les necessitats del servei dur a terme actuacions, tràmits o
diligències presencials.
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: Afegir als serveis imprescindibles de l’Ajuntament de Reus establerts
per decret d’alcaldia 2020004925 de data 13-03-2020, els següents:
Salut Pública:
Ester Àvila Martorell
Pau Gallés Clarà
Rosa Domènech Bertran
Monserrat Valveny Llurba
Francisco Barreras Marín
SEGON: La incorporació d’aquestes persones als serveis essencials, habilita la
prestació presencial de les actuacions, tràmits i diligències necessàries i
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imprescindibles relatives al servei al qual pertanyen, sense perjudici que per
totes les actuacions que no sigui imprescindible la seva presencialitat es
continuïn desenvolupant mitjançant les eines i canals adients de teletreball.
TERCER: Els efectes d’aquest decret seran a partir de l’endemà de la seva
signatura fins a la derogació, revisió o modificació d’aquesta resolució.
QUART: Comunicar aquesta resolució a les persones afectades, al servei al qual
pertanyen i al servei de Recursos Humans per tal que ens restin assabentades i
puguin acreditar aquesta condició davant qualsevol persona o autoritat.»

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
18/05/2020

«DECRET 2020005343 de 27/04/20 pel que s’afegeixen diverses
persones del Departament de Serveis Estatals (Població – Padró
Municipal d’Habitants) als serveis imprescindibles de l’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
Atès que per decret d’alcaldia urgent de data 14-03-2020 es va modificar
puntualment l’anterior pel que a fa a la inclusió d’algunes unitats i persones als
serveis imprescindibles i així com es van fixar les disposicions relatives al
personal no inclòs en la relació dels serveis imprescindibles.
Atenent a l’evolució dels esdeveniments en relació a les mesures davant la
situació actual d’epidèmia declarada pel SARS-CoV-2 per part de la gerència
d’àmbit de serveis a la persona es considera que per tal de garantir el
funcionament essencial dels serveis públics municipals en relació al padró
d'habitants, es necessari incorporar diverses persones a fi de que puguin en la
mesura de les necessitats del servei dur a terme actuacions, tràmits o
diligències presencials.
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.
HE RESOLT:
PRIMER: Afegir als serveis imprescindibles de l’Ajuntament de Reus establerts
per decret d’alcaldia 2020004925 de data 13-03-2020, els següents:
Serveis Estatals (Població- Padró Municipal d'Habitants):
Montserrat Abelló Borràs
Isabel Sánchez Ramírez
Mercè Garcia Brell
SEGON: La incorporació d’aquestes persones als serveis essencials, habilita la
prestació presencial de les actuacions, tràmits i diligències necessàries i
imprescindibles relatives al servei al qual pertanyen, sense perjudici que per
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totes les actuacions que no sigui imprescindible la seva presencialitat es
continuïn desenvolupant mitjançant les eines i canals adients de teletreball.
TERCER: Els efectes d’aquest decret seran a partir de l’endemà de la seva
signatura fins a la derogació, revisió o modificació d’aquesta resolució.
QUART: Comunicar aquesta resolució a les persones afectades, al servei al qual
pertanyen i al servei de Recursos Humans per tal que ens restin assabentades i
puguin acreditar aquesta condició davant qualsevol persona o autoritat.»

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
18/05/2020

«DECRET_2020005396
de 28/04/20 pel que s’afegeixen diverses
persones de l’Àrea de Benestar Social als serveis imprescindibles de
l’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
Atès que per decret d’alcaldia urgent de data 14-03-2020 es va modificar
puntualment l’anterior pel que a fa a la inclusió d’algunes unitats i persones als
serveis imprescindibles i així com es van fixar les disposicions relatives al
personal no inclòs en la relació dels serveis imprescindibles.
Atenent a l’evolució dels esdeveniments en relació a les mesures davant la
situació actual d’epidèmia declarada pel SARS-CoV-2 per part de la gerència
d’àmbit de serveis a la persona es considera que per tal de garantir el
funcionament essencial dels serveis públics municipals en matèria de serveis
socials, es necessari incorporar diverses persones a fi de que puguin en la
mesura de les necessitats del servei dur a terme actuacions, tràmits o
diligències presencials.
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.
HE RESOLT:
PRIMER: Afegir als serveis imprescindibles de l’Ajuntament de Reus establerts
per decret d’alcaldia 2020004925 de data 13-03-2020, les següents persones:
Àrea de Benestar Social:
Albert Farré Bravo
Francesc Crua Carreras
Margarita Flores Balsebre
Vanesa Villanueva Rodriguez
Marta Branchat Simon
Clara Serra Cartanyà
Íngrid Parés Sanchez
Sílvia Muñoz Picazo
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Houria Kabbou Aannouz
Núria Balsells Pàmies
Mireia Prades Hurtado
Carme Martínez Lopez
Joan Serena Garcia
Elisabet López Miró
Sara Piñol Alda
Sònia Merino López

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
18/05/2020

SEGON: La incorporació d’aquestes persones als serveis essencials, habilita la
prestació presencial de les actuacions, tràmits i diligències necessàries i
imprescindibles relatives al servei al qual pertanyen, sense perjudici que per
totes les actuacions que no sigui imprescindible la seva presencialitat es
continuïn desenvolupant mitjançant les eines i canals adients de teletreball.
TERCER: Els efectes d’aquest decret seran a partir de l’endemà de la seva
signatura fins a la derogació, revisió o modificació d’aquesta resolució.
QUART: Comunicar aquesta resolució a les persones afectades, al servei al qual
pertanyen i al servei de Recursos Humans per tal que ens restin assabentades i
puguin acreditar aquesta condició davant qualsevol persona o autoritat.»"
Els membres del Ple es donen per assabentats del ban i decrets anteriors.
Abans de passar al següent punt de l’ordre del dia i prèvia petició de la paraula
ES PRODUEIX LA INTERVENCIÓ del Sr. Martín.
5. Alcaldia. Donar compte de diverses resolucions de lAlcaldia en
matèria dorganització municipal.
"Vist el que disposa l'article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel
qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, en
relació a les competències i facultats que corresponen a l’Alcalde.
En conseqüència es dona compte al Ple de diverses resolucions de l’Alcaldia en
matèria d’organització municipal, que es reprodueixen seguidament:
"DECRET_2020003186 de 24/02/20 Delegar en la Regidoria delegada
de l’Àrea de Recursos Humans i Medi Ambient les següents
atribucions, fins ara assignades a la Regidoria adscrita a l’Alcaldia de
Desenvolupament Urbà i Via Pública
Mitjançant Decret d’Alcaldia del dia 27 de juny de 2019, es va configurar
l'estructura de direcció superior de l'Ajuntament de Reus, per tal d'afrontar els
reptes que l'equip municipal de govern havia d'encarar durant el mandat que
s'iniciava.
Mitjançant Decret d’Alcaldia de data 5 de juliol de 2019, es va confirmar la
voluntat expressada en la resolució esmentada al paràgraf anterior i s’aprovà
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novament l’organització i funcionament de la direcció superior municipal,
definint les diverses regidories en què s’estructurava l’organització municipal i
les dotà de les atribucions que es detallen en el mateix decret.
Novament mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 2019017983 de 27 de novembre
de 2019 es va modificar el Decret esmentat al paràgraf anterior amb la finalitat
incorporar diversos elements de concreció, millora i/o esmena de la resolució
inicialment dictada, i es va aprovar la refosa de les modificacions esmentades
en els apartats anteriors amb el decret d’organització i funcionament de la
direcció superior de l’Ajuntament definida en el decret d’aquesta alcaldia núm.
2019011378, de data 5 de juliol de 2019, amb la finalitat d’aclarir i facilitar la
consulta i cita de les resolucions sobre delegació de competències.
Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
18/05/2020

Atès que es considera necessari modificar puntualment l’esmentat decret per
tal de delegar per part d’aquesta alcaldia la gestió integral de les deixalleries, i
de la planta de voluminosos, i promoció de la recollida de residus, fins ara
assignada a la regidoria adscrita a l’Alcaldia de Desenvolupament Urbà i Via
Pública, a favor de la regidoria delegada de l’Àrea de Recursos Humans i Medi
Ambient
Vist allò 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.
Vist igualment el que disposen els articles 127 i següents del Reglament
Orgànic Municipal que regulen la delegació de competències de l’alcaldia.
Per tot l’exposat, RESOLC:
PRIMER: Delegar en la Regidoria delegada de l’Àrea de Recursos Humans i Medi
Ambient les següents atribucions, fins ara assignades a la Regidoria adscrita a
l’Alcaldia de Desenvolupament Urbà i Via Pública:
a) L’estudi, definició i proposta d'estratègies, plans, projectes i directrius
d'actuació en matèria de gestió integral de les deixalleries, i de la planta de
voluminosos, i promoció i control de la recollida selectiva de residus per la
ciutadania.
b) L’atenció, diàleg i relació amb la ciutadania i les institucions públiques o
privades en relació amb les esmentades matèries.
c) L’impuls, supervisió i canalització d’iniciatives en les esmentades matèries.
d) La formulació dels criteris necessaris a la Direcció Executiva Municipal per a
l’exercici de les seves funcions en relació amb les esmentades matèries.
e) La inspecció i supervisió superiors dels serveis municipals i dels ens
instrumentals municipals en relació amb les esmentades matèries.
SEGON: Aquesta delegació es configura com en la resta de matèries atribuïdes
a la Regidoria delegada de l’Àrea de Recursos Humans i Medi Ambient amb el
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caràcter de delegació genèrica, amb els termes i condicions contingudes en els
apartats dotzè i tretze de la refosa dels decrets de delegacions continguda al
Decret d’Alcaldia núm. 2019017983 de 27 de novembre de 2019, comprenent
expressament la potestat sancionadora en aquesta matèria i la facultat de
resoldre mitjançant actes administratius que afectin a tercers, inclosa la
resolució dels recursos administratius.
TERCER: Aquesta delegació tindrà efecte des del dia següent a la data de
notificació d'aquest Decret als regidors afectats, i serà de caràcter indefinit,
sense perjudici de la potestat d'avocació d'aquesta Alcaldia.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
18/05/2020

QUART: Notificar aquesta resolució als regidors afectats, entenent-se acceptada
la mateixa de forma tàcita si en el termini de 24 h següents a la notificació no
es manifesta res en sentit contrari o es fa ús de la delegació.
CINQUÈ: Donar compte al Ple d'aquesta resolució en els termes que disposa el
Reglament Orgànic Municipal, i publicar el seu text al BOP de Tarragona en
compliment de les disposicions legals vigents.»
«DECRET_2020004282 de 06/03/2020 canvi de membre a la Comissió
Informativa de TERRITORI I URBANISME
Atès que per decret de l’Alcaldia núm. 2019011549, entre d’altres, es va
nomenar el Sr. Edgar Fernàndez Blázquez com a membre titular i a la Sra.
Mònica Pàmies Flores com a membre suplent de la Comissió Informativa de
Territori i Urbanisme en representació del GRUP MUNICIPAL DE LA
CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP).
Vista la proposta del GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR
(CUP).
Vist el que disposa l'article 137 del Reglament Orgànic Municipal.
Per tot l'exposat, HE RESOLT:
PRIMER: Nomenar la Sra. Mònica Pàmies Flores, com a membre titular, i el Sr.
Edgar Fernàndez Blázquez, com a membre suplent, de la Comissió Informativa
de Territori i Urbanisme en representació del GRUP MUNICIPAL DE LA
CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP).
SEGON: Donar compte d'aquesta resolució al proper Ple que es dugui a terme.»
«DECRET_2020004283 de 06/03/20 de nomenament de membre al
Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació Internacional
Atès que en el seu dia aquest Ajuntament va constituir el Consell Municipal de
Solidaritat i Cooperació Internacional.
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Atès el que s’estableix en els articles 2 i següent del Reglament regulador de
l’esmentat òrgan municipal complementari respecte a la seva composició, així
com que l’alcalde donarà compte al Ple de l’Ajuntament dels nomenaments i
cessaments dels seus membres.
Vista la proposta del GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR
(CUP).
En conseqüència, considero oportú resoldre el següent:
PRIMER: Nomenar el següent vocal del Consell Municipal de Solidaritat i
Cooperació Internacional:
Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
18/05/2020

- Un representant de cada partit polític o coalició electoral amb representació a
l’Ajuntament de Reus:
(CUP): Sra. Àngels Paixà Bertran
SEGON: Donar compte d’aquesta resolució al Ple de la Corporació en la propera
reunió que es dugui a terme.»"
Els membres del Ple es donen per assabentats dels anteriors decrets.
6. 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 de l’Ajuntament
en distintes entitats.
Vistes les propostes dels diferents grups polítics municipals pel nomenament
d’un membre en un organisme autònom i de membres en distints òrgans
municipals complementaris.
Vista la proposta de la Regidoria delegada de l’Àrea de Salut i Ciutadania.
Vistes les propostes de la Regidoria delegada de l’Àrea de Benestar Social.
En conseqüència es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
acords:
PRIMER: Designar el següents membres:
INSTITUT MUNICIPAL REUS CULTURA
(CUP) Sra. Aleida López Giménez, en substitució de la Sra. Mariona
Quadrada Monteverde.


CONSELL MUNICIPAL DE SALUT
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Una persona representant de cada grup municipal de l’Ajuntament,
que podrà tenir o no la condició de regidor o regidora:
 (JXReus) Sr. Josep Colom Ossó
 (ERC) Sra. Imma Grau Farrús (suplent: Sr. Edu Mejías Montagut)
 (PSC) Sra. Inés Gonzalez García (suplent: Sra. Sandra Guaita Esteruelas)
 (CS) Sr. Francisco Javier Vaquero Rodriguez (suplent: Sra. Patricia Pérez
Gutiérrez)
 (A) Sra. Rosario Rodríguez Cortés (suplent: Sra. Noelia Solé Ransanz)



Vuit persones representants de les entitats o associacions
ciutadanes registrades i que centrin la seva activitat principal en
l’àmbit de la salut.
• Associació de Malalts Mentals Dr. Francesc Tosquelles. Representant: Sra.
Irene Aguar Llavall, Suplent: Sr. Lluc Rasquera Fibla
• Lliga d’afectats Reumatològics i Discapacitats de les comarques de
Tarragona. Representant: Sra. Emilia Solé Altarriba, Suplent: Sra. Rosa
M Abelló Amorós
• Federació d’Associacions de Discapacitats Físics Mestral. Representant:
Sra. Emilia Solé Altarriba, Suplent: Sra. Rosa M Abelló Amorós
• Associació de Donants de Sang del Baix Camp. Representant: Sr. Pere
Líndez Borràs
• Lliga contra el Càncer de les Comarques de Tarragona. Representant:
Sra. M. Rosa Borràs Alberich, Suplent: Sra. Loreto Piñol Bonastre.
• Associació de Bipolars de Catalunya. Representant: Sra Teresa Carot
Subirats
• AELAM – Associación Española de Linfangioleiomiomatosis. Representant:
Sra. Maria Guerrero i Rajo.



Una persona representant de la Federació d’Associacions de Veïns
de Reus.
 Representant: Sra. M. Elena Baquero Indias.



Una persona representant de cadascuna de les entitats que presten
serveis de salut de caràcter públic a la ciutat.
• SAGESSA. Representant: Sr. Mateu Huguet Recasens, Suplent: Sr.
Salvador Sarrà Moretó.
• Institut Català de la Salut. Representant: Sr. Daniel Ferrer-Vidal Cortella.
• Grup Pere Mata. Representant: Sr. Francesc X. Arrufat Nebot, Suplent:
Sra Misericòrdia Juanpere Magrané.
• Institut d’Investigació Pere Virgili. Representant: Sr. Joan Vendrell i
Ortega, Suplent: Sr. Jordi Salas i Salvadó.
• Assemblea Local de la Creu Roja a Reus. Representant: Joan Aragonés
Boqué.
• Centre Mèdic Quirúrgic CMQ. Representant: Sra. Montse Boix Ricard.
Suplent: Sra. Sandra Òdena Vallverdú.
• EAP Cap Sant Pere Centre. Representant: Sr. Francesc J. Barrio Torrell,
Suplent: Sra Tania Martinez Molina.
• EAP Cap Sant Pere II. Representant: Sr. Francesc J. Barrio Torrell,
Suplent: Sra. Margarida Robert Vilà.
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•
•
•



EAP Barri Fortuny REUS V. Representant: Sra. Rosa Maria Serrano Martos,
Suplent: Sra. Montserrat Boqué Cavallé.
EAP Llibertat. Representant: Sra. Cristina Mangrané Guillém, Suplent: Sra.
Alicia Reche Martínez.
EAP Horts de Miró. Representant: Sr. Jordi Segarra Albareda, Suplent:
Sra. Esther Granado Font.

Una persona representant del Servei Català de la Salut.
Representant: Sra. Núria Ariza Melé.
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Una persona representant de l’Agència de Salut Pública de
Catalunya de la Generalitat de Catalunya.
 Representant: Sr. Conrad Casas Segalà, Suplent: Sra. Anna Bocio Sanz.



Una persona representant la Universitat Rovira i Virgili.

Representant: Sr. Joaquim Escribano Subías, Suplent: Sra. Fàtima
Sabench
Pereferrer



Una persona representant de cadascun dels Col·legis Oficials de
Tarragona que vinculats a l’àmbit de salut realitzin activitats a la
ciutat de Reus.
• Col.legi Oficial de Metges de Reus. Representant: Sr. Frederic Mallol
Mirón.
• Col.legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Tarragona. Representant: Sra.
Manuela Bonillo Caballero.
• Col.legi de Farmacèutics de Tarragona. Representant: Sra. Tània Piqué
Calafell.
• Col.legi Oficial de Psicologia de Catalunya. Representant: Sra. Eva Llatser
Gayà.
• Col.legi de Fisioteràpia. Representant: Sra. Laura Menes Fernandez,
Suplent: Sra. Àntonia Lopez Hernández.
• Col.legi de Dietistes i Nutricionistes de Catalunya. Representant: Sra.
Nancy Babio Sanchez, Suplent: Sra. Roser Marti Cid.
• Col.legi Oficial de Veterinaris de Tarragona, Representant: Sra. M. Pilar
Garcia Malo.
• Col.legi d’Òptics i Optometristes. Representant: Sra. Maria Pia Teixidó
Pont, Suplent: Sra. Helena Vidal Llop



Podran assistir com a convidats per la presidència les persones a
títol individual que estiguin interessades en l’àmbit de la salut,
inscrites al Registre ciutadà de l’Ajuntament de Reus amb un
màxim de quatre.
•
•
•
•

Sr. Gerard Benavent Canaldà
Sr. Josep M. Descarrega i Roig
Sr. Manel Fort Canyelles
Sra. Núria Balsells Pàmies

CONSELL MUNICIPAL DE SERVEIS SOCIALS
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Un/a representant de cada grup municipal.
 (CUP) Sr. Edgar Fernández Blásquez



Un/a representant de cadascuna de les entitats de la ciutat
legalment constituïdes i inscrites al registre municipal d'entitats
ciutadanes que desenvolupin activitats que estiguin vinculades als
Serveis socials.
-ASSEMBLEA LOCAL DE LA CREU ROJA DE REUS
*Representant titular: Sr. Josep Segura i Recasens
*Representant suplent: Sr. Joan Aragonès Boqué
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- CARITAS INTERPARROQUIAL DE REUS
*Representant titular: Sr. Antonio García Bautista
-FUNDACIÓ MOSSÈN FREDERIC BARA I CORTIELLA
*Representant titular: Sra. Mercedes Martínez Cabia
*Representant suplent: Sra. Mònica Garcia Ciuret
-CÀTEDRA D’INCLUSIÓ SOCIAL DE LA URV
*Representant titular: Sr. Francesc Valls Fonayet
*Representant suplent: Sr. Angel Belzunegui Eraso
-CÀTEDRA UNESCO D’HABITATGE DE LA URV
*Representant titular: Dra. Estela Rivas Nieto
*Representant suplent: Dra. Núria Lambea Llop
•

Un/a representant de cadascun dels dos sindicats majoritaris.
-SINDICAT INTERCOMARCAL COMARQUES TARRAGONA – CCOO
*Representant titular: Sra. Adoración Balsameda Treviño
*Representant suplent: Sr. Josep M. Martínez Alberich

•

Un/a representant de la Cambra de comerç.
-CAMBRA DE COMERÇ DE REUS
*Representant titular: Sr. Josep Baiges Gispert

•

Un/a representant del Consell municipal de les dones, un del
Consell municipal de la gent gran i un representant de cada un dels
consells municipals que estiguin vinculats a l’atenció a les
persones.
-CONSELL MUNICIPAL DE POLÍTIQUES DE GÈNERE
*Representant titular: Sra. Armina Eloyan

•

Un/a representant de cadascun dels col·legis professionals de
Diplomats en Treball Social i del Col·legi de Diplomats en Educació
Social.
- COL·LEGI OFICIAL DE TREBALL SOCIAL DE CATALUNYA-DELEGACIÓ DE
TARRAGONA
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*Representant titular: Sra. Emma Pérez Pla
-DELEGACIÓ DE TARRAGONA DEL COL·LEGI OFICIAL DE PEDAGOGS DE
CATALUNYA
*Representant titular: Dra. M. Concepció Torres Sabaté
-DELEGACIÓ TERRITORIAL DE TARRAGONA DEL COL·LEGI OFICIAL DE
PSICOLOGIA DE CATALUNYA- COPC*Representant titular: Sra. Eva Llatser Gaya
*Representant suplent: Sr. Francisco Díaz Arévalo
•
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Un/a representant del Consell Comarcal del Baix Camp.
-CONSELL COMARCAL BAIX CAMP
*Representant titular: Sra. Lídia Guerrero Martín

CONSELL MUNICIPAL DE LA DISCAPACITAT
•

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:
- AMPA CEE FONT LLEÓ DE REUS
*Representant Titular: Sra. ISABEL LUNA MARTÍNEZ
*Representant Suplent: Sra RAQUEL ALIAGAS SORROCHE

SEGON: Comunicar l’adopció d’aquest acord a les persones interessades i a les
regidories i organismes corresponents."
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per unanimitat.
Abans de passar al següent punt de l’ordre del dia l’alcalde fa una
INTERVENCIÓ per recordar com es desenvoluparà el debat en aquest Ple
telemàtic, segons es va establir a la sessió de la Junta de Portaveus.
7. Gestió Urbanística. Aprovació definitiva de l'Estudi de detall carrer
del Roser, Àrea 4.74 "Forn del Soto", presentat per EDIRESA-2, SL.
"Vist l’acord adoptat per la Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament en
sessió de data 20 de desembre de 2019, mitjançant el qual es va aprovar
inicialment, amb condicions, l’Estudi de detall carrer del Roser, Àrea 4.74 «Forn
del Soto», promogut per la societat EDIRESA-2, SL, que té per objecte la
reordenació dels volums de l’àmbit nord de l’esmentada Àrea 4.74.
Atès que l'esmentat Estudi de detall ha estat sotmès a informació pública per
un termini de vint dies, mitjançant edictes publicats al Butlletí Oficial de la
Província de Tarragona del 17 de gener de 2020 i al diari El Punt Avui del 31 de
gener de 2020, i també al tauler d'anuncis i a la seu electrònica de
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l'Ajuntament, sense que s'hagin formulat al·legacions. En aquest darrer mitjà
també s’ha pogut consultar el contingut íntegre del projecte.
Vist el nou exemplar de l’Estudi de detall, presentat en data 30 de gener de
2020, per tal de donar compliment a les condicions de l’aprovació inicial, i vist
l’informe favorable emès en data 5 de febrer de 2020 pels serveis tècnics
municipals.
Atès que el Projecte de reparcel·lació de l'Àrea 4.74 ''Forn del Soto'', es va
aprovar definitivament per acord de la Comissió de Govern d’aquest
ajuntament de data 30 de juny de 2000, i inscrit en el Registre de la Propietat
núm. 2 de Reus en data 27 de febrer de 2001.
Signat electrònicament
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Atès que per acord de la Junta de Govern Local de data 14 de setembre de
2018 es va aprovar definitivament el canvi de modalitat del sistema d'actuació
previst per a la gestió de l’Àrea 4.74 “Forn del Soto”, passant de la modalitat de
cooperació a la de compensació bàsica.
Atesa la suspensió de terminis administratius determinada a la Disposició
Addicional Tercera del RD 463/2020, de 14 de març pel que es declara l’estat
d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel Covid19.
Vista al respecte la sol·licitud telemàtica de data 14 d’abril de 2020 presentada
per la societat Ediresa-2, S.L, propietària única dels terrenys privats de l’àmbit,
expressant la seva renúncia a la suspensió i conformitat a la continuació del
procediment
d’aprovació de l’Estudi de detall, motivada per la situació
complicada en que es troben amb perjudici pels seus drets i interessos, tenint
en compte els esforços d’anys de gestió i preparació per l’execució d’aquest
buit urbà tan cèntric, i en especial de cara als potencials clients de la
promoció .
Considerant que no és produeix perjudici per l’interès general i sí benefici per
l’interessat, ja que es pot donar trasllat d’aquest instrument d’ordenació de
volums, un cop definitivament aprovat, a la Comissió Territorial d’Urbanisme
del Camp de Tarragona per l’assabentat i procedir a la publicació amb
posterioritat, quan s’aixequi l’estat d’alarma, entenent que el precepte
reglamentari estableix una regla general i una possibilitat d'excepció no
suspenent un determinat procediment en aquests casos, en línia amb el que
disposa el punt 3 de la Disposició Addicional del RD 463/2020.
Vist l’establert a la Disposició Transitòria Onzena del Decret Legislatiu 1/2010,
de 3 d'agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, que disposa
que els estudis de detall exigits expressament pel planejament vigent en el
moment de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, i també els que siguin necessaris,
es poden tramitar d’acord amb la normativa anterior a la Llei 2/2002, fins que
el planejament no incorpori les noves determinacions sobre ordenació
volumètrica.
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Vist l’article 18 de la Revisió del Pla general d’ordenació urbana actualment
vigent, que estableix les determinacions que han de respectar els estudis de
detall, així com, pel que fa a les Unitats d’Actuació, l’article 258.5, que
assenyala que mitjançant estudi de detall es podrà ordenar de forma distinta el
volum proposat sempre que no es canviïn les previsions d’aquestes Normes
sobre jardins, dotacions i vials, i les condicions d’ordenació qualificades com a
essencials pel Pla general.
Vistos els informes dels serveis jurídics municipals.
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Atesa la competència prevista a l'article 22.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les Bases del règim local, i 52.2.c) del Decret Legislatiu 2/2003,
de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local
de Catalunya.
D’acord amb l’establert a la Disposició Transitòria Onzena del Decret Legislatiu
1/2010, de 3 d'agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, que
remet als articles 64, 65 i 66 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel
qual s‘aprova la refosa dels textos legals vigents a Catalunya en matèria
urbanística, i disposicions concordants.
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.- Acceptar la renúncia expressa a la suspensió de terminis i conformitat
amb la continuació del procediment d’aprovació definitiva, presentada per
l’interessat .
Segon.- Aprovar definitivament l’Estudi de detall carrer del Roser, Àrea 4.74
«Forn del Soto», promogut per la societat EDIRESA-2, SL.
Tercer.- Trametre l’Estudi de detall i còpia de l’expedient administratiu a la
Comissió Territorial d’Urbanisme del Camp de Tarragona
Quart.- Aquest acord és definitiu en via administrativa i contra ell es pot
interposar recurs contenciós administratiu davant del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar des del dia
següent al de la recepció d’aquesta notificació.
Cal tenir en compte però, de conformitat amb el Reial Decret 463/2020, de 14
de març, els terminis per presentar els recursos 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."
LA SRA. BERASATEGUI EXPLICA EL TEMA I SEGUIDAMENT ES PRODUEIX LA
INTERVENCIÓ DE LA SRA. PÀMIES I DEL SR. MARTÍN
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.,
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Llauradó, Recasens, Flores, Prats, Berasastegui, Subirats; (PSC-CP): Sres./Srs.,
Martí, Martínez, Guaita, Marcos, Pozuelo i Fort ; (CS): Sra./Srs., García, López,
Meléndez, (A): Sr. Rubio i Sra. Vázquez) 3 vots en contra (CUP) Sres.: Llorens,
Fernàndez i Pàmies.
8. Educació. Aprovació dels preus públics dels serveis educatius de 03 anys (escoles bressol municipals)
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"Atès que l’article 51 de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació de
Catalunya estableix que l’educació infantil forma part del sistema educatiu i, en
l’article 56, es defineix les característiques legals d’aquest ensenyament
d’educació infantil, determinant que existiran dos cicles: el primer, que
compren l’ensenyament entre els zero i tres anys d’edat, i el segon que
comprèn l’ensenyament entre els tres i els sis anys d’edat. En l’article 5
d’aquesta Llei, es defineix quins són els ensenyaments declarats obligatoris i
gratuïts, fixant que el primer cicle d’educació infantil és voluntari i que no és ni
gratuït ni universal. L’article 159.2 d’aquesta Llei també preveu que els ens
locals poden crear centres propis per mitjà de convenis amb el Departament
d’Educació d’acord amb la programació de l’oferta educativa.
Atès el Decret 282/2006, de 4 de juliol, pel qual es regulen el primer cicle de
l’educació infantil i els requisits de centres.
Atès que la xarxa d’Escoles Bressol Municipals de Reus (en endavant EBM) està
formada pels següents centres amb una capacitat de places màxima
autoritzada de:
-EBM La Ginesta 114 places
-EBM Montsant 41 places
-EBM El Margalló 36 places
-EBM El Marfull 115 places
-EBM L’Olivera 114 places
-EBM El Lligabosc:74 places
Total 494 places
Atès que el Ple, en sessió de data 3 de juny de 2016, aprovà els preus públics
dels serveis educatius de 0 a 3 anys (escoles bressol municipals).
Atès que la Junta de Govern Local de la Corporació, en sessió de data 14 de
juliol de 2014, aprovà les bases per a la concessió de subvencions, pel
procediment de concurrència competitiva, per a l’escolarització de nens i nenes
de 0 a 3 anys en els serveis educatius de titularitat municipal (escoles bressol
municipals).Atès que mitjançant decret núm. 2019005380 de data 19 de març
de 2019, s’aprovà la convocatòria de les esmentades subvencions per al curs
2019-2020. L’objectiu de les esmentades subvencions és minorar l’import que
satisfan les famílies del preu públic vigent, atenent a les característiques
pròpies de cada família, econòmiques i socials.
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Atès que es valora la implementació de la tarifació social com a mesura més
equitativa per a les famílies que accedeixin al servei, i que és un model
econòmic que permet combatre les desigualtats.
Atès que l’Ajuntament de Reus considera el servei de les EBM com una etapa
educativa que ofereix als infants un conjunt d’experiències i aprenentatges que
promouen el seu desenvolupament amb un caràcter inclusiu i integrador, per la
qual cosa tenen un doble paper, l’ òbviament educatiu i un altre de clau, per la
inclusió social i la igualtat d’oportunitats.
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Atès que el Pla d’Acció Municipal 2019-2023 recull l’objectiu de Vetllar per una
escolarització equilibrada en tots els centres i nivells educatius de la ciutat, i la
tarifació social és una de les eines per promoure una escolarització equilibrada,
i atès que ens referim al primer cicle d’educació infantil una educació
equilibrada des de les edats primerenques que formin una bona base per a
etapes posteriors. Així mateix, es recull en el Pla l’objectiu de Fomentar la
igualtat d’oportunitats i equitat en l’àmbit educatiu.
Vist l’informe elaborat pels serveis tècnics de l’Àrea d’Educació de data 14
d’abril de 2020, en el qual es realitza un estudi econòmic i s’efectua una nova
proposta de preus dels serveis d’escolaritat i àpat a les EBM, que substituiria
l’aprovada pel Ple en sessió de data 3 de juny de 2016. Els preus públics del
serveis d’escolaritat i àpat a les EBM es calculen mitjançant la tarifació social,
en funció de la renda i el nombre de membres de la unitat familiar a la que
pertany l’alumne, d’acord amb els llindars de renda establerts en la següent
taula:

Segons la renda calculada corresponent a la unitat familiar, les tarifes socials
establertes serien les següents:

S’opta per aplicar la tarifació social al pagament del servei d’escolaritat i al
servei de menjador, per contribuir a l’objectiu de garantir l’assequibilitat de
l’EBM.
Atès que s’opta per no aplicar la tarifació social sobre el preu públic dels
següents serveis, que mantenen la seva vigència:
Servei d’acollida en estada matinal
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Servei del tastet d’escola:57,60 € al mes
Atès que també resta exclosa la tarifació social en el servei esporàdic de
menjador, de conformitat amb l’informe de data 14 d’abril de 2020, i la
proposta originària era la de mantenir els preus públics ja existents sobre
aquests serveis.
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Vist l’informe elaborat pels serveis tècnics de l’Àrea d’Educació de data 3 de
maig de 2020, complementari a l’emès el dia 14 d’abril anterior, en el qual es
proposa modificar la proposta de preus públics corresponents als serveis
esporàdics de menjador, per mantenir la coherència amb la proposta els preus
per al mateix servei quan no té caràcter esporàdic.
Atès que l’esmentat informe, a partir de l’experiència dels darrers anys,conclou
que les famílies empraran més el servei de menjador fixe atès que la tarifació
els serà més favorable, afavorint de forma estable una continuïtat en aquest
servei, que pedagògicament es valora més convenient per als infants.
Atès que la proposta de preus públics per als serveis d’àpat esporàdic que
consten en l’informe complementari de data 3 de maig de 2020, és la que es
detalla a continuació:
Servei d’àpat esporàdic
ÀPAT
Per cada dia

6,25
€

Per cada dia més una hora
monitoratge

8,50
€

Per cada dia més dues hores de
monitoratge

11,0
0€

Per cada dia més tres hores de
monitoratge

13,5
0€

Atès que els preus públics de les sortides i activitats familiars de les EBM
s’aprovaren per la Junta de Govern Local en sessió duta a terme el 28 de febrer
de 2020, i es mantindran fins a nova modificació o derogació expressa.
Vist l’informe de la Intervenció Municipal de data 14 d’abril de 2020.
Vist que l’article 127 del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, preveu que
els ajuntaments poden establir i exigir els preus públics per a la prestació de
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serveis o la realització d’activitats de competència municipal, segons les
normes contingudes al capítol VI del títol I de l’esmentada Llei.
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Vist allò que preveu l’article 44 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals
i l’article 24.3 de l ‘Ordenança General de gestió, recaptació i inspecció dels
tributs i altres ingressos de dret públic local de l’Ajuntament de Reus, conforme
l’import dels preus públics ha de cobrir com a a mínim el cost del servei prestat
o l’activitat realitzada, si bé, quan hi hagi raons socials, benèfiques, culturals o
d’interès públic que ho aconsellin, l’Ajuntament podrà fixar preus públics per
sota d’aquest límit. En l’informe tècnic de l’Àrea d’Educació es posa de
manifest l’interès social que concorre en aquests serveis arran de la
importància educativa de la franja de 0 a 3 anys com a base dels futurs
aprenentatges dels infants, en la tasca de socialització intrínseca en les escoles
bressol i en la voluntat de facilitar la conciliació entre la vida familiar i laboral
de les famílies amb infants d’edats primerenques ,per la qual cosa es preveu la
cobertura del dèficit que generi a càrrec de diverses aplicacions
pressupostàries dels programes: 30919-32310, 30919-32010 i 32300-212 i
d’altres programes de l’Ajuntament, atès que també s’han imputat els costos
indirectes i que per a l’any 2021 s’habilitarà el crèdit pertinent a les aplicacions
pressupostàries corresponents.
Atès que de conformitat amb l’article 47 de l’esmentat Reial Decret Legislatiu
2/2004, d’establiment o modificació dels preus públics correspon al Ple de la
Corporació, sens perjudici de les seves facultats de delegació en la Junta de
Govern Local.
Vist l’acord del Ple de la Corporació de data 3 de juliol de 2019, pel qual aquest
òrgan delega en la Junta de Govern Local totes les seves competències de
caràcter delegable, inclòs l’establiment i modificació de preus públics per la
prestació de serveis i realització d’activitats de competència municipal.
Considerant que els propers dies no està prevista que es dugui a terme cap
reunió de la Junta de Govern Local.
Considerant, doncs que es fa recomanable avocar la competència que es
delegà als efectes exclusius d’aprovar els preus públics dels serveis educatius
de 0 a 3 anys.
Vistos els articles 10 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre , de Règim Jurídic del
Sector Públic i 9 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya que regulen
l’avocació de competències.
Per tot l’exposat,es proposa al Ple, previ dictamen de la Comissió Informativa
d’Activitats de la Persona, l’adopció dels següents acords:
Primer.-Avocar la competència delegada en la Junta de Govern Local per a
l’aprovació dels preus públics que seguidament es detallen.
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Segon.-Aprovar els preus públics dels serveis d’escolaritat i àpat a les EBM
mitjançant tarifació social, amb els llindars i les quotes següents:

‘
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Tercer.-Aprovar el preus públics dels serveis d’acollida en estada matinal i el
servei de tastet escola (que restarien en els mateixos termes que ja es van
aprovar en el seu dia) i els serveis d’àpat esporàdic :
Servei d’acollida en estada matinal

Servei del tastet d’escola:57,60 € al mes.
Servei d’àpat esporàdic
ÀPAT
Per cada dia

6,25 €

Per cada dia més una hora
monitoratge

8,50 €

Per cada dia més dues
hores de monitoratge

11,00 €

Per cada dia més tres
hores de monitoratge

13,50 €

A aquests preus no s’aplicaria un règim de tarifació social.
Quart.- Aprovar el procediment per determinar la tarifació social dels serveis
d’escolaritat i àpat a les EBM:
-Es tarifarà socialment a totes les famílies usuàries del servei d’EBM, llevat
d’aquelles que manifestin explícitament en el full de matrícula que renuncien a
l’esmentada tarifa (en aquest cas se’ls aplicarà el tram 9 de sistema de tarifes
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durant tot el curs escolar, sens perjudici que per al següent curs escolar es
puguin acollir de nou a la tarifació social).
-Amb la signatura del full de matrícula a les EBM les famílies que no renunciïn a
tarifació autoritzen a l’Ajuntament de Reus per tal que aquest faci les consultes
que siguin oportunes per determinar la situació econòmica familiar. Aquesta
autorització caldrà marcar -la de forma expressa.
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-Si no s’autoritza a consultar les dades, caldrà que s’aporti tota la
documentació necessària per a poder determinar en quin llindar s’acollirà. De
no fer- ho en el termini màxim de 10 dies de la recepció de la matrícula
s’entendrà que renuncien a la tarifació social i se’ls aplicarà el tram 9 de preus
públics durant tot el curs escolar.
-El factor determinant per a la tarifació social és el total de renda familiar,
associat al nombre de membres que conformen la unitat familiar. Per establir la
base de càlcul anual de la unitat familiar i saber a quin tram correspon la renda
familiar, es calcularà la suma dels ingressos anuals que per qualsevol concepte
percep aquesta unitat i es relaciona aquest import amb el nombre total de
membres de la unitat familiar.
-Als efectes del càlcul dels ingressos familiars, son membres computables de la
unitat familiar:
L’alume que es matricula
El pare i la mare o tutor/es legals de l’alumne
En cas de divorci o separació legal, si la guàrdia o la custodia del nen/a és
compartida es tindran en compte els dos tutors a la unitat familiar. Si la guàrdia
i custòdia del nen s’atribueix a un sol tutor, no serà membre computable
aquell/a ex cònjuge que no convisqui amb el nen/a, però s’afegirà a la renda
del tutor la pensió d’alimentació i/o compensatòria que estableixi la sentència.
En el cas de família monoparental, s’haurà de manifestar estar en possessió
del títol i es comprovarà que el tutor i l’infant estiguin dins el carnet de família
monoparental i que aquest estigui vigent. Si no s’està en possessió de carnet
vigent es podrà acreditar amb el llibre de família, on únicament hi haurà de
constar un sol tutor (altrament la família no es considerarà monoparental).
En el cas de viudetat, aquesta només s’haurà de manifestar amb el llibre de
família (o certificat de defunció) si no s’està en possessió de carnet de família
monoparental vigent.
-Els germans i les germanes majors de 25 anys que segons el padró consti que
conviuen en el domicili familiar a la data de la matrícula, compartint
convivència amb un o amb els dos progenitors.
-Els germans i les germanes majors de 25 anys amb discapacitat física,
psíquica o sensorial que segons el padró consti que conviuen en el domicili
familiar a la data de la matrícula, compartint convivència amb un o amb els dos
progenitors.

Aquest document ha estat signat electrònicament amb data 18/5/2020
L'autenticitat d'aquest document es pot comprovar a https://serveis.reus.cat/cve mitjançant el CVE: 2020F4CAF1D4DC97904A685275BC04584D578A62E4A70518205835

-També es consideraran germans/es de l’alumne als efectes de la tarifació els
germans/es que comparteixen un dels dos tutors amb l’alumne que convisquin
o no amb l’alumne i que convisquin o no amb l’alumne però sí amb un dels
tutors en el cas que tinguin la guàrdia i custòdia compartida.
-Per al càlcul de la renda familiar es computaran els ingressos familiars de l’any
fiscal immediatament anterior al de l’inici de curs.
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-Si la família no ha renunciat a la tarifació, amb anterioritat a l’inici de curs (tan
aviat com la consulta telemàtica de la AEAT estigui disponible, previsiblement
al mes de juliol), l’Ajuntament farà la consulta mitjançant interoperabilitat amb
l’Agència Tributària de les dades que consten en la declaració d’IRPF o certificat
d’imputacions de l’any fiscal anterior a l’inici de curs.
-Per al còmput de renda es tindrà en compte l’import que facilita l’AEAT en
concepte del nivell de renda.
-Per aquells tutors la consulta telemàtica dels quals tingui com a resposta
“Titular obligat a declarar i renda no presentada”, l’Ajuntament de Reus emetrà
un requeriment informant que el progenitor té 20 dies naturals per a obtenir i
facilitar a l’Ajuntament de Reus les dades fiscals relatives a la renda de
l’exercici a consultar (declaració de renda o certificat d’imputació de rendes). Si
transcorreguts aquests dies no es presenta la informació requerida, en no
poder fer les comprovacions pertinents pel que fa a la situació econòmica,
s’entendrà que la família renuncia a la tarifació i s’aplicarà automàticament la
tarifa del tram 9.
-En el cas de pares o tutors que no disposin de NIF o NIE, l’ AEAT no facilita les
seves dades tributàries. En aquests casos, per permetre valorar la situació
socioeconòmica de la unitat familiar, els tutors hauran d’acompanyar al full de
matrícula les seves declaracions de renda presentades al país d’origen, o
alguna documentació que acrediti els seus ingressos de l’any requerit.
-Sobre el càlcul dels ingressos per unitat familiar fet d’acord amb els apartats
anteriors s’aplicaran una sèrie de factors de correcció en els següents casos:
Si es tracta de famílies nombroses o monoparentals es deduiran dels ingressos
anuals 525 euros si són categoria general o de 800 euros si són de categoria
especial, per cada fill de la unitat familiar que consti al títol vigent.
Per cada persona de la unitat familiar que tingui discapacitat igual o superior al
33 % es deduiran 1.811,00 euros de la renda familiar, i si la discapacitat és
igual o superior al 65% es deduiran 2.881,00 euros de la renda familiar.
Quan hi hagi un/a nen/a en acolliment aquest/a es considerarà com a membre
de la unitat familiar. En el cas de ser família nombrosa o monoparental es
deduirà de la renda la quantitat que correspongui com si fos un fill. En
qualsevol tipologia familiar la seva tarifa saltarà a un tram inferior al que li
correspondria per renda a la unitat familiar.
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Si a la mateixa unitat familiar coexisteixen dos alumnes matriculats a les
escoles bressol durant el mateix curs escolar la tarifa saltarà a un tram inferior
al que li correspondria per renda de la unitat familiar, i dos trams si es tracta
de tres infants matriculats, si s’escau.
Cinquè.-- Aprovar la liquidació del preu públic i el pagament de les quotes.
-Per al cas que no s’opti per la tarifació social, la liquidació del preu públic
s’entendrà notificada mitjançant la signatura del full de matrícula, ja que
s’aplicarà el tram 9.
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-Per al cas que s’opti per la tarifació social, la liquidació corresponent
s’entendrà notificada mitjançant la tramesa del primer rebut bancari emès per
l’Ajuntament de Reus en el que s’indicarà el tram social que correspon a la
matrícula de l’alumne.
-Una vegada estigui disponible a l’AEAT la consulta de les dades fiscals per a
l’exercici fiscal que pertoqui (previsiblement a mitjans de juliol), i acabats els
tràmits associats a la tarifació social, l’Ajuntament de Reus enviarà un sms, o
en el seu defecte, un correu electrònic, a les famílies per informar-los que ja
està disponible la informació sobre l’import que hauran de satisfer en funció
dels serveis demanats en la matrícula. Aquesta informació serà consultable
tant a les EBM com a l’Oficina Municipal d’Escolarització.
-Les quotes es pagaran mitjançant domiciliació bancària o transferència a
través d’empreses terceres que ofereixen serveis de pagaments virtuals dins
els 10 primers dies de cada mes.
-Els serveis d’escolaritat es cobraran per avançat a principis de cada mes.
-Els serveis d’acollida i de menjador es cobraran a mes vençut, conjuntament
amb la facturació del servei escolar del mes en curs, per tal d’imputar la
realitat dels serveis utilitzats i evitar els retorns d’imports per canvis d’horaris
produïts al llarg del mes.
Per aquest motiu, el mes de juliol es cobrarà l’escolaritat del mes en curs a
l’inici del mateix, conjuntament amb els serveis d’acollida i/o menjador
utilitzats al llarg del mes de juny, i el darrer dia de juliol es cobrarà una nova
facturació corresponent als serveis d’acollida i/o escolaritat gaudits el mes de
juliol.
-Les famílies pagaran 11 mensualitats de servei escolar corresponents als
mesos de setembre a juliol.
En cas d’impagament s’iniciarà el procediment executiu aplicant els recàrrecs
corresponents. Els rebuts retornats es podran pagar sense recàrrec fins al dia 5
del mes següent. Es podrà efectuar el pagament tant a Hisenda com a una
entitat bancària vinculada.
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A partir del dia 5 del mes següent només es podrà pagar a Hisenda i tindrà un
recàrrec del 5% fins que s’iniciïn les actuacions executives.
-Durant el curs, les famílies hauran de comunicar les baixes definitives 15 dies
abans que s’acabi el mes, a l’efecte de poder cobrir la vacant. En cas de baixa,
l’Ajuntament no retornarà l’import de la mensualitat en curs. Durant els
períodes de baixa temporal justificada la família abonarà igualment la quota.
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-L’Ajuntament podrà procedir a donar de baixa de forma definitiva l’infant, en
el supòsit que la família deixi de satisfer les quotes corresponents a tres
mensualitats. Tanmateix, la baixa no justificada durant més de 15 dies naturals
també pot provocar la baixa definitiva de l’infant i la possibilitat de cobrir de
nou la plaça en el cas que hi hagi demanda.
-En el cas que aquesta baixa tingui una justificació mèdica es podrà mantenir
la plaça amb un màxim de 3 mesos , sempre i quan es satisfaci la quota
corresponent a cada mensualitat. Passats aquests tres mesos sense fer ús de la
plaça, es procedirà a la baixa de l'infant per poder permetre l'accés a altres
infants que puguin necessitar-ho. En aquest cas, la família podrà presentar una
sol·licitud de reserva de plaça per al curs següent que haurà d'anar
acompanyada dels justificants mèdics que motivin aquesta petició.
Sisè.-La tarifació social es calcularà una vegada per curs , segons la informació
aportada en el full de matrícula i comprovada per l’Ajuntament de Reus. No
s’admetran documents emesos amb posterioritat, la revisió es realitzarà al curs
següent.
Setè.-Els preus públics dels serveis d’escolaritat i àpat a les EBM seran vigents
a partir del curs escolar 2020-2021, i fins a nova modificació o derogació
expressa.
Vuitè.-Deixar sense efecte l’acord del Ple de data 3 de juny de 2016 en relació
a l’aprovació dels preus públics del serveis de les EBM, a partir de l’entrada en
vigor dels preus fixats en el punt segon d’aquest acord.
Novè- Donar trasllat d’aquest acord a la Fundació Educativa i Social, ens
encarregat de la gestió de les escoles bressol municipals, als efectes que en
tingui coneixement.
Desè- Procedir a la publicació del present acord en el Butlletí Oficial de la
Província de Tarragona i en el tauler d’edictes municipal.»
EXPLICA EL TEMA EL SR. RECASENS I ES PRODUEIX DEBAT.
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; (CUP) Sres. Llorens, Fernàndez i
Pàmies; (A): Sr. Rubio i Sra. Vázquez) i 3 vots en contra:(CS): Sra./Srs. García,
López, Meléndez.
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PROPOSTES DELS GRUPS MUNICIPALS
L’alcalde fa una INTERVENCIÓ per explicar com es desenvoluparà en Ple en
aquesta part.
9. Proposta de resolució Moció del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS
SOCIALISTES DE CATALUNYA – CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP)
referent a reforçar l’atenció primària a la ciutat.
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«Les crisis sanitàries posen de manifest que els països amb sistemes sanitaris
que compten amb una bona xarxa d’atenció primària aconsegueixen millors
resultats. Els experts remarquen que l’epidèmia d’ebola de l’any 2015 va
demostrar que la resposta sanitària dels diferents països va ser directament
proporcional al grau de competència de la seva atenció primària. I aquest fet fa
evident que el seu rol tindrà la mateixa importància en la pandèmia del
coronavirus. Una atenció primària qualificada, ben organitzada i amb bons
recursos serà decisiva a l’hora de frenar els contagis i reduir l’impacte negatiu
del virus en la salut del conjunt de la ciutadania. Condició indispensable per
poder tornar a una relativa normalitat social.
L’atenció primària, en tant que primer nivell d’atenció, garanteix un accés
ràpid i efectiu als usuaris; coneix les persones que atén i els seus historials
clínics; i ofereix un ampli ventall de serveis i una atenció integral, que poden
respondre i resoldre bona part de les necessitats dels pacients evitant molts
desplaçaments a centres hospitalaris, en aquests moments desbordats en
atendre, majoritàriament, la infecció del covid 19. Metges i metgesses de
família, infermers i infermeres, auxiliars, pediatres, fisioterapeutes... s’han
hagut d’adaptar a l’emergència sanitària, donar-hi resposta i seguir atenent la
ciutadania amb el mateix nivell d’eficàcia que abans de la pandèmia,
diagnosticant i tractant malalties i, alhora, fent prevenció i promoció de la salut
entre la població.
Els professionals de l’atenció primària alerten que la situació excepcional que
travessem s’allargarà en el temps i que necessitaran recursos per poder fer un
seguiment adequat dels pacients i que, per això, no s’han de reduir ni els
equips ni els recursos. Ben al contrari, remarquen la necessitat de reforçar el
sistema per poder seguir dispensant una correcta atenció, en especial, en fases
posteriors de la pandèmia, quan es faci necessari el seguiment de pacients
convalescents, manteniment de mesures de prevenció de propagació de la
infecció junt amb el seguiment d’altres problemes de salut de cada ciutadà i
ciutadana.
En aquesta línia, el ministre de Sanitat, Salvador Illa, assegura que l’atenció
primària tindrà un paper molt important en la detecció precoç de nous casos
d’infecció del Covid-19 i en la desescalada de l’emergència perquè “assegura
l’equitat i la cohesió del Sistema Nacional de Salut”. Que els professionals, que
des que va començar l’alerta sanitària, han atès prop d’un milió de consultes
per coronavirus a tot l’Estat, tindran un paper protagonista i estratègic un cop
acabi la fase de confinament per garantir el diagnòstic precoç de nous casos
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així com el seguiment de casos lleus i el dels contactes sospitosos d’haver-se
infectat.
Illa remarca que els professionals de l’atenció primària, durant la crisi del
coronavirus, han tingut , tenen i tindran un paper fonamental en la identificació
de símptomes, en la detecció de primer ordre i el tractament de casos lleus
abans de ser derivats als hospitals. Que l’atenció primària és el nivell millor
capacitat del Sistema Nacional de Salut per arribar de forma equitativa i
preventiva a totes les persones i per ordenar de forma més eficient la
coordinació dins del sistema.
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Per tot l’exposat, es fa evident, ara més que mai, que cal determinació per part
del govern municipal per aconseguir que la Generalitat compleixi els seus
compromisos amb la nostra ciutat per poder desdoblar el CAP Sant Pere i,
d’aquesta manera, millorar la seva qualitat assistencial i facilitar l’accés als
veïns de la zona. Fa més de 6 anys que es va anunciar el projecte i no hi ha
hagut cap moviment tot i les reiterades reivindicacions i queixes de sindicats i
usuaris, que reclamen una millor atenció i unes condicions de treball més
adequades per als professionals.
D’altra banda, resulta del tot necessària la reobertura del consultori del barri
Gaudí, sense activitat des del mes de març i “fins a nou avís”. Els pacients han
de dirigir-se al CAP Llibertat o, en cas de requerir el servei amb urgència o fora
de l’horari, s’han de dirigir al CAP Sant Pere. Es tracta d’un servei important
pels veïns i veïnes del barri, sobretot per a la gent gran, per als qui el
desplaçament els resulta un important inconvenient.
Per tot l’exposat, el grup municipal del PSC proposa els següents ACORDS:
1.- Que l’Ajuntament de Reus insti a l’Institut Català de la Salut a fer efectiu,
amb urgència, el desdoblament del CAP Sant Pere per tal que pugui millorar la
seva qualitat assistencial i la proximitat als veïns i veïnes del barri, tenint en
compte el paper clau de l’atenció primària en la situació excepcional que
travessem, que s’allargarà en el temps i requerirà reforçar els recursos per
poder seguir dispensant una correcta atenció als pacients.
2.- Que l’Ajuntament de Reus insti a l’Institut Català de la Salut a garantir la
continuïtat del consultori del Barri Gaudí i a reprendre la seva activitat en el
mínim temps possible, amb totes les garanties perquè s’hi pugui realitzar la
seva activitat habitual amb les màximes condicions de seguretat.»
EXPLICA LA PROPOSTA EL SR. MARTIN I ES PRODUEIX DEBAT.
Sotmesa la proposta a votació, es rebutjada amb 13 vots a favor: (PSC-CP):
Sres./Srs. Martí, Martínez, Guaita, Marcos, Pozuelo i Fort; (CS): Sra./Srs. García,
López, Meléndez i (CUP) Sres. Llorens, Fernàndez i Pàmies) i M. Flores (ERC), i
14 vots en contra: ((JxR): Sres./Srs. Pellicer, Vilella, Pallarès, Caelles, Cuerba,
Caballero, Monseny; (ERC): Sres./Srs. Llauradó, Recasens, Prats, Berasastegui,
Subirats; (A): Sr. Rubio i Sra. Vázquez).
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Es fa constar que en finalitzar la sessió la regidora M. Flores ha comunicat a la
Secretaria General que el sentit del seu vot en aquest punt ha estat fruit d’un
error material i a petició seva així es fa constar expressament en aquesta acta.
MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
10. Moció del GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT
POPULAR (CUP) referent a l’anàlisi de les conseqüències de la COVID19 en matèria d'educació.
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"La pandèmia ocasionada pel SARS-CoV2, que causa la COVID-19, està portant
al límit les estructures d’un estat capitalista patriarcal que dóna l’esquena a les
classes populars. La crisi que estem vivint no és més que el resultat d’aplicar
retallades i externalitzacions de forma sistemàtica en sectors clau com
l’educatiu o el sanitari i prioritzar la salvaguarda dels beneficis i dividends de
les grans empreses i la banca enfront del benestar de les classes populars. Des
de la crisi del 2008, el sector educatiu públic pateix un infrafinançament que
afecta, de manera directa, la qualitat d’aquest i han portat tant a l'alumnat de
qualsevol nivell com les seves famílies a elevats graus de desigualtat d'accés a
l'educació.
Durant aquests darrers dies, hem estat testimonis de les propostes que la
Conselleria d'Educació de la Generalitat ha realitzat per tal de seguir el curs
escolar en un context de confinament. Totes aquestes propostes generen molts
interrogants que hem de resoldre i abordar-ne les conseqüències que en
podem patir a mitjà i a llarg termini.
En primer lloc, el Departament ja planteja que els paquets amb dades o amb
els dispositius electrònics són un préstec pel període de confinament, i
s’hauran de retornar al centre el primer dia de retorn a les classes. Hi ha una
clara evidència que són mesures “apagafocs” i que no capgirarem, de manera
permanent, les desigualtats socials en matèria de bretxa digital. No podem
parlar de connectivitat a les xarxes en matèria d'aprenentatge en un municipi
on no disposem d'una xarxa de wifi pública de veritat. Abans de tot, hauríem
de procurar-ne un accés gratuït i de qualitat que arribés a totes les llars. I en
període de confinament, hauríem de reforçar aquesta xarxa amb la
connectivitat d'aquells edificis públics que ara mateix no estan oberts a la
ciutadania de tal manera que aquest accés a internet fos més eficaç i eficient.
A més, dins el marc de l'economia circular i social i amb el treball conjunt amb
cooperatives del sector informàtic es podrien recollir ordinadors i monitors de
dependències municipals per tal de reciclar-los, allargar-ne la vida útil, reduirne l'impacte mediambiental i cedir-los a entitats socials i col·lectius
vulnerables.
La diagnosi també ha de ser una feina seriosa i rigorosa a l'hora de marcar
línies de treball estratègiques a llarg termini. A Reus existeix un estudi sobre la
segregació escolar que ens pot servir de guia, ja que, a més, inclou mesures
per tal de fer front a les desigualtats escolars i, de retruc les socials més enllà
de la distribució de dispositius informàtics. La vida confinada dels nostres
infants i joves no s'acaba en una pantalla sinó que les docents i les famílies han
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de mantenir altres vies d'ensenyar i aprendre i adaptar-se a diferents situacions
i contextos diversos d'aquest temps estrany de confinament i que
s'accentuaran d'aquí en endavant. Buscar altres propostes més enllà de la
internet ajudaria a l'acompanyament emocional i intel·lectual de famílies
diverses.
L'entrega de 22.000 dispositius electrònics no ha de ser el final del camí, sinó
una parada en el llarg trajecte. La inclusió educativa i social i, per tant,
l'equitat, tant en l'educació reglada com en el lleure s'ha de projectar des d'una
mirada perimètrica i no centrista. Ha de ser un valor que ha de pretendre oferir
un marc d'oportunitats amb relació a unes capacitats i no necessitats.
Signat electrònicament
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Per tant, en el marc de la crisi de la Covid-19 i el futur col·lapse del sistema
capitalista, la Candidatura d’Unitat Popular proposem els següents acords:
Primer.- Dissenyar un Pla Educatiu i Social de Ciutat de manera consensuada i
participada amb tots els agents necessaris per a fer una diagnosi de ciutat en
aquestes matèries i valorar les conseqüències de la Covid-19 a mitjà i a llarg
termini.
Segon.- Aportar propostes i calendaritzar-les i utilitzar l'estudi contra la
segregació escolar com a fotografia objectivade les desigualtats socials que
patim a la ciutat i que s'han vist agreujades per l'epidèmia."
EXPOSA EL TEMA LA SRA. LLORENS I ES PRODUEIX DEBAT.
Sotmesa la proposta a votació, es rebugjada amb 12 vots a favor: (PSC-CP):
Sres./Srs. Martí, Martínez, Guaita, Marcos, Pozuelo i Fort; (CS): Sra./Srs. García,
López, Meléndez i (CUP) Sres. Llorens, Fernàndez i 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; (A):
Sr. Rubio i Sra. Vázquez).
11. Moció del GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT
POPULAR (CUP) per a la creació d’una targeta moneder d’impacte
social.
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.
"La targeta moneder d’impacte social és una iniciativa que té com objectiu
dotar d'un instrument nou als ajuts econòmics per a alimentació i productes de
primera necessitat, que atorguen els serveis socials municipals a persones que
es troben en una situació de necessitat o vulnerabilitat. Aquesta targeta ja
funciona amb èxit a diferents ajuntaments catalans com Barcelona, Sant Cugat,
Montmeló o Palma. De fet, s’ha potenciat la seva distribució arran de les noves
situacions generades per la Covid-19.
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La targeta moneder social afavoreix la normalització de l'ajuda superant
l'estigmatització d'haver d'acudir a centres benèfics i caritatius. A més de
poder escollir els aliments a consumir, les persones beneficiàries podran
escollir les botigues de proximitat i confiança. Per altra banda, l'Ajuntament
podrà establir acords amb diferents comerços per a l'aplicació de descomptes
en productes bàsics, un fet que pot relacionar-se amb un conveni signat amb
aquells comerços petits, locals i de proximitat.
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Mitjançant estratègies d’atenció i distribució com aquesta targeta moneder que
normalitza l’ajuda i permet una alimentació de qualitat, equilibrada i saludable,
es millora la gestió local de les polítiques de distribució d’ajuts econòmics per
part de serveis socials, però el més important és que garantim els drets més
bàsics, necessaris i humans des de la generació de polítiques que fomenten
l’autonomia, la promoció i la coresponsabilitat.
El funcionament és ben senzill tot i que els detalls seran determinats pels
criteris tècnics i professionals dels treballadors i treballadores de l’Ajuntament.
La targeta moneder, com el seu nom indica, serà carregada amb aquell import
determinat al pla de treball respectiu per a què sigui destinat a la compra
d’aliments. Des del grup municipal de la CUP ens prestem a col·laborar
activament en la consecució d’una targeta moneder que en d’altres municipis
ha facilitat la gestió d’uns serveis socials col·lapsats, ha dignificat l’ajuda a les
famílies i persones que ho necessiten i que potencien l’apoderament i
l’autonomia per sobre de l’estigmatizació de la caritat.
Per tots aquests motius, la Candidatura d'Unitat Popular, proposa al Ple
l'adopció dels següents acords:
Primer.- La creació d’una targeta moneder d’impacte social per tal de
carregar-hi l’import econòmic acordat al pla de treball entre les persones
beneficiàries de serveis socials i les professionals. Aquesta targeta només
podrà ser utilitzada per comprar productes de primera necessitat.
Segon.- Treballar, en un futur proper, amb el comerç local per tal d'establir un
conveni d'una tarja moneder d'impacte social que s'hagi d'utilitzar en
establiments de comerç local i de proximitat, amb descomptes en els productes
de primera necessitat.»
EXPLICA LA PROPOSTA EL SR. FERNÁNDEZ I ES PRODUEIX DEBAT.
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; (CUP) Sres. Llorens, Fernàndez i
Pàmies i (A): Sr. Rubio i Sra. Vázquez) i 3 abstencions: (CS): Sra./Srs. García,
López, Meléndez.
12. Moció del GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT
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POPULAR (CUP) de refer el pressupost municipal per 2020.
"Els actuals pressupostos municipals es van pensar i validar abans de poder
preveure l’actual emergència sanitària i la crisi social i econòmica que se’n
deriva. Des del primer dia, el grup municipal de la CUP de Reus no només ens
hem posat a disposició del govern per treballar pel bé i el futur de les nostres
veïnes sinó que hem elaborat una bateria de propostes en clau sanitària,
laboral, social, comercial, etcètera.
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Considerem que la responsabilitat és immensa i haurà de ser compartida. De la
mateixa manera que proposar mesures concretes o generar un espai de debat
amb els agents econòmics no serà suficient, considerem que cal repensar uns
pressupostos que anticipin i evitin determinades situacions que ja es comencen
a preveure o a patir.
Des de la CUP valorem positivament la creació d’un espai comú per establir
una estratègia de reactivació econòmica i social de la ciutat així com que el seu
format superi els límits del govern i de la pròpia institució municipal.
Tanmateix, posant en valor la riquesa política, social i cultural del nostre
municipi, considerem que cal generar espais transversals de treball per poder
treballar unes propostes que no deixin cap persona enrere, una política fiscal a
l’alçada de les circumstàncies i polítiques de discriminació positiva pels sectors
socials i econòmics que sigui necessari.
Per tots aquests motius, la Candidatura d'Unitat Popular, proposa al Ple
l'adopció dels següents acords:
Primer.- La creació de tres taules sectorials a nivell municipal d’àmbit social,
econòmic i cultural.
Segon.- Refer el pressupost municipal garantint la participació dels grups
municipals representats a l’Ajuntament de Reus i de les tres taules sectorials.»
EXPLICA EL TEMA EL SR. FERNÀNDEZ I ES PRODUEIX DEBAT.
A petició dels grups municipals es fa votació separada dels punts de la moció.
Sotmés el punt 1 de 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; (CUP) Sres. Llorens,
Fernàndez i Pàmies i (A): Sr. Rubio i Sra. Vázquez) i 3 abstencions: (CS):
Sra./Srs. García, López, Meléndez.
Sotmés el punt 2 de la proposta a votació, es rebutja amb 9 vots a favor: ((PSCCP): Sres./Srs. Martí, Martínez, Guaita, Marcos, Pozuelo i Fort i (CUP) Sres.
Llorens, Fernàndez i 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) i 3 abstencions: (CS): Sra./Srs. García, López, Meléndez.
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13. Moció del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE
CATALUNYA – CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP) referent a un
Pacte de Ciutat per a la reconstrucció.
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«Des del passat 14 de març, vivim en un estat d’alarma decretat pel govern de
l’Estat per afrontar la crisi del coronavirus, que ha generat una emergència
sanitària i social a nivell mundial. Des d’aquell mateix moment, els regidors i
regidores del grup municipal del PSC a l’Ajuntament de Reus ens vam posar al
costat del govern de la ciutat i vam posar a la seva disposició una sèrie de
propostes en l’àmbit social i de política fiscal amb l’objectiu de col·laborar i
minimitzar els efectes de la pandèmia sobre l’economia local i els col·lectius
més vulnerables de la societat. Moltes d’aquestes propostes han estat
recollides i aplicades pel govern, fet que celebrem.
Són moments de col·laborar, d’anar tots a una mentre no retornem a una
relativa normalitat. Són moments de consens perquè aquesta crisi requereix i
seguirà requerint un esforç sense precedents d’actuació pública per fer
possible la reactivació de la nostra ciutat al més aviat possible, de manera
sòlida i solidària perquè ningú no es quedi enrere. Aquest virus provocarà
canvis importants en el nostre futur immediat i, per això, és hora de començar
a pensar en la reconstrucció, que no pot ser tornar a posar en peu el que hi
havia fins ara, ja que aquesta emergència ha agreujat de forma salvatge les
desigualtats i caldran mesures per un creixement fort, sostenible i inclusiu. Ara
més que mai, caldrà posar les persones i les seves necessitats al centre de
l’acció política.
El govern no podrà continuar treballant com tenia previst fa uns mesos. Es
evident que caldrà deixar damunt la taula algunes propostes i redefinir
prioritats per tal que la recuperació sigui el més ràpida possible i socialment
justa. Caldrà fer un replantejament pel que fa a la mobilització de recursos i,
per tant, del pressupost; de la política fiscal; del model social i econòmic per tal
de garantir la igualtat d’oportunitats; d’enfortir el sistema de protecció social. I
això, només es podrà fer des de l’acord i el diàleg, en el marc d’un gran pacte
entre totes les forces polítiques amb representació al consistori, a més dels
agents socials i econòmics. No podem perdre ni un minut més per marcar les
estratègies que necessita la nostra ciutat, amb propostes valentes,
contundents i consensuades, per reactivar l’economia i protegir els col·lectius
més vulnerables.
És per això que instem al govern municipal a impulsar un Pacte de ciutat per
fer front a la crisi del coronavirus, format per partits polítics amb representació
al Ple, entitats econòmiques, socials, sindicals i veïnals, amb l’objectiu de donar
resposta al conjunt de la ciutadania, repensant prioritats i definint estratègies.
També proposem la creació d’una comissió, integrada per tots els grups polítics
del Ple per ajustar el pressupost municipal d’enguany, i posar les bases dels
comptes municipals del 2021 així com la redefinició de la política fiscal.
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De fet, això és el que reclama el president del govern, Pedro Sánchez, que es
una de les seves darreres compareixences al Congrés instava a fer pactes de
reconstrucció en tots els nivells de l’administració, des de la unitat i el treball
comú, “governi qui governi, sense més exclusió que la de qui s’autoexclogui i
decideixi quedar-se al marge de la recuperació social i econòmica del país”. Pel
president, aquesta manera de fer “és sinònim d’esperança i d’aquest procés
n’ha de sortir un futur encoratjador”, animant a subscriure una acords “per
damunt de qualsevol estratègia partidista” i a superar “dialèctiques estèrils de
confrontació”.
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Els socialistes pensem que aquests pactes no poden ser patrimoni de ningú,
que la culminació d’uns acords seran èxit de tots. És per això que el president
del grup parlamentari socialista, Miquel Iceta, ha proposat al president de la
Generalitat que lideri un Pacte Català per la reconstrucció social i econòmica
per afrontar les conseqüències e la Covid 19, i que alguns ajuntaments, com el
de Barcelona i Vilanova i la Geltrú, també han proposat un pacte de ciutat amb
el mateix esperit que el d’aquesta moció.
No n’hi ha prou amb un parell de reunions, una perquè l’oposició aporti
propostes i, l’altra, amb la incorporació d’agents econòmics, universitaris i
sindicals per valorar-les, tal i com proposa el govern de la nostra ciutat. Des del
PSC estem convençuts que aquesta crisi mai vista requereix d’un gran acord de
tots els grups, també els de l’oposició, allargat en el temps per afrontar
escenaris desconeguts. I que només des del treball conjunt i permanent,
podrem seguir endavant. Hem de tenir capacitat per afrontar la situació de
manera conjunta per elaborar un full de ruta de cara als propers anys. En
política, les picabaralles internes o entre partits no donen resposta a les
necessitats de les persones i només empoderen els autoritarismes i altres
formes no democràtiques de govern. Hi ha molt en joc.
Ens trobem en un moment excepcional i calen mesures excepcionals. I els
reusencs i reusenques es mereixen uns representants polítics a l’alçada de les
circumstàncies, capaços de reaccionar i afrontar el futur immediat amb les
màximes garanties d’èxit.
Per tot l’exposat, el grup municipal del PSC proposa els següents ACORDS:
1.- Que el govern municipal impulsi un Pacte de Ciutat per fer front a la crisi del
Coronavirus format pels partits polítics amb representació al Ple, entitats
econòmiques, socials, sindicals i veïnals, amb l’objectiu d’adaptar les prioritats
i les estratègies que donin resposta al conjunt de la ciutadania en un futur
immediat en tots els àmbits, principalment en l’econòmic, social i urbanístic,
tot respectant els compromisos de sostenibilitat que marquen els ODS de les
Nacions Unides.
2.- Que el govern municipal creï una comissió de treball integrada per tots els
grups amb representació al Ple amb l’objectiu de revisar i actualitzar el
pressupost municipal d’enguany i posar les bases dels comptes municipals del
2021, redefinint la política fiscal de manera distributiva per atendre les
dificultats de la ciutadania.»
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EXPLICA EL TEMA EL SR. MARTÍN.
A petició dels grups municipals es fa votació separada dels punts de la moció.
Sotmés el punt 1 de la proposta a votació, es rebutja amb 9 vots a favor: ((PSCCP): Sres./Srs. Martí, Martínez, Guaita, Marcos, Pozuelo i Fort; (CS): Sra./Srs.
García, López, Meléndez) i 15 vots en contra: ((JxR): Sres./Srs. Pellicer, Vilella,
Pallarès, Caelles, Cuerba, Caballero, Monseny; (ERC): Sres./Srs. Llauradó,
Recasens, Flores, Prats, Berasastegui, Subirats; (A): Sr. Rubio i Sra. Vázquez) i 3
abstencions: (CUP) Sres. Llorens, Fernàndez i Pàmies.
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Sotmés el punt 2 de la proposta a votació, es rebutja amb 6 vots a favor: ((PSCCP): Sres./Srs. Martí, Martínez, Guaita, Marcos, Pozuelo i Fort i 15 vots en
contra: ((JxR): Sres./Srs. Pellicer, Vilella, Pallarès, Caelles, Cuerba, Caballero,
Monseny; (ERC): Sres./Srs. Llauradó, Recasens, Flores, Prats, Berasastegui,
Subirats; (A): Sr. Rubio i Sra. Vázquez) i 6 abstenions: ((CS): Sra./Srs. García,
López, Meléndez) i (CUP) Sres. Llorens, Fernàndez i Pàmies).
14. Moció del GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS DE REUS (CS) per
protegir als professionals que estan afrontant en primera linia la
COVID-19.
L'alcalde anuncia que en relació a aquest punt de l'ordre del dia hi ha
una esmena presentada pel GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS
SOCIALISTES DE CATALUNYA – CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP)
la qual ha estat acceptada i per tant, es sotmet la proposta a la
consideració del Ple amb ella inclosa.
"La pandemia mundial por COVID-19 ha despertado una ola de solidaridad y de
admiración hacia los profesionales que en pleno Estado de Alarma trabajan
incansablemente para salvar vidas y para que el país no se paralice. Las
muestras de solidaridad se han repetido en el confinamiento e incluso han
tenido una cita ineludible a las 20:00h cuando millones de ciudadanos salen a
sus balcones y jardines a aplaudir a profesionales sanitarios, personal del
supermercado, limpiadores, repartidores, barrenderos, transportistas, etc. en
definitiva el personal esencial que sigue acudiendo a su trabajo, en muchos
casos sin ser provistos de suficiente material de protección y que con su
esfuerzo mantiene en pie España.
Sin embargo, también han sido objeto de discriminación y desprecio por parte
de personas cuyo temor a contagiarse les ha llevado a atentar contra la
dignidad de aquellos que luchan en primera línea contra la pandemia COVID19. Hemos conocido casos de insultos y presiones a fuerzas y cuerpos de
seguridad, de rechazo a profesionales de las fuerzas armadas e incluso
amenazas y coacciones. Estas manifestaciones despreciables no sólo afectan al
personal de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, sino también al
personal sanitario y aquellos que han garantizado los servicios básicos como
son los farmacéuticos, personal de supermercados, transportistas, etc. No
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siempre los afectados denuncian estas situaciones de forma pública por el
temor a ser señalados.
Estos incidentes de odio basados en la intolerancia hacia las personas que
pueden estar en contacto con afectados por COVID-19 pueden ser constitutivos
de delito, en base al artículo 510 del Código Penal y atentan claramente contra
el artículo 10 de la Constitución Española.
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Desde las administraciones debemos actuar contra estas situaciones, con
manifiestos e impulsando incluso si es necesario acciones legales para
proteger a los trabajadores públicos y para dar cobertura legal a aquellos
trabajadores o voluntarios de otros sectores que están trabajando de forma
activa en la defensa de todos y por ello están sufriendo estas situaciones.
Los trabajadores que garantizan los servicios básicos y aquellos que luchan en
primera línea contra el COVID-19 deben ser objeto de especial protección por
parte de las autoridades, que deben velar por preservarles de cualquier tipo de
daño a su dignidad. El mejor aplauso que pueden recibir es el del respeto y la
consideración.
Es por todo lo anterior, con el objetivo de acabar definitivamente con la
intolerancia y para apoyar a nuestros profesionales que el Grupo Municipal de
Ciudadanos de Reus, propone al Pleno de la Corporación, la adopción de los
siguientes
ACUERDOS:
Primero. El Ayuntamiento de Reus tomará, como administración, acciones
legales contra aquellos que acosen o difamen, contra el presunto delito de odio
o discriminación, a aquellos trabajadores y voluntarios vinculados al
Ayuntamiento de Reus, a sus organismos autónomos o empresas municipales,
con motivo de su participación en tareas relacionadas con la crisis del COVID19. Del mismo modo que ofrecerá a estas personas asesoramiento gratuito
para la defensa legal de estas situaciones.
Segundo. El Ayuntamiento de Reus manifiesta su apoyo y agradecimiento a
los profesionales que durante el Estado de Alarma han luchado en primera
línea contra el COVID-19 y han garantizado con su trabajo los servicios básicos.
Tercero. El Ayuntamiento de Reus garantizará que los trabajadores públicos
cuenten con protocolos y materiales de protección adecuados y velará para
que desde el sector privado también se lleven a cabo estas medidas.
Cuarto. El Ayuntamiento de Reus impulsará un sistema de gratificación para
los trabajadores públicos de aquellos sectores que han tenido una participación
activa frente a la epidemia y que más expuestos han estado a contagios.
Quinto. El Ayuntamiento de Reus condena cualquier estigmatización y
manifestación de odio basado en la intolerancia y discriminación a las personas
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que durante el Estado de Alarma han luchado en primera línea contra el
COVID-19 y han garantizado con su trabajo los servicios básicos.
Sexto. Hacer difusión por los medios municipales de publicidad de esta
moción."
EXPLICA LA MOCIÓ LA SRA. GARCÍA I ES PRODUEIX DEBAT.
A petició dels grups municipals es fa votació separada dels punts de la moció.
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Sotmès el punt 1 de la proposta a votació, es rebutja amb 9 vots a favor: ((PSCCP): Sres./Srs. Martí, Martínez, Guaita, Marcos, Pozuelo i Fort; (CS): Sra./Srs.
García, López, Meléndez) i 18 vots en contra: ((JxR): Sres./Srs. Pellicer, Vilella,
Pallarès, Caelles, Cuerba, Caballero, Monseny; (ERC): Sres./Srs. Llauradó,
Recasens, Flores, Prats, Berasastegui, Subirats;(CUP) Sres. Llorens, Fernàndez i
Pàmies; (A): Sr. Rubio i Sra. Vázquez).
Sotmès el punt 2 de 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; (A): Sr. Rubio i Sra. Vázquez) i 3 vots en
contra: (CUP) Sres. Llorens, Fernàndez i Pàmies.
Sotmès el punt 3 de la proposta a votació, es rebutja amb 9 vots a favor: ((PSCCP): Sres./Srs. Martí, Martínez, Guaita, Marcos, Pozuelo i Fort; (CS): Sra./Srs.
García, López, Meléndez) i 18 vots en contra: ((JxR): Sres./Srs. Pellicer, Vilella,
Pallarès, Caelles, Cuerba, Caballero, Monseny; (ERC): Sres./Srs. Llauradó,
Recasens, Flores, Prats, Berasastegui, Subirats;(CUP) Sres. Llorens, Fernàndez i
Pàmies; (A): Sr. Rubio i Sra. Vázquez).
Sotmès el punt 4 de la proposta a votació, es rebutja amb 9 vots a favor: ((PSCCP): Sres./Srs. Martí, Martínez, Guaita, Marcos, Pozuelo i Fort; (CS): Sra./Srs.
García, López, Meléndez) i 18 vots en contra: ((JxR): Sres./Srs. Pellicer, Vilella,
Pallarès, Caelles, Cuerba, Caballero, Monseny; (ERC): Sres./Srs. Llauradó,
Recasens, Flores, Prats, Berasastegui, Subirats;(CUP) Sres. Llorens, Fernàndez i
Pàmies; (A): Sr. Rubio i Sra. Vázquez).
Sotmès el punt 5 de 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; (A): Sr. Rubio i Sra. Vázquez) i 3 vots en
contra: (CUP) Sres. Llorens, Fernàndez i Pàmies.
Sotmes el punt 6 de la proposta a votació, es rebutja amb 9 vots a favor: ((PSCCP): Sres./Srs. Martí, Martínez, Guaita, Marcos, Pozuelo i Fort; (CS): Sra./Srs.
García, López, Meléndez) i 18 vots en contra: ((JxR): Sres./Srs. Pellicer, Vilella,
Pallarès, Caelles, Cuerba, Caballero, Monseny; (ERC): Sres./Srs. Llauradó,
Recasens, Flores, Prats, Berasastegui, Subirats;(CUP) Sres. Llorens, Fernàndez i
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Pàmies; (A): Sr. Rubio i Sra. Vázquez).
15. Moció del GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS DE REUS (CS) referent a
programes per combatre l’aïllament social de la gent gran.
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.
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"Que según datos del Idescat la población en Reus en el año 2019 mayor de 65
años era de 18.625 (17,84 % de la población), siendo la población de más de
85 años el 2,79 % de la población total.
Por otra parte, la Organización Mundial de La Salud fomenta el envejecimiento
activo, definiéndolo de la siguiente manera: "El envejecimiento activo es el
proceso por el cual se optimizan las oportunidades de bienestar físico, social y
mental durante toda la vida con el objetivo de ampliar la esperanza de vida
saludable, la productividad y la calidad de vida en la vejez".
Además, según datos de la 'Encuesta Continua de Hogares' del INE respecto el
año 2019 publicada el 2 de abril de 2020 una gran parte de la población vive
en soledad cuando se es mayor: de las 4.793.700 personas que vivían solas en
España en el año 2019, un 41,9 % (2.009.100 personas) tenían 65 o más años
y, de ellas, 1.452.300 eran mujeres representando un 72,3%. De todas ellas, 6
de cada 10 reconocen sentir soledad (59%, según un estudio de CIS-Imserso).
En los últimos años también ha aumentado significativamente el número de
mujeres mayores de 85 años que viven sin estar acompañadas. Así, en 2017,
casi la mitad de las que superan esta edad residen solas (el 41,3%), frente al
21,9% de los hombres en la misma situación. Además, de todos los hogares
unipersonales de mujeres en España, casi la mitad (el 47,5%) pertenecen a
viudas.
A lo que hay que sumar que ha aumentado la percepción de la soledad como
problema, y gobiernos y organizaciones están hablando ya de ella como una de
las epidemias del siglo XXI. La soledad causa depresión y problemas de salud
psicológica, ansiedad y problemas de sueño. También hay evidencia científica
de la relación entre soledad y enfermedades cardiovasculares. Está muy bien
estudiado y establecido que la soledad incrementa el uso de recursos sociales
y sanitarios, el ingreso en residencia inclusive. Sus efectos son comparables al
tabaco y a la falta de actividad física. La mortalidad por cualquier causa es más
alta entre las personas que se sienten solas que entre las que se sienten
integradas, según Laura Coll i Planas, médica y doctora en Salud Pública y
responsable de investigación de la Fundació Salut i Envelliment de la
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).
Teniendo en cuenta que el sentimiento de soledad no deseada no es fácil de
detectar y abordar, puede ser reconocido o no, algo fundamental cuando
pensamos en la intervención. No son lo mismo la exclusión social, el
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aislamiento social y la soledad no deseada. Es necesario tener claros los
conceptos para planificar la intervención. Para abordad el fenómeno de la
soledad, son necesarias intervenciones desde las distintas disciplinas y
alianzas entre el sector público, el privado y las entidades sociales para
potenciar el trabajo en red y generar soluciones conjuntas.
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Por lo que la participación en actividades sociales, deportivas, culturales o de
ocio constituyen recursos efectivos para fomentar un envejecimiento activo y
evitar soledad indeseada y aislamiento social. Asimismo, son importantes los
programas de voluntariado donde la solidaridad y el deseo de ayudar a otros se
vuelve también hacia uno mismo. A lo que hay que añadir que según diversos
artículos, las intervenciones grupales, con actividades de apoyo y educativas,
dirigidas a grupos específicos y que se apoyan en los recursos comunitarios
existentes, que incluyen además un entrenamiento y apoyo específico a los
facilitadores (Findlay, 2003; Cattan et al., 2005; Dickens et al., 2011)
generalmente voluntarios de estas acciones, parecen ser las intervenciones
más eficaces. Cuatro estrategias de intervención son las que cuentan con más
refrendo científico: las que aumentan las habilidades sociales; las dirigidas a
fortalecer el apoyo social; las que aumentan las oportunidades de interacción
social; y las dirigidas al entrenamiento sociocognitivo.
Hay que reconocer que el apoyo de un trabajador social es un elemento muy
relevante para abordar la soledad en la vejez. Su función es de coordinador,
pero también de supervisor y facilita una prevención efectiva a nivel de la
persona mayor. Puede detectar un cambio de estado que precise la
intervención de un profesional de la salud pero, sobre todo, tiene una visión
global de la persona que considera la situación real en la que se encuentra en
un momento dado y las evoluciones de estas situaciones. Constituye muy
probablemente una buena baza en la prevención y lucha contra el aislamiento
y la soledad. Las diferentes redes de Atención Primaria, sociosanitarias, de
salud mental y de hospitales configuran un conjunto de servicios con un buen
nivel y que, por otro lado, ya están proporcionando atención específica a la
gente mayor. Igualmente, hace falta incorporar nuevas actuaciones dirigidas a
detectar a las personas con un mayor riesgo de soledad, con la finalidad de
retardar la incapacidad y la dependencia que ésta pueda causar.
Además, la prescripción social es un medio que permite a los profesionales de
la salud aconsejar servicios locales y comunitarios no clínicos para mejorar la
salud y el bienestar de las personas. Ciertamente, se trata de un mecanismo
cuyo objetivo es no tratar farmacológicamente malestares emocionales como
la soledad. En este mismo sentido, el Ayuntamiento de Barcelona ha elaborado
un mapa de activos de la ciudad, accesible en línea, y posee una larga
trayectoria de defensa de iniciativas y entidades que promueven el apoyo
social y el bienestar emocional de las personas.
Visto que la prescripción social se puede entender en dos vertientes. Una
vertiente serían las indicaciones que realizan los profesionales de la atención
social primaria y en Reus sí que hay prescripción social que tiene que ver con
entidades de nuestra ciudad. Y la otra vertiente es la que entiende la
prescripción social desde la salud comunitaria, en esta última vertiente se
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inició el programa de forma piloto con el CAP Horts de Miró dentro del marco
del COMSALUT, con la intención de generalizarlo al resto de zonas de nuestra
ciudad.
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Que para reducir la incidencia de la soledad según el estudio con mayor rigor
metodológico llevado a cabo en Finlandia (Pitkälä, 2010) se debía promover la
creación de grupos de amigos entre personas mayores que se sentían solas y
que compartían ámbitos de interés y se fomentaron las actividades conjuntas.
De este modo se consiguió una mejora de calidad de vida y una disminución de
la mortalidad y del uso de recursos asistenciales. El resultado fue positivo
desde el punto de vista de la relación coste-efectividad. Este modelo de
intervención se ha implementado en todo el país. Desde la Fundación Salud y
Envejecimiento UAB se aplica un modelo inspirado en el finlandés adaptado a
nuestro entorno.
Que además, el Observatorio de la Soledad es la primera plataforma de
generación e intercambio de conocimiento en torno a la soledad no deseada en
España. Nace en el año 2017 como una iniciativa pionera de Amigos de los
Mayores. Forma parte de su misión desarrollar herramientas formativas para la
intervención, facilita a los agentes que operan en este ámbito desarrollar
programas y adapta recursos para prevenirla y paliar su impacto. Acompaña a
las administraciones públicas y organizaciones en el diseño y desarrollo de
programas, servicios y acciones para abordar la soledad no deseada de las
personas mayores.
En la misma línea se encuentra el Programa “Siempre Acompañados” que
nació en noviembre del 2013 dentro del Programa de Mayores de la Fundación
Bancaria la Caixa en colaboración con la Cruz Roja de Cataluña, para dar
respuesta a las situaciones de soledad no deseada. El programa pretende
ofrecer oportunidades para que las personas se empoderen, para que sean
capaces de gestionar sus relaciones y su propia soledad, desde la confianza en
ellas y en sus capacidades, trabajando conjuntamente con ellas. La
intervención individual surge desde el conocimiento de la persona y su
proyecto personal, y pasa por su empoderamiento e implicación, coordinando e
integrando acciones. El programa, que actualmente está en marcha en ocho
municipios españoles, comenzó en Terrassa, Tortosa y Girona (desde el 2013
donde se realizó el piloto) y desde finales del 2017 se ha hecho extensivo a
Tárrega, Santa Coloma de Gramenet, Logroño, Palma y Jerez de la Frontera, con
una intención de extensión a otros territorios.
A lo que hay que añadir el Proyecto Radars de la ciudad de Barcelona, red
vecinal y comunitaria que vela por el bienestar y el cuidado de los mayores. El
proyecto Radars es una iniciativa que nació en el barrio de la cabeza de
Grassot-Gràcia Nova, en 2008. Es una red vecinal dedicada a la prevención y
detección de situaciones de riesgo de las personas mayores que viven solas en
el barrio. Con el objetivo de paliar los efectos negativos de la soledad no
deseada, gracias a la complicidad de los vecinos y del entorno. Se trata de una
red vecinal, coordinada conjuntamente por el Ayuntamiento y el tejido
asociativo de cada barrio, que vela por la prevención y la detección de
situaciones de riesgo de las personas mayores, garantizando su cuidado,
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seguridad y bienestar. El proyecto Radars funciona con la complicidad de los
vecinos y vecinas, de los comercios de proximidad y las farmacias, los tres
agentes a los que se les llama “radares”. Los radares velan por la gente mayor
del barrio, están atentos a su dinámica diaria, y con sensibilidad y respeto,
contribuyen a reducir el riesgo de aislamiento y exclusión social de los vecinos
más grandes, sobre todo de aquellos que viven solos. Si hay cualquier
incidencia, los radares lo comunican al centro de servicios sociales
correspondiente.
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Teniendo en cuenta que hay muchas entidades que se dedican a visibilizar y
ayudar, como Amics de la Gent Gran, la Fundación Amigos de los Mayores,
Fundación Alicia y Guillermo, Avismon y Fundació Roure. También hay
ayuntamientos con programas para impulsar las relaciones intergeneracionales
en los barrios, las iniciativas «Nos Gusta Hablar» contra la soledad y el
aislamiento de las personas mayores desde la Red de Centros de Convivencia
del Ayuntamiento de Zaragoza y el proyecto Grandes Vecinos, de la ONG
Grandes Amigos, que está creando redes de amistad en los barrios de Madrid y
San Sebastián en torno a las personas mayores.
Que de conformidad con la información que obra en la web de la Secretaría de
Derechos Sociales del Ministerio de Asuntos Sociales y Agenda 2030, la OMS
dirige una iniciativa, a través de la Red Mundial de Ciudades y Comunidades
Amigables con las Personas Mayores, a todos los ayuntamientos interesados en
promover el envejecimiento saludable y activo, mejorando sus entornos y
servicios e incorporando esta perspectiva en la planificación municipal de
manera transversal (https://extranet.who.int/agefriendlyworld/). La Red Mundial
de Ciudades y Comunidades Amigables con las Personas Mayores forma parte
de la estrategia de la OMS para la década del Envejecimiento Saludable (20212030), en el marco de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Hay que tener en cuenta que formar parte de la Red no es una acreditación de
ser una localidad amigable con las personas mayores. Sino que refleja el
compromiso de un municipio de escuchar las necesidades de su población de
mayor edad, evaluar y hacer seguimiento de su amigabilidad y trabajar en
colaboración con las personas mayores y en todos los ámbitos para crear
entornos físicos y sociales amigables con el envejecimiento. Formar parte de la
Red también supone un compromiso con la metodología propuesta por la OMS,
y compartir experiencias, logros y lecciones aprendidas con otras ciudades y
pueblos a través de la plataforma Global Network for Age-friendly Cities and
Communities.
Asimismo en la I Conferencia Hispana de Ciudades y Comunidades Amigables
con las Personas Mayores celebrada en Madrid del 14 al 16 octubre de 2019 se
presentaron las experiencias “Mirada Activa” del municipio de Bilbao y de
acompañamiento a la soledad de personas mayores LGTBI de la Fundación
26D.
Por todo lo anterior, el Grupo Municipal de Ciudadanos de Reus propone al
Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes
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ACUERDOS:
Primero. Instar al Gobierno Municipal a seguir impulsando y facilitar el acceso
a actividades sociales, deportivas, culturales y lúdicas para personas mayores
de cara a fomentar un envejecimiento activo.
Segundo. Instar al Gobierno Municipal a fomentar más programas orientados
a detectar y atender a las personas mayores que padecen soledad indeseada
en coordinación con los Equipos de Atención Primaria del sistema sanitario y
los servicios sociales municipales y a apoyar los proyectos de voluntariado.
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Tercero. Instar al Gobierno Municipal a seguir implementando los programas e
iniciativas que ya se están realizando en nuestra ciudad y a valorar la
necesidad de implementar también los programas que se han instaurado en
otras ciudades y que están siendo exitosos (descritos en la parte expositiva de
esta moción).
Cuarto. Instar al Gobierno Municipal a seguir facilitando la prescripción social
estimulando la oferta de actividades, fomentándola para las personas mayores
que sufren la soledad.
Quinto. Instar al Gobierno municipal a estudiar la oportunidad o no de la
adhesión del Ayuntamiento de Reus a La Red Mundial de Ciudades y
Comunidades Amigables con las Personas Mayores, en el marco del Consell
Municipal de la Gent Gran.
Sexto. Instar al Gobierno Municipal a llevar a cabo campañas de
concienciación de la problemática de las personas mayores que sufren soledad
o aislamiento social o sumarse a las que otras entidades o instituciones hagan.
Séptimo. Trasladar el contenido de la presente moción a las entidades y
casales de personas mayores de nuestra ciudad, las entidades sanitarias de
Reus, y a Amics de la Gent Gran, Fundación Amigos de los Mayores, Fundación
Alicia y Guillermo, Avismon, Fundació Roure, Grandes Amigos, Fundació La
Caixa, Cruz Roja Cataluña, Fundació Salut i Envelliment de la Universitat
Autònoma de Barcelona (UAB) y el Instituto de Mayores y Servicios Sociales
(Imserso).»
EXPOSA LA MOCIÓ LA SRA. GARCIA
Sotmesa de 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; (A): Sr. Rubio i Sra. Vázquez) i 3 abstencions: (CUP) Sres.
Llorens, Fernàndez i Pàmies.
16. Assumptes sobrevinguts, si s'escau.
No n’hi han.

Aquest document ha estat signat electrònicament amb data 18/5/2020
L'autenticitat d'aquest document es pot comprovar a https://serveis.reus.cat/cve mitjançant el CVE: 2020F4CAF1D4DC97904A685275BC04584D578A62E4A70518205835

17. Precs i Preguntes
PREC que formula la Sra. Pozuelo del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT
DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA – CANDIDATURA DE PROGRÉS –
(PSC-CP) en relació amb la facilitació de les dades de l’evolució de la
pandèmia de COVID-19 a nivell local.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
18/05/2020

“Des del 14 de març vivim en un estat d’alarma decretat pel govern de l’Estat per
afrontar la crisi del coronavirus, que ha generat una emergència sanitària a tot
el món. Des d’aquell moment, els ciutadans i ciutadanes, vivim pendents, més
que mai, de les dades que faciliten els governs, per mitjà de canals oficials,
sobre l’evolució de la pandèmia.
A nivell municipal, fora bo que la ciutadania rebés informació diària directa de
les dades a nivell local: contagis, defuncions, altes mèdiques, etc. Moltes
persones ens han fet arribar la seva queixa en el sentit que se senten
“abandonats” pel govern local en aquest sentit per la poca informació que
facilita.
Les dades que figuren en la web de l'Ajuntament "Especial Covid19", en
l'apartat "Salut i Benestar emocional" i dins l'Escola Oberta de Salut Dr. Frias,
amb enllaços a les dades oficials, resulten insuficients.
Que el govern municipal estableixi un canal d’informació directe amb la
ciutadania on diàriament faciliti les dades d’evolució de l’epidèmia a nivell local
mentre no s’arribi a l’estat de “nova normalitat”, ja sigui publicant les dades al
web de l'Escola Oberta de Salut i/o on consideri més convenient i efectiu
perquè la ciutadania pugui conèixer com evoluciona l'epidèmia i els seus
efectes sobre la població."
Per part del Sr. Subirats 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)
referent a la intensificació de la neteja viària de la ciutat.
“Aquest grup municipal ha rebut moltes queixes de la ciutadania, i les xarxes
socials en van plenes, que els carrers de la nostra ciutat estan molt bruts. Ja ho
estaven abans de l’estat d’alarma i ara, la situació s’ha agreujat, amb l’aparició
diària de guants i mascaretes de protecció contra la Covid-19 escampats per
terra, sobretot als voltants
de l’entorn dels establiments que estan oberts.
Si bé és cert que aquesta mala pràctica és responsabilitat de la ciutadania,
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Que el govern que intensifiqui la neteja i desinfecció viària i recollida de brossa
per evitar que es produeixi un problema d’insalubritat que agreujaria, encara
més, l’emergència sanitària que estem patint.»
Per part del Sr. Monseny ES DONA RESPOSTA al prec.
PREC QUE PRESENTA la Sra. Martínez del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT
DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA – CANDIDATURA DE PROGRÉS –
(PSC-CP) es reforci la vigilància policial en el barri Montserrat.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
18/05/2020

“Els veïns del barri Montserrat han fet pública la seva queixa després que en els
darrers dies, coincidint amb l’estat d’alarma pel Covid 19, s’hagin produït
robatoris en establiments i vehicles. Lamenten la poca presència de patrulles
de la policia local.
Tenint en compte aquest augment de delictes i que el govern va anunciar fa
una mesos en roda de premsa una major presència de policia als barris per
millorar la seguretat, la convivència i el civisme entre veïns i veïnes.
Que es reforci la vigilància policial en aquesta zona de la ciutat, amb més
presencia diària dels agents de la guàrdia urbana.”
Per part de la Sra. Vázquez ES DONA RESPOSTA al prec.
PREGUNTA que formula la Sra. Pàmies del GRUP MUNICIPAL DE LA
CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP)
referent a les ajudes
municipals per ciutadanes en lloguers d'habitatge habitual.
"Totes som conscients de la situació en què ens trobem. Famílies i ciutadanes
fa temps que no poden treballar, veuen perillar el seu lloc de treball per la greu
situació econòmica en la que ens trobem i de la que ens costarà sortir.
Estem a un pas d'una vaga de lloguers, la primera de la nostra història, i
sabem que aquesta problemàtica no sols afecta al lloguer de l’habitatge
habitual sinó també a la dels petits comerços. Són la mateixa ciutadania amb
dues obligacions contractuals, una familiar i l'altre de vida i negoci. Sabem que
els hi costarà molt tornar a aixecar la persiana, i per això fan tocs d'alarma i
alcen les veus per exigir dels ens públics facin tot l'esforç i l'empenta que ara
els hi cal. Són ciutadanes, contribueixen a la nostra ciutat, donen vida als
carrers amb el seu negoci, omplen les places, les escoles i, havent estat
sempre al dia de tot, ara es veuen incapaces de fer front a aquests moments.
Sabem que la Generalitat ha ofert ajornaments de 15 dies en els pagaments
dels lloguers de HPO, però no és suficient.
•
Què han pensat fer vostès, com a govern de la nostra ciutat, per ajudar a
aquestes ciutadanes?
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•
Quines propostes de condonació, flexibilitat en preus i en terminis els hi
han ofert? Amb quines condicions? "
Per part de la Sra. Pallarès ES DONA RESPOSTA a la pregunta.
PREGUNTA que formula la Sra. Pàmies del GRUP MUNICIPAL DE LA
CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP) referent als mecanismes
d'empadronament a la nostra ciutat.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
18/05/2020

"El padró és un dret bàsic fonamental i, a ciutats com la nostra, un requisit per
accedir a determinades ajudes i prestacions socials. Aquests dies estem veient
com molts municipis estan sent denunciats per vulnerar els drets de les
persones que pretenen empadronar-se al municipi on es trobem residint. Un
d’ells, és Reus.
Per tots aquests motius, la Candidatura d'Unitat Popular, pregunta al Ple:
1.
Quin reglament se segueix per empadronar les persones que ho
demanen?
2.
Quins són els requisits exigits?
3.
Quantes persones s’han empadronat a Reus durant els darrers 3 mesos?
Quantes peticions han estat rebutjades i per quin motiu?
4.
Quines mesures excepcionals s’han habilitat durant el confinament per
garantir
que les persones que ho necessitin puguin empadronar-se a la
ciutat?"
Per part de la Sra. Caballero ES DONA RESPOSTA a la pregunta.
RUEGO que formula la Sra. Garcia del GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS
DE REUS (CS) para la instalación de dispensadores automàticos de gel
hidroalcohólico en las paradas de autobuses de nuestro municipio.
"La situación de emergencia excepcional derivada de la propagación del virus
COVID-19 aún no ha desaparecido. De forma paulatina las actividades se van a
ir retomando con lo que cada vez habrá más personas que vuelvan a utilizar el
transporte público para desplazarse dentro de la ciudad de Reus, como ya
venían haciendo para ir a comprar, para ir a trabajar, etc. Esta situación va a
propiciar que exista una mayor exposición de esas personas a poder
contagiarse e incluso propagar nuevamente el mencionado virus. Nuestros
ciudadanos están expuestos al contagio de este virus a través no sólo del
contacto personal sino que también al tocar las superficies con las que entran
en contacto como son los materiales de los autobuses, especialmente los
asientos y los asideros.
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Desde el Grupo Municipal de Ciudadanos consideramos que la instalación de
dispensadores automáticos de gel hidroalcohólico contribuye a crear una
barrera sanitaria que facilitará la contención de la propagación de este virus.
Teniendo en cuenta el bajo coste de dichos dispensadores sería una medida
efectiva que no pondría en riesgo las arcas municipales y sería beneficiosa a
efectos preventivos.
Por ello, el Grupo Municipal de Ciudadanos de Reus formula el siguiente
RUEGO:
Único. Instalar dispensadores automáticos de gel hidroalcohólico en las
paradas de autobuses de la ciudad de Reus."
Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
18/05/2020

Per part de la Sra. Berasategui ES DONA RESPOSTA al prec.
I, sense més assumptes a tractar s'aixeca la sessióde 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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