ESBORRANY ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE REUS
Núm: 6/2020
Caràcter: Ordinària
Data: 22/05/2020
Horari: 10:06 h - 16:24h
Lloc: Telemàtica
Hi assisteixen:
Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
16/06/2020

Carles Pellicer Punyed, alcalde-president
Marina Berasategui Canals
Maria Luz Caballero Gabás
Montserrat Caelles Bertran
Josep Cuerba Domènech
Edgar Fernández Blázquez
Montserrat Flores Juanpere
Hector Fort Robert
Ángeles Débora García Cámara
Sandra Guaita Esteruelas
Ricardo López Vázquez
Noemí Llauradó Sans
Marta Llorens Pérez
Daniel Marcos Cruz
Andreu Martín Martínez
Ana Isabel Martínez Serrano
Raúl Meléndez Marfil
Hipòlit Monseny Gavaldà
Maria Teresa Pallarès Piqué
Mònica Pàmies Flores
Maria del Carmen Pozuelo Blanco
Carles Prats Alonso
Daniel Recasens Salvador
Daniel Rubio Angosto
Òscar Subirats Torrebadell
Dolors del Mar Vázquez Pérez
Montserrat Vilella Cuadrada
Assisteixen també:
Jaume Renyer Alimbau, secretari general
Baldomero Rovira López, interventor general
Josep Maria Sabaté Vidal, vicesecretari
ORDRE DEL DIA
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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'acta del Ple de la sessió del dia 5 de maig de 2020.
3. Informació de l’Alcaldia.
MOCIÓ 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.
SERVEIS DE TERRITORI I URBANISME
5. Secretaria General. Modificació dels Estatuts de la Mancomunitat
Intermunicipal «Serveis Mancomunats dIncineració dels Residus Urbans».
6. Vicealcaldia. Aprovació de l'adhesió de l'Ajuntament de Reus a la
Declaració per una Agenda Urbana de Catalunya.
SERVEIS D'HISENDA I SERVEIS GENERALS
7. Intervenció. Donar compte de la Liquidació del Pressupost de l'exercici
2019.
8. Intervenció. Modificació de l'Ordenança fiscal núm. 3, reguladora de
l'Impost sobre béns immobles.
9. Intervenció. Modificació de l'Ordenança fiscal núm. 18, reguladora de les
taxes per l'aprofitament del vol, sòl i subsòl de la via pública.
10. Coordinació Jurídica entre l’Ajuntament i les empreses municipals i
de Defensa Jurídica. ASSOCIACIÓ MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA: Recurs
de cassació contra la sentència de 27.11.2019 del Tribunal Superior Justícia de
Catalunya que confirma la nul·litat de l'acord d'adhesió.
PROPOSTES DELS GRUPS MUNICIPALS
11. Proposta de resolució del GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS DE REUS
(CS) pel recolçament de la llibertat d’elecció educativa.
12. Proposta de resolució del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS
SOCIALISTES DE CATALUNYA – CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP)
per a que la Demarcació de Tarragona formi part de la Xarxa certificada de
zones verdes de la Unió Europea.
MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
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13. Moció del GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS DE REUS (CS) per al
foment de la inclusió de les persones més vulnerables en les festes i
celebracions de la ciutat.
14. Moció del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE
CATALUNYA – CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP) per a que Reus
presenti la seva candidatura al Concurs Capital Europea de la Innovació.
15. Moció del GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT
POPULAR (CUP) per l’ampliació d’espais pels vianants i per la creació de
carrils bici provisionals com a estratègia de la mobilitat en el post-COVID-19.
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16. Moció del GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT
POPULAR (CUP) referent al procés de desinfecció de les dependències
municipals per la pandèmia de la COVID-19.
17. Moció del GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT
POPULAR (CUP) referent a l’establiment de la targeta resident.
Assumptes sobrevinguts, si s'escau.
18. 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:
Es produeix la intervenió de l'alcalde per recordar que el punt 15 de l’ordre del
dia, s’ha retirat tal com s’ha manifestat a Junta de Portaveus.
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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.
2. Aprovació de l'acta del Ple de la sessió del dia 5 de maig de 2020.
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Abans de la votació d’aquest punt el Sr. Pellicer dona la paraula a la Sra.
Llorens que fa una intervenció sobre la retirada del punt 15 de l’ordre del dia i
es produeix debat.
S’aprova per unanimitat l’acta del Ple de la sessió del dia 5 de maig de 2020.
3. Informació de l'Alcaldia.
L'alcalde expressa el condol de la Corporació als familiars de les víctimes que
s’han produït a causa de la Covid-19 en el nostre entorn més proper i també el
desig de que totes les persones afectades es recuperin el més aviat possible.
També agraeix i fa un reconeixement al treball dels professionals de la Salut i
de tots els altres àmbits afectats per la pandèmia i també a totes les persones
que desenvolupen serveis essencials en aquests temps tan estranys que vivim
i que comporten situacions excepcionals.
Informa seguidament sobre la situació de la pandèmia a la ciutat de Reus, que
continua amb contenció i com una de les ciutats amb menys afectació del país
pel que fa al nombre de persones infectades per la COVID-19. En aquest sentit
agraeix el treball fet per les regidores i regidors de tot l'Ajuntament i en
especial en l'àmbit de la Salut Pública. Aquesta situació fa que la ciutat es trobi
en procès de desescalada cap a la "nova normalitat" i si tot va bé, el proper
dilluns 25 de maig es podrà passar a la Fase 2, fet que comportarà un major
relaxament de les restriccions de l’estat d’alarma i un augment de la mobilitat.
L'alcalde diu també que amb respecte a tothom vol entendre i posar en
consideració el treball que desenvolupen les diferents administracions
públiques, tant la de l'Estat com de la de la Generalitat de Catalunya, per fer
front a un element desconegut com és aquest virus. Entén les desicions dificils
que a vegades s'han hagut de prendre perquè estem davant d'una situació
desconeguda. Els servidors públics, ell inclòs, en aquest període no saben a
vegades ben bé a què s'enfronten. Creu que s'han pres les decisions que
pertocàven i creu que s'han pres prou encertadament i demana comprensió ja
que la incertesa del moment i del que tenim al davant fa que per totes les
administracions no sugui fàcil de gestionar uns moments com aquestos. També
demana el reconeixement de tothom que estigui gestionant aquesta situació
d'incertesa provocada per la pandèmia.
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Finalitzada aquesta intervenció sobre la Covid-19, l'alcalde passa a informar de
les activitats realitzades des del passat Ple Municipal, destacant-ne les
següents:
- Inici d'una campanya de sensibilització dirigida a ciutadans i públic de
proximitat amb l’objectiu de promocionar el consum en els establiments de la
ciutat i de suport per a la reobertura del comerç, els serveis i la restauració.
Agraeix a l'Agencia de promoció de ciutat "Reus Promoció", la tasca feta per a
reactivar el comerç en la fase 1.
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- La Cursa de la Dona, amb més de 1.840 participants que van recollir 18.410
euros per la lluita contra el càncer, posant en valor la solidaritat de la
ciutadania de Reus, en tots els sentits.
- La commemoració del Dia Internacional dels Museus amb visites virtuals de
360 graus.
- La presentació d'actuacions per fomentar l'ús de les noves tecnologies i
eliminar la bretxa digital a la ciutat. L'alcalde agraeix en especial a la regidora
Sra. Flores la bona feina feta en aquest camp.
- També informa que aquest passat dilluns 18 de maig es va presentar, amb el
consens de tots els grups municipals de l'Ajuntament, el Pla per a la
Reactivació Econòmica i Social de Reus, un full de ruta municipal per a la
reactivació econòmica i social de la ciutat.
El document es fruit del treball i de les aportacions dels grups municipals i dels
diferents agents empresarials, socials i comercials de la ciutat i també de la
Universitat Rovira i Virgili.
El Pla de Reactivació Econòmica i Social de Reus està dotat amb 4.551.788
euros, per ajudar a l'economia de la ciutat, a les persones i a les empreses.
Aquest Pla te un doble objectiu, incidir i corregir la desacceleració econòmica,
es a dir, afontar la crisi econòmica, per contribuir al manteniment del teixit
productiu i econòmic a la ciutat,. Per altra banda també te l'objectiu de donar
resposta a les creixents necessitats socials (alimentàries, de pobresa
energètica, etc..). En aquest aspecte el Pla es suma i pretén donar una
resposta a més llarg termini a les necessitats que fins ara ha afrontat el pla de
xoc social que des de la Regidoria de Benestar Social es porta a terme sota la
direcció de la regidora Sra. Vilella en l'àmbit d'ajuda a les persones, des dels
primers dies de l'estat d'alerta sanitària.
L'alcalde finalitza la seva intervenció destacant la feina dels regidors i
regidores, de tots els grups de l'oposició, de tots els grups de govern, de tots
aquells que han fet una actuació conjunta per mirar de treure a la ciutat d'una
situació econòmica i social complexa. I agraeix de forma singular també la
feina feta per les Regidories més implicades, especialment les dirigides pels
regidors Sr. Prats, Sra. Pallarès, Sra. Caballero, Sra. Caelles, Sra. Vilella, la
vicealcaldesa Sra. Llauradó i el Sr. Rubio.
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MOCIÓ DE L'ALCALDIA
4. Alcaldia. 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.
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«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 06/2020 de 12/05/20
Tenint en compte les darreres resolucions adoptades per les autoritats
sanitàries, davant la situació actual de l'epidèmia del SARS-CoV-2 i la seva
evolució, i amb l'objectiu de reforçar-ne la contenció, i evitar el seu contagi,
procedeix en matèria de serveis funeraris adoptar i fer publiques per part de
l’Ajuntament de Reus les següents disposicions:
1. En relació a la prestació de serveis funeraris a partir del dilluns 11 de maig
2020 i fins a nova disposició:


Es podran realitzar vetlles, amb un límit màxim en cada moment de 10
persones, siguin o no convivents.



En el cas de difunts per COVID-19 es manté la suspensió de les vetlles i
les cerimònies fúnebres, mentre no es revisin i modifiquin les
recomanacions incloses en el “Documento técnico Procedimiento para el
manejo de cadáveres de casos de COVID-19”



La participació en la comitiva per a l'enterrament o comiat per cremació
de la persona morta es restringeix a un màxim de quinze persones, entre
familiars i cercles pròxims, a més de, si és el cas, el ministre de culte o
persona assimilada de la confessió respectiva per a la pràctica dels ritus
funeraris de comiat del difunt.

En el cas de difunts per COVID-19 caldrà acreditar mitjançant document oficial
o declaració responsable que no s’han tingut contacte amb la persona difunta,
de conformitat amb l’acord del Comitè d’Emergències Municipals i les
recomanacions efectuades pel Departament de Salut i l’Ordre SND/399/2020.


Es permetrà un aforament de 30 persones a la sala de cerimònies del
tanatori i del crematori i amb caràcter general s'observaran les
recomanacions previstes a l’article 9.3 de l’Ordre SND/399/2020 (ús de
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mascareta amb caràcter general, desinfecció dels espais, disposició i ús
de gels hidroalcohòlics, distribució dels assistents que garanteixi
distància de seguretat).


Es disposa l’obertura parcial del cementiri municipal, amb les següents
freqüències:
- Dels dies 12 al 17 de maig: de 10.00 h a 13.00 h
- Dels dies 18 al 31 de maig: de 16. 00 h a 19.00 h
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Només es podran fer visites en grups reduïts respectant les distàncies de
seguretat amb la resta de visitants i es recomana la utilització de mascaretes i
la
higiene
de
mans.
2. Fer públiques aquestes mesures i requerir de la ciutadania la col·laboració,
solidaritat i responsabilitat necessàries perquè les mesures de prevenció més
amunt esmentades siguin plenament efectives.»
«DECRET_2020005531 de 08/05/20 pel que s’afegeixen diverses
persones del Departament de Mobilitat i Circulació 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.
Vist que per part del cap de la Guàrdia Urbana es posa de manifest que
d’acord amb instruccions i recomanacions del Plan para la transición hacia una
nueva normalidad, publicat pel Ministerio de Sanidad en data 28 d’abril de
2020 i vist que properament es previst entrar en la fase 1 d’escalament, que
preveu entre altres mesures obertures de la majoria de comerços i restauració
sense cita prèvia.
Atès que aquesta situació requereix a criteri del cap de la Guàrdia Urbana que
el personal tècnic i administratiu del departament de Mobilitat i Circulació, que
fins ara han realitzat les seves tasques, mitjançant teletreball,a partir del
dilluns dia 11 de maig, fora necessari que ho poguessin fer tan a la comissaria
com a la via pública, pel que fa a la gestió de les sol·licituds relatives a
activitats i obres a la via pública, en especial la gestió i control de sol·licituds
de noves terrasses o nova disposició de les autoritzades abans de l’actual estat
d’emergència sanitària.
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
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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, i les seves
modificacions, les següents persones:
MOBILITAT I CIRCULACIÓ:
Fernando Aranda Perez,
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Verònica Lacosta Franquet
Roger Sans Farres
Misericòrdia Abelló Iñiguez
María Jesús Oliver Olivera
Puri Cao Prieto
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.»
«DECRET_2020005550 de 11/05/20 pel que s’afegeixen diverses
persones del Gabinet de l’Alcaldia 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 i vist que avui la ciutat ha
entrat en la fase 1 de desescalament de les mesures de l'estat d'alarma, per
part de l’alcalde es considera que és necessari incorporar diverses persones
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del Gabinet de l’Alcaldia a fi de que puguin donar-li el suport i assessorament
necessari en les seves funcions, atenent l'atenció que l'Alcaldia hagi de donar a
la nova situació.
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:
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PRIMER: Afegir als serveis imprescindibles de l’Ajuntament de Reus establerts
per decret d’alcaldia 2020004925 de data 13-03-2020, i les seves
modificacions, les següents persones:
GABINET DE L’ALCALDIA:
Jaume Vendrell Faci
Màrius Pàmies Fuster
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.»
«DECRET_2020005102 DE 26/03/20 pel que es redueix l’oferta de
servei de taxi urbà a la ciutat de Reus en un vuitanta per cent en
relació amb l’oferta existent abans de l’adopció de les mesures de
limitació de desplaçaments derivades de l’article 7 del Reial decret
463/2020.
Atès que s’han anat adoptant diverses mesures tendents a reduir l’activitat del
país i evitar les concentracions de persones per prevenir contagis en la situació
d’emergència ocasionada amb motiu del coronavirus SARS-CoV-2.
Ates que en aquest sentit, l’article 7 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 originada pel COVID-19, estableix que durant la vigència de l’estat
d’alarma les persones únicament podran circular per les vies o espais d’ús
públic si es troben en algun dels supòsits indicats a l’esmentat precepte. Per la
seva banda, l’article únic del Reial Decret 465/2020, de 17 de març, de
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modificació del Reial decret anterior, estableix que aquesta circulació s’ha de
produir individualment, llevat que s’acompanyi a persones amb discapacitat,
menors i majors.
Atès que els òrgans de govern del Pla d'actuació del PROCICAT per a
emergències associades a malalties transmissibles emergents amb potencial
alt risc, d'acord amb la legislació sanitària, de protecció civil i de transport, han
dictat la Resolució SLT/768/2020, de 24 de març, per la qual s'adopten mesures
complementàries en matèria de taxi, lloguer de vehicles amb conductor, altres
formes de mobilitat, transport de mercaderies i logística per a la prevenció i el
control de la infecció pel SARS-CoV-2.
Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
16/06/2020

Atès que la resolució esmentada estableix que en el transport en vehicles de
fins a nou places inclòs el conductor, entre els quals s’’inclouen els serveis de
taxi, els ens locals competents resten habilitats per determinar, si escau, les
reduccions en l'oferta de serveis de transport, en les seves modalitats de taxi i
lloguer de vehicles amb conductor, en funció de la demanda previsible en el
seu àmbit territorial d'actuació, tot tenint en compte els desplaçaments que els
ciutadans estan facultats per fer per accedir als seus llocs de treball i als
serveis bàsics en cas necessari. A aquests efectes poden dictar les normes que
estimin adients respecte als torns i els temps de conducció i de descans dels
conductors dels serveis de taxi; i remarca que els desplaçaments portats a
terme en transport públic de viatgers en vehicle de fins a nou places, a
l'empara del que disposa l'article7 del Reial decret 463/2020, de 14 de març,
s'han de fer individualment, llevat que s'acompanyi persones amb discapacitat,
menors, majors o per una altra causa justificada.
Igualment, la resolució insta els ens locals a vetllar perquè es compleixin les
disposicions dictades per les autoritats sanitàries pel que fa tant a les mesures
de protecció per als conductors com als protocols de mesures de neteja
personals i dels vehicles, de tal manera que en tot cas, un cop al dia s'hauran
de netejar i desinfectar els vehicles amb especial atenció a les superfícies i
objectes de contacte freqüent, com ara manetes de portes, interior i exterior,
reposabraços, cinturons, ancoratges, datàfons, impressores i taxímetre; i els
conductors dels vehicles han de complir totes les recomanacions de prevenció i
higiene marcades per les autoritats sanitàries, com són el rentat de mans i la
utilització de gel hidroalcohòlic o un altre producte anàleg després de cada
servei, entre altres; també es recomana obrir les finestres per ventilar i renovar
l'aire, evitant utilitzar els sistemes de climatització; finalment, en aquesta
modalitat de transport de viatgers en vehicles de fins a nou places, es demana
limitar al màxim el pagament en efectiu si és possible fer-lo per mitjans
telemàtics, i s’eximeix en aquests serveis de l'obligació de lliurar un
comprovant de pagament imprès llevat que la persona passatgera el demani i
l'accepti de forma expressa.
Atès que, en conseqüència, es fa necessari fixar unes noves mesures en l’àmbit
del transport de viatgers que es desenvolupa amb vehicles taxi a la ciutat de
Reus alienades amb les disposicions de la Resolució SLT/768/2020 exposada.
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Atès que d’acord amb la informació disponibles, les estimacions del servei del
transport públic de viatgers han sofert una disminució d’aproximadament un
80 % dels serveis que es prestaven abans de l’efectiva aplicació de les
mesures derivades de l’estat d’alarma, per la qual cosa esdevé coherent reduir
en un percentatge equivalent l’oferta del servei del taxi mentre es perllonguin
les mesures derivades de la declaració de l’estat d’alarma, amb la finalitat de
garantir una adequada limitació dels desplaçaments de les persones a aquelles
activitats estrictament imprescindibles i fixades al Reial Decret 463/2020, i a la
vegada preservar al màxim possible la salut del col·lectiu del taxi de la ciutat,
així com dels seus usuaris.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
16/06/2020

Considerant que aquesta mesura és coherent amb la disminució acordada de
l’oferta de transport públic col·lectiu que es presta a través de la societat
municipal Reus Transport Públic SA.
Vistes les facultats d’aquest Ajuntament que resulten de l’article 25 de
l’Ordenança del servei urbà de taxi de Reus, per a la regulació de les
condicions de prestació de diversitat d’aspecte d’aquest servei.
HE RESOLT:
Primer: Reduir l’oferta de servei de taxi urbà a la ciutat de Reus en un vuitanta
per cent en relació amb l’oferta existent abans de l’adopció de les mesures de
limitació de desplaçaments derivades de l’article 7 del Reial decret 463/2020.
Per tant, l’oferta del servei de taxi a partir de l’endemà del dia que es dicta
aquesta resolució ha de ser del 20 % de l’oferta de servei ordinària.
Segon: Instar a l’Agrupació Radio Taxis de Reus per tal que adopti les mesures
oportunes amb el conjunt de titulars de llicències de taxi de la ciutat per fer
efectiva l’esmentada resolució en els termes plantejats al primer punt
d’aquesta resolució. A tal efecte, haurà de comunicar a l’Ajuntament en el
termini màxim de tres dies hàbils, els torns de treball dels taxis operatius que
permetin acreditar aquesta reducció.
Tercer: Remarcar a l’Agrupació Radio Taxis de Reus que en la prestació del
servei s’han d’adoptar el conjunt de mesures de protecció per als conductors i
seguir els protocols de mesures de neteja personals i dels vehicle, en els
termes previstos a la Resolució SLT/768/2020 i a la resta de recomanacions de
prevenció i higiene dictades per les autoritats sanitàries.
Quart: Notificar la present resolució a l’Agrupació Radio Taxis de Reus.
Aquesta resolució és definitiva en via administrativa i contra ella es pot
interposar recurs contenciós administratiu davant dels Jutjats del Contenciós
Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia
següent al de la recepció de la seva notificació.
No obstant això, amb caràcter potestatiu es pot interposar recurs previ de
reposició davant l’òrgan que ha dictat l’acte en el termini d’un mes a comptar
des de l’endemà de la recepció de la seva notificació.»
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«DECRET_2020005645 de 15 de maig de 2020 pel que es deix sense
efecte la reducció de l’oferta de servei de taxi urbà a la ciutat de Reus
que es resolgué per decret d’aquesta alcaldia número 2020005102 de
data 26 de març de 2020 i es disposa que el servei del taxi s’haurà de
prestar de conformitat amb les mesures fixades a l’article 2.4 de
l’Ordre TMA/384/2020, de conformitat amb el redactat incorporat per
l’Ordre TMA/400/2020, de 9 de maig
Atès que en el marc de les mesures per fer front a la pandèmia ocasionada
amb motiu del coronavirus COVID 19, s’han anat adoptant un conjunt de
mesures amb la finalitat de prevenir contagis.
Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
16/06/2020

Ates que en aquest sentit, l’article 7 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 originada pel COVID-19, establí que durant la vigència de l’estat
d’alarma les persones únicament podrien circular per les vies o espais d’ús
públic si es troben en algun dels supòsits indicats a l’esmentat precepte. Per la
seva banda , l’article únic del Reial Decret 465/2020, de 17 de març, de
modificació del Reial decret anterior, establí que aquesta circulació s’havia de
produir individualment, llevat que s’acompanyi a persones amb discapacitat,
menors i majors.
Atès que, per la seva banda, els òrgans de govern del Pla d'actuació del
PROCICAT per a emergències associades a malalties transmissibles emergents
amb potencial alt risc, d'acord amb la legislació sanitària, de protecció civil i de
transport, dictaren la Resolució SLT/768/2020, de 24 de març, per la qual
s'adopten mesures complementàries en matèria de taxi, lloguer de vehicles
amb conductor, altres formes de mobilitat, transport de mercaderies i logística
per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2. La resolució
esmentada fixava que en el transport en vehicles de fins a nou places inclòs el
conductor (entre els quals s’inclouen els serveis de taxi) els ens locals
competents restaven habilitats per determinar, si escau, les reduccions en
l'oferta de serveis de transport, en les seves modalitats de taxi i lloguer de
vehicles amb conductor, en funció de la demanda previsible en el seu àmbit
territorial d'actuació, tot tenint en compte els desplaçaments que els ciutadans
estan facultats per fer per accedir als seus llocs de treball i als serveis bàsics
en cas necessari. A aquests efectes, podien dictar les normes que estimessin
adients respecte als torns i els temps de conducció i de descans dels
conductors dels serveis de taxi; i remarcava que els desplaçaments portats a
terme en transport públic de viatgers en vehicle de fins a nou places, a
l'empara del que disposa l'article 7 del Reial decret 463/2020, de 14 de març,
s'havien de fer individualment, llevat que s'acompanyés persones amb
discapacitat, menors, majors o per una altra causa justificada.
Atès que arran de l’habilitació normativa esmentada en els antecedents
anteriors, per decret de l’Alcaldia número 2020005102 de data 26 de març de
2020, es resolgué, entre d’altres, reduir l’oferta de servei de taxi urbà a la
ciutat de Reus en un vuitanta per cent en relació amb l’oferta existent abans
de l’adopció de les mesures de limitació de desplaçaments derivades de
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l’article 7 del Reial decret 463/2020, de tal manera que l’oferta del servei de
taxi restava en el 20 % de l’oferta de servei ordinària; instar a l’Agrupació
Radio Taxis de Reus per tal que adoptés les mesures oportunes amb el conjunt
de titulars de llicències de taxi de la ciutat per fer efectiva l’esmentada
resolució en els termes plantejats al primer punt d’aquesta resolució.
Atès que l’evolució de l’epidèmia ha comportat l’aprovació, el passat 28 d’abril
de 2020, per part del Consell de Ministres, del Pla per a la transició a una nova
normalitat, articulat en quatre fases, en cadascuna de les quals s’adoptaran
mesures graduals de recuperació de la vida quotidiana i l’activitat econòmica.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
16/06/2020

Atès que mitjançant l’Ordre SND/399/2020, de 9 de maig, per a la flexibilització
de determinades restriccions d’àmbit nacional, establertes amb la declaració
de l’estat d’ alarma en aplicació de la fase 1 del Pla per a la transició a una
nova normalitat, s’incorporà la regió sanitària del Camp de Tarragona (i, per
tant, la ciutat de Reus) a l’esmentada fase 1. Atès que les condicions de
restricció de la mobilitat personal han estat modificades, de tal manera que ja
no esdevé justificat mantenir la reducció de l’oferta de taxi de la ciutat.
Vista l’Ordre TMA/400/2020, de 9 de maig, per la qual s’estableixen les
condicions a aplicar en la fase I de la desescalada en matèria de mobilitat i es
fixen altres requisits per garantir una mobilitat segura, la Disposició final
primera de la qual modifica l’Ordre TMA/384/2020, de tal manera que l’article
2.4 d’aquesta darrera Ordre resta amb el següent redactat:
«Artículo 2. Condiciones de ocupación de los vehículos en el transporte
terrestre.(...) 4. En los transportes públicos de viajeros en vehículos de hasta
nueve plazas, incluido el conductor, podrán desplazarse dos personas por cada
fila adicional de asientos respecto de la del conductor, debiendo garantizarse,
en todo caso, la distancia máxima possible entre sus ocupantes. En caso de
que todos los usuarios convivan en el mismo domicilio, podrán ir tres personas
por cada fila adicional de asientos respecto de la del conductor.
Atès que, en conseqüència, es fa necessari deixar sense efecte les mesures per
les quals es reduïa l’oferta del taxi de conformitat amb el decret dictat per
aquesta alcaldia el dia 26 de març de 2020 i abans esmentat per tal que el
servei del taxi de la ciutat s’ajusti a les condicions fixades per l’Ordre
TMA/400/2020 fixar unes noves mesures en l’ àmbit del transport de viatgers
que es desenvolupa amb vehicles taxi a la ciutat de Reus alineades amb les
disposicions de la Resolució SLT/768/2020 exposada.
Vistes les facultats d’aquest Ajuntament que resulten de l’article 25 de
l’Ordenança del servei urbà de taxi de Reus, per a la regulació de les
condicions de prestació de diversitat d’aspecte d’aquest servei.
HE RESOLT:
Primer: Deixar sense efecte la reducció de l’oferta de servei de taxi urbà a la
ciutat de Reus que es resolgué per decret d’aquesta alcaldia número
2020005102 de data 26 de març de 2020, en la mesura que s’han restringit a
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la nostra regió sanitària i, en conseqüència, a la ciutat, les mesures de limitació
de desplaçaments derivades de l’article 7 del Reial decret 463/2020. Per tant,
l’oferta del servei de taxi a partir del mateix dia que es dicta aquesta resolució
pot tornar a ser l’ordinària.
Segon: El servei del taxi s’haurà de prestar de conformitat amb les mesures
fixades a l’article 2.4 de l’Ordre TMA/384/2020, de conformitat amb el redactat
incorporat per l’Ordre TMA/400/2020, de 9 de maig, per la qual s’estableixen
les condicions a aplicar en la fase I de la desescalada en matèria de mobilitat i
es fixen altres requisits per garantir una mobilitat segura, o de conformitat amb
la normativa que pugui modificar o substituir l’Ordre esmentada.
Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
16/06/2020

Tercer: Remarcar a l’Agrupació Radio Taxis de Reus que en la prestació del
servei s’han d’adoptar el conjunt de mesures de protecció per als conductors i
seguir els protocols de mesures de neteja personals i dels vehicle que fixa la
normativa vigent.
Quart: Notificar la present resolució a l’Agrupació Radio Taxis de Reus.
Cinquè: Aquesta resolució és definitiva en via administrativa i contra ella es pot
interposar recurs contenciós administratiu davant dels Jutjats del Contenciós
Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia
següent al de la recepció de la seva notificació.
No obstant això, amb caràcter potestatiu es pot interposar recurs previ de
reposició davant l’òrgan que ha dictat l’acte en el termini d’un mes a comptar
des de l’endemà de la recepció de la seva notificació.
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.»
Els membres del Ple es donen per assabentats.
SERVEIS DE TERRITORI I URBANISME
5. Secretaria General. Modificació dels Estatuts de la Mancomunitat
Intermunicipal «Serveis Mancomunats dIncineració dels Residus
Urbans».
«La Junta General de la Mancomunitat Intermunicipal «Serveis Mancomunats
d’Incineració dels Residus Urbans», en sessió duta a terme el dia 19 de
desembre de 2019, va adoptar l’acord inicial de modificació dels Estatuts de la
Mancomunitat.
La modificació consisteix en donar una nova redacció als articles que a
continuació s’indiquen, així com l’addició d’un nou article en el text, en els
termes que consten a l’expedient, en el marc de l’aprovació del pla estratègic
de la Mancomunitat 2019-2024. En particular:
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Es modifica el redactat dels articles: 2n; 6è; 7.1; 11è; 12è; 13è; 15è lletra i) i
lletra k); 18è.



S’incorpora un nou article en el text: article 19.
En virtut d’aquesta modificació, i de conformitat amb el que disposa
l’apartat 12 de l’informe de la Secretaria de la Mancomunitat, a l’empara
del punt número 13 de l’acord de modificació estatutària, es posa de
manifest que la incorporació d’aquest precepte en els Estatuts implica
l’alteració de l’enumeració dels articles que venen a continuació, seguintse l’ordre consecutiu.


Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
16/06/2020

Es modifica el redactat dels actuals articles 23.3; 26 è; i 27è i que, d’acord
amb el que s’ha indicat en l’apartat anterior, amb la modificació passen a
ser els articles número 24, 27 i 28, respectivament.

L’esmentada modificació fou informada amb caràcter favorable per la
secretaria de la Mancomunitat, informe que per raons d’economia processal
s’assumeix en aquest expedient.
L’acord adoptat per la Junta de la Mancomunitat, així com el projecte de
modificació dels Estatuts, es sotmet al tràmit d’informació pública, mitjançant
anunci publicat al DOGC i al tauler d’edictes de la mancomunitat, d’acord amb
el que estableix l’article 119.1 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.
Així mateix, s’informa que si es presenten al·legacions durant aquest termini
d’exposició pública, aquelles seran resoltes per la Junta General de la
Mancomunitat i que, pel cas que siguin estimades, es tornarà a donar trasllat
del nou text als Ajuntaments mancomunats per a la seva aprovació per acord
del plenari municipal.
De conformitat amb allò que disposa l’article 120, en relació a l’art. 119 del
Text refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, el Ple de la Corporació és l’òrgan competent
per adoptar l’acord de modificació dels Estatuts, per acord majoria absoluta
dels seus membres.
Per tot l’exposat, es proposa al Ple de la Corporació, previ dictamen de la
Comissió Informativa de Serveis de Territori i Urbanisme, l’adopció dels
següents acords:


APROVAR la modificació dels Estatuts de la Mancomunitat Intermunicipal
«Serveis Mancomunats d’Incineració dels Residus Urbans», donant una
nova redacció als articles 2n; 6è; 7.1; 11è; 12è; 13è; 15è lletra i) i lletra
k); 18è; 24.3; 26è; 27è; i 28è, així com l’addició d’un nou article i que és
el número 19.

COMUNICAR l’adopció d’aquest acord a la Mancomunitat Intermunicipal
«Serveis Mancomunats d’Incineració dels Residus Urbans».
Explica el tema a petició de l'alcalde el secretari general.
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Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per unanimitat.
6. Vicealcaldia. Aprovació de l'adhesió de l'Ajuntament de Reus a la
Declaració per una Agenda Urbana de Catalunya.
«Atès que l’Assemblea General de les Nacions Unides al 2016 a la ciutat de
Quito, va aprovar la Conferència de les Nacions Unides sobre l’Habitatge i
Desenvolupament Urbà Sostenible, que inclou la Nova Agenda Urbana,
orientada a assolir un model de desenvolupament urbà, sostenible, amb una
perspectiva social, ambiental i econòmica.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
16/06/2020

Atès que en data 4 d’abril de 2017, el Consell Executiu de la Generalitat de
Catalunya adopta l’Acord GOV/42/2107, per a l’elaboració de l’Agenda Urbana
de Catalunya, modificat per l’Acord GOV/126/2017, de 12 de setembre, pel qual
s’estableix la iniciació formal dels treballs per a l’elaboració de l’Agenda
Urbana de Catalunya, i la creació de l’òrgan col·legiat al qual s’encarrega la
formulació i validació dels treballs, anomenat Assemblea Urbana de Catalunya.
Atès que el 5 de novembre de 2018 va tenir lloc la sessió constitutiva de
l’Assemblea Urbana de Catalunya, com a òrgan col·legiat format per la
Generalitat de Catalunya, els governs locals i el teixit social i econòmic del
país, a qui es va delegar la tasca d’elaborar l’Agenda Urbana de Catalunya,
d’acord amb l’establert a l’Acord GOV/139/2018 de 20 de novembre.
La Declaració per una Agenda Urbana de Catalunya i l’establiment d’un marc
estratègic com l’Agenda Urbana de Catalunya, situa les polítiques urbanes al
centre del debat públic i estableix:
Quatre principis innovadors: L’Agenda 2030 com a marc de referència. La visió
i sosteniblitat econòmica, ambiental i social. La dimensió territorial adreçantse no només a les principals conurbacions del país, sinó contemplant també la
xarxa de ciutats mitjanes i petites del conjunt urbà. La governança compartida
i implicació de tots els agents.
Sis eixos temàtics que recullen les fites plantejades a la Declaració de Quito i a
l’Agenda 2030: 1) Hàbitats urbans saludables, 2) Benestar, 3)Qualitat urbana,
4) Prosperitat, 5) Dimensió territorial, 6) Millora de la governança.
Uns compromisos: a) Implementar un conjunt d’indicadors que han de garantir
la consecució dels compromisos, b) Coordinar-se amb altres ens integrant les
propostes que tinguin incidència en l’Agenda Urbana, c) Plantejar accions
ajustades a la realitat del territori, d) Impulsar la consecució dels objectius.
Atès que per part de la vicealcaldia, en virtut de les competències delegades
que ostenta de conformitat amb el decret d’alcaldia número 2019018184 de
data 29 de novembre de 2019 i en coherència amb les directrius i principis
estratègics que es contenen al Pla d’Acció Municipal,es considera necessari
impulsar l’adhesió de l’Ajuntament de Reus.
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D'acord amb les facultats i competències conferides legalment per l'article 52
del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya, i previ dictamen de la Comissió
Informativa de Serveis de Territori i Urbanisme es proposa al Ple l’adopció dels
següents acords:
Primer.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Reus a la Declaració per una
Agenda Urbana de Catalunya, fent seus els principis innovadors, els eixos
temàtics de treball, així com els compromisos adoptats.
Segon.- Autoritzar a la vicealcaldessa Noemí Llauradó Sans per a la signatura
del document d’adhesió a la Declaració per una Agenda Urbana de Catalunya.
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Tercer.- Notificar aquest acord a la Secretaria d’Hàbitat Urbà i Territori del
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.»
Explica el tema la vicealcaldessa i ES PRODUEIX DEBAT.
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova amb 21 vots a favor: ((JxR): Sres./Srs.,
Pellicer, Vilella, Pallarès, Caelles, Cuerba, Caballero, Monseny; (ERC): Sres./Srs.,
Llauradó, Recasens, Flores, Prats, Berasastegui, Subirats; (PSC-CP): Sres./Srs.,
Martí, Martínez, Guaita, Marcos, Pozuelo i Fort) i (A): Sr. Rubio i Sra. Vázquez) i 6
abstencions: ((CS): Sra./Srs., García, López, Meléndez i (CUP) Sres.: Llorens,
Fernàndez i Pàmies.)
SERVEIS D'HISENDA I SERVEIS GENERALS
7. Intervenció. Donar compte al Ple de la Liquidació del Pressupost de
l'exercici 2019.
«La Comissió Informativa de Serveis d’Hisenda i de Serveis Generals, en sessió
tinguda el dia 18 de maig de 2020 proposa donar compte al Ple dels acords
següents:
A) Liquidació del Pressupost exercici 2019
En data 6 d’abril de 2020, mitjançant resolució de la Regidora delegada
d’Hisenda, s’aprovaren les liquidacions del Pressupost de l’Ajuntament i dels
Organismes Autònoms Administratius corresponents a l’exercici 2019, sent el seu
text literal el que a continuació es transcriu:
“D'acord amb l'article 191 i següents del RDL 2/2004 de 5 de març pel que
s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i amb els
articles 89 i següents del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril i amb l’informe
previ i preceptiu de l’Interventor general, als efectes d’aprovar la liquidació del
pressupost de l’exercici 2018 de l’Ajuntament i dels seus organismes autònoms.
Vist que de conformitat amb els articles 191.3r i 192.2n del RDL 2/2004,
correspon l'aprovació de la liquidació del pressupost, tant de l'Ajuntament com
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dels Organismes Autònoms al President de l'Entitat Local, i vist el decret de
delegació de competències de 27 de novembre de2019, HE RESOLT:
PRIMER:
A).- APROVAR la liquidació del pressupost de l'Ajuntament de l'exercici 2019, en
la forma que ha estat redactada, el resum de la qual és el següent:
Resultat Pressupostari
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Ajuntament
106.915.888
Drets reconeguts nets per operacions corrents
,75
5.143.540,4
Altres drets per operacions no financeres
7
112.059.429
a) Total drets per operacions no financeres
,22
Obligacions reconegudes netes per
90.679.009,
operacions corrents
14
Altres Obligacions per operacions no
14.852.183,
financeres
73
b) Total obligacions per operacions no
105.531.192
financeres
,87
6.528.236,3
1. Total 0peracions no financeres (a-b)
5
3.015.832,2
Drets per actius financers
4
Obligacions per actius financers
0,00
Drets per passius financers
795.000,00
10.418.405,
Obligacions per passius financers
99
2. Total operacions financeres (Drets
6.607.573,7
-obligacions)
5
3. Resultat Pressupostari de l'exercici (1+2)
-79.337,40
Ajustaments
4. Crèdits gastats finançats amb romanent de
tresoreria per a despeses generals
201.531,74
5. Desviacions de finançament negatives de
7.204.424,9
l'exercici
2
6. Desviacions de finançament positives de
4.161.362,0
l'exercici
1
3.165.257,2
Resultat Pressupostari ajustat (3+4+5-6)
5
Romanent de Tresoreria
1. (+) Fons líquids
2. (+) Drets pendents de cobrament
De pressupost d'ingressos pressupost
corrent
De pressupost d'ingressos pressupost
tancats
D'altres operacions no pressupostàries
Cobraments realitzats pendents d'aplicació

Ajuntament
19.218.425,
73
26.426.779,
25
10.065.274,
99
16.775.330,
45
2.218.568,1
4
2.632.394,3

Total OOAA
7.333.330,8
5
29.100,00
7.362.430,8
5
7.737.832,7
2
35.755,64
7.773.588,3
6
-411.157,51
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-411.157,51

Ajustamen
ts
Consolidat
4.726.182 109.523.036
,82
,78
5.172.640,4
0,00
7
4.726.182 114.695.677
,82
,25
4.726.182 93.690.659,
,82
04
14.887.939,
0,00
37
4.726.182 108.578.598
,82
,41
6.117.078,8
0,00
4
3.015.832,2
0,00
4
0,00
0,00
0,00 795.000,00
10.418.405,
0,00
99
6.607.573,7
0,00
5
0,00 -490.494,91

428.510,28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17.352,77

0,00

Total OOAA

Ajustaments

371.351,04
1.057.433,5
6
1.275.822,6
6

0,00
644.082,26

414.210,27

0,00

23.077,74
-655.677,11

0,00
0,00

644.082,26

630.042,02
7.204.424,9
2
4.161.362,0
1
3.182.610,0
2
Consolidat
19.589.776,
77
26.840.130,
55
10.697.015,
39
17.189.540,
72
2.241.645,8
8
3.288.071,4
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3. (-) Obligacions pendents de pagament
Del pressupost corrent
De Pressupostos tancats
Operacions no pressupostàries
Pagaments pendents d'aplicació
I. Romanent de tresoreria total (1+2+3)
II. Saldos de dubtós cobrament
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III Excés de finançament afectat
IV Romanent de tresoreria per a despeses
generals ( I -II - III )

3
20.611.044,
49
16.074.197,
28
44.726,43
4.505.538,3
7
-13.417,59
25.034.160,
49
13.615.239,
56
8.651.508,3
1
2.767.412,6
2

1.031.732,4
2

644.082,26

800.762,78
46.797,61

644.082,26
0,00

189.889,44
-5.717,41

0,00
0,00

397.052,18

0,00

32.754,39

0,00

0,00

0,00

364.297,79

0,00

4
20.998.694,
65
16.230.877,
80
91.524,04
4.695.427,8
1
-19.135,00
25.431.212,
67
13.647.993,
95
8.651.508,3
1
3.131.710,4
1

B) APROVAR les incorporacions de romanents de crèdits a l'exercici 2020 per un
import global de 10.793.198,85 € amb llur finançament segons consta a
l'expedient, que incorpora la incorporació de romanents, així com el finançament
afectat definitiu d’acord amb els projectes de despesa que consten a l’expedient,
d’acord amb el següent resum:
Romanents d’incorporació obligatòria
Afectat, art. 182.1.b)
Operacions de capital, art. 182.1.c)
Art. 182 a) i d)
Romanents compromesos d’incorporació voluntària
No afectat art. 182.1.c)
Total romanents incorporats
Resta romanents de crèdit (sense finançament)

10.793.198,85
597.477,80
10.195.721,05
0,00
304.584,88
304.584,88
10.793.198,85
1.387.016,59

El finançament dels romanents a incorporar, d’acord a quan disposa l’art. 48
del RD 500/1990 és:
Finançats amb excés de finançament afectat (art. 48.3 a) RD
500/1990)
Finançat amb compromisos ferm d’aportació i nous ingressos (art.
48.3.a i 48.2.b) RD 500/1990)
Finançats amb Romanent de tresoreria per a despeses generals
(art.48.2.a) RD 500/1990)
Total finançament

8.617.645,62
1.870.968,35
304.584,88
10.793.198,85

SEGON: A) APROVAR la liquidació del pressupost de l'Institut Municipal Reus
Cultura corresponent a l'exercici 2019, en la forma que ha quedat redactada, el
resum de la qual és el següent:
Resultat Pressupostari
Drets reconeguts nets per operacions corrents
Altres drets per operacions no financeres

IMRC
3.207.897,2
0
0,00
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a) Total drets per operacions no financeres
Obligacions reconegudes netes per operacions corrents
Altres Obligacions per operacions no financeres
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b) Total obligacions per operacions no financeres
1. Total 0peracions no financeres (a-b)
Drets per actius financers
Obligacions per actius financers
Drets per passius financers
Obligacions per passius financers
2. Total operacions financeres (Drets -obligacions)
3. Resultat Pressupostari de l'exercici (1+2)
Ajustaments
4. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a
despeses generals
5. Desviacions de finançament negatives de l'exercici
6. Desviacions de finançament positives de l'exercici
Resultat Pressupostari ajustat (3+4+5-6)
Romanent de Tresoreria

3.207.897,2
0
3.202.979,0
1
10.744,51
3.213.723.5
2
-5.826,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-5.826,2
175.269,04
0,00
0,00
169.442,72
IMRC

1. (+) Fons líquids

61.068,31

2. (+) Drets pendents de cobrament
De pressupost d'ingressos pressupost corrent
De pressupost d'ingressos pressupost tancats
D'altres operacions no pressupostàries
Cobraments realitzats pendents d'aplicació

512.331,55
501.244,31
12.467,31
4.40,92
6.020,99

3. (-) Obligacions pendents de pagament
Del pressupost corrent
De Pressupostos tancats
Operacions no pressupostàries
Pagaments pendents d'aplicació

338.864,95
264.915,53
0,00
78.299,23
4.349,81

I. Romanent de tresoreria total (1+2+3)

234.534,91

II. Saldos de dubtós cobrament

9.563,14

III Excés de finançament afectat

0,00

IV Romanent de tresoreria per a despeses generals ( I -II - III )

224.971,77

B) APROVAR les incorporacions de romanents de crèdits a l'exercici 2020 per un
import global de 132.506,78 € amb llur finançament segons consta a l'expedient,
amb caràcter previ s’ha fet una incorporació de romanents, per l’import total,
mitjançant resolucions de la presidència de l’Institut, d’acord amb el següent
resum:
Romanents d’incorporació obligatòria
Afectat, art. 182.1.b)
Operacions de capital, art. 182.1.c)
Art. 182 a) i d)

0,00
0,00
0,00
0,00
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Romanents compromesos d’incorporació
voluntària
No afectat art. 182.1.b)
Total romanents incorporats

132.506,78
132.506,78
132.506,78

El finançament dels romanents a incorporar, d’acord a quan disposa l’art. 48
del RD 500/1990 és:

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
16/06/2020

Finançats amb excés de finançament afectat (art. 48.3 a)
Finançat amb compromisos ferm d’aportació (art. 48.3.a)
Finançat amb nous ingressos (art. 48.2.b)
Finançats amb Romanent de tresor. per a despeses
generals (art.48.2.a)
Total finançament

0,00
0,00
0,00
132.506,78
132.506,78

TERCER: A) APROVAR la liquidació del Pressupost de l’Agència de Promoció de
Ciutat, corresponent a l'exercici 2019, en la forma que ha estat redactada, el
resum de la qual és el següent:
Resultat Pressupostari
Drets reconeguts nets per operacions corrents
Altres drets per operacions no financeres
a) Total drets per operacions no financeres
Obligacions reconegudes netes per operacions corrents
Altres Obligacions per operacions no financeres
b) Total obligacions per operacions no financeres
1. Total 0peracions no financeres (a-b)
Drets per actius financers
Obligacions per actius financers
Drets per passius financers
Obligacions per passius financers
2. Total operacions financeres (Drets -obligacions)
3. Resultat Pressupostari de l'exercici (1+2)
Ajustaments
4. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a
despeses generals
5. Desviacions de finançament negatives de l'exercici
6. Desviacions de finançament positives de l'exercici
Total Ajustos (4+5-6)

APC
1.265.311,
25
19.400,00
1.284.711,
25
1.602.279,
21
19.525,03
1.621.804,
24
337.092,99
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
337.092,99

Resultat Pressupostari ajustat (3+4+5-6)

45.000,00
0,00
0,00
0,00
292.092,99

Romanent de Tresoreria
1. (+) Fons líquids

APC
126.024,64
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2. (+) Drets pendents de cobrament
De pressupost d'ingressos pressupost corrent
De pressupost d'ingressos pressupost tancats
D'altres operacions no pressupostàries
3. (-) Obligacions pendents de pagament
Del pressupost corrent
De Pressupostos tancats
Operacions no pressupostàries
4. Partides pendents d’aplicació
-cobraments realitzats pendents d’aplicació definitiva
+pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva
I. Romanent de tresoreria total (1+2+3+4)
II. Saldos de dubtós cobrament
III Excés de finançament afectat
IV Romanent de tresoreria per a despeses generals ( I -II - III )

314.317,03
172.389,36
127.730,89
14.196,78
398.932,77
377.113,53
0,00
21.819,24
-17.455,66
17.455,66
0,00
23.953,24
14.600,80
0,00
9.352,44

QUART: A) APROVAR la liquidació del Pressupost de l'Institut Municipal de
Formació i Empresa, corresponent a l'exercici 2019, en la forma que ha estat
redactada, el resum del qual és el següent:
Resultat Pressupostari
Drets reconeguts nets per operacions corrents
Altres drets per operacions no financeres
a) Total drets per operacions no financeres
Obligacions reconegudes netes per operacions corrents
Altres Obligacions per operacions no financeres
b) Total obligacions per operacions no financeres
1. Total 0peracions no financeres (a-b)
Drets per actius financers
Obligacions per actius financers
Drets per passius financers
Obligacions per passius financers
2. Total operacions financeres (Drets -obligacions)
3. Resultat Pressupostari de l'exercici (1+2)
Ajustaments
4. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria
per a despeses generals
5. Desviacions de finançament negatives de l'exercici
6. Desviacions de finançament positives de l'exercici
Total Ajustos (4+5-6)
Resultat Pressupostari ajustat (3+4+5-6)

IMFE
2.860.122,
40
9.700,00
2.869.822,
40
2.92.574,5
0
5.486,10
2.938.060,
60
68.238,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
68.238,20
208.241,2
4
0,00
0,00
208.241,2
4
140.003,0
4
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Romanent de Tresoreria
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IMFE
184.258,0
1. (+) Fons líquids
9
248.240,6
2. (+) Drets pendents de cobrament
4
602.188,9
De pressupost d'ingressos pressupost corrent
9
274.012,0
De pressupost d'ingressos pressupost tancats
7
D'altres operacions no pressupostàries
4.240,04
632.200,4
Cobraments realitzats pendents d'aplicació
6
293.934,7
3. (-) Obligacions pendents de pagament
0
158.733,7
Del pressupost corrent
2
De Pressupostos tancats
46.797,61
Operacions no pressupostàries
89.770,97
Pagaments pendents d'aplicació
1.367,60
138.564,0
I. Romanent de tresoreria total (1+2+3)
3
II. Saldos de dubtós cobrament
8.590,45
III Excés de finançament afectat
0,00
IV Romanent de tresoreria per a despeses generals ( I -II - 129.973,5
III )
8
B) APROVAR les incorporacions de romanents de crèdits a l'exercici 2020 per un
import global de 117.295,95 € amb llur finançament segons consta a l'expedient,
amb caràcter previ s’ha fet la incorporació de romanents, per l’import total,
mitjançant resolució de la presidència de l’Institut, d’acord amb el següent
resum:
Romanents d’incorporació obligatòria
Afectat, art. 182.1.b)
Operacions de capital, art. 182.1.c)
Art. 182 a) i d)
Romanents compromesos d’incorporació
voluntària
No afectat art. 182.1.b)
Total romanents incorporats

133,00
133,00
0,00
0,00
117.124,95
117.124,95
117.295,95

El finançament dels romanents a incorporar, d’acord a quan disposa l’art. 48
del RD 500/1990 és:
Finançats amb excés de finançament afectat (art. 48.3 a)
Finançat amb compromisos ferm d’aportació (art. 48.3.a)
Finançat amb nous ingressos (art. 48.2.b)

0,00
133,00
0,00
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Finançats amb Romanent de tresor. per a despeses
generals (art.48.2.a)
Total finançament

117.124,95
117.295,95

CINQUÈ: Donar compte del present Decret al Ple de l'Ajuntament, en la primera
sessió que es celebri, de conformitat amb allò establert a l'article 193.4t del RDL
2/2004 de 5 de març pel que s’aprova el Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals.
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SISÈ: Comunicar al Ministeri d’Hisenda i Administracions territorials i al
Departament d’economia i finances de la generalitat de Catalunya l’expedient de
la liquidació del pressupost, de conformitat amb allò establert a l'article 193.5 del
RDL 2/2004 de 5 de març pel que s’aprova el Text Refós de la Llei d’Hisendes
Locals.”
B) Criteris de difícil o impossible recaptació
Pel que fa als criteris seguits per a la quantificació dels drets de difícil o
impossible recaptació, per tal de donar compliment a les previsions de l’article
193.bis del RDL 2/20014, de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, es dona compte de la resolució de la Regidora
delegada d’hisenda de data 31 de març de 2020 de 2019, segons el següent
literal:
“Atès l’existència de deutes pendents de cobrament en el pressupost municipal
a data 31 de desembre de 2019.
Vist l’article 103 del R.D. 500/1990 de 20 d’abril, en relació a l’article 191.2 del
Reial decret legislatiu 2/2004 que aprova el Text refós de la Llei d’hisendes
locals, el qual estableix que el romanent de tresoreria es quantificarà deduïts
els drets pendents de cobrament d’impossible o difícil recaptació.
Tenint en compte el previst a les de Bases d’execució del Pressupost de
l’exercici 2019, concretament a la Base 41ena estableix uns criteris homogenis
per al càlcul del drets de dubtós cobrament, i que aquest es realitzarà, amb
caràcter general, tenint en compte l’antiguitat dels deutes i la naturalesa dels
recursos de que es tracti.
Tenint en compte els criteris recomanats per la Direcció General de Política
Financera de la Generalitat de Catalunya, consistents amb els recomanats per
la Sindicatura de Comptes de Catalunya, s'apliquen els següents percentatges
de provisió en funció de l'antiguitat del deute:
Capítols I, II i III de l’estat d’ingressos (excepte multes de circulació):
Antiguitat del deute
Deutes amb antiguitat igual o superior a 4 anys
Deutes amb antiguitat igual o superior a tres anys i inferior a
quatre

Percentatge
provisió
100%
90%
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Deutes amb antiguitat igual o superior a dos anys i inferior a
tres
Deutes amb antiguitat igual o superior a 1 any i inferior a
dos
Deutes amb antiguitat inferior a 1 any

60%
30%
10%

Multes de circulació:
Antiguitat del deute

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
16/06/2020

Deutes amb antiguitat igual o superior a 4 anys
Deutes amb antiguitat igual o superior a tres anys i inferior
a quatre
Deutes amb antiguitat igual o superior a dos anys i inferior a
tres
Deutes amb antiguitat igual o superior a 1 any i inferior a
dos
Deutes amb antiguitat inferior a 1 any

Percentatge
provisió
100%
90%
60%
50%
50%

Vist l’informe de la Intervenció General en què es dona compliment amb
l’aplicació d’aquests criteris a la previsió de l’art. 193.bis del TRLRHL, en
termes de límits mínims a provisionar per a cada any d’antiguitat.
HE RESOLT:
Primer: Quantificar en 13.615.239,56 € l’import dels drets pendents de
cobrament que es consideren de difícil o impossible recaptació en relació als
deutes existents a 31 de desembre de 2019 i assentar en aquesta data la
provisió per insolvències corresponent.
Aquest import equival a aplicar als deutes corresponents als Capítols I a III del
Pressupost d’ingressos pendents, en funció de la seva naturalesa i antiguitat,
els criteris següents:

Exercici
2014 i
anteriors
2015
2016
2017
2018
2018
(multes)
2019
2019
(multes)
Totals

Pendent 31-122019

Provisió per
insolvències

Percentat
ge
provisió

5.468.213,34
1.855.880,63
2.276.217,20
2.737.416,61
3.297.007,83

5.468.213,34
1.855.880,63
2.048.595,48
1.642.449,97
989.102,35

100%
100%
90%
60%
30%

714.937,31
6.174.928,26

357.468,66
617.492,83

50%
10%

1.272.072,63
23.796.673,81

636.036,32
13.615.239,56

50%
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Segon: Donar compte del resultat de l’aplicació d’aquests criteris al Ple de
l’Ajuntament de Reus i al Ministeri d’Hisenda, segons disposa l’art. 193.bis del
TRLRHL.
D’aquestes resolucions es dona compte al Ple als efectes oportuns.»
Explica el tema la Sra Caballero i ES PRODUEIX DEBAT.
Els membres del Ple es donen per assabentats.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
16/06/2020

L’alcalde agraeix la feina feta per tot l’equip de l’Àrea d’Hisenda i a la regidora
Sra. Caballero.
8. Aprovació de modificació d'ordenança fiscal núm. 3, reguladora de
l'Impost sobre béns immobles
«Vist l’expedient de modificació de l’Ordenança fiscal núm. 3 reguladora de
l’impost sobre béns immobles.
Vist el què disposa el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, en els seus
arts. 15.1, 16 i 17.1.
Vist l’informe emès per l’Interventor municipal, en relació al contingut de
l’expedient.
La Comissió Informativa de Serveis d’Hisenda i de Serveis Generals de data 18
de maig de 2020 informa sobre el present assumpte que s’ha de sotmetre a la
consideració del Ple, resultant amb caràcter provisional,
En conseqüència es proposa l'adopció dels acords següents:
Primer. APROVAR la modificació de l’Ordenança fiscal num. 3 “Reguladora de
l’impost sobre Béns Immobles”, d’acord amb el següent detall:
-Es modifica l’apartat 9 de l’art. 8 i l’actual apartat 9 passa a ser l’apartat 10,
que resten redactat de la següent manera:
“9.- Gaudiran d’un bonificació d’entre un 30% a un 50% de la quota íntegra de
l’impost, aquells immobles en els que s’instal·lin sistemes per a l’aprofitament
elèctric de la energia provinent del sol.
La bonificació serà d’aplicació només als béns immobles que realitzin
instal·lacions d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica d’una potència
elèctrica instal·lada major o igual al 30% de la potència elèctrica contractada
de l’immoble que sigui alimentat amb aquesta instal·lació. En el cas que la
instal·lació d’autoconsum alimenti diversos béns immobles, es tindrà en
compte la suma de les potències contractades per cadascun dels béns
immobles.
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La bonificació s’aplicarà en funció del valor cadastral dels immobles, d’acord
amb els següents trams:
Per a immobles de valor cadastral de fins a 75.000 €, el 50% de la quota
íntegra.
Per a immobles de valor cadastral de més de 75.000 i fins a 150.000 €, el 40%
de la quota íntegra.
Per a immobles de valor cadastral de més de 150.000 i fins a 250.000 €, el
30% de la quota íntegra.
Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
16/06/2020

En el cas concret d’habitatges plurifamiliars que tinguin una instal·lació
d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica per subministrar electricitat als
elements comuns, la bonificació serà del 5% sobre la quota íntegra per
cadascun dels habitatges vinculats.
Aquesta bonificació s’aplicarà durant 2 anys consecutius, a comptar des de el
primer exercici posterior a la presentació de la sol•licitud.
Per tenir dret a aquesta bonificació, caldrà presentar a l’ajuntament la
sol•licitud de bonificació dins del termini de 6 mesos a comptar des de la data
que figuri en el document que acrediti que la instal·lació està executada i
legalitzada davant de la Generalitat,i en qualsevol cas, abans del 31 de gener
del primer exercici d’aplicació de la bonificació.
La sol·licitud de bonificació consistirà en un model d’imprès normalitzat que
inclourà les dades personals de la persona titular de l’Impost sobre Béns
Immobles, les dades de l’immoble, la potència elèctrica de la instal·lació, i la
potència elèctrica contractada de l’immoble. També s’adjuntarà una còpia de
l’admissió de la comunicació prèvia de les obres. La sol·licitud haurà
d’acompanyar-se del document o documents que acreditin que la instal·lació
està executada i legalitzada davant de la Generalitat de Catalunya.
La concessió de la bonificació es farà previ informe favorable dels serveis
tècnics de medi ambient municipals. Caldrà acreditar també abans de la seva
concessió, que les instal·lacions i/o les obres han disposat amb caràcter previ
de la corresponent llicència o tràmit de comunicació prèvia corresponent, a
més d’haver abonat efectivament les taxes i impostos que siguin d’aplicació.
El benefici fiscal no serà d’aplicació als béns immobles que hagin de complir
obligatòriament amb els requisits dels edificis amb consum gairebé zero, o que
estiguin obligats per qualsevol normativa vigent a la realització d’una
instal·lació amb energia solar fotovoltaica.
10.- En el cas de correspondre més d’una bonificació de les detallades als
punts anteriors 1 a 9, a un immoble o al subjecte passiu de l’IBI corresponent al
mateix, únicament s’aplicarà la bonificació que comporti més benefici fiscal.
Tanmateix les sol·licituds de les bonificacions esmentades respecte de
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liquidacions lliurades, i que encara no han adquirit fermesa en el moment de la
sol·licitud, si s’acompleixen els requisits establerts per a la seva concessió a la
data del meritament del període liquidat, una vegada concedides, sortiran
l’efecte corresponent per a tenir-hi dret quan es va meritar l’impost.
Segon. EXPOSAR al tauler d’anuncis de la Corporació el present acord provisional i
el text modificat de l’ordenança esmentada amb l’annex al mateix, durant un
termini de trenta dies hàbils, amb publicació de l’anunci d’exposició en el
Butlletí Oficial de la Província, i en un diari dels de major difusió provincial, a
l’efecte que els interessats puguin examinar l’expedient i presentar les
reclamacions que creguin oportunes.
Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
16/06/2020

Tercer. ADOPTAR l’acord definitiu que procedeixi una vegada finalitzat el termini
d’exposició pública i a la vista de les reclamacions presentades, i si aquestes
no es formulessin, entendre definitivament adoptat el present acord fins
aleshores provisional.
Quart. PUBLICAR l’acord definitiu o el provisional elevat automàticament a tal
categoria així com el text modificat de l’ordenança indicada en el present
acord.»
Explica el tema el Sr. Rubio i ES PRODUEIX DEBAT.
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova amb 24 vots a favor: ((JxR): Sres./Srs.,
Pellicer (vota a mà alçada per problema tècnic), Vilella, Pallarès, Caelles,
Cuerba, Caballero, Monseny; (ERC): Sres./Srs., Llauradó, Recasens, Flores,
Prats, Berasastegui, Subirats; (PSC-CP): Sres./Srs., Martí, Martínez, Guaita,
Marcos, Pozuelo i Fort; (CS): Sra./Srs., García, López, Meléndez i (A): Sr. Rubio i
Sra. Vázquez) i 3 abstencions: (CUP) Sres.: Llorens, Fernàndez i Pàmies.
9. Aprovació de la modificació d'ordenança fiscal núm. 18, reguladora
de les taxes per l'aprofitament del vol, sòl i subsòl de la via pública.
«Vist l’expedient de modificació de l’Ordenança fiscal núm. 18 reguladora de
les taxes per utilització o aprofitament del vol, sòl i subsòl de la via públic.
Vist el què disposa el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, en els seus
arts. 15.1, 16 i 17.1.
Vist l’informe emès per l’Interventor municipal, en relació al contingut de
l’expedient.
La Comissió Informativa de Serveis d’Hisenda i de Serveis Generals i Economia,
de data 18 de maig de 2020 informa sobre el present assumpte que s’ha de
sotmetre a la consideració del Ple, resultant amb caràcter provisional,
En conseqüència es proposa l'adopció dels acords següents:
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Primer. APROVAR la modificació de l’Ordenança fiscal núm. 18 “Reguladora de les
taxes per utilització o aprofitament del vol, sòl i subsòl de la via pública”,
d’acord amb el següent detall:
-

S’afegeix una disposició transitòria segona, que resta redactat de la
següent manera:

“Durant l’exercici 2020, i exclusivament per als epígrafs 1,2,3,4,8 i 9, no seran
d’aplicació les tarifes contingudes a la present ordenança en el període
comprés entre el 16 de març i 30 de setembre de 2020. Per als períodes
impositius de caràcter anual, s’aplicarà la reducció proporcional al termini
d’inaplicació de les tarifes.”
Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
16/06/2020

Segon. EXPOSAR al tauler d’anuncis de la Corporació el present acord provisional i
el text modificat de l’ordenança esmentada amb l’annex al mateix, durant un
termini de trenta dies hàbils, amb publicació de l’anunci d’exposició en el
Butlletí Oficial de la Província, i en un diari dels de major difusió provincial, a
l’efecte que els interessats puguin examinar l’expedient i presentar les
reclamacions que creguin oportunes.
Tercer. ADOPTAR l’acord definitiu que procedeixi una vegada finalitzat el termini
d’exposició pública i a la vista de les reclamacions presentades, i si aquestes
no es formulessin, entendre definitivament adoptat el present acord fins
aleshores provisional.
Quart. PUBLICAR l’acord definitiu o el provisional elevat automàticament a tal
categoria així com el text modificat de l’ordenança indicada en el present
acord.»
Explica el tema Sra. Caballero i ES PRODUEIX DEBAT.
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per unanimitat (és fa constar que el Sr.
López vota a mà alçada a causa d’una incidència tècnica).
Feta la votació i per tancar aquest punt de l’ordre del dia es produeix una
INTERVENCIÓ DE L’ALCALDE.
10. Coordinació Jurídica entre l’Ajuntament i les empreses municipals i
de Defensa Jurídica. Expedient DJ 28/2015: ASSOCIACIÓ MUNICIPIS
PER LA INDEPENDÈNCIA: Recurs de cassació contra la sentència de
27.11.2019 del Tribunal Superior Justícia de Catalunya que confirma la
nul·litat de l'acord d'adhesió
«El 27 de novembre de 2019 la Secció Cinquena de la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va dictar la
sentència número 996/2019, per la qual va desestimar el recurs d’apel·lació
formulat per la part demandada, contra la sentència número 16/2017, dictada
en data 31 de gener de 2017 pel Jutjat Contenciós Administratiu número 1 de
Tarragona, que va estimar el recurs contenciós administratiu interposat per la
Societat Civil Catalana, Associació Cívica i Cultural, Josefa Labrador Barrafon,
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Damián Morales Arcas, Juan Carlos Sánchez Martínez i Guillem Figueras Talarn,
declarant «no conforme a dret i anul·lant tant l’acord del ple de l’ajuntament
de Reus de 13 de juliol de 2015 com el subsegüent Decret de l’Alcalde, quant a
la unió de Reus a l’Associació de Municipis per la Independència, i el pagament
de la quota de la mateixa.»

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
16/06/2020

La sentència del 27 de novembre de 2019 de la Sala, que confirma la resolució
del Jutjat Contenciós Administratiu número 1 de Tarragona, no és ferma, sinó
que és susceptible de recurs de cassació davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Suprem, sempre que es fonamenti en infracció de
normes de Dret estatal o de la Unió Europea rellevants i determinants de la
decisió impugnada. Es requereix, així mateix, que els preceptes que es
considerin infringits hagin estat invocats oportunament en el procés o
considerats per la sala sentenciadora (article 86.3 de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de les jurisdicció contenciosa administrativa, en endavant
LJCA).
Respecte a aquesta mateixa sentència, la Sala, en virtut d’interlocutòria de 20
de febrer de 2020, acorda que no procedeix complement de sentència
sol·licitada per la part contrària, perquè aclareix que el raonament jurídic
d’aquesta resolució judicial s’estén a l’acord de ple i al decret d’Alcaldia
esmentats.
El secretari general de la corporació conjuntament amb la responsable del
departament de Coordinació Jurídica entre l’Ajuntament i les empreses
municipals i de Defensa Jurídica han emès informe jurídic, d’acord amb el que
preveu l’article 3.3.d), apartat 2n, del Reial decret 128/2018, de 16 de març,
pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d’Administració local amb
habilitació de caràcter nacional.
En aquest informe s’argumenta que el recurs de cassació és susceptible de ser
plantejat per infracció de normativa estatal davant el Tribunal Suprem, a
l’empara de l’article 86 i següents de la LJCA, d’acord amb l’estructura i
fonamentació jurídica següent:
«1. Normes i/o jurisprudència essencialment infringides:
1.1 L’article 10.2 de la Carta Europea d’Autonomia Local, aprovada a
Estrasburg el 15 d’octubre de 1985, aprovada i ratificada per l’Estat espanyol
el 20 de gener de 1988, pel que fa a la vulneració del principi d’autonomia
local, que igualment reconeix l’article 137 de la Constitució espanyola, en
relació amb el dret d’associació dels municipis, que també preveu l’article 87
de la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l’Estatut d’Autonomia
de Catalunya, i la disposició addicional cinquena de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local.
1.2 L’article 1 en relació amb l’article 26, ambdós de la LJCA, sobre la funció
revisora de la jurisdicció contenciosa administrativa i l’activitat administrativa
impugnable: la sentència declara nuls els actes administratius municipals de
13 de juliol i de 15 de juliol de 2015, respectivament, atenent a l’objecte i a la
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finalitat de l’associació. Considera són aliens, un i altra, a les competències
municipals, sense analitzar cap element intrínsec de l’acord i la resolució
municipals impugnades, la qual cosa ultrapassa les funcions de control
jurisdiccional de l’activitat administrativa.
De fet, el propi Tribunal en aquesta sentència i en la dictada per la mateixa
Sala i Secció el 13 de novembre de 2018, núm. 841/2018, Rotlle d’Apel·lació
738/2015, reconeix expressament que l’acord d’afiliació a l’AMI és un acte
jurídic individualitzat susceptible de control judicial.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
16/06/2020

Ara bé, la licitud de l’entitat no ha estat en cap moment qüestionada ni és
objecte del procediment judicial. A la sentència de 27 de novembre de 2019 es
prescindeix del fet que l’associació, d’acord amb el seu règim jurídic, té
reconeguda la seva personalitat jurídica i capacitat d’obrar des de la seva
constitució, la qualificació posterior per part de la Direcció General de
l’Administració Local, la inscripció i la publicació. Tot, d’acord amb el que
estableix l’article 16 i concordants del Decret 110/1996, de 2 d'abril, pel qual
es regula el règim de les organitzacions associatives dels ens locals de
Catalunya i el registre corresponent.
Així, l’AMI actua a en el tràfic jurídic per a la consecució de les seves finalitats
estatutàries, sense que s’hagi declarat la il·licitud civil o penal de les seves
activitats o finalitats en virtut de sentència ferma ni s’hagi acordat la seva
dissolució per concórrer causa legal, d’acord amb el que preveu l’article 324-4,
apartat e) de Codi civil de Catalunya (d’acord amb la Llei 4/2008, de 24 d'abril,
del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques),
que li és d’aplicació.
1.3. La sentència 182/2019, de 18 de febrer, dictada en el recurs de cassació
579/2016, Tribunal Suprem, Sala Contenciosa Administrativa, Secció Cinquena,
en la mesura en que la Sala, en la resolució judicial de 27 de novembre de
2019, obvia que l’AMI és una entitat constituïda conforme a la legislació de
règim local, a la que només s’hi poden adherir municipis i que té per objecte i
finalitat l’assumpció de plenes competències municipals (article 6 dels
estatuts). No es justifica el criteri de la Sala en no considerar que els estatuts
de l’AMI no entronquen amb els interessos municipals i per aquest motiu, no
aplica la doctrina del Tribunal Suprem respecte el consorci Udalbitza.
2. Judici de rellevància de la infracció de la normativa estatal i de la
jurisprudència
El raonament jurídic dels preceptes a dalt esmentats és determinant en la
desestimació del recurs d’apel·lació interposat per l’Ajuntament de Reus, ja
que:
2.1. Interpreta tant restrictivament el concepte de «protecció i promoció
d’interessos comuns» per part dels ens locals que limita l’àmbit d’actuació dels
municipis a un nivell que no permet la plena protecció dels seus interessos
(article 87 de l’EAC) i l’exercici de l’autonomia local (articles 10.2 de la Carta
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Europea d’Autonomia Local, 137 de la Constitució i 2 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local).
2.2. No es fonamenta quina és la infracció de l’ordenament jurídic de l’acord
del ple de la corporació d’adhesió a l’AMI de 13 de juliol de 2015 i subsegüent
decret d’Alcaldia de data 15 de juliol de 2015 d’aprovació de pagament de la
quota a aquesta associació.
3. Concurrència d’interès cassacional objectiu i conveniència de pronunciament
del Tribunal Suprem

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
16/06/2020

Amb caràcter general es considera que concorre interès cassacional objectiu,
atès que:
3.1 La sentència estableix una doctrina de les normes infringides que pot ser
greument danyosa pels interessos generals en l’àmbit de l’autonomia local
(article 88.2.b de la LJCA).
3.2 Afecta a gran nombre de situacions, en aquest cas, a la resta de municipis
adherits a l’associació esmentada (article 88.2.c de la LJCA).
D’una altra banda, en matèria processal i, en particular, sobre la direcció
lletrada del recurs, l’article 24 de la LJCA, posat en relació amb l’article 551.3
de la Llei orgànica 6/1985, d'1 de juliol, del poder judicial, preveu la possibilitat
que la representació i defensa de les entitats locals correspongui als lletrats
que serveixin en els serveis jurídics d'aquestes Administracions Públiques.
Pel que fa a l’òrgan competent per acordar la preparació i, si s’escau, la
interposició del recurs i per raó de la matèria -la participació en organitzacions
supramunicipals-, és el Ple de l’Ajuntament, ja que l’acte administratiu originari
impugnat és l’acord de ple de 13 de juliol de 2015, a l’empara de l’article
22.2.b) en relació amb l’apartat j), de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases del règim local i l’article 52.2.b), en relació amb l’apartat k), 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.
Finalment, quant al decret de 15 de juliol de 2015, la competència per resoldre
sobre la preparació i, si s’escau, la interposició del recurs i per raó de la
matèria -disposar la despesa dins els límits de la seva competència-, és
l’Alcalde, President de la corporació, perquè l’acte administratiu originari
impugnat és el Decret d’Alcaldia de 15 de juliol de 2015, a l’empara de l’article
21.1.f) en relació amb l’apartat k), de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases del règim local i l’article 53.1.g), en relació amb l’apartat k), 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’argumentari jurídic anterior, en l’esmentat informe es conclou
que:
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«Per tot l’exposat, la preparació i, en el seu cas, la interposició mitjançant un
únic recurs de cassació, contra l’acord del Ple de la corporació de 13 de juliol
de 2015 i el decret d’Alcaldia de 15 de juliol del mateix any, requereix:
Primer, previ dictamen de la Comissió Informativa de Serveis d’Hisenda i
Serveis Generals, l’adopció dels següents acords en sessió plenària:
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Primer. PREPARAR recurs de cassació davant la Sala Contenciosa Administrativa
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya contra la sentència de la Secció
Cinquena d’aquesta Sala, número 996/2019, de 27 de novembre de 2019,
dictada en el rotlle d’apel·lació número 745/2017, en el recurs interposat per
l’ajuntament de Reus contra la sentència número 16/2017, dictada en data 31
de gener de 2017 pel Jutjat Contenciós Administratiu número 1 de Tarragona,
que va estimar el recurs contenciós administratiu interposat per la Societat
Civil Catalana, Associació Cívica i Cultural, Josefa Labrador Barrafon, Damián
Morales Arcas, Juan Carlos Sánchez Martínez i Guillem Figueras Talarn.
Segon. Interposar recurs de cassació, en el supòsit que el Tribunal Suprem
admeti el recurs de cassació preparat, davant d’aquesta instància judicial.
Tercer. Encomanar la representació processal de l’ajuntament de Reus, per les
actuacions que es duguin davant de la Sala Contenciosa Administrativa del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, al procurador dels tribunals Àngel
Quemada Cuatrecasas, i per les actuacions que es portin a terme davant de la
Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Suprem, si s’escau, al procurador
dels Tribunals Antonio Sorribes Calle, i encarregar la defensa dels interessos de
la corporació al Secretari General, Jaume Renyer i Alimbau.
Segonament, després que, si s’escau, s’hagi adoptat l’acord plenari, decret de
l’Alcaldia en els mateixos termes (apartats primer, segon i tercer referits
anteriorment).»
Per tot l’exposat, es proposa al Ple, previ dictamen de la Comissió Informativa
de Serveis d’Hisenda i Serveis Generals, l’adopció dels següents acords:
Primer. PREPARAR recurs de cassació davant la Sala Contenciosa Administrativa
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya contra la sentència de la Secció
Cinquena d’aquesta Sala, número 996/2019, de 27 de novembre de 2019,
dictada en el rotlle d’apel·lació número 745/2017, en el recurs interposat per
l’ajuntament de Reus contra la sentència número 16/2017, dictada en data 31
de gener de 2017 pel Jutjat Contenciós Administratiu número 1 de Tarragona,
que va estimar el recurs contenciós administratiu interposat per la Societat
Civil Catalana, Associació Cívica i Cultural, Josefa Labrador Barrafon, Damián
Morales Arcas, Juan Carlos Sánchez Martínez i Guillem Figueras Talarn.
Segon. Interposar recurs de cassació, en el supòsit que el Tribunal Suprem
admeti el recurs de cassació preparat, davant d’aquesta instància judicial.
Tercer. Encomanar la representació processal de l’ajuntament de Reus, per les
actuacions que es duguin davant de la Sala Contenciosa Administrativa del
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Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, al procurador dels tribunals Àngel
Quemada Cuatrecasas, i per les actuacions que es portin a terme davant de la
Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Suprem, si s’escau, al procurador
dels Tribunals Antonio Sorribes Calle, i encarregar la defensa dels interessos de
la corporació al Secretari General, Jaume Renyer i Alimbau.»
Explica el tema la vicealcaldessa i ES PRODUEIX DEBAT.
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Sotmesa la proposta a votació, s'aprova amb 18 vots a favor: ((JxR): Sres./Srs.,
Pellicer, Vilella, Pallarès, Caelles, Cuerba, Caballero, Monseny; (ERC): Sres./Srs.,
Llauradó, Recasens, Flores, Prats, Berasastegui, Subirats; (CUP) Sres.: Llorens,
Fernàndez i Pàmies i (A): Sr. Rubio i Sra. Vázquez) i 9 en contra: ((PSC-CP):
Sres./Srs., Martí, Martínez, Guaita, Marcos, Pozuelo i Fort i (CS): Sra./Srs.,
García, López, Meléndez)
Feta la votació i per cloure aquest punt de l’ordre del dia es produeix una
INTERVENCIÓ DE L’ALCALDE en relació amb aquest assumpte.
En aquest moment la Sra. Pozuelo s'absenta de la sessió.
PROPOSTES DELS GRUPS MUNICIPALS
11. Proposta de resolució del GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS DE REUS
(CS) pel recolçament de la llibertat d’elecció educativa.
"Actualmente en Reus once centros imparten Educación Concertada. Esos
centros de Educación Concertada han sido elegidos por numerosas familias de
la ciudad para que sus hijos se formen en ellos. La elección de los progenitores
en esos centros está amparada en el ejercicio de su derecho a la libertad de
educación, derecho que está consagrado en el artículo 25 de la Constitución
Española y en el artículo 21 del Estatuto de Autonomía de Cataluña.
El artículo 108 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación
preceptúa que la prestación del servicio público de educación “se realizará a
través de los centros públicos y privados concertados”, de ese modo reconoce
que la enseñanza concertada es una pieza clave para garantizar tanto el
derecho a la educación como a la libertad de enseñanza.
Por otra parte, el artículo 2 bis de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre,
para la Mejora de la calidad educativa (LOMCE) recoge expresamente que la
Mesa Sectorial de Negociación de la Enseñanza Concertada es el instrumento
para la consecución de sus fines. Así pues, debe ser este foro el lugar donde el
Gobierno plantee cualquier cambio y mejora de la financiación de la escuela
concertada de manera dialogada y evitando la incertidumbre e inseguridad
jurídica.
Que el borrador del decreto de admisión de alumnos, en elaboración por parte
del Govern de la Generalitat, modifica los criterios de acceso, pero no lleva
asociado ningún incremento en la aportación económica a los centros. Esta
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forma de hacer política del Govern de la Generalitat lleva a la incertidumbre a
miles de familias de toda Cataluña, parte de ellas de Reus.
Por todo lo anteriormente expuesto, ante el pleno del Ayuntamiento de Reus
solicitamos la adopción de los siguientes
ACUERDOS
Primero.- Mostrar nuestro apoyo al conjunto de centros de educación públicos,
concertados y privados de nuestro municipio.
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Segundo.- Defender ante el Govern de la Generalitat la disponibilidad de oferta
educativa de nuestro municipio, velando por la libertad de elección de las
familias y por una máxima calidad en la educación, en particular en todos los
centros sostenidos con fondos públicos, incluidos los concertados.
Tercero.- Defender la suficiencia de medios y recursos para la educación tanto
pública como concertada para poder cumplir con este objetivo de calidad.
Cuarto.- Instar al Govern de la Generalitat a evitar la inseguridad jurídica y la
incertidumbre de las familias que eligen para sus hijos la escuela concertada,
garantizando en todo momento que la voluntad de padres y madres sea tenida
en consideración a la hora de mantener la oferta y adscribir a los alumnos a los
distintos centros.
Quinto.- Dar traslado de los acuerdos anteriores al Govern de la Generalitat."
Explica la proposta la Sra. Garcia i ES PRODUEIX DEBAT.
Finalitzat el debat el Sr. Pellicer informa que a petició dels grups municipals es
farà votació separada dels punts de la proposta:
Sotmès el punt 1 de la proposta a votació, s’aprova amb 23 vots a favor: ((JxR):
Sres./Srs., Pellicer (vota a mà alçada per problema tècnic), Vilella, Pallarès,
Caelles, Cuerba, Caballero, Monseny; (ERC): Sres./Srs., Llauradó, Recasens,
Flores, Prats, Berasastegui, Subirats; (PSC-CP): Sres./Srs., Martí, Martínez,
Guaita, Marcos i Fort; (CS): Sra./Srs., García, López, Meléndez i (A): Sr. Rubio i
Sra. Vázquez) i 3 vots en contra: (CUP) Sres.: Llorens, Fernàndez i Pàmies.
Sotmès el punt 2 de la proposta a votació, es rebutja amb 3 vots a favor: (CS):
Sra./Srs., García, López, Meléndez i 23 vots en contra: ((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 i Fort; (CUP) Sres.: Llorens, Fernàndez i Pàmies.
i (A): Sr. Rubio i Sra. Vázquez)
Sotmes el punt 3 de la proposta a votació, es rebutja amb 3 vots a favor: (CS):
Sra./Srs., García, López, Meléndez i 23 vots en contra: ((JxR): Sres./Srs., Pellicer,
Vilella, Pallarès, Caelles, Cuerba, Caballero, Monseny; (ERC): Sres./Srs.,
Llauradó, Recasens, Flores, Prats, Berasastegui, Subirats; (PSC-CP): Sres./Srs.,
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Martí, Martínez, Guaita, Marcos i Fort; (CUP) Sres.: Llorens, Fernàndez i Pàmies.
i (A): Sr. Rubio i Sra. Vázquez)
Sotmès el punt 4 de la proposta a votació, es rebutja amb 3 vots a favor: (CS):
Sra./Srs., García, López, Meléndez i 23 vots en contra: ((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 i Fort; (CUP) Sres.: Llorens, Fernàndez i Pàmies.
i (A): Sr. Rubio i Sra. Vázquez)
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Sotmes el punt 5 de la proposta a votació, s’aprova amb 23 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 i Fort; (CS): Sra./Srs., García, López,
Meléndez i (A): Sr. Rubio i Sra. Vázquez) i 3 vots en contra: (CUP) Sres.: Llorens,
Fernàndez i Pàmies.
12. Proposta de resolució del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS
SOCIALISTES DE CATALUNYA – CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP)
per a que la Demarcació de Tarragona formi part de la Xarxa
certificada de zones verdes de la Unió Europea.
L'alcalde anuncia que en relació a aquest punt de l'ordre del dia hi ha
una esmena presentada pels grups municipals de 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.
"El turisme és un element clau de dinamització econòmica i, per això, tindrà un
paper primordial a tot el món a l’hora de pal·liar els efectes de la crisi
provocada per la pandèmia de la Covid-19. A casa nostra també, si tenim en
compte que el pes del sector turístic a les comarques tarragonines, amb les
marques Costa Daurada i Terres de l’Ebre, representa gairebé una quarta part
del PIB, genera més de 24.000 llocs de treball directes i suma prop d’uns 22
milions de pernoctacions cada temporada.
Les restriccions de mobilitat implementades per evitar la propagació del virus
han aturat completament l’activitat turística, en especial la propasada
Setmana Santa,i el sector, que veu amb molta preocupació l’arribada de la
temporada d’estiu, reclama a l’administració fórmules que permetin una
necessària i urgent dinamització. Sobretot, després que la nostra demarcació
hagi entrat en la fase 1 de la desescalada per la dràstica reducció de contagis,
que ens ha de portar a una ‘nova normalitat’.
En aquesta línia, cobra valor la proposta de reconnectar ‘zones verdes’ (amb el
virus controlat) europees per salvar el turisme. Es tracta d’un informe realitzat
per Esade partint de la premissa que, a mesura que la incidència dels virus
vagi disminuint en diferents zones de la Unió Europea, s’anirà normalitzant la
mobilitat entre aquestes zones. La proposta es basa en permetre la mobilitat
de persones entre ‘zones verdes’ de diferents països europeus a través d’una
xarxa de regions certificada per les institucions comunitàries. Amb aquesta
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proposta es pretén, salvar la temporada d’estiu al sud d’Europa, mitigant així
els enormes costos econòmics que pot ocasionar a aquests països el
tancament al turisme internacional.
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El que proposem és promoure la regió constituïda per la demarcació de
Tarragona, amb les marques turístiques de la Costa Durada i les Terres de
l’Ebre, dins aquesta xarxa de ‘zones verdes’, de baixa incidència de la Covid19. En haver entrat ja en la fase I de la desescalada del confinament, la nostra
demarcació compleix plenament els requisits per ser classificada com a ‘zona
verda’ europea i permetre l’arribada de milers de turistes d’altres zones verdes
del continent, d’acord amb la zonificació que estableixi la Unió Europea, que
potser en temporades anteriors havien apostat per altres destinacions, ara
més afectades per l’epidèmia del coronavirus.
Evidenment, és molt important que els indicadors que determinin si una zona
és verda o no han de ser totalment fiables i, per això, els indicadors, les
mesures sanitàries a aplicar i les restriccions de mobilitat han de ser definides
per les autoritats sanitàries competents.
El nostre territori té l’avantatge de disposar d’aeroport, port i estacions
ferroviàries amb línies d’alta velocitat d’amplada europea. Els socialistes
sempre hem reivindicat l'aeroport de Reus com una infraestructura clau per al
desenvolupament econòmic de les nostres comarques. La infraestructura té
una capacitat operativa per rebre més de 4 milions de passatgers l'any i, per
tant, unes clares potencialitats per convertir-se en una infraestructura clau en
aquest trànsit cap a la ‘nova normalitat’. Cal aprofitar-la al màxim, i amb
aquesta iniciativa que proposem, es pot convertir-la en un autèntic instrument
de dinamització del territori.
Ara, més que mai, es posa de manifest la necessitat urgent de realitzar totes
les gestions possibles per reactivar l'aeroport i captar noves rutes. No podem
deixar passar l’oportunitat de ser aeroport de destinacions com ara Bavària,
Mallorca o Grècia que també destaquen per la baixa incidència de la Covid-19,
en cas que siguin considerades segures per la Unió europea i, es
conseqüència,
se’ls hagi atorgat l’’etiqueta verda” com a garantia de
seguretat per viatjar entre elles.
És evident que aquest plantejament de crear zones verdes certificades tan sols
es pot aconseguir amb una bona organització a escala europea, ja que és
competència de la Unió Europea. Però, és evident, també, que caldrà la
mobilització de totes les administracions per aconseguir-ho.
Per tot l’exposat, proposem els següents ACORDS:
1.Que l’Ajuntament de Reus busqui les aliances al territori per tal d’instar al
Govern espanyol a defensar davant les institucions comunitàries aquest
plantejament de zonificació per zones verdes o amb la nomenclatura que la
Unió Europea determini a nivell europeu certificades per la Comissió Europea.
2.Instar al Govern Català i al Govern Espanyol a demanar a la Unió Europea
que la demarcació de Tarragona, amb les seves marques turístiques Costa
Daurada i Terres de l’Ebre s’etiqueti com a zona verda europea i que formi part
d’aquesta xarxa certificada i garantida amb la màxima celeritat possible, tenint
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en compte la imminència de la temporada d’estiu, així com que s’estableixin
clarament quins poden ser els corredors en cada fase de l'evolució de la
pandèmia des d’una perspectiva sanitària.
3.Que l’Ajuntament de Reus traslladi al Govern Espanyol la necessitat
d’atendre, respectar, i coordinar-se amb les indicacions de la Comissió Europea
per tal d’afavorir la mobilitat.
4.Instar a la Generalitat de Catalunya a treballar, junt amb la resta
d’administracions implicades i associacions del sector, per reactivar l’aeroport
de Reus en el marc d’aquesta proposta, i per assolir aquesta reivindicació que
permetria ajudar el sector turístic en aquests moments d’extrema dificultat.
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5.Instar a tots els partits polítics amb representació al Parlament europeu a que
facin seva aquesta proposta i que la promoguin a les institucions comunitàries.
6.Traslladar aquests acords al Govern d’Espanya, a la Generalitat de Catalunya,
a la Diputació de Tarragona i als grups del Parlament de Catalunya, del Congrés
i del Senat.”
Explica el tema el Sr. Martín, seguidament la Sra. Caelles llegeix i identifica
l'esmena que ha estat acceptada pel grup municipal proposant i a continuació
ES PRODUEIX DEBAT.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 23 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 i Fort; (CS): Sra./Srs., García, López, Meléndez i
(A): Sr. Rubio i Sra. Vázquez) i 3 vots en contra: (CUP) Sres.: Llorens, Fernàndez
i Pàmies.
L’alcalde agraeix al grup municipal (PSC-CP) el fet que hagi presentat aquesta
proposta, ja que en principi formava part de les mesures proposades en el Pla
de Reactivació Econòmica i Social de Reus, i es va decidir que era més addient
que es proposés la seva aprovació pel Plenari.
MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
En aquest moment La Sra. Pozuelo s’incorpora novament a la sessió.
13. Moció del GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS DE REUS (CS) per al
foment de la inclusió de les persones més vulnerables en les festes i
celebracions de la ciutat.
L'alcalde anuncia que en relació a aquest punt de l'ordre del dia hi ha
una esmena presentada pels grups municipals de 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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“La Constitución Española en su artículo 49 establece como principio rector que
los poderes públicos realizarán una política de integración social de los
ciudadanos con disminución física, psíquica y sensorial prestando la atención
especializada que requieran.
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Frecuentemente se utiliza material pirotécnico y fuegos artificiales en
celebraciones de todo tipo tales como las fiestas mayores, las ferias, las
atracciones y también en los eventos en días señalados. Sin embargo, su uso
ocasiona molestias a las personas con capacidades cognitivas especiales, las
personas mayores, los bebés y los animales, tanto domésticos como silvestres.
Significativo es el caso cuando afecta a las personas con trastornos tales como
espectro autista (TEA), las que padecen síndrome de Asperger, así como las
personas que sufren diversas dolencias, como Alzheimer, vértigos u otras
enfermedades mentales y otros similares. Son personas enormemente
sensibles a los estímulos sensoriales y a los elementos como por ejemplo la
música alta, ruidos, olores fuertes, luces, llegando a somatizar el malestar
provocándoles trastornos tales como ansiedad, estrés, mareos, cefalea,
desorientación, irritabilidad y nerviosismo.
En las fiestas mayores, las ferias, las atracciones y también en los eventos en
días señalados con música elevada o luces estridentes se reciben múltiples
estímulos sensoriales de forma continua y ello puede convertirse en un infierno
para las personas con capacidades cognitivas especiales, las personas
mayores, los bebés y los animales porque la música y las luces estridentes del
entorno les puede generar un estado de excitación desagradable.
Desde el ámbito municipal es posible la creación de un espacio accesible y
adecuado para que durante unas horas pueda acoger en igualdad de
condiciones a las personas a las que les puedan afectar los ruidos y luces
estridentes y que de ese modo puedan disfrutar de los eventos festivos como
cualquier otra persona de nuestra ciudad.
En España cada vez más municipios han puesto en marcha iniciativas de
accesibilidad reservando algunas horas sin música ni luces para hacer los
eventos festivos de fiestas mayores, las ferias, las atracciones y también en los
eventos en días señalados para que las personas que pueden sufrir
alteraciones por música o luces puedan acudir a ellas. Se trata del ejercicio de
igualdad de oportunidades que desde las Administraciones Públicas se debe
promocionar.
Desde el Grupo Municipal de Ciudadanos, consideramos que para cuando se
supere la crisis sanitaria del Covid-19 y, con la voluntad de hacer accesibles las
fiestas mayores, las ferias, las atracciones y también los eventos en días
señalados de nuestra ciudad a un mayor número de ciudadanos, se debería
establecer un horario sin ruidos ni luces estridentes facilitando el acceso a
todas las familias para que disfruten con tranquilidad de ellos. A través de esta
iniciativa podemos dar ejemplo de ser una sociedad inclusiva. Así como que
también proponemos que se apueste por fuegos artificiales de luz silenciosos o
espectáculos de luz láser ya que con esta medida se protege a las personas
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más vulnerables de nuestra ciudad y a los animales, se mejora la convivencia y
se incrementa la calidad de vida reduciendo la contaminación acústica.
Por todo lo anterior, el Grupo Municipal de Ciudadanos de Reus propone
adoptar los siguientes
ACUERDOS:

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
16/06/2020

Primero. Estudiar la inclusión en las programaciones organizadas por el
Ayuntamiento de Reus de una franja horaria con reducción de los estímulos
sensoriales (de luces y sonido) para facilitar la participación de personas con
discapacidad física, psíquica o sensorial y también de colectivos más sensibles
como las personas mayores y los bebés y continuar en la línea de trabajo ya
iniciada de Fiesta accesible e inclusiva.
Segundo. Profundizar la viabilidad de la opción de la llamada «pirotecnia
silenciosa» en los espectáculos pirotécnicos organizados por el Ayuntamiento
de Reus.
Tercero. Instar al Equipo de Gobierno a realizar campañas de difusión y
concienciación, especialmente enfocada en los niños y adolescentes, acerca
del efecto negativo y los problemas que la pirotecnia genera en los sectores
sensibles de la sociedad y en los animales con el fin de reducir o evitar su uso.
Cuarto. Instar al Equipo de Gobierno a difundir esta iniciativa entre los vecinos
y colectivos del municipio que puedan verse beneficiados."
Explica la Moció la Sra. Garcia, seguidament el Sr. Recasens presenta l'esmena
acceptada i a continuació ES PRODUEIX DEBAT.
Finalitzat el debat el Sr. Pellicer informa que a petició dels grups municipals es
farà 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; (CS): Sra./Srs., García,
López, Meléndez i (A): Sr. Rubio i Sra. Vázquez) i 3 vots en contra: (CUP) Sres.:
Llorens, Fernàndez i Pàmies.
Sotmés 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 i (A): Sr. Rubio i Sra. Vázquez) i 3 vots en contra: (CUP) Sres.:
Llorens, Fernàndez i Pàmies.
Sotmés 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 i (CS): Sra./Srs.,
García, López, Meléndez), 15 vots en contra: ((JxR): Sres./Srs., Pellicer, Vilella,
Pallarès, Caelles, Cuerba, Caballero, Monseny; (ERC): Sres./Srs., Llauradó,
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Recasens, Flores, Prats, Berasastegui, Subirats i (A): Sr. Rubio i Sra. Vázquez) i
3 abstencions: (CUP) Sres.: Llorens, Fernàndez i Pàmies.
Sotmés 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 i (CS): Sra./Srs.,
García, López, Meléndez), 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: (CUP) Sres.: Llorens, Fernàndez i Pàmies.
La presidència decideix en aquest punt fer un recés de la sessió de 5 minuts,
que un cop trascorreguts es torna a reiniciar amb el següent tema:
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14. Moció del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE
CATALUNYA – CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP) per a que Reus
presenti la seva candidatura al Concurs Capital Europea de la
Innovació.
"La Comissió Europea va obrir al mes de març el termini perquè les ciutats de
més de 100.000 habitants dels estats membres de la Unió Europea o associats
al programa Horitzó 2020 puguin presentar-se al concurs Capital Europea de la
Innovació 2020, també conegut com a iCapital. Aquest premi reconeix les
ciutats que desenvolupen ecosistemes d’innovació amb l’objectiu d’afrontar els
desafiaments urbans actuals i millorar la vida de la ciutadania.
Un jurat composat per experts d’alt nivell avalua les actuacions innovadores de
les ciutats tenint en compte quatre criteris principals: proves i promoció de
solucions innovadores per afrontar reptes socials; paper actiu de la ciutadania
en el disseny de polítiques, implantació i ús de les solucions; ampliació de la
capacitat d’innovació, convertint-se en un model buscat per a emprenedors i
model a seguir per a d’altres ciutats, i empoderament de la ciutadania per
mitjà de resultats tangibles i mesurables.
El concurs és obert fins al 23 de juny de 2020 i el resultat es donarà a conèixer
durant els Dies Europeus d’Investigació i innovació que tenen lloc el mes de
setembre a Brussel·les. La ciutat escollida com a Capital Europea de la
Innovació 2020 rep un 1M €. El premi està dedicat a promoure les pràctiques
innovadores de la ciutat guanyadora, augmentar el seu perfil internacional i
millorar la seva capacitat com a model de ciutat àmpliament reconegut per a la
innovació urbana. A més, hi ha 5 ciutats seleccionades com a subcampiones
que reben 100.000 € cadascuna i 12 ciutats finalistes que tenen l’oportunitat
de mostrar la seva experimentació i inspirar-se en experiències d’altres ciutats,
per exemple, per conèixer nous enfocaments mitjançant l’intercanvi de bones
pràctiques i iniciatives.
Barcelona, Amsterdam, París, Atenes i Nantes –escollida en l’edició de 2019ostenten aquest guardó.
Presentar candidatura és una oportunitat per a les ciutats per mostrar al món
com involucren la ciutadania en la governança i la presa de decisions, com
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aprofiten la innovació per millorar la vida dels seus ciutadans i ciutadanes i
com la utilitzen per millorar la resiliència i la sostenibilitat de la ciutat. Com són
capaçes de connectar persones, llocs, actors públics i privats, implicant la
ciutadania des de la definició de problemes fins a proves de solució i aplicació.
Reus disposa d’un parc tecnològic, el Tecnoparc que aprofita l'especial
posicionament del coneixement i de les empreses del territori en l'àmbit de la
salut i la nutrició oferint un conjunt de serveis tecnològics pioners que van des
del disseny de l'aliment funcional fins als estudis necessaris per a posar-los al
mercat. El Tecnoparc disposa d’una seu de l’Eurecat que ofereix serveis
científics i tecnològics a les empreses agroalimentàries en àmbits relacionats
amb el consum d’aliments i la salut.
Signat electrònicament
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És per aquest parc tecnològic, que no ha parat de créixer des de la seva
creació en època de govern socialista, fins arribar a ocupar una superfície de
165 hectàrees, que la nostra ciutat és prou mereixedora d’una distinció en
l’àmbit de la innovació a nivell europeu.
Que Reus es converteixi en capital europea de la innovació serà un bon
revulsiu per fer el Tecnoparc més atractiu al món, perquè pugui seguir
desplegant tot el seu potencial, facilitant la creació d’empreses que millorin la
vida de les persones en opcions de projecció futura com el sector
agroalimentari, la nutrició, la salut, les noves tecnologies i la transició
energètica.
Aquesta setmana s’ha aprovat un Pla de reconstrucció de la ciutat que és una
resposta immediata les urgències econòmiques i socials que té la ciutat.
Tanmateix, els debats han apuntat la necessitat de començar a treballar per
generar les condicions que facilitin activitats econòmiques innovadores que
puguin resistir situacions de crisis similars, com ara les relacionades amb la
innovació, la tecnologia i la societat del coneixement."
Per tot l’exposat, proposem els següents ACORDS:
1. Que l’Ajuntament de Reus estudiï presentar candidatura al concurs de
Capital Europea de la Innovació 2020 o en convocatòries posteriors, posant de
referència el Tecnoparc, com a projecte pioner que aglutina un conjunt
d'infraestructures tecnològiques i de recerca vinculades a la salut i la nutrició
de primer nivell, com ara l’Eurocat, que impulsa el desenvolupament
d'aliments funcionals i actua en totes les etapes que condueixen a la seva
implantació, i també Tecnoredessa i el clúster TIC, facilitant la creació
d’empreses que milloren la vida de les persones."
Explica la Moció el Sr. Martín i ES PRODUEIX DEBAT.
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per unanimitat.
15. Moció del GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT
POPULAR (CUP) per l’ampliació d’espais pels vianants i per la creació
de carrils bici provisionals com a estratègia de la mobilitat en el post-
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COVID-19.
Aquest punt no es tracta en la sessió perquè s’ha retirat de l’ordre del dia.
16. Moció del GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT
POPULAR (CUP) referent al procés de desinfecció de les dependències
municipals per la pandèmia de la COVID-19.
L'alcalde anuncia que en relació a aquest punt de l'ordre del dia hi ha
una esmena presentada pels grups municipals de 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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«L'obligació d'un ajuntament és actuar com a servei públic i actuar amb
responsabilitat amb la vida de les persones que viuen al municipi. Per tant, un
govern que inclou diferents opcions polítiques com l'actual format per JxReus,
ERC i Ara Reus ha de prioritzar el benestar de la ciutadania abans que el
protagonisme que pot adquirir un regidor amb afany de clientalisme.
Fa dues setmanes en roda de premsa, Daniel Rubio explicava el protocol que
s'està posant en marxa per preparar els espais municipals per al retorn a
l'activitat presencial. Entre altres mesures, el regidor de RH i Medi Ambient va
destacar la compra de sis màquines d'ozó posant de manifest que són els
dispositius recomanats per l'OMS i en contra dels coneixements tècnics que
aporta la Regidoria de Salut Pública del mateix Ajuntament de Reus.
La Cup de Reus compta amb una comissió que -més enllà de realitzar
propostes cap a la internalització del servei de recollida i de neteja- també
analitza i treballa aspectes mediambientals i d'aquí la preocupació i l'alarma
que es va despertar entre les militants especialitzades davant la notícia pública
de l'ús de màquines d'ozó per part de l'ajuntament en contra de les
recomanacions que aporta la regidoria de Salut Pública.
Existeixen diverses valoracions científiques sobre aquest producte:
1) Florentina Villanueva García, investigadora del Parque Científico y

Tecnológico de Castella-la Manxa, ha alertat que no només no podrien ser
eficaces per a la desinfecció de coronavirus sinó que fins i tot podrien
tenir efectes perjudicials per a la salut.
2) El Col·legi de

Biòlegs de Catalunya alerta de l'ús inadequat de
desinfectants en l'espai públic. Avisa que els efectes sobre la salut i el
medi ambient dels productes poden ser greument negatius, fins i tot n'hi
ha que poden ser cancerígens. En aquest sentit, puntualitza que els
biocides són productes tòxics que han d'estar regulats i, per tant, també
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demana no utilitzar productes no autoritzats, i aplicar correctament els
autoritzats. Posen l'exemple de l'ozó que pot ser tòxic o produir danys en
les persones.
3) El Departament de Salut de la Generalitat també avala l'opinió del
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Ministeri de Sanitat que notifica que la desinfecció per ozó està sent
avaluada, però no està encara aprovada, per la qual cosa no disposa de
cap document sota aquesta legislació de biocides que estableixi la seva
eficàcia i la seguretat del seu ús. A més, malgrat que la substància ha
estat notificada i defensada, entre d’altres finalitats, per a la desinfecció
de l’aire, es plantegen dubtes, principalment, sobre les dosis necessàries
per garantir la seva eficàcia en front al coronavirus i els efectes sobre la
salut que aquestes dosis poden implicar.
La Regidoria de Salut Pública anteriorment esmentada tal com exposa en la
seva carta de presentació també compta amb l'Escola Oberta de Salut que té
entre d'altres objectius ser un espai accessible i transparent per oferir una
informació veraç, contrastada i actualitzada amb l’evidència científica
disponible, respecte als principis generals de bioètica, compromís de
col·laboració i coordinació entre tots els agents implicats i treballar per generar
entorns saludables i polítiques de promoció de la salut. D'aquesta manera,
entenem que aquesta regidoria amb un acte de responsabilitat amb la salut de
les persones ha publicat el certificat del Departament de Salut relacionat amb
l'argumentari del punt 3, anteriorment exposat ja que l'ozó no es troba entre
els productes de la llista oficial de virucides autoritzats i registrats por el
Ministeri de Sanitat i encara no està avaluat per la Unió Europea.
Per tots aquests motius anteriorment exposats i amb la voluntat d'actuar com a
servei públic per tal de preservar la salut de les reusenques i reusencs en un
moment crític de pandèmia, la Candidatura d'Unitat Popular presenta els
següents acords:
Primer.- Que la Regidoria de RH i Medi Ambient faci pública la recomanació de
l'OMS de la qual se'n fa ressò.
Segon.- Que la Regidoria de RH i Medi Ambient faci pública la notificació que
l'empresa comercialitzadora de les màquines d'ozó ha d'aportar al Ministeri de
Sanitat.
Tercer.- Que la Regidoria de Salut Pública realitzi un seguiment del procediment
de desinfecció que ha iniciat la Regidora de RH i Medi Ambient per tal
d'assegurar que no suposa un risc per a les treballadores de l'ajuntament ni per
la ciutadania.
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Quart.- Instar a la Subdirecció General de Sanitat Ambiental i Salut Laboral del
Ministeri de Sanitat a què es pronunciï sobre l’eficàcia dels mètodes de
desinfecció i aplicacions en front el virus del COVID-19, atenent a la normativa
vigent, que continguin entre els seus components químics l'ozó.
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Cinquè.- Instar al Departament de Salut de la Generalitat a que emeti un
informe sobre l’eficàcia dels procediments que usen l'ozó per a la desinfecció
del virus COVID-19 on s’especifiqui si cal actuar preventivament respecte a
aquestes màquines. Mentre no existeix aquest pronunciament, que
l’Ajuntament suspengui l’aplicació de l’ozó com a mètode de desinfecció del
virus COVID-19.»
Explica el tema la Sra. Llorens, seguidament el Sr. Rubio presenta l’esmena
acceptada pel grup proposant i a continuació ES PRODUEIX DEBAT.
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per unanimitat.
Per cloure aquest punt es produeix la INTERVENCIÓ DE L’ALCALDE en relació
amb aquesta Moció.
17. Moció del GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT
POPULAR (CUP) referent a l’establiment de la targeta resident.
"Aquestes setmanes de confinament, amb la zona blava gratuïta, els veïns i les
veïnes de Reus hem pogut comprovar la comoditat que suposa aparcar a prop
de casa. La zona blava és un mecaniFeta la votaciósme important i a conservar
ja que garanteix la rotació de vehicles estacionats. Tanmateix, un ajuntament
hauria de donar un tracte diferencial entre les persones que aparquen per
necessitat, per residència, i les que ho fan per duu a terme una activitat d’oci
de forma temporal.
L’any 2011 i l’any 2015, el grup municipal de la CUP va portat a debat la
creació d’una targeta resident que permeti aquest tracte diferencial. Existeix
un estudi realitzat l’octubre de l’any 2008, amb el títol “Estudi integral pel
sistema de tarifes d’aparcament i la regulació integral de l’estacionament a
Reus”, encarregat per AMERSAM i redactat per l’empresa Desarrollo,
Organización, Movilidad DOYMO, que detecta diferents pràctiques que podrien
modificar-se per tal de millorar la circulació i que no s’ha tingut en compte.
L’apartat de conclusions es recull que “qualsevol ampliació important de la
regulació hauria de contemplar el resident”, i en l’apartat de línies d’actuació
esmenta que “la regulació integral amb places per a residents serviria que
reforçar la regulació de l’accés en vehicle privat al centre de la ciutat”. I, per si
no fos prou, en la darrera diapositiva, titulada “proposar d’actuació”, realitza
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una proposta de zonificació residencial per a les zones més afectades per la
zona blava.
La creació d’aquesta targeta ofereix un ventall molt ampli de possibilitats, tant
a nivell de tarifes com de zones. Un debat necessari i oportú que ha de servir
per interpel·lar el veïnat, el sector comercial i els diferents agents polítics de la
ciutat.
Per tots aquests motius, la Candidatura d'Unitat Popular, proposa al Ple
l'adopció dels següents acords:
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Primer.- Creació d’una targeta resident que entri en funcionament abans
d’acabar l’any 2020.
Segon.- Reducció de la tarifa al 50% per les persones que es trobin en situació
de desocupació."
Explica la Moció el Sr. Fernández i ES PRODUEIX DEBAT.
Sotmesa la proposta a votació, es rebutja amb 6 vots a favor: ((CS): Sra./Srs.,
García, López, Meléndez i (CUP) Sres.: Llorens, Fernàndez i Pàmies), 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 6 abstencions: (PSC-CP): Sres./Srs.,
Martí, Martínez, Guaita, Marcos, Pozuelo i Fort)
Assumptes sobrevinguts.
No n’hi han.
18. Precs i preguntes.
Prec que formula el Sr. López del GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS DE
REUS (CS) ACERCA DEL BANDO EMITIDO PARA LA LIMPIEZA DE
SOLARES.
"En fecha 20 de septiembre de 2019 el Pleno aprobó por unanimidad una
moción presentada por el Grupo Municipal de Ciudadanos para incrementar la
prevención de incendios. En la misma moción se ponía de manifiesto que
desde principios del mes de junio se empiezan a producir incendios y se
solicitaba adelantar la previsión a fin de conseguir el efecto deseado de
prevención de incendios.
Recientemente, en fecha 11 de mayo de 2020, el Ayuntamiento de Reus ha
redactado y publicado un bando para la limpieza de solares y parcelas
recordando la obligación de los propietarios de mantenerlos limpios y prevenir
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los incendios estivales, estableciendo como fecha límite para la limpieza el 20
de junio de 2020.
Desde el Grupo Municipal de Ciudadanos consideramos que, dado que viene
siendo habitual que desde principios del mes de junio se produzcan incendios,
resulta insuficiente que el bando establezca como fecha límite para tener
limpios los solares y parcelas el 20 de junio de 2020, por lo que estimamos que
debe establecerse como fecha límite para tener limpios los solares y parcelas
el 1 de junio de cada año.
Por todo ello, el Grupo Municipal de Ciudadanos formula el siguiente
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RUEGO:
Establecer el 1 de junio de 2020 como fecha límite para haber limpiado los solares
y parcelas a fin de prevenir los incendios estivales desde principios de junio.»
Per part del Sr. Rubio ES DONA RESPOSTA a la pregunta.
Pregunta que formula Sr. Fernández DEL GRUP MUNICIPAL
CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR DE REUS (CUP) EN RELACIÓ A LES
ACTUACIONS DE LA GUÀRDIA URBANA DURANT EL CONFINAMENT.
"La Candidatura d’Unitat Popular de Reus demana un informe amb la
informació relativa a les següents preguntes:











Quin número d’actes ha aixecat la Guàrdia Urbana de Reus des del 13
de març de 2020 fins a dia d’avui?
Quin número d’actes han aixecat la Guàrdia Urbana de Reus en base a
la Llei orgànica 4/2015, de 30 de març, de protecció de la seguretat
ciutadana?
Quin número d’actes ha la Guàrdia Urbana de Reus en base a l’article 35
de la Llei orgànica 4/2015, de 30 de març, de protecció de la seguretat
ciutadana? En base a quin número de l’(1) al (4) de l’article 35 s’han
aixecat aquestes actes?
Quin número d’actes ha aixecat la Guàrdia Urbana de Reus en base a
l’article 36 de la Llei orgànica 4/2015, de 30 de març, de protecció de la
seguretat ciutadana? En base a quin número de l’(1) al (23) de l’article
36 s’han aixecat aquestes actes?
Quin número d’actes ha aixecat la Guàrdia Urbana de Reus en base a
l’article 37 de la Llei orgànica 4/2015, de 30 de març, de protecció de la
seguretat ciutadana? En base a quin número de l’(1) al (17) de l’article
37 s’han aixecat aquestes actes?
Quin número d’actes ha aixecat la Guàrdia Urbana de Reus per
desobediència als i les agents?
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Quin número d’actes ha aixecat la Guàrdia Urbana de Reus en base a la
llei 18/2009, del 22 d’octubre, de salut pública?
Quin número d’actes ha aixecat la Guàrdia Urbana de Reus en base a
l’article 68 de la Llei 18/2009, del 22 d’octubre, de salut pública? En
base a quina lletra de l’(a) a la (c) de l’article 68 s’han aixecat aquestes
actes?
Quin número d’actes ha aixecat la Guàrdia Urbana de Reus en base a
l’article 69 de la llei 18/2009, del 22 d’octubre, de salut pública? En
base a quina lletra de l’(a) a la (r) de l’article 68 s’han aixecat aquestes
actes?
Quin número d’actes ha aixecat la Guàrdia Urbana de Reus en base a
l’article 70 de la llei 18/2009, del 22 d’octubre, de salut pública? En base
a quina lletra de l’(a) a la (i) de l’article 68 s’han aixecat aquestes actes?

Per part de la Sra. Vázquez ES DONA RESPOSTA a la pregunta.
Pregunta que formula Sra. García del GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS
DE REUS (CS) SOBRE EL MAL ESTADO DE LOS VEHÍCULOS DE LA
RECOGIDA DE BASURA.
"En las primeras horas del 14 de mayo en la avenida de Marià Fortuny un
camión de la recogida de basura mientras realizaba su tarea se incendió y
además explotaron dos de sus neumáticos. Gracias a la rápida actuación del
conductor del camión los daños fueron menores, aún así la explosión causó
importantes daños materiales que podrían haber sido de mayor gravedad dado
que el camión portaba cuatro botellas de gas y perfectamente podrían haberse
registrado heridos e incluso cobrarse alguna vida humana.
Desde hace bastante tiempo los trabajadores de la recogida de basura vienen
denunciando las precarias condiciones en las que tienen que trabajar día tras
día con una flota de vehículos obsoleta de más de diez años de antigüedad, en
muy mal estado. En los últimos dos años se han incendiado cerca de una
decena de camiones y el que se incendió este 14 de mayo ya había sufrido un
incendio previamente. Es cierto que recientemente ante las protestas de los
trabajadores por el mal estado de la flota se han ido renovando algunos
vehículos de la flota, sin embargo, como se ha demostrado con el último
incendio, los trabajadores están desarrollando su actividad con unos vehículos
inseguros.
Por todo ello, el Grupo Municipal de Ciudadanos de Reus formula las siguientes
PREGUNTAS:
•
•
•

¿Cuál es la valoración que realiza el Equipo de Gobierno respecto de los
hechos acaecidos?
¿Se ha abierto una investigación para esclarecer los hechos?
¿El camión incendiado había pasado favorablemente la ITV?
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•
•
•

De ser así, ¿fue requerido para subsanar deficiencias?
¿Está al corriente el Equipo de Gobierno del malestar generado en los
trabajadores de la recogida de basura?
¿Cuáles son las medidas más inmediatas que se van a llevar a cabo para
resolver esta situación?

Per part del Sr. Monseny ES DONA RESPOSTA a la pregunta.
Pregunta que formula la Sra. Pàmies del GRUP MUNICIPAL
CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR DE REUS (CUP) EN RELACIÓ A LES
OBRES A LA BOCA DE LA MINA.
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"El passat dia 24 de gener de 2020 en el Ple municipal, es va aprovar per
unanimitat la Moció presentada per aquest GM on es demanava la protecció de
l’arbrat, les zones verdes, retirada de mobiliari urbà per a no ser malmès,
jardineres,...entre d’altres coses, totes aquestes s’havien d’aplicar en el
moment previ a les obres tant públiques com privades, com a mesures de
prevenció per a evitar destrosses i molèsties tant al veïnat com al comerç de la
zona.
Aquest projecte de la Boca de la Mina va ser presentat en l’anterior legislatura i
la CUP, havent estat informada del avantprojecte, va abstenir-se en la votació
per desavinences en la gestió, adequació i configuració d’alguns dels espais
que estan inclosos en aquest document. Es tracta d’un passeig de terra i arbrat
amb plataners de molta edat, que estan disposats a banda i banda del passeig
i tot al llarg del recorregut des de l’Avinguda del Comerç fins a la Font de la
Boca de la Mina, 1 km i 500 metres aproximadament.
Durant aquest temps de confinament, en alguna de les Comissions que hem
tingut, li he preguntat a la regidora Berasategui si s’estaven aplicant els
protocols aprovats en el Ple del 24 de gener en aquella zona en concret i la
seva resposta ha estat afirmativa. Però, un cop iniciada la Fase 1, hem fet una
visita a les obres de la Boca de la Mina, on hem constatat que no s’estan
aplicant aquestes mesures de protecció i prevenció, tot al contrari.
Actualment ja s’està executant l’obra, i tot i que s’han protegit els troncs dels
arbres, donant una falsa aparença de protecció, per contra s’ha practicat una
rasa a tocar dels plataners, tot al llarg de la banda dreta del passeig de cara a
la Mina d’uns 80 centímetres de fondària i 30 d’amplada. Aquesta rasa no
estava prevista en l’avantprojecte i sembla que tingui la funció de soterrar uns
tubs corrugats que contenen cablejat elèctric, que segons normativa estan a
uns 30 cm de la superfície, per això no entenem la fondària desmesurada de la
rasa.
Es podrien haver instal·lat en un altre recorregut del passeig i a una distància
de seguretat per l’arbrat que evités la pèrdua del 30% o 40% del volum
radicular de tots aquests exemplars que hem calculat suposa un dany
important. Aquests danys suposen un greu perill per a la seva supervivència a
curt i llarg termini. Alhora també hem pogut constatar sobre el terreny, greus
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danys en la Font del Lleó, remodelada fa temps i que ha quedat totalment
destrossada en aquest inici de l’obra.
Aquests fets ens constaten la manca de sensibilitat del govern actual respecte
la protecció de l’arbrat i les poques zones verdes que resten al nostre municipi,
així com la manca de tutela en la revisió i vigilància per la correcta execució de
l’obra.
Per tot això preguntem al govern:
•
Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
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•

•

Qui és el responsable directe quan, en un cas com aquest, l’obra no
s’està executant segons estava estipulat en l’avantprojecte?
Al no haver possibilitat d’esmenar l’actuació, ja que la rasa ja està
executada i la font destruïda. Qui es farà responsable dels danys a curt,
mig i llarg termini que aquesta mala actuació provocarà en tot o gran
part de l’arbrat?
Tenint en compte que és un passeig amb gran valor patrimonial pel
nostre municipi, tal com es reconeix en la presentació del projecte de
remodelació, tant a nivell cultural, històric, com per a ser un pulmó verd
per la nostra ciutat i una zona on gaudir de l’esport i l’ombra tot l’any.
Com es valoraran els danys?

Per part de la Sr. Berasategui ES DONA RESPOSTA a la pregunta.
Pregunta que formula la Sra. Martínez del GRUP MUNICIPAL DEL
PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA – CANDIDATURA DE
PROGRÉS – (PSC-CP) en relació amb l’ESTAT DEL PROCÉS DE LICITACIÓ
DEL SERVEI DE RECOLLIDA DE BROSSA I NETEJA VIÀRIA.
"L’explosió d’un camió de la brossa la setmana passada a l’avinguda de Marià
Fortuny de la nostra ciutat va posar de manifest que, després que el govern
s’acabi de gastar 1 milió d’euros en lloguer de nova maquinària per a la
recollida de brossa i neteja viària, s’han seguit utilitzant vehicles obsolets,
posant en risc la seguretat de treballadors i vianants.
Aquest milió d’euros l’han hagut de pagar de la seva butxaca els reusencs i
reusenques per la incompetència del seu govern que, hores d’ara, no ha estat
capaç de resoldre la nova licitació del servei.
Reus no es mereix una gestió tan deplorable del servei de recollida de brossa i
neteja viària. És inacceptable la freqüència amb què es produeixen accidents
per culpa d’una maquinària que no està a l’alçada. En aquest sentit, recordem
els incendis de vehicles produïts el 9 de febrer de 2029 (6 vehicles); el 23 de
març (1 camió); el 14 de maig (1 camió).
A més, són contínues les queixes fetes públiques per la ciutadania sobre l’estat
lamentable de les àrees de contenidors, plens a vessar, bruts i amb múltiples
residus al seu voltant. Entenem que es deu a la incapacitat de prestar un servei
de qualitat, al fracàs absolut en la gestió de la nova licitació, que ha obligat a
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una pròrroga del contracte, que obliga a realitzar el servei amb equips
antiquats.
I aquesta realitat fa encara més inadmissible l’increment de la taxa de recollida
de la brossa que hem patit els reusencs i reusenques des que el Sr. Pellicer és
al govern i que per aquest any 2020 s’ha traduït en un augment del 10%.
Per això, preguntem:
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-Li consta a la regidoria responsable que a dia d’avui els treballadors d’aquest
servei compten amb tots els materials equips i vehicles per a poder fer la seva
tasca de forma eficaç i segura? Demanem que s’especifiqui el procediment
que s’utilitza per fer aquest important seguiment, tant pel que fa a la forma
com a la periodicitat.
-Com es troba el procés de licitació del nou contracte? Demanem la màxima
celeritat per a la seva resolució atesa la urgència que els fets exposats
evidencien.»
Per part del Sr. Monseny ES DONA RESPOSTA a la pregunta.
Pregunta que formula el Sr. Fort del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT
DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA – CANDIDATURA DE PROGRÉS –
(PSC-CP) en relació amb l’ÚS DE MÀQUINES D’OZÓ PER A LA
DESINFECCIÓ DE DEPÈNDÈNCIES MUNICIPALS
"L’Ajuntament de Reus es prepara per a la reobertura de dependències
municipals amb noves mesures de prevenció. El regidor de Medi Ambient ha
anunciat que s’utilitzaran màquines d’ozó per a la desinfecció d’espais.
Es dona la circumstància que l’empresa encarregada del servei, a la seva
pàgina web alerta del següent. Literalment diu:
Rentokil desaconseja el uso del ozono contra el Covid19 al no haberse
demostrado su efectividad para eliminarlo.
Aunque el ozono es un buen bactericida y fungicida, y es de utilidad en
muchas situaciones, no se ha demostrado su efectividad como viricida. Por
ello, desde Rentokil desaconsejamos su uso en tratamientos de desinfección
contra el COVID-19.
La eficacia del uso de ozono para eliminar la presencia de virus no ha sido
evaluada en España ni en el resto de Europa tal como indica el Ministerio de
Sanidad y, por tanto, no está incluido en la lista de virucidas autorizados para
llevar a cabo estos tratamientos de desinfección.
Per això demanem:
-Documentació relativa al contracte del servei
-Informes que justifiquen la necessitat del servei
-Justificació de l’elecció de l’empresa
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-Documentació proveïda per l’empresa que avali que el tractament és efectiu
contra la Covid-19
-Detall del procediment de desinfecció»
Per part del Sr. Rubio ES DONA RESPOSTA a la pregunta.
Pregunta que formula el Sr. Marcos del del GRUP MUNICIPAL DEL
PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA – CANDIDATURA DE
PROGRÉS – (PSC-CP) RELATIU A QUÈ ES FARÀ AMB LES QUOTES
PAGADES PER ACTIVITATS ALS CENTRES CÍVICS QUE NO S’HAN DUT A
TERME.
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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 de la Covid-19. Això ha suposat l’aturada de la major
part de l’activitat per evitar la propagació del virus i els contagis i el tancament
de les dependències municipals i de tots els centres que en depenen.
Moltes persones ens han fet arribar la seva preocupació pel fet que han pagat
per realitzar alguna activitat en algun centre cívic de la xarxa municipal, que no
s’ha dut a terme pel Covid-19 i que ningú no els ha informat sobre aquest
tema.
Per això preguntem:
-es retornaran les quotes de les activitats i cursos dels centres cívics
municipals que no s’han dut a terme?
-Quan es preveu que es faci la devolució?
-Com es gestionarà?
-On s’han de dirigir els usuaris que han patit cancel·lacions per rebre
informació relacionada amb aquesta problemàtica?»
Per part de la Sra. Flores ES DONA RESPOSTA a la pregunta.
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