ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE REUS
Núm: 7/2020
Caràcter: Ordinària
Data: 19/06/2020
Horari: 10:06 h - 19:31h
Lloc: Telemàtica
Hi assisteixen:
Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
28/07/2020
Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
28/07/2020

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
I també el Sr. Pere Pagès i Serrano, síndic municipal de greuges, per tal de
presentar el seu informe en el punt 4rt de l’ordre del dia.
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ORDRE DEL DIA
1. Ratificació de la concurrència de circumstancies i necessitat de celebrar de
forma telemàtica aquesta sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Reus.
2. Aprovació de l'acta del Ple de la sessió del dia 22 de maig de 2020.
3. Informació de l’Alcaldia.
ALCALDIA
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4. Informe de la Sindicatura Municipal de Greuges de l’exercici 2019.
MOCIONS DE L'ALCALDIA
5. Alcaldia. Donar compte 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.
6. Alcaldia. Donar compte
d’organització municipal.

de

resolucions

de

l’Alcaldia

en

matèria
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7. Alcaldia. Nomenament de membres i representants en distints òrgans,
organismes i entitats.
SERVEIS D'HISENDA I SERVEIS GENERALS
8. Assessoria Jurídica. Aprovació definitiva de la modificació puntual de
l'Ordenança de Civisme a la ciutat de Reus.
9. Secretaria General. Aprovació definitiva del nou Reglament Orgànic
Municipal (ROM) de l'Ajuntament de Reus.
10. Seguretat, Convivència i Civisme. Aprovació inicial del Document únic
de protecció civil municipal (DUPROCIM) de l’Ajuntament de Reus.
11. Servei d’Aprovisionaments, Contractació i Patrimoni.- Aprovació del
plec de clàusules administratives i tècniques particulars que ha de regir la
licitació del servei de neteja de l'espai públic i recollida de residus municipals,
de gestió i manteniment de les deixalleries i de gestió, manteniment i
explotació de la planta de voluminosos de la ciutat de Reus.
SERVEIS DE TERRITORI I URBANISME
12. Oficina d'Habitatge. Creació del Consell Municipal de l'Habitatge i
aprovació inicial del seu reglament de funcionament.
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13. Oficina d'Habitatge. Aprovació de l'annex a l'Addenda de pròrroga per a
l'any 2020 del Conveni relatiu a l'Oficina Local dHabitatge, en relació amb la
tramitació dels ajuts per a minimitzar 'limpacte del Covid-19 en els lloguers de
l'habitatge habitual.
PROPOSTES DELS GRUPS MUNICIPALS
14. Proposta de resolució del GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS DE REUS
(CS) contra la intervenció de l’estalvi dels municipis per part del Govern de
l’Estat.
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15. Proposta de resolució del GRUP MUNICIPAL ERC per regularitzar les
persones que es troben en situació irregular a l’Estat espanyol.
MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
16. Moció del GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS DE REUS (CS) per
preservar i fer efectiva la conciliació laboral i la reducció de la bretxa salarial
provocada per la crisis de la COVID-19.
17. Moció del GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT
POPULAR (CUP) per la dignificació de les tasques de cures i per la millora de
les condicions de trebal de les treballadores del Servei d’Atenció Domiciliària.
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18. Moció del GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT
POPULAR (CUP) per a la creació d’una Comissió especial de Treball de Barris.
19. Moció del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE
CATALUNYA – CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP) per a la implantació
d’accions de desenvolupament comunitari al Barri de La Sardana que fomentin
la convivència i la cohesió social.
20. Moció del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE
CATALUNYA – CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP) per un Reus més
verd.
21. Precs i preguntes
Assumptes sobrevinguts, si s'escau.
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
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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.
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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:
L’alcalde dona la benvinguda al Sr. Pere Pagès i Serrano, síndic municipal de
greuges a la sessió del Ple.
1. Ratificació de la concurrència de circumstancies i necessitat de
celebrar de forma telemàtica aquesta sessió ordinària del Ple de
l’Ajuntament de Reus.
L’alcalde exposa els motius i necessitat de continuar celebrant de forma
telemàtica les sessions del Ple i sotmesa la proposta a votació, s'aprova per
unanimitat. (Sr. López vota a mà alçada per problemes tècnics)
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2. Aprovació de l'acta del Ple de la sessió del dia 22 de maig de 2020.
S’aprova per unanimitat l’acta del Ple de la sessió del dia 22 de maig de 2020.
(Sr. López vota a mà alçada per problemes tècnics)
3. Informació de l'Alcaldia.
L'alcalde expressa el condol als familiars de les víctimes del nostre entorn més
proper que s’han produït a causa de la Covid-19 i també el desig de que les
persones que queden afectades al nostre municipi es recuperin al més aviat
possible. Son poques i des d'aqui els vol fer arribar el nostre escalf.
Agraeix i reconeix a tots els professionals de la Salut el treball i la dedicació
que estan desenvolupant com a serveis essencials o serveis per a la comunitat
durant aquest període tan complicat.
Agraiex també als regidors i als grups municipals per l'escalf, l'ajuda i el seu
suport al Consistori per fer front a la situació complicada que ha provocat la
pandèmia a la ciutadania de Reus.
Diu que la situació continua controlada i estabilitzada a la ciutat i ara hi ha un
mínim d'afectació del virus que està per sota de la mitjana de la Regió
Sanitària, Que que s'està actuant en conseqüència i que el Comité
d'Emergències Municipal es reuneix cada setmana. Un cop finalitzi l’estat
d’alarma, el govern de la Generalitat iniciarà l'anomenada "etapa de represa"
amb regulació pròpia i en aquest sentit, el Comité d'Emergències Municipal
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continuarà reunint-se per valorar i analitzar la nova situació i farà arribar les
noves informacions als grups municipals.
També agraiex, en general, el comportament de la ciutadania que ha contribuit
a que es pugui arribar a aquesta situació d'estabilitat.
Dins de les activitats realitzades des del passat Ple Municipal, destacar que
s'han dut a terme les següents:
- El consistori s’ha sumat als 10 dies de dol oficial decretat pel Consell de
Ministres per les persones que han perdut la vida durant l'emergència sanitària,
víctimes de la Covid-19.
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- L'obertura al barri del Carme de 76 noves places d'aparcament regulades amb
parquímetre.
- La creació d’itineraris segurs per a bicicletes i àmbits segurs per a vianants.
Aquests àmbits per a vianants entren avui en funcionament al raval de Santa
Anna, el tram inicial del carrer de Sant Llorenç i el carrer de l'Escultor
Rocamora.
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- La presentació del programa d’actes de la Festa Major de Sant Pere 2020, que
comptarà amb una cinquantena d’actes que s’han adaptat a la situació actual,
alguns via telemàtica, per preservar la seguretat i la salut de les persones. Diu
que serà una Festa Major diferent a la que estem acostumats i agraeix al
regidor Sr. Recasens el seu treball i dedicació jà que no ha estat fàcil prendre
decisions en aquesta situació.
- La presentació de la programació d'activitats d'estiu de la xarxa de centres
cívics, amb els mateixos objectius de sempre: gaudir de l'estiu, donar resposta
a la demanda de cursos i tallers; i consolidar l'orientació dels equipaments
municipals com a espais per potenciar les relacions ciutadana i associativa.
- La commemoració del 10è aniversari de les actuals instal·lacions de l’Arxiu
Municipal en el marc de la Setmana Internacional dels Arxius. Felicita a la Sra.
Flores i a l'equip de l'Arxiu per la feina que desenvolupa i per aquest aniversari.
- La celebració del dia de Corpus, també de forma telemàtica.
- L'obertura gratuïta durant tot el mes de juny dels dos museus de la
ciutat i el Gaudí Centre.
- La presentació de les activitats de lleure per als infants i joves de la ciutat, per
a que puguin recuperar la normalitat per divertir-se, relacionar-se socialment,
aprendre coses noves i conviure amb els nous hàbits i costums necessaris
després de la pandèmia.
En general, dona les gràcies a tots el regidors perque han hagut de prendre
decissions dificils en aquesta situació sense precedents i diu que hem de
comprendre que la situació és complexa.
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- La reunió per videoconferència amb Maria Luisa Domínguez González,
Directora General de Planificación Estratégica y Proyectos d’Adif (Administració
d'infraestructures de l'Estat) i el seu equip per tractar diferents infraestructures
de la ciutat, i en concret, de l'Estació Reus-Sud Bellisens. A la reunió també van
assitir la vicealcaldessa, Sra. Llauradó, la diputada i regidora Sra. Guaita, el
regidor del grup municipals PSC Sr. Martín, la regidora Sra. Berasategui i el Sr.
Flores, director general d'Infraestructures de Mobilitat de la Generalitat, que
també ha ajudat força per aconseguir la construcció d'aquesta nova Estació.
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L'alcalde agraeix a l'equip de la ciutat pel el consens que hi ha en aquest àmbit
de les infraestructures, i sobretot al grup municipal PSC per tirar endavant
aquests tipus de propostes Les demandes relacionades amb les
infraestructures costa molt de temps aconseguir-les, inclus superen mandats, i
malgrat les diferents problemàtiques, finalment es construirà l'Estació ReusSud Bellisens Reus i aviat es podrà donar a la ciutadania un millor servei de
mobilitat.
Agraeix també a la Sra. Guaita les seves gestions com a diputada al Congrés.
L'alcalde exposa i dona lectura seguidament als manifestos als quals la Junta
de Portaveus, en sessió tinguda ahir ha donat suport:
"MANIFEST DEL CONSELL NACIONAL LGBTI DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
AMB MOTIU DEL 28 DE JUNY DE 2020, DIA INTERNACIONAL DE L’ORGULL LGBTI:
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El 28 de juny és el Dia de l’Orgull Lesbià, Gai, Bisexual, Transsexual i
Intersexual en record dels fets de Stonewall que van tenir lloc el 28 juny
de 1969, ja fa més de 50 anys. Aquell dia, persones transsexuals i
homosexuals per primer cop van dir prou a la discriminació a què havien
estat sotmeses durant segles i va néixer el moviment d’alliberament
LGTBI.
Aquest 2020 és un any atípic, marcat per la influència de la COVID-19,
que ens ha obligat a recloure’ns i a utilitzar nous canals per relacionarnos entre nosaltres, però, alhora, ens ha permès observar quin és el grau
de discriminació real de les persones LGTBI en el seu àmbit més proper,
com és la casa familiar. I hem de dir que, si bé a Catalunya la immensa
majoria de les persones LGTBI no s’han vist vexades per la seva identitat
o orientació sexual, en el Consell Nacional LGTBI hem detectat alguns
casos aïllats d’LGBTI-fòbia a la pròpia llar, en especial de persones trans*
molt joves, sobre els quals s’ha actuat sense estridències però amb tota
contundència.
Avui, a Catalunya, que va liderar l’avanç en el reconeixement de les
persones LGTBI amb l’aprovació de la Llei 11/2014 per garantir els drets
de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals, tenim eines per
ajudar a erradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, com és el Servei
d’Atenció Integral LGBTI (SAI), desplegat a tot el territori, el qual, des de
la proximitat, s’ha convertit en punt d’informació, assessorament i suport
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de les persones LGTBI. És des d’aquest Servei que pivoten les polítiques
públiques LGBTI transversals, independentment que s’emmarquin en una
gran ciutat o en el poble més petit.
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Som aquí per reivindicar i defensar els drets del col·lectiu LGTBI, i com
que, per desgràcia, encara hi ha focus d’LGTBI-fòbia a casa nostra, fem
una crida a les persones afectades per no callar i fer servir els canals que
tenen al seu abast, i convidem tota la ciutadania perquè s’impliqui en la
defensa dels drets i les llibertats de les persones LGTBI. Al cap i a la fi,
els nostres drets són els drets de tothom, ja que el respecte envers els
altres ha de ser patrimoni de tota la societat i no només dels col·lectius
discriminats.
Així mateix, l'Ajuntament de Reus es fa pròpies les reivindicacions que
s'hi recullen:
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El Consell Nacional LGBTI, com a màxim òrgan representatiu de les
entitats LGBTI de Catalunya i com a òrgan consultiu de la Generalitat de
Catalunya, amb qui promovem i compartim objectius i camins per
avançar en la defensa dels drets de les persones LGBTI, posem damunt
la taula reivindicacions que cal afrontar conjuntament. En són exemples
la revocació de la decisió del Tribunal Suprem de l’1 de juny d’enguany,
que prohibeix als ajuntaments penjar la bandera de l’arc de Sant Martí, i
la limitació escandalosa de la llibertat d’expressió que suposa que el
Registre Civil encara impedeixi el registre de les famílies homoparentals
o el canvi de nom de les persones trans*. Així mateix, reivindiquem que
des de Catalunya es pugui gestionar el dret d’asil i de protecció
especialment de les persones LGTBI que es troben en situacions
vulnerables, que no han pogut accedir a una regularització de la seva
situació legal i que no tenen la possibilitat d’accedir al mercat de treball
ni a determinats serveis bàsics.
Cal avançar també de la mà de totes les administracions catalanes, amb
la coordinació interadministrativa per progressar en la formació
específica del professorat en la diversitat i la realitat LGTBI, que permeti
la creació d’espais segurs i de confiança per a l’alumnat LGTBI,
respectuosos i lliures d’LGTBI-fòbia i la modificació de tots els impresos i
formularis de caràcter sexista o binarista.
En el camp de la salut, cal promoure l’eliminació de les traves a la
reproducció humana assistida (RHA) a les dones lesbianes i als homes
trans* i reduir les llistes d’espera per accedir-hi. També cal avançar en la
descentralització de la Unitat de Trànsit transgènere, implementant la
seva presència a totes les regions sanitàries de Catalunya per facilitar els
processos de transició arreu.
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Cal promoure i fomentar activament la visibilitat i l’empoderament de les
dones lesbianes que, encara que s’ha realitzat una important tasca des
de les seves associacions, sovint són invisibilitzades darrere de les
inicials LGTBI. També cal fomentar la visibilitat de les persones bisexuals
que, tot i que representen un alt percentatge de la població LGTBI, no
tenen veu pròpia dins les organitzacions LGTBI. Les persones no binàries
també han de poder ser reconegudes per la societat en els documents i
en els espais de participació.
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S’ha de millorar l’accés a la informació de les persones sordes LGBTI amb
igualtat de drets que la resta de ciutadania, i cal crear i administrar
espais inclusius i segurs per a les persones grans LGTBI i/o
intergeneracionals LGTBI (residències, apartaments amb serveis
assistencials, etc.), així com impulsar la formació de les persones que
treballin amb persones grans i dependents.
Cal tenir molt present el món rural, on el nombre de persones del
col·lectiu LGTBI és menor i a més està més disseminat, contribuint a
crear espais de trobada i oferint serveis de suport al col·lectiu; i també
cal promoure activitats que ajudin a visualitzar-lo des de les
administracions de proximitat.
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Finalment, cal continuar implementant la Llei 11/2014 per adaptar-la a les
noves necessitats i traduir els seus articles en accions, protocols i plans
executius de polítiques públiques d’una manera integral, en què totes les
administracions i la societat civil trobin espais en comú per fer-ho possible.
Potser, degut a les circumstàncies actuals, els canals de comunicació i
reivindicació canvien, potser en els propers mesos i anys seran moltes les
coses que es modificaran en la nostra quotidianitat, però el que no ha de
variar, el que no hem de permetre que canviï, és la voluntat d’assolir una
societat lliure i igualitària, plenament inclusiva amb les persones LGTBI, una
societat que, en definitiva, entengui que els nostres drets són els vostres drets,
que el meu orgull és el teu orgull!"
"MANIFEST DE LA CONFEDERACIÓ DE FONS DE COOPERACIÓ I SOLIDARITAT
'COOPERACIÓ CONTRA EL CORONAVIRUS:
L’aparició d’un nou virus altament contagiós, la COVID19, ha donat la volta a el
món en poc temps provocant milers de morts.
La pandèmia és global i les conseqüències també seran globals. Les previsions
de Nacions Unides anuncien efectes devastadors en països sense sistemes
públics de salut i protecció social forts que puguin fer front a l’extensió de la
COVID-19 entre la població. Una situació que també afecta la població
desplaçada interna o demandant d’asil a tercers països que sobreviu
amuntegada en camps de refugiats saturats, on no hi ha condicions d’higiene i
salubritat per evitar el contagi de la malaltia.

Aquest document ha estat signat electrònicament amb data 28/7/2020
L'autenticitat d'aquest document es pot comprovar a https://serveis.reus.cat/cve mitjançant el CVE: 202046AC6BDFFFFDC6B8B2C6E335E4CC3819879D1CB80728134320

Però l’afectació no només serà sobre la salut sinó que generarà una recessió
econòmica global, i en conseqüència, un augment de la pobresa, la
desocupació, el desproveïment, i la manca d’aliments i productes de primera
necessitat en els països menys desenvolupats.
En un context global, abandonar la població dels països del sud a la seva sort
no és una opció. Per aquesta raó, un cop sortim de l’estat d’alarma en els
nostres territoris, haurem de concentrar novament els nostres esforços solidaris
a ajudar altres pobles i països menys preparats per resistir els efectes del
coronavirus.
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Si no actuem globalment, el risc que la COVID-19 rebroti o que apareguin noves
pandèmies serà cada vegada més gran. Vivim en un món hiperconnectat on les
malalties contagioses poden emergir en qualsevol lloc i estendre per tot el
planeta. I si alguna cosa vam aprendre durant la passada crisi econòmica i el
posterior cicle de retallades és el terrible efecte que van tenir les polítiques de
contenció de la despesa sobre la sanitat pública, deixant la població més
desfavorida en situació d’enorme vulnerabilitat. Ara que paguem les
conseqüències d’aquestes retallades és un bon moment per replantejar
l’estratègia, reforçant els serveis socials bàsics i les polítiques públiques de
cooperació i solidaritat.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
28/07/2020

Per respondre a aquest repte hem de posar en valor la capacitat dels governs
locals en la gestió de serveis fonamentals, especialment en moments de crisi,
mitjançant polítiques públiques que garanteixen l’accés públic a l’aigua i
sanejament, la recollida i tractament de residus sòlids, la gestió i prevenció de
riscos i desastres, o el desenvolupament econòmic local, entre d’altres. I
reforçar l’acció global dels governs locals impulsant polítiques de cooperació
amb els municipis d’altres països és vital perquè aquests puguin respondre als
mateixos desafiaments globals.
En aquest sentit, la Confederació de Fons de Cooperació i Solidaritat i els
diferents Fons que la integren, som actors estratègics a l’hora de desenvolupar
acció política global i compartir les capacitats tècniques dels governs locals,
executant polítiques de cooperació i solidaritat per pal·liar l’impacte de la
pandèmia de la COVID19 i els seus efectes en els municipis dels països amb els
quals cooperen. Com a xarxa municipalista experimentada que disposa de
capacitats instal·lades als països del sud, aliances internacionals i un teixit
associatiu col·laborador ampli, generem resiliència en les comunitats amb què
treballem, reforçant la capacitat de resposta dels governs locals socis.
Davant l’amenaça de la COVID-19, des dels Fons de Cooperació i Solidaritat
podem contribuir a evitar futurs rebrots i a contenir el risc de l’extensió de la
propera pandèmia global, però la nostra actuació no només es limita a la
resposta sanitària immediata, sinó que es basa especialment en l’enfortiment
de les capacitats locals en la gestió de serveis bàsics de proximitat per afrontar
qualsevol crisi global amb impacte local.
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Per aquesta raó, des de la CONFEDERACIÓ DE FONS DE COOPERACIÓ I
SOLIDARITAT plantegem als governs municipals i supramunicipals, alcaldes i
electes locals, signar i donar suport al present manifest com a instrument de
posicionament del municipalisme solidari per incidir en l’agenda global i
comprometre’s amb la cooperació al desenvolupament com a mecanisme de
resposta per vèncer la COVID-19 i enfortir la institucionalitat local dels països
menys afavorits, col·laborant amb els processos locals alineats amb l’Agenda
2030 i els Objectius de desenvolupament Sostenible, garantia de drets humans
i vies sanitàries segures

Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
28/07/2020

En conseqüència, l’Ajuntament de Reus manté el seu compromís humanitari i
es compromet a reforçar les seves polítiques de cooperació al
desenvolupament i solidaritat internacional per eradicar aquesta i altres
pandèmies que afecten el planeta. Fins que tots estiguem fora de perill ningú
estarà fora de perill. Només ens en sortirem junts actuant globalment."
Un cop finalitzada l'exposició de l'alcalde es produeix la INTERVENCIÓ de la Sra.
Llorens, la Sra. Garcia, el Sr. Martín i la Sra. Flores.
4. Informe de la Sindicatura Municipal de Greuges de l'exercici 2019.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
28/07/2020

Vist el que disposa l'article 28 del Reglament de la Sindicatura Municipal de
Greuges de Reus q u e estableix que anualment la Sindicatura Municipal de
Greuges lliurarà a la Junta de Portaveus un informe-memòria on s’exposaran
les actuacions que hagi dut a terme durant l’any anterior complet, perquè
sigui presentat al Ple a través de la Secretaria General, en el que consti:


El nombre i el tipus de greuges formulats o els expedients iniciats
d’ofici



Els greuges rebutjats, els que es troben en tràmit i els que s’hagin
investigat amb el resultat obtingut i també les causes que els van
motivar.



Els suggeriments que cregui adequats.

Atès que en la sessió de la Junta de Portaveus tinguda el passat dia
11.06.2020, el Síndic Municipal de Greuges va presentar l’informe-memòria
esmentat corresponent a l’any 2019.
En conseqüència, es dona compte al Ple de l'Informe memòria de la Sindicatura
Municipal de Greuges de l'exercici 2019 que figura a l’expedient SEC-109/2020
i que formarà part de l'expedient de l'Acta del Ple en què se’n doni compte.
L’alcalde dona la paraula al síndic municipal de greuges que fa la seva
INTERVENCIÓ per exposar el seu Informe-memòria.
A continuació es produeix la INTERVENCIÓ de tots els portaveus. Novament es
produeix la INTERVENCIÓ del síndic municipal de greuges i finalment es
produeix la INTERVENCIÓ de l'alcalde.
En acabar aquest punt el síndic municipal de greuges abandona la sessió.
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5. Alcaldia. Donar compte dels Decrets de l'Alcaldia adoptats en
relació a l'Estat d'Alarma declarat pel Govern de l'Estat i el
d'Emergència declarat per les autoritats de la Generalitat de
Catalunya.
"Vist el que disposa l'article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel
qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, en
relació a les competències i facultats que corresponen a l’Alcalde.

Signat electrònicament
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En conseqüència es dona compte al Ple 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:
"DECRET_2020005832 de 22 de maig de 2020 Pel que es modifica
puntualment el Decret urgent de 14 de març de 2020 pel que fa a les
Oficines d’Atenció Ciutadana
«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.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
28/07/2020

Atès que mitjançant decret urgent de data 14-03-2020 es va acordar activar les
mesures previstes al decret esmentat al paràgraf anterior per garantir el
funcionament essencial dels serveis públics i, alhora, preservar la salut dels
empleats públics i la població en general.
Vist que entre aquestes mesures es va resoldre en l’esmentat decret, que en
relació a les Oficines d’Atenció Ciutadana només faria atenció presencial l’OAC
del Palau Municipal, i únicament per a tràmits essencials o urgents. La resta
d’oficines quedaran tancades al públic i el personal farà tasques d’atenció
telemàtica i/o telefònica.
Atenent a l’evolució dels esdeveniments en relació a la situació actual
d’epidèmia declarada pel SARS-CoV-2 i atenent a les mesures de
desescalament acordades en els darreres setmanes per les autoritats sanitàries
de les restriccions determinades per l’estat d’alarma, mitjançant l’activació de
diferents fases de retorn a una nova normalitat.
Considerant les directrius establertes per a l’Administració General de l’Estat
per la Direcció General Funció Publica del Ministeri de Política Territorial i Funció
Pública, respecte a la incorporació gradual de les persones imprescindibles que
presten serveis en l’atenció a la ciutadania en la Fase 2 del «Plan para la
transición hacia una Nueva Normalidad».
Atès que és previst que la Fase 2, esmentada en el paràgraf anterior, entri en
vigor per a la regió sanitària del Camp de Tarragona el proper dilluns dia 25 de
maig.
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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:

Signat electrònicament
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PRIMER: Modificar puntualment el Decret urgent pel que fa a les Oficines
d’Atenció Ciutadana, acordant la represa gradual de l’activitat presencial a les
oficines d’atenció ciutadana municipal, mitjançant equips plurisdisciplinars de
les persones imprescindibles que permetin el registre de documents i
formalització de tràmits a la ciutadania a partir del dia 25 de maig.
SEGON: Continuar prioritzant l’atenció i tramitació telemàtica, en especial la
tramitació assistida telefònica i en les actuacions en que aquesta no sigui
possible que la presentació de documents o formalització tràmits es facin
tenint present la instrucció de la secretaria general de mesures SARS-COV-2
sobre presentació i registre de documents.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
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TERCER: Aquesta represa gradual de l’activitat presencial a les oficines
d’atenció ciutadana municipal establerta al punt PRIMER es farà vetllant en tot
moment pel compliment de les mesures de seguretat i prevenció davant
l’emergència sanitària decretades per les autoritats sanitàries i les directrius
relatives a la seguretat i la salut en el treball i la prevenció de riscos laborals.»
"DECRET_2020007022 de 5 de juny de 2020 pel que s’aprova el Pla de
contingències pel retorn progressiu als centres de treball.
En data 14 de març, es va aprovar el Reial Decret 463/2020, 14 de març, pel
que es declarava l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària
ocasionada per la COVID-19, a l’Estat Espanyol. Aquest estat d’alarma es
prorrogat per sisena vegada fins el 21 de juny de 2020.
En data 13 de març es va dictar la Instrucció 1/2020 sobre mesures
preventives, de protecció i organització d’aplicació al personal al servei de
l’Ajuntament de Reus i dels seus Organismes Autònoms amb motiu del
coronavirus COVID-19 i el 3 d’abril de 2020, la Instrucció 2/2020
complementària de la 1/2020 d’aplicació al personal al servei de l’Ajuntament
de Reus i dels seus Organismes autònoms sobre l’aplicació del RDL 10/2020, de
30 de març amb motiu del coronavirus COVID-19.
En data 23 d’abril de 2020, es va aprovar en el Comitè de Seguretat i Salut el
Protocol d’actuació davant l’exposició al SARS-CoV-2.
Vist l’acord del Consell de Ministres de data 28 d’abril, pel qual s’aprova el Pla
per a la transició cap a una nova normalitat.
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En data 27 de maig de 2020, es va aprovar en el Comitè de Seguretat i Salut el
Pla de contingències per al retorn progressiu als centres de treball de
l’Ajuntament de Reus davant la situació provocada per la COVID-19.
Atès que l’evolució de la crisis sanitària provocada per la COVID-19, implica
anar adaptant-se a les directrius fixades per les autoritats sanitàries, sempre i
tal com es determina en la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, garantint les
millors condicions de seguretat i salut dels seus empleats i empleades, així
com del conjunt de la ciutadania.

Signat electrònicament
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Vist el que el estableix l’art. 21.1 a) i h), de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de bases de règim local, l’article 53. 1 b) i i) del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya.
Per tot això HE RESOLT:
Primer.- Ratificar el Pla de contingència de data 27 de maig de 2020, de
contingències per al retorn progressiu als centres de treball de l’Ajuntament de
Reus davant la situació provocada per la COVID-19, i disposar les mesures
necessàries per a la seva aplicació.
Segon.- Donar publicitat oportuna al Pla per tal de garantir el seu coneixement
a tot el personal de la corporació.»

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
28/07/2020

"DECRET_2020007109 de 8 de juny de 2020 pel que es deix sense
efecte el Decret d’Alcaldia 202000510, pel qual es limitava de forma
provisional l’horari de funcionament dels establiments comercials
d’alimentació regulats a l’art. 37 de la Llei 18/2017.
Atenent a la crisi sanitària ocasionada pel Covid 19, el Govern espanyol va
aprovar el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat
d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID19, i va disposar una sèrie de mesures per afrontar la pandèmia. L’estat
d’alarma s’ha prorrogat novament amb el Reial Decret 555/2020, de 5 de juny,
pel qual es prorroga l'estat d'alarma declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14
de març, fins les 00.00 hores del dia 21/06/2020.
D’acord amb l’art. 10 de l’esmentat Reial Decret 463/2020, de 14 de març, es
va limitar la llibertat de circulació de persones i vehicles per la via pública i es
van adoptat mesures de contenció en l’àmbit de l’activitat comercial, per la
qual cosa, a nivell municipal, es va adoptar el Decret d’Alcaldia de data
30/03/2020, amb núm. 2020005110, pel qual es va limitar de forma provisional
a la ciutat de Reus l’horari de funcionament dels establiments comercials
d’alimentació regulats a l’art. 37 de la Llei 18/2017, fins a les 21.00 hores,
equiparant d’aquesta manera el seu horari de tancament a l’horari general
previst a l’art. 36 de la mateixa Llei, per a la resta d’establiments comercials de
venda al públic de mercaderies.
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Aquesta mesura es va adoptar amb caràcter provisional durant la vigència de
l’estat d’alarma i pel termini que es prorrogués, sense perjudici dels successius
decrets que es dictessin en l'àmbit estatal o autonòmic, modificant o ampliant
les mesures establertes pel funcionament d’activitats i/o les ordres sanitàries
que es dictessin al respecte sobre aquest tipus d’establiments, que s’haurien
de tenir en compte en cada moment.

Signat electrònicament
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Doncs bé, atès que la ciutat de Reus ha entrat en la fase 3 el dia 08/06/2020, la
Guàrdia Urbana ha proposat que ja no és necessària la limitació provisional fins
a les 21.00 hores de l’horari de funcionament de determinats establiments
comercials d’alimentació regulats a l’art. 37 de la Llei 18/2017, imposada per
decret de data 30 de març de 2020, per la qual cosa, en data 4/06/2020, el
Comitè d'Emergències Municipal ha decidit, que es deixi sense efecte la
limitació provisional d'horaris decretada.
Per tot l’anterior,
HE RESOLT:
Primer.- Deixar sense efecte el Decret d’Alcaldia adoptat en data 30/03/2020,
amb núm. de registre de sortida 2020005110, pel qual es limitava de forma
provisional a la ciutat de Reus l’horari de funcionament de tancament dels
establiments comercials d’alimentació regulats a l’art. 37 de la Llei 18/2017,
fins a les 21.00 hores.

Signat electrònicament
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Tot això sense perjudici que, es puguin adoptar noves mesures referents a la
limitació horària de determinats establiments d’alimentació del municipi, per
motius d’ordre públic, de seguretat i convivència ciutadana.
Segon.- Comunicar aquesta resolució al Departament d’Empresa i
Coneixement, en tant que és competent en matèria de comerç, de conformitat
amb allò que disposa l’article 37.3 de l’esmentada Llei 18/2017.
Tercer.- Publicar aquesta resolució al tauler electrònic (tauler d’anuncis
municipal) i al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona (BOPT), i notificar-la
als interessats.»"
Els membres del Ple es donen per assabentats.
6. Alcaldia. Donar compte de resolucions de l'Alcaldia en matèria
d'organització municipal.
"Vist el que disposa l'article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel
qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, en
relació a les competències i facultats que corresponen a l’Alcalde.
En conseqüència es dona compte al Ple de diverses resolucions de l’Alcaldia en
matèria d’organització municipal, que es reprodueixen seguidament:
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"Decret_2020005930 de 27 de maig de 2020 pel que es constitueix la
Comissió Especial de Mobilitat Sostenible
Mitjançant acord del Ple de l’Ajuntament, en sessió tinguda el dia 29 de
novembre de 2019, es va aprovar el Pla d’acció Municipal, per tal de fixar
l’acció del govern municipal amb l’objectiu de treballar per la cohesió social i
l’impuls de projectes i serveis de qualitat per a la ciutadania.
El Pla pivota sobre quatre pilars: progrés social, espai urbà, desenvolupament
econòmic i organització i planificació, eixos que pretenen garantir un avanç
estratègic de la ciutat cap a un futur centrat en l’atenció a les persones i el
lideratge metropolità.
Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
28/07/2020

Dins del pilar de l’espai urbà adquireix un relleu especial l’eix de treball relatiu
a la mobilitat, amb l’objectiu de promoure una mobilitat més sostenible,
eficient, eficaç i segura, que incorpora diferents accions, una de les quals la
creació d’una comissió de mobilitat.
Atès que de conformitat amb l’article 139 del Reglament Orgànic Municipal,
l’alcalde donant-ne compte a l’Ajuntament en Ple, podrà designar comissions
especials de caràcter transitori a l’objecte que treballin en la preparació
d’assumptes concrets, les quals es dissoldran una vegada acabada la seva
comesa.

Signat electrònicament
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Vistes les competències delegades per aquesta alcaldia a favor de la
vicealcaldessa, 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.
Per tot l’exposat, RESOLC:
PRIMER. Constituir la Comissió especial de mobilitat sostenible amb la finalitat
d’estudiar debatre i treballar en la materialització de les propostes que
permetin dur a terme les accions relatives a la promoció d’una mobilitat més
sostenible, eficient, eficaç i segura per a la ciutat de Reus en el marc del PAM
2019-2023.
SEGON. Delegar la presidència de la comissió a la vicealcadessa, Sra. Noemí
Llauradó Sans.
TERCER. Designar com a membres de l’esmentada comissió:
- La regidora delegada d’Urbanisme i Mobilitat, que n’ostentarà la
vicepresidència
- Un representant de cadascun dels grups municipals de l’Ajuntament de Reus
- Actuarà com a secretari de la comissió, el de la corporació o la persona en qui
aquest delegui.
QUART: La Comissió comptarà amb l’assistència i assessorament del personal
tècnic municipal que s’estimi necessari, així com el dels representants de les
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entitats representatives d’interessos generals o sectorials que actuïn o treballin
en aquest àmbit.
CINQUÈ. Donar compte d’aquest decret al Ple municipal en la propera sessió
que tingui lloc.»
«DECRET_2020006444 de 02/06/20 pel que es designen els membres
que han d’integrar la Comissió especial de Mobilitat Sostenible

Signat electrònicament
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Atès que per decret de l’Alcaldia núm. 2020005830 de data 27 de maig de
2020 es va constituir la Comissió especial de Mobilitat Sostenible amb la
finalitat d’estudiar, debatre i treballar en la materialització de les propostes que
permetin dur a terme les accions relatives a la promoció d’una mobilitat més
sostenible, eficient, eficaç i segura per a la ciutat de Reus en el marc del PAM
2019-2023.
Atès que el decret esmentat estableix que aquesta Comissió estarà integrada
per la vicealcaldessa, que n’ostentarà la presidència delegada, la regidora
delegada d’Urbanisme i Mobilitat, que n’ostentarà la vicepresidència, un
representant de cadascun dels grups municipals de l’Ajuntament de Reus i
actuarà com a secretari de la comissió, el de la corporació o la persona en qui
aquest delegui.

Signat electrònicament
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Vistes les propostes dels diferents grups polítics municipals proposant un
regidor perquè sigui designat per formar part de la Comissió esmentada.
En conseqüència, considero oportú resoldre el següent:
PRIMER: Designar els regidors i regidores que, juntament amb la presidenta
delegada, Sra. Noemí Llauradó Sans (vicealcaldessa) i la vicepresidenta, Sra.
Marina Berasategui Canals (regidora delegada d’Urbanisme i Mobilitat), han
d’integrar la Comissió especial de Mobilitat Sostenible:
- Sra. Montserrat Caelles Bertran (titular) i el Sr. Josep Cuerba Domènech
(suplent), a proposta del grup municipal Junts X Reus;.
- Sra. Dolors del Mar Vázquez Pérez (titular) i el Sr. Daniel Rubio Angosto
(suplent), a proposta del grup municipal AREUS.
- Sr. Daniel Marcos Cruz (titular) i el Sr. Andreu Martín Martínez (suplent), a
proposta del grup municipal PSC-PM.
- Sra. Ángeles Débora Garcia Cámara (titular) i al Sr. Ricardo López Vázquez
(suplent), a proposta del grup municipal C’S.
- Sra. Mònica Pàmies Flores (titular) i la Sra. Marta Llorens Pérez (suplent) a
proposta del grup municipal CUP.
SEGON: Comunicar la present resolució a les persones interessades.
TERCER: Donar compte d’aquesta resolució al Ple de la Corporació en la
propera reunió que es dugui a terme.»
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«DECRET_2020006319 de 01/06/2020 pel que es canvien els
representants del Grup Municipal del PSC en la Comissió Informativa
d’Activitats de la Persona i en la Comissió Informativa de Serveis
d’Hisenda i de Serveis Generals.
Atès que per decret de data 24 de juliol de 2019 núm. 2019012353 es van
nomenar els membres que integren les respectives Comissions Informatives.

Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
28/07/2020

Vista la sol·licitud del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE
CATALUNYA-CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP) en la que comuniquen el
canvi dels seus representants en la Comissió Informativa d’Activitats de la
Persona i en la Comissió Informativa de Serveis d’Hisenda i de Serveis
Generals.
Vist el que disposa l'article 137 del Reglament Orgànic Municipal.
Per tot l'exposat, HE RESOLT:
PRIMER: Nomenar els membres de les següents comissions informatives en
representació del
GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE
CATALUNYA-CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP).
COMISSIÓ INFORMATIVA
GENERALS

DE

SERVEIS

D'HISENDA

I

DE

SERVEIS

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
28/07/2020

- Sr. Daniel Marcos Cruz (suplent: Sra. Ana Isabel Martínez Serrano), en
substitució de la Sra. Ana Isabel Martínez Serrano (suplent: Sr. Daniel Marcos
Cruz)
COMISSIÓ INFORMATIVA D'ACTIVITATS DE LA PERSONA
- Sra. Ana Isabel Martínez Serrano (suplent: Sr. Daniel Marcos Cruz), en
substitució del Sr.Daniel Marcos Cruz (suplent: Sra. Ana Isabel Martínez
Serrano)
SEGON:
terme."

Donar compte d'aquesta resolució al proper Ple que es dugui a

Els membres del Ple es donen per assabentats.
7. Alcaldia. Nomenament de membres i representants en distints
òrgans, organismes i entitats.
"Atès que per diferents acords plenaris s’han designat els membres en
diferents òrgans i organismes de l’Ajuntament i representants de l’Ajuntament
en distintes entitats.
Vistes les propostes dels grups municipals i de la Regidoria delegada de l’Àrea
de Recursos Humans i Medi Ambient de nomenament de membres del Consell
Municipal del Medi Ambient.
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Vista la proposta del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE
CATALUNYA – CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP) de canvi del seu
representant a la Fundació IMFE Mas Carandell.
Vista la proposta de la presidenta de l’Agència de Promoció de la Ciutat “REUS
PROMOCIÓ” de canvi d’un membre del seu consell general.
Vista la proposta del grup municipal de la CUP de nomenar el seu representant
al Consell Municipal de la Salut.

Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
28/07/2020

En conseqüència es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
acords:
PRIMER: Designar els següents membres:
CONSELL MUNICIPAL DEL MEDI AMBIENT

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
28/07/2020



Un/a representant de cada grup municipal
• (JXReus) Sr. Sergi Novo Colom
• (ERC) Sr. Amadeu Bonet Laplana (suplent: Sr. Xavier Alagarda Rodríguez)
• (PSC) Sr. Manuel Pozo Ejarque (suplent: Sra. Maria del Carmen Pozuelo
Blanco)
• (CUP) Sr. Eduard Cirera Riu.
• (CS) Sr. Carlos Martín Naranjo (suplent: Sr. Ricardo López Vázquez)
• (A) Sra. Cristina Linares Vidal (suplent: Sr. Enrich Bosch Sánchez)



Un màxim de tres representants a proposta de la Universitat Rovira i Virgili:
- Sr. Francesc Díaz González,com a titular i el Sr. Francesc Medina Cabello,
com a suplent.
- Sra. Marta Schuhmacher, com a titular i el Sr. Martí Nadal Lomas, com a
suplent.



Un màxim de tres representants
relacionades amb el medi ambient:
-

d’altres

administracions

públiques

Sra. Beatriz Mayordomo Pujol, en representació del Consell Comarcal del
Baix Camp.



Un màxim de deu persones relacionades amb l’àmbit del medi ambient,
entre tècnics, representants d’associacions i entitats a proposta del regidor
amb competència en matèria de medi ambient:
Unió de Pagesos de Catalunya: Sr. Josep Ramon Esteve Llorens.
- GEPEC- Ecologistes de Catalunya: Sr. Antoni Blasco Julià, com a titular i
Sra. Núria Pujals Cabré, com a suplent.
- Assemblea Local de la Creu Roja: Sr. Andreu Ferré Ferré.



Un/a representant de cadascun dels sindicats majoritaris.
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-

Unió General de Treballadors de Catalunya: Sr. Angel Muñoz Mora, com a
titular i Sr. Carles Garcia Gual, com a suplent.

CONSELL MUNICIPAL DE SALUT:
•

Una persona representant de cada grup municipal de l’Ajuntament, que
podrà tenir o no la condició de regidor o regidora:
− (CUP) Sra. Marta LLorens Pérez

SEGON: En relació a la FUNDACIÓ IMFE MAS CARANDELL
Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
28/07/2020

a) Cessar en el seu càrrec com a patró designat per aquest Ajuntament,
agraint-li els serveis prestats a la fundació:


Sra. Misericòrdia Dosaiguas Pérez

b) Designar com a membre en el patronat de la Fundació IMFE Mas Carandell:


Sr. Isaac Bonillo Alcaina, en substitució de la Sra. Misericòrdia Dosaiguas
Pérez.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
28/07/2020

TERCER: En relació a l’AGÈNCIA DE PROMOCIÓ DE CIUTAT “REUS PROMOCIÓ”,
nomenar pel que fa al sector de persones relacionades amb l’activitat
objecte de l’Agència:
•

la Sra. Meritxell Barberà i Maré, en substitució del Sr. Alfred Pitarch Garcia, i
com a representant de la Unió de Botiguers de Reus.

QUART: Comunicar l’adopció d’aquest acord a les persones interessades i a la
Regidories i organismes corresponents."
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per unanimitat (La Sra. Caelles vota a
mà alçada per problemes tècnics).
8. Assessoria Jurídica. Aprovació definitiva de la modificació puntual de
l'Ordenança de Civisme a la ciutat de Reus.

"En data 29 de novembre de 2019 el Ple d’aquesta Corporació va aprovar, amb
caràcter inicial, la modificació puntual de part de l’articulat de l’ordenança de
civisme de Reus, publicant-se el 13 de desembre de 2019, al Butlletí Oficial de
la Província de Tarragona, l’anunci que contenia l’acord esmentat per a la seva
exposició pública durant un termini de 30 dies hàbils.
En data 20 de gener de 2020, en temps i forma, va tenir entrada al registre
municipal l’escrit d’al·legacions presentat per la senyora Ester Avila Martorell,
actuant en nom i representació de l’entitat Bicicamp.
Atès que en l’escrit esmentat, i posant de manifest els fonaments de drets
corresponents, sol·licitava l’anul·lació de l’article 34 lletra r) i article 44 lletra a)
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número 23 de l’ordenança de civisme i proposava un text alternatiu, per tal
que les seves al·legacions siguin tingudes en compte en el tràmit de
l’aprovació definitiva.
Vist l’informe emès per la Secretaria general en relació a les al·legacions
presentades per Bicicamp, en el període d’exposició pública, a les
modificacions puntuals aprovades inicialment a l’ordenança de civisme i que
afecten als articles indicats al paràgraf anterior, on es proposa l’estimació
parcial de les al·legacions presentades i una nova redacció del text respecte a
la modificació puntual dels articles al·legats (article 34 lletra r; i article 44 lletra
a) número 23 de l’ordenança de civisme). El contingut dels preceptes que es
proposen modificar són els que es detallen en la part dispositiva.
Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
28/07/2020

Vista la proposta de redactat dels preceptes al·legats i l’informe tècnic emès
pels serveis tècnics de la Guàrdia Urbana.
Vist el que estableixen els articles 49 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les bases de règim local; l'article 178 del text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003,
de 28 d'abril, i els articles 58 i 66 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, que
estableixen el procediment per a l'aprovació de les ordenances.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
28/07/2020

Vistos, així mateix, els articles 22.2 d) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora
de les bases de règim local i 52.2.d) 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 63 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el
Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, en virtut dels quals
correspon al Ple de la Corporació l'aprovació de les ordenances, per majoria
simple.
Per tot l'exposat, i amb el previ dictamen de la Comissió Informativa de Serveis
d’Hisenda i de Serveis Generals, es proposa al Ple de la Corporació l'adopció
dels següents ACORDS:


Estimar parcialment les al·legacions formulades en l’escrit presentat de
data 20 de gener de 2020 per la senyora Ester Avila Martorell, qui actua
en nom i representació de l’entitat Bicicamp.



Incorporar les següents modificacions al redactat dels articles 34 lletra
r); i 44 lletra a) número 23 de l’ordenança de civisme:
Art. 34 lletra r):
Estan prohibits els següents actes: (...)
r)“Salvant el que pugui disposar la normativa sobre trànsit i
circulació de vehicles, circular en bicicleta o altres vehicles de
mobilitat personal (VMP) per les voreres o altres espais peatonals o
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zones destinades a l’ús de vianants. Tampoc es permet circular
amb patins, monopatins o altres aparells similars per les voreres o
altres espais destinats a l’ús dels vianants, a excepció que ho facin
a pas de persona, i sempre que no existeixi carril o via
expressament habilitada amb aquesta finalitat i no siguin
arrossegats per altres vehicles.
Resten exclosos d'aquesta prohibició els aparells emprats per
persones amb mobilitat reduïda.”
Art. 44 lletra a) 23:
Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
28/07/2020

“Llevat que s'estableixi una altra cosa en la normativa sobre trànsit
i circulació de vehicles circular en bicicleta o vehicles de mobilitat
personal (VMP) per les voreres o per altres espais destinats a l’ús
dels vianants,així com circular en patins, monopatins o aparells
similars per les voreres o zones peatonals destinades a l’ús dels
vianants contravenint les disposicions previstes en aquesta
ordenança.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
28/07/2020



Aprovar amb caràcter definitiu la resta de modificacions puntuals de
l’articulat l’ordenança de civisme de l’Ajuntament de Reus, d’acord amb
els termes que consta a l’aprovació inicial, incloent les modificacions
abans esmentades en el punt anterior, de tal manera que restaria amb
el redactat íntegre que expressament s’incorpora a l’expedient.



Procedir a la publicació del present acord definitiu i el text íntegre amb
les modificacions al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, al
Tauler d’Edictes de la Corporació, al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya i a un diari de premsa escrita.



Trametre a l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya, en
el termini de 15 dies hàbils, l’acord d’aprovació definitiva de les
modificacions a l’ordenança civisme i la còpia íntegra i fefaent
d’aquesta.



Les noves modificacions puntuals a l’ordenança de civisme entraran en
vigor, si escau, en el termini de quinze dies hàbils a partir de l’endemà
de la seva publicació íntegra al Butlletí Oficial de la Província de
Tarragona.



Notificar el present acord a la Sra. Ester Avila Martorell, qui actua en
nom i representació de l’entitat Bicicamp.

Contra el present acord, que posa fi a la via administrativa, procedeix
interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de
dos mesos, a comptar de l'endemà de la seva publicació."
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La Sra. Vazquez exposa el tema i ES PRODUEIX DEBAT.
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova amb 18 vots a favor: ((JxR): Sres./Srs.,
Pellicer, Vilella, Pallarès, Caelles, Cuerba, Caballero, Monseny; (ERC): Sres./Srs.
Llauradó, Recasens, Flores, Prats, Berasastegui, Subirats; (CS): Sra./Srs. García,
López, Meléndez i (A): Sr. Rubio i Sra. Vázquez) i 9 vots en contra: ((PSC-CP):
Sres./Srs. Martí, Martínez, Guaita, Marcos, Pozuelo i Fort i (CUP) Sres. Llorens,
Fernàndez i Pàmies.)
9. Secretaria General. Aprovació definitiva del nou Reglament Orgànic
Municipal (ROM) de lAjuntament de Reus.
Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
28/07/2020

"Atès que en data 29 de novembre de 2019 el Ple de la Corporació va aprovar,
amb caràcter inicial, el nou Reglament Orgànic Municipal (ROM), sotmetent-se
el contingut del mateix al tràmit d’informació pública al Butlletí Oficial de la
Província de Tarragona (BOPT), al tauler d’edictes de la Corporació, al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) i a un diari de premsa escrita.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
28/07/2020

Atès que durant el període d’informació pública legalment previst:
a) L’Oficina Antifrau de Catalunya (en endavant, OAC) presentà
observacions/suggeriments al respecte, a través del Registre Telemàtic
EACAT, amb número d’entrada de l’esmentat registre número E/0004782020 de data 7 de febrer de 2020.
b) El grup municipal de «Ciudadanos» (en endavant, Cs) va presentar
al·legacions vers el redactat aprovat inicialment de l’article 6, mitjançant
escrit de data 23 de gener de 2020, i número de registre d’entrada 5002,
esmenat amb posterioritat i substituït per l’escrit presentat el 29 de
gener de 2020 amb número de registre d’entrada 6496.
Atès que l’escrit de l’OAC presenta una sèrie de recomanacions i propostes de
millora per enriquir la redacció del nou Reglament Orgànic Municipal, i a més,
suggereix ampliar i concretar la normativa en matèria de transparència i
accessibilitat, publicitat de les sessions dels òrgans municipals i algunes
previsions relatives a l’estatut dels càrrecs electes, com el règim econòmic, la
regulació dels conflictes d’interès i el dret d’accés a la informació per part dels
càrrecs electes.
Atès que l’escrit del grup municipal de Cs proposa que es suprimeixin els
termes «normal» i «normalització lingüística» del redactat de l’article 6 aprovat
inicialment, precepte que es dedica a regular l’ús de la llengua catalana en el sí
de l’Ajuntament de Reus.
Vist l’informe jurídic emès per la Secretaria General en el qual s’analitzen, des
de la vessant jurídica, les diverses recomanacions i/o propostes formulades per
l’OAC en l’escrit referenciat al segon paràgraf lletra a) d’aquest acord i, així
mateix, aquest informe s’emet en exercici de la funció d’assessorament legal
preceptiu propi de la secretaria i, específicament a l’empara del que estableix
l’article 3.3.d).1 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.
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Vist l’informe jurídic emès per la Secretaria General en el qual s’analitzen, des
de la vessant jurídica, les al·legacions formulades pel grup municipal de Cs en
l’escrit referenciat al segon paràgraf lletra b) d’aquest acord, i, així mateix,
aquest informe s’emet en exercici de la funció d’assessorament legal preceptiu
propi de la secretaria i, específicament a l’empara del que estableix l’article
3.3.d).1 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.

Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
28/07/2020

Atès que d’ambdós informes en resulta el següent:
a) En relació a l’escrit de l’OAC, es proposa incorporar diverses de les
recomanacions i suggeriments formulats (que comporta la modificació
parcial dels articles 26; 30; 46; 59; 103; i 118 del ROM) i prendre en
consideració la resta de propostes i/o recomanacions, per al seu
desenvolupament posterior o per a la seva aplicació pràctica, si bé sense
la correlativa incorporació d’aquestes propostes en l’articulat del
Reglament.
b) En relació a l’escrit del grup municipal de Cs es considera ajustat a dret
mantenir la redacció del text aprovat inicialment sense incorporar-hi cap
addició, modificació ni supressió en els termes que es proposen, d’acord
amb els fonaments jurídics i legals que consten en l’informe que consta
en l’expedient.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
28/07/2020

Donat que en el decurs del procediment per a l’aprovació definitiva d’aquest
Reglament Orgànic Municipal, en data 14 de març de 2020 es va declarar
l’Estat d’alarma, com a conseqüència de la pandèmia provocada pel Covid-19, i
aquesta situació ha comportat la promulgació de nombroses disposicions
normatives amb l’objectiu paliar els efectes d’aquesta crisis i adoptar mesures
tendents a assegurar la salut pública de les persones, entre les quals en
destaca l’aprovació de noves normes que afecten al funcionament de les
sessions dels òrgans col·legiats de les Entitats Locals.
En virtud d’aquesta situació, la proposta definitiva del ROM inclou millores en el
redactat dels articles 93, 102, 112.4 i 125, pel que fa a les reunions a distància
dels òrgans col·legiats i de govern de l’Ajuntament de Reus, per tal d’adaptarlos a la recent modificació de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim
local, operada pel Reial Decret 11/2020, de 31 de març, així com a les
previsions contingudes en la disposició addicional tercera del Decret Llei
7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública,
de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en
matèria tributària i econòmica, de la Generalitat de Catalunya.
En data 27 d’abril de 2020, la Comissió Informativa de Serveis d’Hisenda i de
Serveis Generals va informar favorablement la proposta d’acord per a
l’aprovació definitiva del nou Reglament Orgànic Municipal d’aquest
Ajuntament. No obstant, donat que encara no s’ha donat trasllat del ROM per a
la seva aprovació definitiva, al Ple de la corporació, i atès que en el transcurs
d’aquest termini s’han modificat algunes disposicions legals que afecten al
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redactat del Reglament Orgànic Municipal, és necessari incorporar unes
modificacions en el text que va ser informat favorablement per la Comissió
Informativa.
Vist l’informe proposta complementari sobre la modificació de l’article 135 del
nou ROM emès per la Secretaria General, que regula el règim jurídic del
personal directiu, en el qual es proposa modificar el precepte esmentat per
adaptar-lo a la nova redacció prevista a l’article 306 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 (TRLMRLC), modificat per la llei 5/2020, del 29 d'abril,
de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació
de l'impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient.
Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
28/07/2020

Vista la proposta de Reglament que consta a l’expedient.
Atès que l’article 8.1 lletra a) del decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
prescriu que correspon als ens locals territorials l’exercici de la potestat
reglamentària i d’autoorganització.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
28/07/2020

Vist que l’article 52.2 lletra d) 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,
estableix que l’aprovació del reglaments municipals és una competència
atribuïda al Ple de la Corporació, amb caràcter indelegable, i que requerirà per
a la seva aprovació la majoria absoluta el nombre legal de membres de la
corporació, de conformitat amb l’establert a l’art. 114.3 lletra a) de la mateixa
norma.
Atès que l’article 178 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
estableix que, una vegada finalitzat el tràmit d’informació pública, correspon la
resolució de totes les reclamacions i els suggeriments presentats i aprovar
definitivament el Reglament.
Per tot l’exposat, i amb el dictamen previ de la Comissió Informativa de Serveis
d’Hisenda i de Serveis Generals, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció
dels acords següents:
1. Resoldre les observacions/suggeriments presentats per l’OAC en els
següents termes:
a) Estimar la proposta de l’OAC en relació amb el dret a la informació dels
membres de la Corporació de tal manera que el paràgraf tercer de
l’article 26 del Reglament de Orgànic Municipal constarà amb el següent
redactat:
«El dret dels regidors i regidores a obtenir informació esmentada en el
primer paràgraf es refereix únicament i exclusivament als antecedents,
dades i informacions existents en els sistemes de gestió de la informació
de la Corporació, tal i com hi figuren. En aquest cas quan no es pugui
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atendre de forma immediata per requerir una recerca en els arxius
municipals es procurarà facilitar la informació demanada o l'accés a
aquesta en el termini màxim de quinze dies a comptar des de la data de
presentació de la sol·licitud. Quan la sol·licitud impliqui l’elaboració d’un
nou document, com ara informes, relacions, llistats o qualsevol altre de
naturalesa anàloga, l’autorització tindrà caràcter discrecional, i l’Alcaldia
concretarà el termini de resposta d’acord amb les característiques del
document a elaborar, si bé es procurarà que no superi els trenta dies.»

Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
28/07/2020

b) Estimar la proposta de l’OAC en relació amb el dret a la informació dels
membres de la Corporació de tal manera que s’afegeix un nou paràgraf
quart a l’article 26 del Reglament de Orgànic Municipal (passant el
paràgraf número quatre d’aquest precepte a ser el paràgraf número cinc en la
proposta definitiva) i que constarà amb el següent redactat:
«Tot l’esmentat en el paràgraf anterior s’ha d’entendre sense perjudici,
que llevat de resolució denegatòria motivada i expressa, la petició
d’accés a la informació que estigui en poder la corporació s’entén
estimada i així es pot exigir als serveis municipals a partir dels cinquè
dia després de la presentació de la sol·licitud al registre general de la
corporació.»

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
28/07/2020

c) Estimar la proposta de l’OAC en relació amb el dret de consulta i examen
de la documentació dels membres de la Corporació, de tal manera que
s’afegeix un darrer paràgraf a l’article 30 del Reglament de Orgànic
Municipal, que constarà amb el següent redactat:
«En tot cas, el dret d’accés comportarà el dret de còpia a obtenir còpia
de la informació o documentació sol·licitada d’acord amb el que disposa
la legislació de règim local.»
d) A partir de les recomanacions efectuades per l’OAC, en relació a
l'establiment d’un òrgan o unitat administrativa encarregat de vetllar pel
seguiment de les declaració i detecció de possible casos de conflictes
d’interessos, s’estima incorporar un darrer paràgraf a l’article 46 del
Reglament Orgànic Municipal, i que constarà amb el següent redactat:
«Correspon a la Secretaria General mantenir i custodiar els registres
esmentats, per tal d’assegurar el compliment de la normativa en
matèria d’incompatibilitats i conflicte d’interessos, per part dels
càrrecs electes, personal eventual i directiu.»
e) A partir de les recomanacions efectuades per l’OAC, en relació a la
consideració de preveure en el ROM la publicació de tots els acords adoptats
pel conjunt dels òrgans municipals, s’estima incorporar un darrer paràgraf
a l’article 59 del Reglament Orgànic Municipal, i que constarà amb el
següent redactat:
«L’Ajuntament establirà les mesures adequades i pertinents, i per mitjà
dels instruments més idonis, per tal de donar publicitat de manera
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periòdica del nombre, tipus i altra informació rellevant de les
resolucions i decrets dictats per l’Alcaldia i les regidories delegades.»
f) Estimar la proposta de l’OAC de preveure la possibilitat
d'enregistrament lliure de les sessions per iniciativa particular i, per
tant incloure en el text que la gravació i difusió pública de les sessions del Ple
per iniciativa de la Corporació no impedeix la gravació efectuada per iniciativa
particular, de tal que manera que s’afegeix un paràgraf segon a l’article
103 del Reglament de Orgànic Municipal, que constarà amb el següent
redactat:

Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
28/07/2020

«L’Ajuntament promourà la gravació i la posterior publicació de les
reunions en plataformes accessibles per a la ciutadania, amb
independència de la possible validació o certificació com a acta o fins i
tot la difusió en temps real a través d’internet. La gravació i difusió
pública de les sessions del Ple per iniciativa de la Corporació no
impedeix la seva gravació per iniciativa particular.»

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
28/07/2020

g) Estimar la proposta de l’OAC de preveure la publicitat dels esborranys
de les actes del Ple i, per tant incloure en el text la previsió de publicitar els
esborranys de l’acta que continguin els acords adoptats una vegada hagi tingut
lloc la sessió plenària o, com a molt tard, en el moment de la convocatòria de
la següent sessió. En aquest sentit, es modifica el darrer paràgraf de
l’article 118 del Reglament de Orgànic Municipal, que constarà amb el
següent redactat:
«Les actes seran públiques a tots els efectes i s’exposaran al tauler
electrònic de la Corporació. No obstant, es donarà també publicitat als
esborranys de l’acta que continguin els acords adoptats una vegada
hagi tingut lloc la sessió plenària i com molt tard en el moment de la
convocatòria de la propera sessió. Tot això sens perjudici del dret de la
ciutadania a sol·licitar en qualsevol moment una certificació dels acords
adoptats.»
2. Prendre en consideració la resta de propostes i/o recomanacions
plantejades per l’OAC en el seu escrit, per al seu desenvolupament
posterior o per a la seva aplicació efectiva, si bé sense incorporar-ne el
seu contingut en el redactat de l’articulat del reglament, pels motius que
s’expressen en l’informe jurídic emès per la Secretaria General d’aquesta
Corporació.
3. Resoldre les al·legacions presentades pel grup municipal de Cs de
l’Ajuntament de Reus, en els següents termes:
Únic: Desestimar les al·legacions presentades pel grup municipal de Cs
mitjançant escrit de data 29 de gener de 2020 (que substitueix l’anterior
de data 23 de gener de 2020), d’acord amb els fonaments legals que es
recullen en l’informe jurídic de la secretaria general i que consta en
l’expedient administratiu, a l’estar perfectament ajustat a dret i al
mandat legalment previst a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i a la Llei
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1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, la regulació de l’ús del
català a l’Ajuntament de Reus, com a llengua d’ús normal.
4. Millorar de forma puntual, per tal de concretar la seva finalitat, la
redacció de l’article 106 del Reglament Orgànic Municipal que
regula el control de l’ordre en les sessions del Ple, incorporant la
següent modificació (es ressalten en negreta les parts de text modificat):

Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
28/07/2020

«Sense perjudici de les formes de participació de la ciutadania en el
Ple que s’estableixin en el Reglament de Participació Ciutadana, el
públic assistent a la sessió no podrà intervenir-hi, ni fer
manifestacions de grat, desgrat o comentaris de cap tipus, que
interrompin l'expressió de les persones electes o impedeixin
l'audició de les seves intervencions per part del públic.
Tampoc es podran exhibir pancartes o cartells ofensius o que
limitin, de qualsevol manera, el seguiment de la sessió per
part de la ciutadania. La presidència podrà expulsar de la sala
qualsevol persona del públic que per qualsevol causa impedeixi el
desenvolupament normal de la sessió.»

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
28/07/2020

5. Modificar, per tal de concretar la seva finalitat en el marc d’una situació
d’excepcionalitat que afecti al normal funcionament dels òrgans
col·legiats de l’Ajuntament de Reus, la redacció de l’article 93 del
Reglament Orgànic Municipal que regula el règim jurídic de les
sessions dels òrgans col·legiats municipals, incorporant la següent
modificació que reguli el règim de les sessions a distància dels òrgans
col·legiats (es ressalten en negreta les parts de text modificat):
“El règim jurídic dels òrgans col·legiats municipals que a continuació
es relacionen, s’ajustarà a les normes contingudes en aquest capítol:
- El Ple
- La Junta de Govern Local
- Les Comissions informatives
- D’altres òrgans municipals complementaris
Per a l’exercici de les seves respectives competències, celebraran
sessions d’acord amb els requisits, procediment i solemnitats
establertes per aquest Reglament, i per la legislació vigent.
A través dels mitjans tecnològics adients, tots els òrgans
col·legiats de la Corporació i, en el seu cas, els de les entitats
dependents i altres que no tinguin naturalesa d’òrgans de
govern, es podran convocar tant de forma presencial com a
distància.
La celebració de sessions i la constitució dels òrgans
esmentats en el paràgraf anterior podrà tenir lloc a distància,
quan concorrin situació de força major o de greu risc
col·lectiu, catàstrofe i calamitats públiques, que impedeixin o
dificultin
de
manera
desproporcionada
el
normal
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funcionament del règim presencial de les sessions. En aquest
cas, la convocatòria haurà de motivar la concurrència o
manteniment de la situació que justifica excepcionalment que
es celebri la sessió mitjançant aquesta forma. En tot cas, la
convocatòria i la remissió de les actes es farà per mitjans
telemàtics.

Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
28/07/2020

En les sessions que es celebrin a distància, els seus membres
podran trobar-se en diferents llocs sempre i quan s’asseguri,
per mitjans electrònics o telemàtics, els següents requisits:
a.- Els membres participants, o persones que els supleixin,
es trobin en el territori de l’Estat.
b.- La identitat dels seus membres o persones que els
supleixin.
c.- El contingut de les seves manifestacions.
d.- El moment en què aquestes es produeixen.
e.- La interactivitat i intercomunicació entre ells en temps
real i la disponibilitat dels mitjans durant la sessió.
Entre altres, es consideraran inclosos entre els mitjans
electrònics i telemàtics vàlids els següents: el correu
electrònic, les audioconferències, les videoconferències, els
telefònics o altres sistemes tecnològics o audiovisuals que
garanteixin adequadament la seguretat tecnològica.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
28/07/2020

En tot cas, els mitjans electrònics emprats han de garantir
que no es produeixin interferències externes, la seguretat de
les persones que hi participen, el manteniment del quòrum de
constitució, la llibertat en la participació en els debats i
deliberacions, o el caràcter públic o secret de les sessions,
segons procedeixi legalment a cada cas.
Als efectes de garantir el caràcter públic de les sessions
celebrades a distància s'haurà de preveure la seva difusió per
mitjà de qualsevol mecanisme audiovisual o digital.
Per a la vàlida constitució de l’òrgan a efectes de la celebració
de sessions, deliberacions i presa d’acords es requerirà
l’assistència presencial o a distància del president o
presidenta i del secretari o secretària o en el seu cas de les
persones que els supleixin i d’un terç, almenys, dels seus
membres, inclòs el president, tot això sense perjudici d’altres
quòrums que s’hagin previst en aquest Reglament i, també,
excepte que les seves normes de funcionament n’estableixin
d’altres.»
6. Millorar de forma puntual, per tal de concretar la seva finalitat en el marc
d’una situació d’excepcionalitat que afecti al normal funcionament dels
òrgans col·legiats de l’Ajuntament de Reus, la redacció del primer paràgraf
in fine de l’article 102 del Reglament Orgànic Municipal que regula el
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lloc de celebració de les sessions del Ple, incorporant la següent
modificació (es ressalten en negreta les parts de text modificat):
«L’Ajuntament farà les sessions al Palau Municipal o a l’edifici habilitat
a l’efecte en cas de força major, prèvia resolució de l’Alcaldia. Les
celebrades en un altre lloc seran nul·les, sense perjudici del que
disposa l’article 93 d’aquest Reglament per als casos de
celebració de reunions a distància i per mitjans electrònics i
telemàtics vàlids.

Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
28/07/2020

En cas que, per motius de força major, s’hagin de celebrar en un lloc
diferent del Palau Municipal, s’avisarà la població amb els mitjans
adients disponibles que garanteixen que les persones que vulguin
assistir al Ple ho puguin fer.»
7. Millorar de forma puntual, per tal de concretar la seva finalitat en el marc
d’una situació d’excepcionalitat que afecti al normal funcionament dels
òrgans col·legiats de l’Ajuntament de Reus, la redacció de l’article 112.4
del Reglament Orgànic Municipal que regula el règim de votació
dels regidors i regidores, incorporant la següent modificació (es
ressalten en negreta les parts de text modificat):

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
28/07/2020

«4. Les regidores i regidors que gaudeixin del permís de maternitat o
paternitat, així com aquells que per raons de malaltia o accident
greus degudament justificats restin clarament impedits per assistir
personalment a la sessió podran exercir els seus drets a distància,
participant en el debat i votació dels assumptes a tractar a les
sessions plenàries mitjançant procediments telemàtics en el termes
que estableix l’article 93 d’aquest Reglament, sempre que
quedi garantit el sentit del vot i de la seva llibertat per emetre'l i es
tracti de votacions ordinàries o nominals públiques.»
8. Modificar, per tal de concretar la seva finalitat en el marc d’una situació
d’excepcionalitat que afecti al normal funcionament dels òrgans col·legiats
de l’Ajuntament de Reus, la redacció de l’article 125 del Reglament
Orgànic Municipal que regula el règim de convocatòries i sessions
dels òrgans col·legiats diferents al Ple, incorporant la següent
modificació (es ressalten en negreta les parts de text modificat):
«La convocatòria de les sessions dels òrgans col·legiats diferents al
Ple es realitzarà segons les seves normes de funcionament, i en cas
que no ho concretin s’aplicaran les normes establertes per al Ple de la
Corporació.
Es permet la celebració de reunions a distància, per mitjans
electrònics i telemàtics vàlids, en els termes i circumstàncies
que preveu l’article 93 d’aquest Reglament.»
9. Modificar la redacció de l’article 135 del Reglament Orgànic
Municipal que regula el règim jurídic del personal directiu, per tal
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d’adaptar-lo a la nova regulació prevista a l’article 306 del text refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC) incorporant la
següent modificació (es ressalten en negreta les parts de text modificat):

Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
28/07/2020

“L'Ajuntament pot dotar-se de llocs de treball en la modalitat de
personal directiu que s’inclouran en la plantilla de personal i en un
instrument d'ordenació diferenciat del de la relació de llocs
de treball, podent-se incorporar com un annex a aquesta. La
denominació i la determinació dels llocs directius hauran de ser
aprovats pel Ple de la Corporació, a proposta de l’alcalde o
l’alcaldessa, definint les seves funcions directives professionals,
tasques, posició del lloc de treball en l’estructura, relacions amb
altres llocs de treball, característiques o capacitats específiques,
competències i procediment per a la seva selecció.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
28/07/2020

Les bases específiques, per a la provisió dels llocs de treball en la
modalitat de personal directiu, determinaran el procediment per a la
seva selecció, que podrà ser, d’acord amb el que estableixin, entre
funcionaris o personal laboral de la pròpia Corporació o d’altres
administracions o entre professionals del sector públic o privat amb la
suficient experiència per al desenvolupament del càrrec. En tot cas,
els procediments de selecció i provisió del personal directiu
de l’Ajuntament han de complir els següents requisits:
a.- Exigir una formació específica de grau universitari o
de postgrau.
b.- Permetre acreditar i verificar que els/les persones
aspirants estant en possessió de les competències
professionals exigides.
La seva designació atendrà als principis de mèrit i capacitat i a
criteris d’idoneïtat i competència professional, i es portarà a terme
mitjançant
procediments
que
garanteixin
la
publicitat
i
la lliure concurrència.
El seu nomenament correspon a l’alcalde o alcaldessa, qui
haurà de donar compte al Ple de la Corporació en la primera
sessió que es celebri.
En l’exercici de les seves funcions, el personal directiu estarà
subjecte a avaluació, d’acord amb els criteris d’eficàcia i
eficiència, responsabilitat per la gestió i control de resultats
en relació als objectius que els hagin estat fitxats.
El personal directiu nomenat té dret a la inamovibilitat en el
lloc de treball, sempre que els resultats de l'avaluació de la
gestió duta a terme siguin satisfactoris, i a romandre en el
càrrec fins que, un cop finit el mandat en què hagi estat
nomenat, cessi el president o presidenta de la corporació que
l'havia nomenat. No obstant, el nou alcalde o alcaldessa pot,
discrecionalment, prorrogar el període d'exercici de les
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funcions directives per a un altre mandat, o bé convocar un
nou procediment de selecció i provisió del lloc de treball.
El nombre i les condicions retributives del personal directiu seran
públics.
La determinació de les seves condicions de treball no serà objecte de
negociació col·lectiva. Quan reuneixin la condició de personal laboral
estaran sotmesos a la relació de caràcter especial d’alta direcció i
quan siguin funcionaris de la Corporació restaran en servei actiu.
En tots els casos, estan sotmesos al règim d’incompatibilitats.”
Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
28/07/2020

10.Aprovar els annexos al ROM, relatius a la declaració de béns i
interessos i activitats dels membres de la Corporació.
11. Aprovar amb caràcter definitiu el text del nou Reglament Orgànic
Municipal de l’Ajuntament de Reus amb les modificacions abans
esmentades, de tal manera que restaria amb el redactat íntegre que
expressament s’incorpora a l’expedient.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
28/07/2020

12. Procedir a la publicació del present acord definitiu i el text íntegre amb
les modificacions al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, al Tauler
d’Edictes de la Corporació, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i a
un diari de premsa escrita.
13.Trametre a l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya, en
el termini de 15 dies hàbils, l’acord d’aprovació definitiva del reglament i la
còpia íntegra i fefaent d’aquesta.
14. El nou Reglament Orgànic Municipal entrarà en vigor, si escau, en el
termini de quinze dies hàbils a partir de l’endemà de la seva publicació
íntegra al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona.
Notificar el present acord al grup municipal de Cs de l’Ajuntament de Reus i a
l’OAC, i agrair les aportacions realitzades en el tràmit d’informació pública."
LA Sra. Flores exposa el tema 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), 3
vots en contra: (CS): Sra./Srs. García, López, Meléndez i 3 abstencions: (CUP)
Sres. Llorens, Fernàndez i Pàmies.
10. Seguretat, Convivència i Civisme. Aprovació inicial del Document
únic de protecció civil municipal (DUPROCIM) de l'Ajuntament de Reus.
"En el marc de la competència sobre protecció civil, l’activitat de planificació
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esdevé una de les actuacions bàsiques i més significatives, al costat d’altres
activitats com són les de previsió, prevenció, intervenció, rehabilitació,
informació i formació. Al respecte, la regulació dels instruments de planificació
s’han convertit en l’eina principal de l’acció pública en matèria de protecció
civil, amb la finalitat de cobrir les diverses situacions de risc que presenta la
realitat i oferir un marc territorial i orgànic adequat per a afrontar-les.

Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
28/07/2020

En aquest sentit, el Document únic de protecció civil municipal (DUPROCIM) és
el document que estableix el marc orgànic i funcional previst per un municipi,
amb l’objecte de prevenir i controlar els riscos sobre les persones i els béns, i
donar resposta adequada a les possibles situacions d’emergència que puguin
esdevenir al municipi de Reus.
L’objectiu del pla és identificar i avaluar els riscos, les accions i les mesures
necessàries per a la prevenció i el control dels riscos, així com regular les
mesures de protecció i altres actuacions a adoptar en cas d’emergència, en
harmonia amb les característiques i els trets definidors del municipi.
Vist el que disposa l’article 20.1 de la Llei 4/1997, de 20 de maig de protecció
civil de Catalunya, segons el qual els plans de protecció civil han de ser
elaborats segons una estructura de contingut homogènia, a l’efecte de la seva
integració, i alhora fixa el contingut mínim d’informació i les previsions que ha
de contenir.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
28/07/2020

Atès que l’estructura del DUPROCIM ha de seguir les directrius que prescriu el
Decret 155/2014, de 25 de novembre, pel qual s’aprova el contingut mínim per
a l’elaboració i l’homologació dels plans de protecció civil municipals i
s’estableix el procediment per a la seva tramitació conjunta.
Vist l’article 2 del Decret 155/2014, de 25 de novembre, relatiu als municipis
que han d’elaborar plans de protecció civil, entre els quals s’inclou Reus, així
com l’article 3 del decret esmentat, segons el qual:
“Els municipis que han d’elaborar plans de protecció civil d’acord amb
l’article anterior han de redactar el Document únic de protecció civil
municipal, per a la planificació de la protecció civil en l’àmbit del
municipi en el qual s’incloguin tots els riscos que afectin el municipi
d’acord amb els diferents plans i sobre la base de l’estructura establerta
a l’annex d’aquest Decret, sens perjudici del que estableixi la normativa
sobre centres i activitats afectades pels plans d’autoprotecció.”
Vist l’informe d’avaluació del Document únic de protecció civil municipal de
Reus (Baix Camp), emès pels Serveis Territorials de Protecció Civil a Tarragona,
pel qual es conclou que el Document únic de protecció civil del municipi de
Reus s’adapta en contingut i forma al model establert pel Decret 155/2014 de
25 de novembre, conté els mínims necessaris per funcionar correctament i que
es pot homologar.
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Atès que la proposta del Pla-Document únic de protecció civil municipal de
Reus s’ha sotmès a informe previ de la Comissió Municipal de protecció civil, en
els termes que preveu l’article 4.1 del Decret 155/2014, de 25 de novembre.
Vist l’informe referit a la presentació del Document únic de protecció civil de
Reus per a la seva aprovació per part del Ple de la Corporació, emès pel tècnic
d’emergències i protecció civil de l’Ajuntament de Reus.
Vist l’informe jurídic emès per la Secretaria General en el qual s’analitzen, des
de la vessant jurídica, el contingut i l’estructura del DUPROCIM.
Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
28/07/2020

Vista la proposta del Pla-Document únic de protecció civil municipal de Reus
que consta a l’expedient.
Vist que l’article 4.1 del Decret 155/2014, de 25 de novembre, prescriu que
l’aprovació dels plans municipals de protecció civil, mitjançant el Document
únic de protecció civil municipal, correspon al Ple de la Corporació, havent-se
de sotmetre l’aprovació inicial a període d’informació pública.
Atès que segons l’article 4.2 del decret esmentat, el Document únic de
protecció civil municipal s’ha de trametre a la Comissió de Protecció Civil de
Catalunya, per a l’homologació dels plans que pugui contenir, d’acord amb el
que estableixen la legislació en matèria de protecció civil i aquest Decret.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
28/07/2020

Per tot l’exposat, i amb el dictamen previ de la Comissió Informativa de Serveis
d’Hisenda i de Serveis Generals, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció
dels acords següents:
PRIMER: Aprovar inicialment el Document únic de protecció civil municipal de
l’Ajuntament de Reus, d’acord amb el que disposa l’article 4 del Decret
155/2014, de 25 de novembre, pel qual s’aprova el contingut mínim per a
l’elaboració i l’homologació dels plans de protecció civil municipals i s’estableix
el procediment per a la seva tramitació conjunta, redactat pels tècnics
d’aquesta corporació d’acord amb la normativa prevista en el decret esmentat.
SEGON: Sotmetre a informació pública el Document únic de protecció civil
municipal de l’Ajuntament de Reus, mitjançant anunci que es publicarà al
Butlletí Oficial de la Província de Tarragona (BOPT) i al tauler d’edictes de la seu
electrònica de l’Ajuntament de Reus, per un termini de 30 dies hàbils, per a la
formulació de reclamacions i/o al·legacions, d’acord amb el que disposa l’article
4.1 del Decret 155/2014, de 25 de novembre, pel qual s’aprova el contingut
mínim per a l’elaboració i l’homologació dels plans de protecció civil municipals
i s’estableix el procediment per a la seva tramitació conjunta."
La Sra. Vázquez exposa el tema i ES PRODUEIX DEBAT
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova amb 24 vots a favor: ((JxR): Sres./Srs.
Pellicer, Vilella, Pallarès, Caelles, Cuerba, Caballero, Monseny; (ERC): Sres./Srs.
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Llauradó, Recasens, Flores, Prats, Berasastegui, Subirats; (PSC-CP): Sres./Srs.
Martí, Martínez, Guaita, Marcos, Pozuelo i Fort; (CS): Sra./Srs. García, López,
Meléndez i (A): Sr. Rubio i Sra. Vázquez), i 3 abstencions: (CUP) Sres. Llorens,
Fernàndez i Pàmies.
11. Servei dAprovisionaments, Contractació i Patrimoni.- Aprovació del
plec de clàusules administratives i tècniques particulars que ha de
regir la licitació del servei de neteja de l'espai públic i recollida de
residus municipals, de gestió i manteniment de les deixalleries i de
gestió, manteniment i explotació de la planta de voluminosos de la
ciutat
Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
28/07/2020

"Vist que el Servei de Medi Ambient, en data 8 de juny de 2020, ha emès informe
de necessitats en el qual es posa de manifest la conveniència de licitar de nou la
contractació dels serveis de neteja de l'espai públic i recollida de residus
municipals, la gestió i el manteniment de les deixalleries i la gestió, manteniment
i explotació de la planta de voluminosos de la ciutat de Reus, de conformitat amb
el que disposa l'article 28 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic (LCSP).

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
28/07/2020

Vist que en l’esmentat informe es posa de manifest que es dóna compliment al
contingut de la Resolució 105/2020 (recurs N-2019-434), de 4 de març de 2020,
del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, la qual resulta del recurs
especial en matèria de contractació interposat per FOMENTO VALENCIA
MEDIOAMBIENTE, SL, contra el plec de clàusules administratives i tècniques
particulars de l’anterior licitació amb idèntic objecte contractual, que fou aprovat
per acord de Ple en sessió de data 25 d’octubre de 2019.
Vist que l’objecte contractual de la licitació de referència es divideix en els
següents lots:
Lot 1: Serveis de neteja de l’espai públic i serveis de recollida de residus.
Lot 2: Gestió i manteniment de les deixalleries.
Lot 3: Gestió, explotació i manteniment de la planta de voluminosos.
Lot 4: Integració tecnològica.
Vist que el valor estimat del contracte, de conformitat amb l’article 101 de la
LCSP, és de 149.599.890 euros (més l'IVA que li correspongui) segons el detall
següent:

Lot 1
Lot 2
Lot 3
Lot 4
Modificacions
(20%)

Anual
11.921.252
€
283.613 €
201.798 €
59.994 €

10 anys
119.212.520
€
2.836.135 €
2.017.980 €
599.940 €

2.493.331 € 24.933.315 €
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14.959.989
€

TOTAL

149.599.890
€

Vist que el pressupost base de licitació, de conformitat amb l’article 100 de la
LCSP, és el que es detalla a continuació:

Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
28/07/2020

Lot 1
Cost servei
neteja
Cost servei
recollida
Cost
personal
Costos
indirectes
Amortitzaci
ons
Despeses
generals

Lot 2
Cost servei
Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
28/07/2020

Lot 3
Cost servei

Lot 4
Cost servei
Amortitzaci
ons

5.424.911
€
2.485.733
€
1.253.864
€
88.993 €
1.665.038
€

Costos
estructu
ra 6%
325.495
€
149.144
€

Benefici
industri
TOTAL amb
al 2%
TOTAL
IVA 10%
IVA
108.498
€
5.858.904 € 585.890 € 6.444.794 €
49.715 € 2.684.592 € 268.459 €

2.953.051 €

75.232 € 25.077 € 1.354.173 € 135.417 €

1.489.591 €

5.340 €

1.780 €

96.112 €

9.611 €

99.902 € 33.301 € 1.798.241 € 179.824 €

105.723 €
1.978.065 €

119.658 €

7.179 €

2.393 €

129.231 €

12.923 €
142.154 €
SUBTOTA 13.113.377
L
€

262.605 €

15.756 €

5.252 €

283.613 €

28.361 €
SUBTOTA
L

186.850 €

11.211 €

3.737 €

201.798 €

30.300 €

1.818 €

606 €

32.724 €

25.250 €

1.515 €

505 €

27.270 €

11.543.201 692.592
€
€

230.864
€

311.975 €
311.975 €

20.180 €
SUBTOTA
L

221.978 €
221.978 €

6.872 €

39.596 €

5.727 €
32.997 €
SUBTOTA
L
65.993 €
12.466.657 1.246.666 13.713.323
€
€
€

Vist que és un contracte de serveis d’acord amb l’article 17 de la LCSP, i a
l’empara del qual es realitzaran prestacions directes a favor de la ciutadania,
conforme al que disposa l’article 312 de la LCSP.
Vist que el contracte tindrà una durada de 10 anys, per cadascun dels lots,
sense possibilitat de pròrroga, d’acord amb l'article 29 de la LCSP. La durada
del contracte s’ha fixat en funció de l’amortització de la maquinària, així com la
seva vida útil.
Vist que s’ha redactat el plec de clàusules administratives i tècniques
particulars que ha de regir la seva contractació amb caràcter ordinari, el qual

Aquest document ha estat signat electrònicament amb data 28/7/2020
L'autenticitat d'aquest document es pot comprovar a https://serveis.reus.cat/cve mitjançant el CVE: 202046AC6BDFFFFDC6B8B2C6E335E4CC3819879D1CB80728134320

defineix el conjunt de pactes i condicions definidores dels drets i les obligacions
de les parts del contracte, a l’empara de l’article 122 de la LCSP, els quals
s’han d’incorporar a l’expedient, de conformitat amb el que disposa l’article
116.3 del mateix Text legal.
Vist que procedeix utilitzar el procediment obert, subjecte a regulació
harmonitzada i amb varis criteris d’adjudicació, a l'empara dels articles 131,
156 i 158 de la LCSP.

Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
28/07/2020

Vist que de conformitat amb l'article 9.7 del Reial Decret 55/2017, de 3 de febrer,
pel qual es desplega la Llei 2/2015, de 30 de març, de desindexació de
l’economia espanyola, per als contractes amb un preu igual o superior a cinc
milions d’euros, l’òrgan de contractació ha d’incloure a l’expedient de
contractació un informe preceptiu valoratiu de l’estructura de costos, emès, en el
present cas, per la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de Catalunya.
Vist que en data 13 de març de 2019, el Ple de la Junta Consultiva de
Contractació Administrativa de Catalunya, va aprovar l’informe sobre l’estructura
de costos del servei de referència, en relació al Lot 1.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
28/07/2020

Atès que de conformitat amb l'article 117.2 i la Disposició addicional tercera,
apartat segon, de la LCSP, es tracta d’una contractació de tramitació anticipada
per la qual cosa l'execució del contracte resta condicionada a l'existència de
crèdit adient i suficient per finançar les obligacions derivades del contracte en
l'exercici pressupostari corresponent.
Vist l’informe del Cap de Serveis de Medi Ambient, l'informe de Secretaria i la
fiscalització prèvia per part de la Intervenció Municipal, a l’empara de l’article
116 i la disposició addicional tercera de la LCSP.
Vist el que estableix la Disposició addicional segona, apartats primer i segon,
de la LCSP, en virtut de la qual correspon al Ple la competència en matèria de
contractació per a aquest expedient.
En conseqüència es proposa l'adopció dels acords següents:
1. INICIAR expedient per a la contractació del servei de neteja de l'espai públic
i recollida de residus municipals, de gestió i manteniment de les deixalleries i de
gestió, manteniment i explotació de la planta de voluminosos de la ciutat de
Reus.
2. APROVAR la despesa corresponent a la licitació del servei de neteja de l'espai
públic i recollida de residus municipals, de gestió i manteniment de les
deixalleries i de gestió, manteniment i explotació de la planta de voluminosos de
la ciutat de Reus, amb un valor estimat del contracte és de 149.599.890 euros
(més l'IVA que li correspongui) i un pressupost base de licitació de 13.713.323
euros anuals (IVA inclòs).
3. APROVAR el plec de clàusules administratives i tècniques particulars que ha
de regir la licitació de l’esmentat servei.
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4. CONDICIONAR l’execució del contracte a l'existència de crèdit adient i
suficient per finançar les obligacions derivades del contracte en l'exercici
pressupostari corresponent.
5. PUBLICAR el corresponent anunci de licitació al Perfil del Contractant i al Diari
Oficial de la Unió Europea, d’acord amb el que estableix l’article 63, 135 i 156 de
la LCSP, atorgant el termini de 35 dies naturals per a la presentació de les
pliques, a comptar des de la data d’enviament de l’anunci de licitació a l’Oficina
de Publicacions de la Unió Europea."

Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
28/07/2020

La Sra. Caballero exposa el tema i ES PRODUEIX DEBAT
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova amb 15 vots a favor: ((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), 6 vots en contra: (CS): Sra./Srs. García, López, Meléndez i (CUP) Sres.
Llorens, Fernàndez i Pàmies) i 6 abstencions: (PSC-CP): Sres./Srs. Martí,
Martínez, Guaita, Marcos, Pozuelo i Fort.
Per cloure aquest punt es produeix la INTERVENCIÓ DE L’ALCALDE.
12. Oficina d'Habitatge. Proposta d'acord de creació del Consell
Municipal de l'Habitatge i aprovació inicial del seu reglament de
funcionament.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
28/07/2020

"Atès que la problemàtica entorn al dret del conjunt de la ciutadania d’accedir
a un habitatge digne té una gran transcendència social, i que les
administracions públiques tenen el deure de vetllar perquè aquest dret
reconegut per les lleis sigui dut efectivament a la pràctica en tots els casos.
Atès que l’Ajuntament de Reus fa anys que treballa activament en política
d’habitatge, en el marc de les competències municipals en la matèria i d’acord
amb les altres administracions públiques amb competències concurrents i els
actors socials relacionats amb el dret a l’habitatge en les seves diverses
vessants, havent creat en el seu moment l’Oficina d’Habitatge com a
departament específic per a gestionar les competències en aquest àmbit.
Atès que, en els tres darrers mandats municipals, s’havia creat una comissió
informativa especial de polítiques d’habitatge social, per tal d’afrontar aquesta
matèria amb el màxim consens dels diversos grups polítics municipals.
Atès que aquest mandat s’ha aprovat definitivament i ha entrat en vigor el
Reglament de Participació Ciutadana (RPC), publicat al BOPT de 10.10.2019,
que en el seu preàmbul expressa que «persegueix, com a objectius prioritaris,
millorar els canals i els mitjans de participació, així com mostrar tots els que la
legislació permet perquè la ciutadania pugui saber en tot moment amb quins
drets compta i com els pot exercir efectivament; pel que fa a l'activitat
administrativa, millorar la qualitat de les actuacions municipals i els serveis
públics; en referència al paper de la societat civil, reforçar una estructura
participativa estable i fomentar la cultura participativa tant dins com fora de
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l’administració, i perseguir un propòsit en benefici de tota la societat, que és
augmentar la qualitat democràtica».
Atès que, per a fer efectius els objectius de participació ciutadana en matèria
de política municipal d’habitatge, l’Ajuntament de Reus considera que cal
passar del consens polític que tradicionalment, com s’ha dit, s’havia cercat en
la matèria, al consens social, mitjançant la participació de la ciutadania i de les
entitats i moviments socials i els agents econòmics, socials i professionals
relacionats amb l’habitatge en la definició d’aquesta política, per a la qual cosa
es considera idònia la creació d’un òrgan estable de participació ciutadana, a
l’empara del que preveu el RPC.
Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
28/07/2020

Atesa la regulació dels òrgans estables de participació ciutadana que fa el RPC
en el seu capítol II (arts. 56 a 63), i, específicament, la fixació del contingut
mínim dels reglaments de funcionament d’aquests òrgans que conté l’art. 57.3
del RPC, i a l’empara de la competència que atorguen al Ple de l’Ajuntament els
arts. 22.2.d) i 49, apartats a) i c), de la LRBRL, i disposicions concordants.
Per tot l’exposat, es proposa al Ple de l’Ajuntament, previ dictamen de la
Comissió Informativa de Serveis de Territori i Urbanisme, l’adopció dels
següents acords:
"Primer.- Aprovar la creació del Consell Municipal de l’Habitatge com a òrgan
estable de participació ciutadana.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
28/07/2020

Segon.- Aprovar inicialment la proposta de Reglament de funcionament del
Consell Municipal de l’Habitatge.
Tercer.- Sotmetre la proposta de reglament inicialment aprovada a informació
pública i audiència als interessats per un termini de 30 dies, per a la
presentació de reclamacions i suggeriments. En el cas que no se’n presentin,
s’entendrà definitivament aprovat l’acord d’aprovació inicial."
Explica el tema la Sra. Berasategui i ES PRODUEIX DEBAT
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per unanimitat.
13. Oficina d'Habitatge. Proposta d'annex a l'Addenda de pròrroga per
a lany 2020 del Conveni de col·laboració relatiu a l'Oficina Local
d'Habitatge, en relació amb la tramitació dels ajuts per a a contribuir
a minimitzar 'limpacte econòmic i social del Covid-19 en els lloguers
de l'habitatge habitual.
"Atès que en data 06/03/2019 es va formalitzar el conveni de col·laboració
entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Reus, relatiu a
l’Oficina d’Habitatge d’aquest municipi que tenia per objecte establir els
termes i les condicions de la col·laboració entre les parts per tal de facilitar a la
ciutadania la proximitat de la gestió dels serveis d’habitatge en el territori, en
el marc del Pla per al dret a l’habitatge aprovat per Decret 75/2014, de 27 de
maig.
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Atès que en data 04/03/2020 es va formalitzar l’addenda de pròrroga del
conveni esmentat per a l’any 2020.
Atès que el Reial Decret Llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten
mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per fer front a
l'COVID-19 estableix determinades mesures per pal·liar aquesta situació. Dins
d’aquestes mesures, l’article 10 preveu incorporar en el Pla Estatal d’Habitatge
2018-2021, regulat al Reial Decret 106/2018, de 9 de març, un nou programa
d’ajuts, per contribuir a minimitzar l’impacte econòmic i social del COVID19, en
els lloguers d’habitatge habituals.
Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
28/07/2020

Atès que l’Ordre TMA/336/2020, de 9 d'abril, per la qual s'incorpora, substitueix
i modifiquen sengles programes d'ajuda de el Pla Estatal d'Habitatge 20182021, incorpora de forma immediata al Pla Estatal d'Habitatge 2018-2021 el
nou programa d' ajuts per a contribuir a minimitzar l'impacte econòmic i social
de l'COVID-19 en els lloguers d'habitatge habitual.
Atès la RESOLUCIÓ TES/1047/2020, de 12 de maig, del president de l’Agència
de l’Habitatge de Catalunya estableix les condicions d'accés als ajuts per a
contribuir a minimitzar l’impacte econòmic i social del COVID-19 en els lloguers
de l’habitatge habitual.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
28/07/2020

L’objecte d’aquesta resolució és la concessió d'ajuts al lloguer, mitjançant
adjudicació directa, les persones arrendatàries d'habitatge habitual, que com a
conseqüència de l'impacte econòmic i social del COVID-19, tinguin problemes
transitoris per atendre el pagament parcial o total del lloguer.
Vista la proposta d’annex a l’Addenda de pròrroga per a l’any 2020 del Conveni
de col·laboració relatiu a l’Oficina Local d’Habitatge, en relació amb la
tramitació dels ajuts per a a contribuir a minimitzar l’impacte econòmic i social
del Covid-19 en els lloguers de l’habitatge habitual.
Atès que els acords preveuen:
1. Que l’Oficina d’Habitatge de l’Ajuntament de Reus tramitarà els expedients
de la nova línia d’ajuts al lloguer regulats en la Resolució TES/1047/2020, de
12 de maig, en el marc de l’addenda de pròrroga de data 04/03/2020 al
conveni per a l’any 2020.
2. Que l’Agència de l’Habitatge de Catalunya compensarà econòmicament la
tasca desenvolupada per l’oficina per a la gestió dels esmentats ajuts
extraordinaris, a raó de 50€ per cada expedient tramitat.
3. Aquesta contraprestació econòmica no es veurà limitada per l’aportació
màxima que s’ha fixat en el pacte segon de l’addenda de pròrroga del conveni
per a l’any 2020.
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Per tot l’exposat, es proposa al Ple de l’Ajuntament, previ dictamen de la
Comissió Informativa de Serveis de Territori i Urbanisme, l’adopció dels
següents acords:
Primer. Aprovar la proposta d’annex a l’Addenda de pròrroga per a l’any 2020
del Conveni de col·laboració relatiu a l’Oficina Local d’Habitatge, en relació amb
la tramitació dels ajuts per a a contribuir a minimitzar l’impacte econòmic i
social del Covid-19 en els lloguers de l’habitatge habitual.»
Explica el tema la Sra. Pallarès i ES PRODUEIX DEBAT.
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per unanimitat.
Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
28/07/2020

A les 14:22 hores, la presidència fa un recés en la sessió del Ple. A les 15:00
hores, es reinicia la sessió amb els següents temes.
PROPOSTES DELS GRUPS MUNICIPALS
14. Proposta de resolució del GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS DE REUS
(CS) contra la intervenció de l’estalvi dels municipis per part del
Govern de l’Estat.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
28/07/2020

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 Covid-19 nos ha hecho modificar no sólo nuestros hábitos cotidianos sino
nuestro modo de entender la sociedad. Cualquier persona puede entender que
esta pandemia mundial nos va a llevar a una crisis socio-económica sin
precedentes y los datos auguran que así será.
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) contempla dos
posibles escenarios: ambos, con apertura económica a mediados de mayo- que
es optimista con los diferentes ritmos o fases de desescalada y los planes
cambiantes del actual Gobierno – uno, sin que sea necesario volver a encerrar
un mes más a la población por un rebrote duro del virus en otoño (escenario 1)
y otro, en el que haya que añadir más tiempo de encierro en septiembre de
producirse el mencionado rebrote del SARS-CoV-2 (escenario 2).
En la evolución del PIB, la AIReF contempla que en 2020 el PIB caerá entre el
8,9% y el 11,7%, con un crecimiento en 2021 de entre el 4,6% y el 5,8%. Por su
parte, el Gobierno estima una caída del 9,2% en 2020 y una subida del 6,8% en
2021. Es decir, la AIReF, en el mejor de los casos, contempla una caída en 2020
similar a la del Gobierno, pero en su escenario más duro contempla una
recesión 2,5 puntos superior a la cifra del Ejecutivo. Al mismo tiempo, la AIReF
no espera un rebote tan importante limitando al 5,8% el crecimiento de 2021
en el mejor de los casos, un punto menos que la del Gobierno, que en el
escenario 1 de la AIReF llega a ser 2,2 puntos inferior.El último día de abril el
Gobierno de Sánchez enviaba a Bruselas la actualización del Programa de
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Estabilidad para los años 2020 y 2021, donde decía que “España crecía de
manera robusta y equilibrada antes de la llegada de la enfermedad y que todo
hacía indicar que la recuperación sería fuerte, en uve asimétrica”, según
Calviño. Como es obvio, estos datos actualmente no son válidos.

Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
28/07/2020

Actualmente nos encontramos con una situación económica que generará un
mayor número de parados al previsto por el Gobierno, que dejaba la tasa de
paro en un 19% en 2020 y en el 17,2% en 2021, y por el efecto de la renta
mínima permanente aprobada que podría llegar a los 17.000 millones de euros
anuales, según se puede estimar desde la cifra que en junio de 2019 publicó
José Luís Escrivá cuando presidía dicho organismo, aunque ahora ha dicho que
serán sólo 3.000 millones. Esto produce un falseamiento de datos del paro que
generará un mayor gasto social y no solucionará la débil economía española.
La realidad según muchos expertos es que el paro superará el 30%,
provocando una caída de la recaudación del IRPF. A estos datos hay que
sumarle que en los tres meses del estado de alarma el gobierno no ha pagado
a buena parte de los trabajadores que están en situación de ERTES.
Sin lugar a dudas tenemos que ayudar a nuestra sociedad pero con medidas
efectivas que no sean falsas ni populistas que generen una mayor crisis. Los
ayuntamientos son las instituciones más cercanas a la ciudadanía y los que
más están actuando con sus propios medios humanos, materiales y
económicos a rescatar a la población.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
28/07/2020

El Gobierno del Estado es garante de nuestra Constitución y como tal, debe de
respetar el artículo 137 “El Estado se organiza territorialmente en municipios,
en provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan. Todas
estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos
intereses.” El artículo 140 “La Constitución garantiza la autonomía de los
municipios (...).”
El carácter complejo del Estado español, a raíz de las previsiones de la
Constitución obliga a concretar el concepto. Es lo que ya ha hecho el Tribunal
Constitucional, el cual en su STC 4/1981 de 2 de febrero de 1981 (F.J. 3) ha
afirmado: "Ante todo, resulta claro que la autonomía hace referencia a un
poder limitado. En efecto, autonomía no es soberanía, y aún este poder tiene
sus límites y, dado que cada organización territorial dotada de autonomía es
una parte del todo, en ningún caso el principio de autonomía puede
oponerse al de unidad, sino que es precisamente dentro de éste donde
alcanza su verdadero sentido, como expresa el art. 2 de la Constitución.”
La doctrina del TC enfatiza el carácter de la autonomía local, en cuanto derecho
a participar en la gestión de los intereses respectivos de estas comunidades,
matizando en su STC 170/89 de 19 de octubre, que: "...sería contrario a la
autonomía municipal una participación inexistente o meramente simbólica que
hiciera inviable la participación institucional de los Ayuntamientos." Por lo cual,
el Gobierno de España debe de hacer posible que los Ayuntamientos dispongan
de todos los recursos económicos para hacer frente a la crisis provocada por el
Covid-19.
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El Gobierno autorizó a las entidades locales para la movilización del 20% del
superávit acumulado para medidas de refuerzo ante la crisis. Este ahorro de los
municipios viene de la Ley de Estabilidad Presupuestaria de 2012 y podría
superar los 11.000 millones de euros. El temor de los alcaldes es que el
Gobierno de PSOE y Podemos pretenda hacerse con este dinero y no dejar a los
ayuntamientos disponer de él. Tanto es así que numerosas poblaciones de
España han hecho un frente común contra la intervención de sus ahorros por
parte del Gobierno central, poblaciones donde gobiernan todos los colores
políticos.

Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
28/07/2020

Por todo lo anterior, el Grupo Municipal de Ciudadanos de Reus propone
adoptar los siguientes
ACUERDOS:
Primero. Exigir al Gobierno de España que agilice y aumente el porcentaje del
superávit acumulado de los ayuntamientos que pueden gastar para tomar
medidas enfocadas a la ayuda de la economía local tanto de las familias como
de las empresas.
Segundo. Reclamar al Gobierno del Estado que no sustraiga el superávit
acumulado de los ayuntamientos.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
28/07/2020

Tercero. Dar traslado del resultado de esta Propuesta de resolución mediante
los medios de información pública municipal a los vecinos de Reus.
Cuarto. Dar traslado de estos acuerdos al Ministerio de Hacienda, al Gobierno
de España, al Congreso de los Diputados y al Senado."
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova amb 18 vots a favor: ((JxR): Sres./Srs.,
Pellicer, Vilella, Pallarès, Caelles, Cuerba, Caballero, Monseny; (ERC): Sres./Srs.
Llauradó, Recasens, Flores, Prats, Berasastegui, Subirats; (CS): Sra./Srs. García,
López, Meléndez i (A): Sr. Rubio i Sra. Vázquez) i 9 abstencions: ((PSC-CP):
Sres./Srs. Martí, Martínez, Guaita, Marcos, Pozuelo i Fort i (CUP) Sres. Llorens,
Fernàndez i Pàmies.)
15. Proposta de resolució del GRUP MUNICIPAL ERC per regularitzar
les persones que es troben en situació irregular a l’Estat espanyol.
"La crisi de la Covid19 ha fet emergit la situació de moltes persones que no han
pogut regularitzar la seva situació administrativa i que, malgrat això, estan
duent a terme tasques que s’han evidenciat imprescindibles, com ara les
tasques de cures i els treballs domèstics. Això ha fet aflorat que la nostra
societat i l’estat del benestar d’un sector de la població es sustenta i és
possible gràcies a la implicació i treball d’aquestes persones que no poden
optar a la protecció d’un contracte laboral i que no tenen, així, cap possibilitat
de poder contribuir i exercir els drets i obligacions de ciutadania d’una societat
democràtica.
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Són aquelles persones que tampoc no han estat incloses en el “nadie se va a
quedar atrás”. Les exigències d’una llei d’estrangeria que mereix, si no la seva
derogació, sí un canvi substantiu, les està perpetuat en una situació de
vulnerabilitat sense proporcionar-los opcions reals d’incorporació a la plena
ciutadania, ni eines d’autonomia personal en la construcció del seu projecte
vital. I tampoc estan podent accedir als ajuts i iniciatives que s’han articulat
per fer front a les conseqüències de la Covid19 i tornen a quedar fora del
sistema, a mercè de l’economia submergida i exposades a situacions
d’explotació, sense protecció social ni legal, fent plenament vigent el lema “qui
cuida les que cuiden?”.

Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
28/07/2020

Aquesta situació que fomenta i dona cobertura a l’economia submergida afecta
evidentment les persones individuals que l’estan patint en primera persona i
que els coarta l’exercici dels seus drets fonamentals, però afecta la societat en
el seu conjunt, en l’economia, amb sous baixos que influencien en la
regularització del mercat laboral, amb la impossibilitat de contribuir a la
seguretat social i que les condemna a no poder regularitzar administrativament
la seva situació.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
28/07/2020

S’ha treballat conjuntament amb Reus Refugi, col·lectiu que es fa ressò de la
campanya per la regularització i que des de l'arribada de persones refugiades a
Reus treballa perquè tinguin acollida en diversos contextos de la ciutat. I,
coincidint amb el diagnòstic, valorem que és necessari i urgent la regularització
de les persones que es troben en aquesta situació sense els condicionants de
la llei d’estrangeria perquè puguem abordar conjuntament les conseqüències
sanitàries, socials i econòmiques que estem afrontant i que haurem d’afrontar
amb la crisi de la Covid.
Proposem:
1. Que l’Ajuntament de Reus s’adhereixi a la campanya #regularizaciónYA.
2. Que l’Ajuntament promogui, conjuntament amb les institucions
supramunicipals, mesures que afavoreixin la regularització extraordinària
urgent de les persones en situació administrativa irregular.
3. Que aquests acords es comuniquin a les institucions supramunicipals i al
govern de l’Estat.»
Exposa la proposta la Sra. Flores 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:
Sotmés el punt 1 de la la proposta a votació, es rebutja amb 9 vots a favor:
(ERC): Sres./Srs. Llauradó, Recasens, Flores, Prats, Berasastegui, Subirats i
(CUP) Sres. Llorens, Fernàndez i Pàmies.) 13 vots en contra: ((JxR): Sres./Srs.,
Pellicer, Vilella, Pallarès, Caelles, Cuerba, Caballero, Monseny i (PSC-CP):
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Sres./Srs. Martí, Martínez, Guaita, Marcos, Pozuelo i Fort) i 5 abstencions: (CS):
Sra./Srs. García, López, Meléndez i (A): Sr. Rubio i Sra. Vázquez.
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; (CUP) Sres. Llorens,
Fernàndez i Pàmies i (A): Sr. Rubio i Sra. Vázquez) i 3 abstencions: (CS):
Sra./Srs. García, López, Meléndez.

Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
28/07/2020

Sotmés el punt 3 de la proposta a votació, s'aprova amb 24 vots a favor: ((JxR):
Sres./Srs. Pellicer, Vilella, Pallarès, Caelles, Cuerba, Caballero, Monseny; (ERC):
Sres./Srs. Llauradó, Recasens, Flores, Prats, Berasastegui, Subirats; (PSC-CP):
Sres./Srs. Martí, Martínez, Guaita, Marcos, Pozuelo i Fort; (CUP) Sres. Llorens,
Fernàndez i Pàmies i (A): Sr. Rubio i Sra. Vázquez) i 3 abstencions: (CS):
Sra./Srs. García, López, Meléndez.
MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
16. Moció del GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS DE REUS (CS) per
preservar i fer efectiva la conciliació laboral i la reducció de la bretxa
salarial provocada per la crisis de la COVID-19.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
28/07/2020

“La vuelta a la "nueva normalidad" supone un problema de conciliación entre la
vida laboral y familiar sin precedentes, con las escuelas y guarderías con
estrictas limitaciones impuestas en el número de alumnos que podrán acceder
presencialmente a estos centros, para la adopción de las necesarias medidas
sanitarias e higiénicas.
La perspectiva de conciliación en las semanas y meses que vienen no es nada
esperanzadora, y las principales perjudicadas serán las madres, ya que
desgraciadamente todavía son las mujeres las que mayoritariamente asumen
las tareas de cuidado siendo la corresponsabilidad todavía una utopía. No
olvidemos que en pleno S. XXI las mujeres aún tienen problemas para conciliar
la vida laboral y familiar ya que sólo el 4% de los padres piden reducción de
jornada por paternidad.
En estas circunstancias la "desescalada" puede conllevar que muchas madres
tengan que elegir entre su carrera profesional y el cuidado de los hijos y esta
situación podría ocasionar un retroceso en los tímidos avances conseguidos
para reducir la brecha de género.
Tampoco debemos olvidar que vivimos en un país donde la conciliación se
apoya estructuralmente en la ayuda familiar de los mayores, un colectivo muy
golpeado por el COVID-19, y que a pesar de los evidentes riesgos de contagio
habrá personas que no tendrán otro remedio que recurrir a los abuelos ante la
alternativa de perder el trabajo y no llegar a fin de mes.
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La conciliación, sin embargo, tiene muchas vertientes y es necesario abordarla
desde factores diferentes con el fin de trabajar conjuntamente: el de las
administraciones públicas, el del mundo empresarial y el entorno social.
Tenemos conocimiento de que en Reus las guarderías municipales estarán
cerradas los meses de junio y julio, y ello imposibilita la conciliación familiar y
laboral.
Por todo lo anterior, el Grupo Municipal de Ciudadanos de Reus propone
adoptar los siguientes
ACUERDOS:
Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
28/07/2020

Primero. Instar al Ayuntamiento de Reus a que abra las guarderías municipales
en función del número de familias que quieran seguir llevando a sus hijos a la
guardería en los meses de junio y julio.
Segundo. El Ayuntamiento de Reus continuará participando activamente en
sensibilizar, informar, promover e incentivar a las empresas el teletrabajo en
todas las tareas que lo permitan, medida recogida en el artículo 34.8 del
Estatuto de los Trabajadores (ET), como opción satisfactoria para las dos partes
y para adaptarse a la "nueva normalidad". Además de valorar otras opciones
de conciliación laboral: como la adaptación del horario, reducción de jornada,
permiso retribuido.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
28/07/2020

Tercero. El Ayuntamiento de Reus solicitará al Departamento de Trabajo,
Asuntos Sociales y Familia con el Departamento de Conocimiento y Empresa la
coordinación con el fin de habilitar un teléfono de asesoramiento e información
para empresas y trabajadores para asegurar que ningún trabajador tenga que
renunciar al trabajo por la falta de medidas y políticas públicas de conciliación.
Cuarto. Solicitar a la Generalidad de Cataluña un plan específico y urgente, con
acciones y medidas concretas y reales de conciliación para trabajadores con
hijos o con tareas de cuidados con el objetivo de hacer efectiva y real la
conciliación de la vida profesional y familiar debido a las consecuencias
socioeconómicas de la crisis de la Covid-19.
Quinto. Dar traslado del resultado de esta moción a los medios de
comunicación públicos municipales (web, prensa municipal, radio y televisión
pública municipal, etc.) para que hagan difusión de su contenido a los vecinos
de este municipio.
Sexto. Dar traslado de estos acuerdos a la Generalitat de Cataluña, al
Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia y al Departamento de
Conocimiento y Empresa."
Exposa el tema la Sra. Garcia i ES PRODUEIX DEBAT.
Sotmesa la proposta a votació, és rebutjada amb 9 vots a favor: ((PSC-CP):
Sres./Srs. Martí, Martínez, Guaita, Marcos, Pozuelo i Fort i (CS): Sra./Srs. García,
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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.
17. Moció del GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT
POPULAR (CUP) per la dignificació de les tasques de cures i per la
millora de les condicions de trebal de les treballadores del Servei
d’Atencio Domiciliària.

Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
28/07/2020

“Arran de l’epidèmia de la Covid-19 i les conseqüències que ha tingut vers la
gent gran, les tasques de cures i totes aquelles professions relacionades amb
aquest àmbit han estat en el punt de mira de moltes administracions i han
obert la veda pel que fa a la seva revalorització tant a nivell econòmic com de
formació. En aquest sentit, el Servei d’Atenció Domiciliària (d’aquí en endavant
SAD) n’és un petit exemple.
El SAD és un servei d’atenció directa amb les persones, está relacionat amb les
tasques de cures i, a més, és un servei 100% feminitzat i, el dia a dia ens
evidencia que aquells llocs de treball relacionats amb les tasques de cures,
majoritàriament ocupats per les dones, solen tenir un alt grau de precarització.
En relació amb aquesta realitat, fa pocs dies que el Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies ha posat en marxa un paquet de mesures de suport a
les treballadores de les cures i la llar.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
28/07/2020

El SAD, a Reus, es gestiona des del grup SAGESSA (Grup d’Assistència Sanitària
i Social) -entitat de titularitat pública, propietat de l’Ajuntament de Reusdedicada a la promoció dels serveis assistencials. Si bé que per la Candidatura
d’Unitat Popular, la gestió directa d’aquest servei seria la millor opció ja que
permetria una relació sense intermediaris i bilateral amb la Regidoria de
Benestar, el fet que sigui una empresa municipal de caràcter públic també
hauria de servir per oferir una bona qualitat del servei, la dignificació de les
condicions de les treballadores i un pas més en la protecció del sector de les
cures que no s’ofereix des del SAD a Reus.
Actualment, les condicions laborals de les dones que treballen en aquest servei
no són gens bones ja que poques dones arriben a un contracte de mitja jornada
i la gran majoria tenen contractació per hores. Aquesta mesura condiciona la
qualitat del servei en els dos sentits: si no hi ha una dignificació de la tasca, les
professionals no veuen la importància de la seva feina vers les persones
usuàries (la majoria són persones grans) i aquestes no reben un bon servei ja
que deixa de tenir el caràcter preventiu, rehabilitador i educatiu que hauria de
tenir.
Per tant, la Candidatura d’Unitat Popular de Reus presenta els següents
acords:
Primer.- Que el Ple de l’Ajuntament de Reus, constituït com a Junta General de
l’Empresa SAGESSA, plantegi al Consell d’Administració de Sagessa i al
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Patronat de la FES (la recent constituïda Fundació Educativa i Social) un pla de
transició cap a la gestió directa del SAD des de la Regidoria de Benestar de
l’Ajuntament de Reus.
Segon.- Que el Ple de l’Ajuntament de Reus, constituït com a Junta General de
l’Empresa SAGESSA, plantegi una nova política de remuneració económica per
a les treballadores del SAD mentre no es plantegi aquesta opció que plantegi
un salari mínim partint de la jornada mínima de 4 hores per tal de suprimir la
contractació per hores.

Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
28/07/2020

Tercer.- Que es traslladin els acords anteriors als Consells d’Administració de
SAGESSA I el Patronat de la Fundació FES.”
Exposa el tema la Sra. Llorens 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:

Signat electrònicament
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Sotmés el punt 1 de la proposta a votació, és rebutjat amb 3 vots a favor: (CUP)
Sres. Llorens, Fernàndez i Pàmies, 21 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, Pozuelo i Fort i (A): Sr. Rubio i Sra. Vázquez)i 3
abstencions: (CS): Sra./Srs. García, López, Meléndez.
Sotmés el punt 2 de la proposta a votació, és rebutjat amb 12 vots a favor:
((PSC-CP): Sres./Srs. Martí, Martínez, Guaita, Marcos, Pozuelo, Fort; (CS):
Sra./Srs. García, López, Meléndez i (CUP) Sres. Llorens, Fernàndez i Pàmies) i 15
vots en contra: ((JxR):Sres./Srs. Pellicer, Vilella, Pallarès, Caelles, Cuerba,
Caballero, Monseny; (ERC): Sres./Srs. Llauradó, Recasens, Flores, Prats,
Berasastegui, Subirats; i (A): Sr. Rubio i Sra. Vázquez).
Sotmés el punt 3 de la proposta a votació, és rebutjat amb 12 vots a favor:
((PSC-CP): Sres./Srs. Martí, Martínez, Guaita, Marcos, Pozuelo, Fort; (CS):
Sra./Srs. García, López, Meléndez i (CUP) Sres. Llorens, Fernàndez i Pàmies) i 15
vots en contra: ((JxR): Sres./Srs. Pellicer, Vilella, Pallarès, Caelles, Cuerba,
Caballero, Monseny; (ERC): Sres./Srs. Llauradó, Recasens, Flores, Prats,
Berasastegui, Subirats; i (A): Sr. Rubio i Sra. Vázquez).
18. Moció del GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT
POPULAR (CUP) per a la creació d’una Comissió especial de Treball de
Barris.
"La política de convivència als barris de la ciutat hauria de basar-se en
polítiques que faciliten la dinamització social, econòmica i cultural. Això passa
per generar dinàmiques pròpies de barri on els diferents agents socials, les
comunitats veïnals i el ric teixit existent a la nostra ciutat, sigui no només el
subjecte protagonista sinó el responsable de pensar i liderar aquesta
dinamització.
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La lògica centrista de la nostra ciutat fa que els barris, tot i no estar
geogràficament allunyats del centre neuràlgic i comercial, es trobin totalment
fora de les dinàmiques més actives, i aquest fet genera greuges que sovint
s’identifiquen quan el marge d’actuació és mínim. Les conseqüències, però, són
-i poden ser- molt greus.
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Des de la CUP sempre hem considerat que és molt necessari desenvolupar els
plans comunitaris, espais on hi participen professionals del sector social, els
cossos de seguretat i les comunitats veïnals entre d’altres, permetent una
perspectiva suficient per treballar de forma satisfactòria. També hem insistit en
la creació d’un Consell Municipal de Barris que permeti fer una lectura
compartida dels problemes comuns i, en conseqüència, de les possibles
estratègies i solucions. Per últim, en casos d’urgència, hem proposat taules
específiques de barri per resoldre situacions crítiques.
La negativa del govern és injustificable, encara més ho és voler solucionar els
problemes amb la presència de més policies als carrers, més càmeres de
vigilància, una ordenança de civisme absurda, racista i classista o una nova
regidoria que, fins el moment, no ha demostrat ser útil ni ha presentat informes
de treball.
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El debat actual n’és una prova. Considerem que s’ha d’aprofitar la riquesa
social del municipi, que s’ha de poder buscar una solució que parteixi d’un
anàlisi compartit, unes propostes que vagin a l’arrel del problema i evitin,
sobretot, l’estigma de determinats barris i, el que és pitjor, comunitats.
L’experiència viscuda a altres municipis en són un bon exemple que no
hauríem d’ignorar.
Per tots aquests motius, la Candidatura d'Unitat Popular, proposa al Ple
l'adopció del següent acord:
Primer.- Creació d’una Comissió Especial de Treball de Barris.»
Exposa el tema el Sr. Fernández i ES PRODUEIX DEBAT.
Sotmesa la proposta a votació, és rebutjada amb 12 vots a favor: ((PSC-CP):
Sres./Srs. Martí, Martínez, Guaita, Marcos, Pozuelo, Fort; (CS): Sra./Srs. García,
López, Meléndez i (CUP) Sres. Llorens, Fernàndez i Pàmies) i 15 vots en contra:
((JxR): Sres./Srs. Pellicer, Vilella, Pallarès, Caelles, Cuerba, Caballero, Monseny;
(ERC): Sres./Srs. Llauradó, Recasens, Flores, Prats, Berasastegui, Subirats; i (A):
Sr. Rubio i Sra. Vázquez).
En aquest moment, s’absenta de la sessió el Sr. Meléndez.
Per cloure aquest punt es produeix la INTERVENCIÓ DE L’ALCALDE en relació
amb aquesta Moció.
19. Moció del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE
CATALUNYA – CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP) per a la
implantació d’accions de desenvolupament comunitari al Barri de La
Sardana que fomentin la convivència i la cohesió social.
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"El barri de la Sardana sempre s’ha caracteritzat per ser un barri acollidor i
solidari. Un barri que disposa de tots els serveis que els veïns veïnes poden
necessitar: és a pocs minuts del centre urbà, disposa de transport públic,
comerços, escoles, aparcament i altres serveis que el fan un bon lloc per
treballar i viure amb qualitat.
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Però, darrerament, els veïns s’han mostrat molt preocupats per l’augment dels
disturbis, baralles i inseguretat, problemes agreujats els darrers temps per un
major ús de l’espai públic i de les terrasses dels bars existents, que tot i
demostrar una certa bona salut de l’oferta i dinamisme urbà, suposa alhora un
repte per a la convivència veïnal. La situació reclama molta pedagogia a l’hora
de compatibilitzar l’activitat en terrasses amb l’ús social dels espais, complir
horaris, usos, etc.
El passat mes de novembre, aquest grup municipal proposava al Ple que
l’Ajuntament iniciés el desplegament de la policia de proximitat, amb patrulles
estables a cada barri de la ciutat; realitzés una diagnosi dels punts de la ciutat
on hi ha més conflictes relacionats amb l’incivisme i la inseguretat, i que es
recuperés la figura dels agents de convivència per tal de treballar a peu de
carrer, des de la pedagogia i la cerca de la implicació de la ciutadania,
realitzant una feina proactiva, especialment, als llocs que puguin ser més
conflictius, perquè tota la ciutadania pugui gaudir de l’espai públic.
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La proposta, que va ser rebutjada pel govern, naixia després de reiterades
queixes veïnals d’inseguretat i d’incivisme en diferents punts de la ciutat que
posen en evidència l’existència de diversos punts que requereixen d’una
actuació urgent per part del govern. Robatoris, ocupacions, baralles al carrer,
crema de contenidors, sorolls fins a altes hores de la matinada alerten d’una
situació que cal gestionar i corregir.
El que succeeix al barri de la Sardana demostra que no n’hi ha prou amb
aixecar actes policials per combatre la inseguretat i l’incivisme. S’ha d’anar
més enllà i fer un treball constant per garantir la convivència i frenar de socarel la deterioració de la convivència al barri, abans no sigui més greu. Les
associacions de veïns estan realitzant una gran tasca en aquest sentit, però no
ho poden fer-ho tot soles. I els veïns i veïnes a títol individual, tampoc.
Cal una actuació integral i amb programes específics que, a més d’accions en
matèria de seguretat, inclogui accions socials, econòmiques i campanyes de
foment del civisme orientades a promoure canvis d’actituds i fomentar el bon
veïnatge. Els plans comunitaris del barri Gaudí o el de Sant Josep Obrer, Mas
Pellicer i Mas Abelló, són exemples reeixits, que demostren que frenar la
deterioració de la convivència i la guetització de certs col·lectius és possible.
En aquests barris es desenvolupen polítiques públiques de cohesió social, per
les seves característiques especials, ja que hi convergeixen tot un seguit de
dèficits socioeconòmics que poden donar lloc a una fractura social i/o exclusió
social.
Els plans de desenvolupament comunitari són una de les eines que permeten
aprofundir en polítiques socials actives i afrontar els reptes d’una determinada
zona de la ciutat amb certes problemàtiques. Es tracta de crear una estratègia
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d'intervenció social i territorial, amb la implicació del teixit associatiu,
col·lectius veïnals, agents socials i econòmics, serveis i administració per donar
respostes concretes a la població.
Ha arribat el moment que l’Ajuntament de Reus revisi tot allò que fa per
garantir les condicions per a una convivència de qualitat al barri de la Sardana
i, això, inclou programes específics per a la transformació i millora del barri i de
les condicions de vida de les persones que hi viuen i hi treballen.
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Cal promoure la progressió de les persones, tant a nivell individual com
comunitari, mitjançant iniciatives que afavoreixin el desenvolupament social;
donar respostes a les noves necessitats impulsant polítiques de prevenció;
facilitar als col·lectius amb més desavantatge social una major integració per
tal d’evitar la fractura social. I, sobretot, cal generar activitats per al foment de
la cohesió social.
Cal treballar aspectes com l’educació, la formació, la salut, la inserció social, el
respecte a l’entorn i als espais urbans, l’activitat cultural, esportiva i de lleure,
la participació ciutadana, l’educació en valors, etc. I tenir especialment cura de
determinats col·lectius: dones, nouvinguts, infància, joves, aturats, gent gran,
minories ètniques, els sectors de població més desfavorits i en risc d’exclusió,
si no es duen a terme polítiques de prevenció de manera urgent.
Promoure canvis d’actituds i frenar la deterioració de la convivència al barri és
possible. Els veïns ho reclamen i l’ ajuntament té una important eina a la mà
per donar-los resposta.
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Per tot l’exposat, el grup municipal del PSC proposa els següents ACORDS:
1.- Que el govern municipal estudiï impulsar un Pla comunitari al barri de la
Sardana, o la planificació que es consideri oportuna, per al foment la
convivència i la promoció social i econòmica, potenciant iniciatives que
promoguin la inclusió i la cohesió social.
2.- Que realitzi una diagnosi d’altres punts de la ciutat on hi ha més conflictes
relacionats amb l’incivisme i la inseguretat, per poder determinar la necessitat
d’impulsar accions comunitàries.
3.- Que mentre no es posi en marxa aquest pla comunitari, es dugui a terme
una campanya per recordar, incentivar i vetllar per garantir hàbits fonamentals
de civisme entre el veïnat.
4.- Que es desplegui la policia de proximitat, amb patrulles estables a cada
barri, i es recuperi la figura de l’agent de convivència, que treballi a peu de
carrer pel civisme perquè els veïns i veïnes puguin gaudir d’un espai públic
segur i de qualitat."
Exposa el tema el Sr. Martín i ES PRODUEIX DEBAT.
En aquest moment el Sr. Meléndez es reincorpora a la sessió.
Sotmesa la proposta a votació, és rebutjat amb 12 vots a favor: ((PSC-CP):
Sres./Srs. Martí, Martínez, Guaita, Marcos, Pozuelo, Fort; (CS): Sra./Srs. García,
López, Meléndez i (CUP) Sres. Llorens, Fernàndez i Pàmies) i 15 vots en contra:
((JxR): Sres./Srs. Pellicer, Vilella, Pallarès, Caelles, Cuerba, Caballero, Monseny;
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(ERC): Sres./Srs. Llauradó, Recasens, Flores, Prats, Berasastegui, Subirats; i (A):
Sr. Rubio i Sra. Vázquez).
Per cloure aquest punt es produeix la INTERVENCIÓ DE L’ALCALDE en relació
amb aquesta Moció.
20. Moció del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE
CATALUNYA – CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP) per un Reus més
verd.
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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.
"Diversos estudis demostren que la creació de parcs i zones verdes als nuclis
urbans té efectes positius en la salut de les persones, tant a nivell físic com
psicològic. Milloren la qualitat de l'aire, fomenten la pràctica d'exercici i
afavoreixen la creació de vincles socials més forts entre els veïns.
Els nenes i nenes, especialment, necessiten estar en contacte amb la natura i
disposar de zones verdes de qualitat on fer activitat física, jugar i esbargir-se.
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Tenint en compte tots aquests beneficis, resulten molt preocupants les dades
de l’Observatori del Territori de la Generalitat del 2018, segons les quals Reus
és la tercera ciutat catalana de més de 50.000 habitants amb menys zona
verda per habitant: 6,80 m2. Una xifra que se situa lluny dels 10-15 que
recomana l’Organització Mundial de la Salut i que el departament de Territori i
Sostenibilitat recomana augmentar a valors d’entre 15 i 20 metres quadrats de
zona verda útil.
I encara esdevé més preocupant que cada cop que apareix aquesta notícia als
mitjans de comunicació, el govern municipal no anunciï cap iniciativa ni cap
objectiu de millora concret en aquest sentit.
Han passat dos anys des d’aquell estudi i per tal de conèixer la radiografia
exacta de l’estat actual a la ciutat (posteriorment a aquest estudi s’ha adequat,
per exemple, el nou a Mas Mainer, al barri Niloga), aquest grup municipal ha
demanat al govern un llistat de les zones verdes, amb dades sobre la seva
extensió, ubicació usos, etc; i si es disposa d’una planificació de noves zones
verdes, indicant l’emplaçament i la superfície, informació que en el moment de
registrar aquesta moció no ha estat facilitada.
La realitat és que s’ha perdut una bona oportunitat en diferents punts de la
ciutat, com per exemple, en la intervenció urbanística a l’àrea del Forn del
Soto, on s’ha primat la construcció d’habitatges per damunt de la creació d’una
gran zona verda; al solar que ocupava la Sedera, on s’hi preveu la construcció
d’un gran supermercat; o al solar del barri del Carme proper al carrer Sant
Benet, on el govern ha decidit crear una zona blava d’aparcament, tot i la
reivindicació veïnal d’una zona verda en aquest espai.
Reus necessita zones verdes al centre de la ciutat. Reus, seguint els objectius
de desenvolupament sostenible de la ONU (ODS) s’ha de convertir en una
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ciutat sostenible i amb un important valor ambiental i això passa per la creació
d’espais verds de qualitat. I la política del govern en aquesta matèria no fa
preveure una millora a curt termini.
El Pla d’Actuació Municipal recull un epígraf que diu “Crear zones verdes als
barris” però, lamentablement, la situació no se soluciona amb 6 paraules al
PAM.
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Cal determinació del govern i una bona planificació zones verdes, repensar
usos dels solars existents a la ciutat i executar les modificacions oportunes al
POUM perquè Reus deixi de ser a la cua de les ciutats amb menys zones
verdes. A més, cal un replanteig de les zones verdes existents per adequar els
usos a les necessitats actuals dels veïns i veïnes. Perquè no es tracta només
d’una qüestió de quantitat, sinó també de qualitat de les zones verdes
existents.
Amb motiu de la celebració del Dia Mundial del Medi Ambient el passat 5 de
juny, l’Ajuntament va fer balanç de les polítiques municipals, i el regidor
responsable publicava un article als mitjans, on no feia cap referència a les
zones verdes i els beneficis per a la salut de les persones, no es parlava de cap
compromís concret de millora.
I deixar enrere la pandèmia per situar-nos a les portes de la nova normalitat
ens obre les portes a la possibilitat de fer un gran salt i aconseguir una ciutat
més verda, més sostenible, més saludable.
Aquest és l’esperit de la nostra moció.
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Per tot l’exposat, el grup municipal del PSC proposa els següents ACORDS:
1.- Que l’Ajuntament posi a disposició del Ple una eina que permeti integrar les
demandes ciutadanes, promoció d’espècies autòctones i protegeixin la
biodiversitat, que defineixi propostes i planifiqui les accions oportunes perquè
Reus avanci de manera prioritària en els indicadors de qualitat i accessibilitat
de zones verdes.»
Explica el tema el Sr. Martin i ES PRODUEIX DEBAT.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat.
21. Precs i preguntes
Prec que formula el Sr. López del GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS DE
REUS (CS) referent a CENSO Y EL PROTOCOLO DE LAS VIVIENDAS
OCUPADAS EN REUS.
"Las ocupaciones ilegales de viviendas, fundamentalmente las realizadas por
grupos de delincuencia organizada que las utilizan para realquiler, plantaciones
de sustancias estupefacientes, compraventa de sustancias estupefacientes o la
trata de personas, se están convirtiendo en un problema para nuestra ciudad.
Este tipo de ocupaciones, no sólo atenta contra un derecho tan importante
como es el derecho de la propiedad, sino que también lo hace con respecto a la
convivencia y seguridad vecinal. Es en este ámbito de la convivencia y
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seguridad vecinal donde el Ayuntamiento tiene competencias para actuar y
solucionar los problemas que padecen las zonas afectadas.
Vecinos de la zona de la Sardana se han puesto en contacto con nuestro Grupo
Municipal para comunicarnos los problemas que generan en las comunidades
de vecinos las ocupaciones de los inmuebles. También hemos tenido constancia
de que los problemas de incivismo son muy importantes en el barrio Mas
Pellicer al tener que convivir en el día a día con los problemas que genera la
ocupación ilegal.
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Todas estas situaciones precisan de una respuesta por parte del Ayuntamiento
al igual que el resto de zonas de nuestra ciudad que también se ven afectadas
por la ocupación ilegal.
Desde el Grupo Municipal de Ciudadanos de Reus recordamos que en la sesión
plenaria de fecha 09-04-2018, el entonces concejal responsable de Urbanismo
afirmó literalmente que el Ayuntamiento de Reus disponía de un censo de
viviendas ocupadas de forma ilegal en Reus, donde se indicaba el tipo de
ocupación en función de si eran para fines delictivos o por necesidad, que se
realizaba un seguimiento de las mismas y que además el Ayuntamiento desde
2015 disponía de un Protocolo de Actuación para las ocupacions de viviendas
de Reus que incluía a la Guardia Urbana, Urbanismo, Salud Pública y Población.
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En la Comisión informativa de fecha 15 de junio de 2020 nuestro Grupo
Municipal solicitó que nos confirmaran la existencia del censo y que nos
entregaran el Protocolo precitado. La respuesta fue que ni existe el censo ni el
Protocolo que el equipo de Gobierno afirmaba que sí que existía.
Por todo ello, el Grupo Municipal de Ciudadanos de Reus formula los siguientes
RUEGOS
•

Realizar de forma efectiva lo que el equipo de gobierno afirmó que se
realizaba y realmente no se estaba realizando que es elaborar un censo
de viviendas ocupadas de forma ilegal en Reus, donde se indique el tipo
de ocupación en función de si es para fines delictivos o por necesidad, y
llevar a cabo el seguimiento de las mismas. Asimismo, la Guardia Urbana
instruirá los expedientes administrativos oportunos a fin de acreditar los
hechos contrarios a la ordenanza vigente en materia de civismo,
actuando de forma coordinada con los restantes Cuerpos de Seguridad.

•

Reforzar de forma inmediata la presencia policial y el patrullaje
preventivo en las zonas de nuestra ciudad ya afectadas por el problema
de la ocupación.”

Per part de la Sra. Pallarés ES DONA RESPOSTA al prec.
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Pregunta que formula el Sr. Fort del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT
DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA – CANDIDATURA DE PROGRÉS –
(PSC-CP) REFERENT AL TANCAMENT DEL MERCAT DEL CARRILET.
«El govern municipal atribueix la decisió de tancar el mercat del Carrilet a uns
defectes estructurals a l’edifici que afecten la seva activitat. Aquest grup
municipal ha demanat l’informe on es determinen aquests defectes que encara
no hem rebut. Preguem que en facilitin aquest informe.
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D’altra banda, ens consta que hi ha persones interessades en explotar parades
en aquest mercat, que han fet la petició i que se’ls ha negat. Per què addueix
el govern la manca de demanda com un dels factors decisius per al tancament
de l’equipament?
En darrer terme,
• quines van ser les condicions ofertades als operadors privats que havien
d’ocupar la planta inferior de l’edifici i implicar-se en les obres de
rehabilitació de l’edifici.
• si l’oferta va ser pública tant per a empreses espanyoles com
estrangeres.
• si hi va haver cap oferta i en cas afirmatiu, per què es va rebutjar.»
Per part del Sr. Prats ES DONA RESPOSTA a la pregunta.
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Prec que formula el Sr. Marcos del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS
SOCIALISTES DE CATALUNYA – CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP)
REFERENT A LA NO OBERTURA DE LES PISCINES MUNCIPALS AQUEST
ESTIU.
«L’Ajuntament de Reus ha anunciat que aquest estiu no obrirà les piscines
municipals com a mesura de prevenció per evitar contagis de coronavirus.
El mateix dia, diversos ajuntaments anunciaven mesures de seguretat
extraordinàries per evitar contagis, com la limitació d’aforament a un terç de la
capacitat, es marcaran parcel·les per mantenir la distància entre banyistes,
extrema desinfecció de l’espai i de l’aigua, presa de temperatura als banyistes,
concertació de cita prèvia, no utilització de les dutxes dels vestidors, etc..
•
•

Preguem al govern que replantegi de nou la possibilitat d’obrir les
piscines municipals.
I en cas que no ho faci, que ens es faciliti un informe on es justifiqui la no
obertura de les instal·lacions.»

Per part de la Sr. Cuerba ES DONA RESPOSTA a la pregunta.
Pregunta que formula la Sra. Llorens del GRUP MUNICIPAL DE GRUP
MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP) REFERENT

Aquest document ha estat signat electrònicament amb data 28/7/2020
L'autenticitat d'aquest document es pot comprovar a https://serveis.reus.cat/cve mitjançant el CVE: 202046AC6BDFFFFDC6B8B2C6E335E4CC3819879D1CB80728134320

A LA DESPESA PÚBLICA EN L’ADQUISICIÓ DE MÀQUINES D’OZÓ I ELS
PROCESSOS DE DESINFECCIÓ.
"Fa setmanes en roda de premsa, Daniel Rubio explicava el protocol que tal de
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.
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Al mateix temps, ja hi havia evidència científica que alertava que l’ozó no
només no podria ser eficaç per a la desinfecció de coronavirus sinó que, fins i
tot, podria tenir efectes perjudicials per a la salut. En aquest sentit, es van
pronunciar, el Col·legi de Biòlegs de Catalunya, científics a títol personal,
diferents agències de Salut Pública a nivell mundial, el Ministeri de Sanitat i el
Departament de Salut de la Generalitat.
La Regidoria de Salut Pública d’aquest mateix ajuntament va publicar el
certificat del Departament de Salut relacionat amb l'argumentari anteriorment
exposat ja que l'ozó no es troba entre els productes de la llista oficial de
virucides autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat i encara no està
avaluat per la Unió Europea.
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El ple del dia 22 de maig es va aprovar per unanimitat una moció que vam
presentar la mateixa Cup en relació a la supressió del tractament de
desinfecció per ozó de diferents dependències municipals.
Dimarts passat, TV3, en el programa “Planta Baixa” va explicar que malgrat
tota aquesta informació no contrastada i no aprovada sobre l’efectivitat de
l’ozó en el coronavirus, les administracions públiques s’havien gastat més de
300.000 euros en contractes amb comercialitzadores d’aquest producte. Pel
que fa als ajuntaments, el total arriba a 31.600 euros.
Per tot això, realitzem les següents preguntes?
•
•
•

•
•
•

Es van arribar a contractar les 6 màquines d’ozó que anunciava el
Regidor Rubio en el seu moment?
Quants diners va costar la primera màquina utilitzada?
S'ha informat sobre els possibles efectes perjudicials per la salut d'aquest
sistema a les persones usuàries dels diferents espais i vehicles
desinfectats?
Quins contractes ha realitzat l’ajuntament, a través de la regidoria de RH,
amb aquestes empreses?
Quins contractes s’han realitzat per tal de dur a terme la desinfecció de
vehicles i altres dependències de la Guàrdia Urbana?
Quin és el total de diners públics que s’han gastat en els procediments
de desinfecció amb Ozó?"

Per part del Sr. Rubio ES DONA RESPOSTA a la pregunta.
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Prec que formula el Sr. Marcos del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS
SOCIALISTES DE CATALUNYA – CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP)
REFERENT A MESURES DE MOBILITAT PER LA COVID19.
«L’Ajuntament de Reus ha restringit la circulació de vehicles en alguns punts
de la ciutat on es poden produir aglomeracions, per garantir més seguretat als
vianants, garantir que es pot mantenir la distancia social i evitar contagis de
coronavirus.
Que el govern estudiï la viabilitat d’aplicar aquesta mesura a l’avinguda
Carrilet, farcida de comerços i molt transitada, i en altres punts de la ciutat que
reuneixin les mateixes característiques.
Signat electrònicament
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Per part de la Sra. Berasategui ES DONA RESPOSTA al prec.
Prec que formula la Sra. Garcia del GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS
PARA IMPLEMENTAR UN PLAN DE CHOQUE PARA ABORDAR EL
INCIVISMO Y LA INSEGURIDAD EN REUS.
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"Desde el Grupo Municipal de Ciudadanos de Reus consideramos primordial
reconocer que en algunas zonas de nuestra ciudad existe incivismo e
inseguridad. Desde el consistorio debemos dar una solución eficaz para
abordar esta problemática trabajando en mejorar todos los barrios en lugar de
dar soluciones puntuales para determinadas zonas de la ciudad.
Por ello, desde nuestro Grupo Municipal proponemos implementar un Plan de
choque para disminuir el incivismo y la inseguridad en nuestra ciudad llevando
a cabo las siguientes medidas:
•
•
•
•
•
•
•
•

Aumentar la plantilla de la Policía Local y de Mossos d’Esquadra
Reforzar las patrullas fijas en diferentes puntos de la ciudad
Crear grupos de actuación rápida
Revisar la ordenanza de civismo
Impulsar la agrupación de voluntarios de Protección Civil
Incrementar el número de cámaras de videovigilancia en espacios
públicos de la ciudad
Celebrar un pleno monográfico en el que se aborde la situación de
inseguridad en Reus
Crear una comisión mensual para abordar y elaborar un Plan Integral
para la mejora de la seguridad en los barrios de la ciudad

Por todo ello, el Grupo Municipal de Ciudadanos de Reus formula el siguiente
RUEGO
Único. Elaborar un Plan de choque que integre las medidas descritas en el
cuerpo
de este escrito."
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Per part de la Sra. Vázquez ES DONA RESPOSTA a la pregunta.
Assumptes sobrevinguts, si s'escau.
No n’hi han.
I, sense més assumptes a tractar s'aixeca la sessió de la qual, com a secretari
general, estenc aquesta acta, amb el vistiplau del Molt Il·lustre Sr. Alcalde.
L’alcalde

El secretari general
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