ESBORRANY ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE REUS
Núm: 9/2020
Caràcter: Ordinària
Data: 24/07/2020
Horari: 10:33 h - 15:32 h
Lloc: Telemàtica
Hi assisteixen:
Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
17/09/2020

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
Josep Maria Sabaté Vidal, vicesecretari
Baldomero Rovira López, interventor general
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.
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2. Aprovació de l'acta del Ple de la sessió del dia 19 de juny de 2020.
3. Informació de l’Alcaldia.
MOCIONS DE L'ALCALDIA
4. Alcaldia. Donar compte
d’organització municipal.

de

resolucions

de

l’Alcaldia

en

matèria

5. Alcaldia. Nomenament de membres i representants en distints òrgans,
organismes i entitats.
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HONORS I DISTINCIONS
6. Concessió del títol de Fill Adoptiu de Reus al Sr. ANTONI PONT AMENÓS.
7. Concessió de la Menció Honorífica Municipal al CINECLUB DEL CENTRE DE
LECTURA DE REUS.
8. Concessió de la Menció Honorífica Municipal al BIELA CLUB 600 DE REUS.
9. Concessió de la Medalla de la Ciutat a la REIAL CONGREGACIÓ DE LA
PURÍSSIMA SANG DE NOSTRE SENYOR JESUCRIST de Reus.
SERVEIS D'HISENDA I SERVEIS GENERALS
10. Intervenció. Donar compte de les resolucions de l'exercici 2019 previstes
a l'art. 218 del TRLRHL, en compliment de la resolució de 15 de gener de 2020
del Tribunal de Comptes i de l'acord del Ple de la Sindicatura de Comptes de
data 28 de gener de 2020.
11. Gestió Econòmica i Pressupostària. Donar compte dels expedients de
modificació de crèdit relatius al Pla de reactivació econòmica.
12. Gestió Econòmica i Pressupostària. Expedient de modificació de
crèdits del pressupost de 2020 de l'Ajuntament.
13. Gestió Econòmica i Pressupostària. Convalidar el decret d'Alcaldia pel
que s'aprova l'aplicació parcial del romanent de tresoreria per a despeses
generals de la
liquidació de 2019 destinats a la Política de Despesa 23.
14. Intervenció. Aprovació del conveni de col·laboració en matèria tributària
amb l’Agència Tributària de Catalunya.
15. Empresa i Ocupació. Aprovació de l'adhesió de la ciutat de Reus a
l'associació «Xarxa de Municipis per l'Economia Social i Solidària (XMESS)».
16. Recursos Humans. Modificació de la plantilla de personal funcionari.
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17. Recursos Humans. Modificació del catàleg de llocs de treball de personal
funcionari.
MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
18. Moció del GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS DE REUS (CS) per a
l’increment de la plantilla de la Guàrdia Urbana i altres mesures de seguretat.
19. Moció del GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS DE REUS (CS) per a que es
substitueixin les aixetes tradicionals per aixetes automàtiques en els lavabos
dels edificis i les instal·lacions municipals.
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20. Moció del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE
CATALUNYA – CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP) per a la implantació
d’una targeta gratuïta per anar a l’Hospital.
21. Moció del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE
CATALUNYA – CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP) per al
desplegament de mesures efectives contra la segregació escolar a la ciutat.
22. Moció del GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT
POPULAR (CUP) referent a fomentar l’economia social i solidària a la ciutat.
23. Moció del GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT
POPULAR (CUP) referent a la construcció d’un nou model de festes populars
de la ciutat.
24. 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
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 intervé per explicar com es desenvoluparà la sessió.
1. Ratificació de la concurrència de circumstancies i necessitat de
celebrar de forma telemàtica aquesta sessió ordinària del Ple de
l’Ajuntament de Reus.
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L’alcalde intervé per exposar els motius i necessitat de continuar celebrant de
forma telemàtica les sessions del Ple. L’alcalde dona la paraula a la Sra. Llorens
que intervé en relació amb aquest punt i l’alcalde torna a intervenir.
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova amb 24 vots a favor: ((JxR): Sres./Srs.
Pellicer, Vilella, Pallarès, Caelles, Cuerba, Caballero, Monseny; (ERC): Sres./Srs.
Llauradó, Recasens, Flores, Prats, Berasastegui, Subirats; (PSC-CP): Sres./Srs.
Martín (vota a mà alçada per problemes tècnics), Martínez, Guaita, Marcos,
Pozuelo i Fort; (CS): Sra./Srs. García, López, Meléndez i (A): Sr. Rubio i Sra.
Vázquez) i 3 vots en contra: (CUP) Sres. Llorens, Fernàndez i Pàmies.
2. Aprovació de l'acta del Ple de la sessió del dia 19 de juny de 2020.
S’aprova per unanimitat l’acta del Ple de la sessió del dia 19 de juny de 2020.
3. Informació de l’Alcaldia.
L’alcalde expressa un cop més el condol de la Corporació als familiars de les
víctimes del nostre entorn més proper que s’han produït a causa de la Covid-19
i també el desig de que totes les persones afectades es recuperin al més aviat
possible.
Agraeix i reconeix la feina de tots els professionals de la Salut que estan
desenvolupant la seva feina a tot el país i a la nostra ciutat i també a les
persones que estan desenvolupant serveis essencials o serveis per a la
comunitat durant aquest període tan complicat.
Respecte a l'informe sobre la situació de la pandèmia a la ciutat diu que,
d'acord amb les dades de les autoritats sanitàries, Reus és una de les ciutats
menys afectades del país i que de moment hi ha una situació de normalitat que
espera es mantingui.
Dins de les activitats realitzades des del passat Ple Municipal ordinari, destaca
que ha assistit a les següents:
•
•

Arribada de la Flama del Canigó a l'Ajuntament.
Actes de la Festa Major de Sant Pere, amb el Pregó a càrrec de la Sra.
Coia Ballesté, presidenta del Col·legi de Periodistes de Tarragona, i les
Solemnes Completes i el Solemne Ofici.
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•
•
•
•
•
•
•
•
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•

•

Penjada del domàs LGTBI a la Casa Rull, per la commemoració del Dia
Internacional de l’Orgull LGTBI.
Benedicció de la campana rehabilitada de l'església de la Puríssima Sang.
Reunió referent al Pla director urbanístic dels sistema metropolità del
Camp de Tarragona a la Casa Gasset de Tarragona.
Inauguració del "Gaudí Reus Golf Club" situat a la Ctra. Cambrils, km. 1,8.
Inauguració de la Jornada Catalunya Convention Bureau a la FiraReus.
"Mulla't per l'Esclerosi" al Club de Tennis Reus Monterols.
Conferència i acte d'inauguració del nou capcer de la Casa Navàs.
Visita a les obres de millora i recuperació del passeig de la Boca de la
Mina, que avancen a bon ritme, i on ja s’han finalitzat els treballs
d’urbanització del parc de les Olors.
El Ple Municipal extraordinari de 22 de juliol de 2020 per culminar el
procés de traspàs de l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus a la
Generalitat de Catalunya.
Missa exequial per les víctimes del Covid-19 a l'església Prioral de Sant
Pere.

L'alcalde exposa i dona lectura a la següent Moció a la què la Junta de
Portaveus de 23 de juliol de 2020 ha donat suport:
"MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS DE JUNTS PER REUS, ERC-AM
i ARA REUS CUP I CIUDADANOS A LA JUNTA DE PORTAVEUS DE 23 DE JULIOL DE
2020 DE L’AJUNTAMENT DE REUS PER PERMETRE A LES CORPORACIONS
LOCALS FER ÚS DE LA TOTALITAT DELS SUPERÀVITS I ROMANENTS DE
TRESORERIA.
El Ministeri d'Hisenda ha traslladat a la Federació Espanyola de Municipis i
Províncies (FEMP) una proposta d'acord en el marc de les negociacions que
mantenen des de fa setmanes que passa perquè els consistoris que tenen
estalvis els hi prestin a l'Estat, que li ho retornarà en forma d'ingressos no
financers perquè els puguin invertir en qüestions relatives a agenda urbana
(habitatge, sostenibilitat de les ciutats, etc.), cures i cultura.
El Govern ha plantejat als ajuntaments que puguin gastar una part del
superàvit que han acumulat els últims anys i que roman immòbil en els bancs
perquè la legislació sobre estabilitat que es va aprovar durant l'anterior crisi els
impedeix
gastar-lo.
Això només permetria als consistoris disposar de 5.000 milions d'euros –del
total de 14.000 que tenen estalviats– entre enguany i el que ve. La resta se'ls
reintegraria en un termini de deu anys que començaria a comptar en 2022. En
concret, els consistoris rebrien enguany el 40% d'aquests diners amb un import
màxim de 2.000 milions d'euros.
Les corporacions locals han pres mesures que lluiten contra la propagació de la
pandèmia i redueixen, en la mesura del possible, les conseqüències en la
ciutadania. Mesures que els ajuntaments han pres i encara prenen amb relació
a l'activitat econòmica i social, els impostos i taxes, les empreses que presten
serveis i proveïdors, les famílies, les persones sense sostre, les xarxes
de voluntariat, el teletreball i atenció ciutadana, la mobilitat, i les policies
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locals. Aquest paquet de mesures han incrementat enormement les necessitats
de despesa requerida per part dels municipis, i per tant, es fa imprescindible a
les corporacions locals facilitar-los que puguin augmentar la capacitat de
despesa.
A la Comissió de Reconstrucció del Congreso de los Diputados, per iniciativa del
Partit Demòcrata (PDeCAT) i amb el suport d’ERC i altres grups parlamentaris,
s’ha transaccionat una esmena recollint la necessitat de permetre de manera
immediata que les Corporacions Locals puguin fer ús de la totalitat dels
superàvits i els romanents de tresoreria generats durant els exercicis 2019 i
2020, i possibilitar la seva aplicació en inversions i despeses no financeres per
a fer front a les necessitats posades de manifest per aquesta crisi.
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ACORDS
Primer.- Establir la posició de l’Ajuntament de Reus en dos eixos bàsics: la lliure
disposició de superàvits i romanents; i, que els ajuntaments participin dels Fons
Europeus de Reconstrucció. Defensem que és moment de fer polítiques
expansives que accelerin la recuperació econòmica. Els ajuntaments hem
demostrat responsabilitat i bona gestió i ara volem ser uns actors clau en la
recuperació econòmica i social.
Segon.- Rebutjar el plantejament que el Ministeri d'Hisenda ha traslladat a la
Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) en el marc de les
negociacions que mantenen.
Tercer.- Instar a la Federació de Municipis de Catalunya que traslladi la
seva oposició a aquest plantejament en el marc de la Federació Espanyola de
Municipis i Províncies.
Quart.- Instar als grups parlamentaris que prenguin les iniciatives legislatives
necessàries
per
tal
d'esmenar
aquest
plantejament
en
la
tramitació del projecte de llei.
Cinquè.- Informar d'aquests acords a la Federació Catalana de Municipis, a
l'ACM, a la Federació Espanyola de Municipis i Províncies i als grups
parlamentaris del Congreso.»
MOCIONS DE L'ALCALDIA
4. 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_2020008461 de 16/06/2020 pel que es delega la presidència
i es designen els membres de la comissió municipal especial per tal
d’elaborar i aprovar una nova ordenança reguladora del soroll i les
vibracions al municipi de Reus.
En data 8 de maig de 2020, es va emetre Decret de l’Alcaldia pel qual es va
constituir la comissió municipal especial per tal d’elaborar i aprovar una nova
ordenança reguladora del soroll i les vibracions al municipi de Reus, que
substitueixi l’actual ordenança, i s’adapti a l’actual legislació al respecte i a la
realitat de la nostra ciutat.
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L’esmentat decret d’Alcaldia estableix que aquesta comissió estarà integrada
d’acord amb allò que disposa l’article 62 del Decret 179/1995, de 13 de juny,
pel qual s’aprova el reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals
(ROAS), per un regidor de cadascun dels grups municipals, que serà designat a
proposta dels mateixos i el secretari de la corporació o la persona que
legalment el substitueixi.
Vistes les propostes de cadascun dels grups polítics municipals del seu regidor
perquè sigui designat per formar part de la comissió especial per tal d’elaborar
i aprovar una nova ordenança reguladora del soroll i les vibracions al municipi
de Reus.
Per tot l'exposat,
HE RESOLT:
PRIMER: Delegar la presidència de la comissió especial, al regidor delegat de
l’Àrea de Recursos Humans i Medi Ambient, Sr. Daniel Rubio Angosto.
SEGON: Designar membres de la comissió municipal especial per tal d’elaborar
i aprovar una nova ordenança reguladora del soroll i les vibracions al municipi
de Reus, els regidors següents:
· (JxR) Sr. Hipòlit Montseny Gavaldà.
· (CUP) Sra. Mónica Pàmies Flores i com a suplent, la Sra. Marta Llorens Pérez.
· (C’S) Sr. Ricardo López Vázquez i com a suplent, la Sra. Débora Garcia
Cámara.
· (PSC-PM) Sr. Daniel Marcos Cruz, i com a suplent, el Sr. Hèctor Fort Robert.
· (ERC) Sra. Marina Berasategui Canals.
TERCER: Delegar les funcions pròpies de la secretaria de la comissió especial
per tal d’elaborar i aprovar una nova ordenança reguladora del soroll i les
vibracions al municipi de Reus en la funcionària Marta Isabel Valls Munté.
QUART: Donar compte d’aquesta resolució al Ple de la Corporació en la propera
reunió que es dugui a terme.»
«DECRET_2020008986 de 26/06/2020 pel que es contracta al Sr. Jordi
Medrano Taltavull, per ocupar un lloc de treball en la modalitat de
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personal directiu de Gerent-Coordinador d’Organització i Serveis
Interns d’aquest Ajuntament, amb la condició de personal laboral,
sotmès a la relació laboral d’alta direcció.
Atès que en data 31 de juliol de 2019, el Ple de la Corporació va establir la
plantilla de llocs de treball d’aquest Ajuntament en la modalitat de personal
directiu definint el seu perfil: funcions, tasques, posició del lloc de treball en
l’estructura, relacions amb altres llocs de treball, característiques o capacitats
de la personal o sigui competències, procediment per la seva selecció.
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Atès que entre els llocs de treball en la modalitat de personal directiu es troba
el lloc de Gerent-Coordinador d’Organització i Serveis Interns havent-se
establert en l’esmentat acord plenari que la seva selecció es faria mitjançant
procediment que garanteixin la publicitat i la concurrència, atenent als principis
de mèrit, capacitat i a criteris d’idoneïtat entre funcionaris i personal de la
pròpia Corporació, d’altres administracions públiques o professionals del sector
privat.
Atès que per Decret de l’Alcaldia número 2020002735 de data 14 de febrer de
2020, es van aprovar les bases específiques per a la provisió mitjançant
sistema de lliure designació del lloc de treball Gerent – Coordinador
d’Organització i Serveis Interns (que han quedat parcialment afectades per la
modificació de l’art. 306 del text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya que ha tingut lloc mitjançant la Llei 5/2020, de 29 d’abril), obrint-se
un període per a la presentació de les sol·licituds per part dels aspirants.
Atès que la Comissió de valoració designada a l’efecte, el dia 23 de juny va fer
proposta de nomenament motivada a favor del Sr. Jordi Medrano Taltavull per
ocupar un lloc de treball de Gerent-coordinador d’Organització i Serveis Interns.
Atès el que disposa l'article 13 del RDL 5/2015, de 30 d'octubre, 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 i l'article 12 del Decret 214/1990 de 30
de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats
locals, en relació al personal directiu de les administracions locals i altres
disposicions legals aplicables.
HE RESOLT:
Primer.- Contractar al Sr. Jordi Medrano Taltavull, per ocupar un lloc de treball
en la modalitat de personal directiu de Gerent-Coordinador d’Organització i
Serveis Interns d’aquest Ajuntament, amb la condició de personal laboral,
sotmès a la relació laboral d’alta direcció, amb dependència jeràrquica del
Gerent de Serveis Generals i funcional d’aquest, de l’Alcaldia, els tinents
d’alcalde i els regidors delegats d’Àrea.
Les seves funcions són:
a) Desenvolupar i executar els plans d’actuació i les decisions adoptades pels
òrgans de govern en les matèries de recursos humans, STIT, contractació i
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compres, logística, padró, oficina d'atenció al ciutadà, arxius administratius i
responsabilitat patrimonial.
b) Planificar i coordinar les activitats i la direcció de la Gerència-coordinació
d'organització i serveis interns en les matèries de recursos humans, STIT,
contractació i compres, logística, padró, oficina d'atenció al ciutadà, arxius
administratius i responsabilitat patrimonial.
c) Avaluar, fer propostes d’innovació i millora en les matèries de recursos
humans, STIT, contractació i compres, logística, padró, oficina d'atenció al
ciutadà, arxius administratius i responsabilitat patrimonial.
En l’exercici de les seves funcions assistirà amb veu i sense vot a les
Comissions informatives del seu àmbit competencial.
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El gerent-coordinador d’organització i serveis interns estarà subjecte a
avaluació d’acord amb els criteris d’eficàcia i eficiència, responsabilitat per la
seva gestió i control de resultats en relació amb els objectius fixats.
El present contracte es subscriu per temps determinat i entrarà en vigor el dia
1 de juliol de 2020 i finalitzarà quan un cop finit el mandat en què hagi estat
nomenat, cessi el president o presidenta de la corporació que l’havia nomenat.
No obstant, havent ja superat un procediment selectiu, el nou president o
presidenta de l’ens local pot, discrecionalment, prorrogar el període d’exercici
de les funcions directives per a un altre mandat, o bé convocar un nou
procediment de selecció i provisió del lloc de treball.
Les retribucions que corresponen al lloc de treball de gerent-coordinador
d’organització i serveis interns seran les corresponents al grup A1, nivell 28,
amb un complement específic de 30.737,00€, un complement horari de
7.453,20€ i un complement variable màxim vinculat a l’assoliment d’objectius
de 20.000,00 euros.
Aquestes retribucions es veuran afectades per les possibles modificacions que
fixin les respectives lleis de pressupostos generals de l’estat de cada any.
Segon.- No es podrà atorgar compatibilitat d’acord amb el que disposa la
Disposició final tercera, del RDL 5/2015, de 30 d’octubre pel qual s’aprova el
Text Refós de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, la qual modifica l’art. 16 de la
Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de
les administracions públiques.
Tercer.- La jornada de treball serà de 40 hores setmanals, i es realitzarà segons
les instruccions de l’Alcalde i les necessitats del servei, respectant els
descansos legalment establerts.
Quart.- El gerent-coordinador d’organització i serveis interns tindrà dret a
gaudir d’unes vacances anuals de 30 dies o proporcionals al temps treballat.
Cinquè.- Donar compte al Ple del decret de contractació com a GerentCoordinador d’Organització i Serveis Interns.
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Aquesta resolució és definitiva en via administrativa i contra ella es pot
interposar recurs contenciós administratiu davant dels Jutjats del Contenciós
Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia
següent al de la recepció de la seva notificació.
No obstant això, amb caràcter potestatiu es pot interposar recurs previ de
reposició davant l’òrgan que ha dictat l’acte en el termini d’un mes a comptar
des de l’endemà de la recepció de la seva notificació.»

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
17/09/2020

«DECRET_2020010172 de 20/07/2020 pel que es contracta al Sr. Anton
Maria Salvadó Cabré, per ocupar un lloc de treball en la modalitat de
personal directiu de Gerent-Coordinador de Serveis Territorials
d’aquest Ajuntament, amb la condició de personal laboral, sotmès a la
relació laboral d’alta direcció.
Atès que en data 31 de juliol de 2019, el Ple de la Corporació va establir la
plantilla de llocs de treball d’aquest Ajuntament en la modalitat de personal
directiu definint el seu perfil: funcions, tasques, posició del lloc de treball en
l’estructura, relacions amb altres llocs de treball, característiques o capacitats
de la personal o sigui competències, procediment per la seva selecció.
Atès que entre els llocs de treball en la modalitat de personal directiu es troba
el lloc de Gerent-Coordinador de Serveis Territorials havent-se establert en
l’esmentat acord plenari que la seva selecció es faria mitjançant procediment
que garanteixin la publicitat i la concurrència, atenent als principis de mèrit,
capacitat i a criteris d’idoneïtat entre funcionaris i personal de la pròpia
Corporació, d’altres administracions públiques o professionals del sector privat.
Atès que per Decret de l’Alcaldia número 2020002735 de data 14 de febrer de
2020, es van aprovar les bases específiques per a la provisió mitjançant
sistema de lliure designació del lloc de treball Gerent – Coordinador de Serveis
Territorials (que han quedat parcialment afectades per la modificació de l’art.
306 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya que ha
tingut lloc mitjançant la Llei 5/2020, de 29 d’abril), obrint-se un període per a la
presentació de les sol·licituds per part dels aspirants.
Atès que la Comissió de valoració designada a l’efecte, el dia 9 de juliol de
2020 va fer proposta de nomenament motivada a favor del Sr. Anton Maria
Salvadó Cabré per ocupar un lloc de treball de Gerent-coordinador de Serveis
Territorials.
Atès el que disposa l'article 13 del RDL 5/2015, de 30 d'octubre, 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 i l'article 12 del Decret 214/1990 de 30
de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats
locals, en relació al personal directiu de les administracions locals i altres
disposicions legals aplicables.
HE RESOLT:
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Primer.- Contractar al Sr. Anton Maria Salvadó Cabré, per ocupar un lloc de
treball en la modalitat de personal directiu de Gerent-Coordinador de Serveis
Territorials d’aquest Ajuntament, amb la condició de personal laboral, sotmès a
la relació laboral d’alta direcció, amb dependència jeràrquica del Gerent de
Serveis Generals i funcional d’aquest, de l’Alcaldia, els tinents d’alcalde i els
regidors delegats d’Àrea.
Les seves funcions són:


Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
17/09/2020

Desenvolupar i executar els plans d’actuació i les decisions adoptades
pels òrgans de govern, i la planificació i coordinació d’activitats.
Avaluar i realitzar propostes d’innovació i millora en matèria
d’Arquitectura i Urbanisme, Mobilitat, Desenvolupament Urbà, Via
Pública, Medi Ambient i Habitatge.

En l’exercici de les seves funcions, assistirà amb veu i sense vot, a les
comissions informatives del seu àmbit competencial.
El gerent-coordinador de Serveis Territorials estarà subjecte a avaluació d’acord
amb els criteris d’eficàcia i eficiència, responsabilitat per la seva gestió i
control de resultats en relació amb els objectius fixats.
El present contracte es subscriu per temps determinat i entrarà en vigor el dia
20 de juliol de 2020 i finalitzarà quan un cop finit el mandat en què hagi estat
nomenat, cessi el president o presidenta de la corporació que l’havia nomenat.
No obstant, havent ja superat un procediment selectiu, el nou president o
presidenta de l’ens local pot, discrecionalment, prorrogar el període d’exercici
de les funcions directives per a un altre mandat, o bé convocar un nou
procediment de selecció i provisió del lloc de treball.
Les retribucions que corresponen al lloc de treball de gerent-coordinador de
Serveis Territorials seran les corresponents al grup A1, nivell 28, amb un
complement específic de 30.737,00€, un complement horari de 7.453,20€ i un
complement variable màxim vinculat a l’assoliment d’objectius de 20.000,00
euros.
Aquestes retribucions es veuran afectades per les possibles modificacions que
fixin les respectives lleis de pressupostos generals de l’estat de cada any.
Segon.- No es podrà atorgar compatibilitat d’acord amb el que disposa la
Disposició final tercera, del RDL 5/2015, de 30 d’octubre pel qual s’aprova el
Text Refós de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, la qual modifica l’art. 16 de la
Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de
les administracions públiques.
Tercer.- La jornada de treball serà de 40 hores setmanals, i es realitzarà segons
les instruccions de l’Alcalde i les necessitats del servei, respectant els
descansos legalment establerts.
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Quart.- El gerent-coordinador de Serveis Territorials tindrà dret a gaudir d’unes
vacances anuals de 30 dies o proporcionals al temps treballat.
Cinquè.- Donar compte al Ple del decret de contractació com a GerentCoordinador de Serveis Territorials.
Aquesta resolució és definitiva en via administrativa i contra ella es pot
interposar recurs contenciós administratiu davant dels Jutjats del Contenciós
Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia
següent al de la recepció de la seva notificació.

Signat electrònicament
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No obstant això, amb caràcter potestatiu es pot interposar recurs previ de
reposició davant l’òrgan que ha dictat l’acte en el termini d’un mes a comptar
des de l’endemà de la recepció de la seva notificació.»"
DECRET_2020010287 de 22/07/2020 pel que es contracta al Sr. Xavier
Bru Burdesaca, per ocupar un lloc de treball en la modalitat de
personal directiu de Gerent-Coordinador de Serveis Econòmics
d’aquest Ajuntament, amb la condició de personal laboral, sotmès a la
relació laboral d’alta direcció.
«Atès que en data 31 de juliol de 2019, el Ple de la Corporació va establir la
plantilla de llocs de treball d’aquest Ajuntament en la modalitat de personal
directiu definint el seu perfil: funcions, tasques, posició del lloc de treball en
l’estructura, relacions amb altres llocs de treball, característiques o capacitats
de la personal o sigui competències, procediment per la seva selecció.
Atès que entre els llocs de treball en la modalitat de personal directiu es troba
el lloc de Gerent-Coordinador de Serveis Econòmics havent-se establert en
l’esmentat acord plenari que la seva selecció es faria mitjançant procediment
que garanteixin la publicitat i la concurrència, atenent als principis de mèrit,
capacitat i a criteris d’idoneïtat entre funcionaris i personal de la pròpia
Corporació, d’altres administracions públiques o professionals del sector privat.
Atès que per Decret de l’Alcaldia número 2020002737 de data 14 de febrer de
2020, es van aprovar les bases específiques per a la provisió mitjançant
sistema de lliure designació del lloc de treball Gerent – Coordinador de Serveis
Econòmics (que han quedat parcialment afectades per la modificació de l’art.
306 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya que ha
tingut lloc mitjançant la Llei 5/2020, de 29 d’abril), obrint-se un període per a la
presentació de les sol·licituds per part dels aspirants.
Atès que la Comissió de valoració designada a l’efecte, el dia 17 de juliol de
2020 va fer proposta de nomenament motivada a favor del Sr. Xavier Bru i
Budesca per ocupar un lloc de treball de Gerent-coordinador de Serveis
Econòmics.
Atès el que disposa l'article 13 del RDL 5/2015, de 30 d'octubre, 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 i l'article 12 del Decret 214/1990 de 30
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de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats
locals, en relació al personal directiu de les administracions locals i altres
disposicions legals aplicables,
HE RESOLT:

Signat electrònicament
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Primer.- Contractar al Sr. Xavier Bru Busdesca, per ocupar un lloc de treball en
la modalitat de personal directiu de Gerent-Coordinador de Serveis Econòmics
d’aquest Ajuntament, amb la condició de personal laboral, sotmès a la relació
laboral d’alta direcció, amb dependència jeràrquica del Gerent de Serveis
Generals i funcional d’aquest, de l’Alcaldia, Vicealcaldia, els tinents d’alcalde i
els regidors delegats d’Àrea.
Les seves funcions són:
•
•
•

Desenvolupar i impulsar els plans d’actuació i les decisions adoptades
pels òrgans de govern en matèria econòmico-financera.
Planificar, coordinar i fer el seguiment de l’execució econòmico-financera,
pressupostària i de tresoreria.
Realitzar propostes de millora en matèria organitzativa, de procediments
i ús de les tecnologies, amb l’objectiu de millorar l’eficàcia i l’eficiència
dels serveis econòmico-financers i de l’atenció a tercers que es relacionin
amb l’Ajuntament en l’Àrea de la Hisenda.

En l’exercici de les seves funcions, assistirà amb veu i sense vot, a les
comissions informatives del seu àmbit competencial.
El gerent-coordinador de Serveis Econòmics estarà subjecte a avaluació
d’acord amb els criteris d’eficàcia i eficiència, responsabilitat per la seva
gestió i control de resultats en relació amb els objectius fixats.
El present contracte es subscriu per temps determinat i entrarà en vigor el
dia 27 de juliol de 2020 i finalitzarà quan un cop finit el mandat en què hagi
estat nomenat, cessi el president o presidenta de la corporació que l’havia
nomenat. No obstant, havent ja superat un procediment selectiu, el nou
president o presidenta de l’ens local pot, discrecionalment, prorrogar el
període d’exercici de les funcions directives per a un altre mandat, o bé
convocar un nou procediment de selecció i provisió del lloc de treball.
Les retribucions que corresponen al lloc de treball de gerent-coordinador de
Serveis Econòmics seran les corresponents al grup A1, nivell 28, amb un
complement específic de 30.737,00€, un complement horari de 7.453,20€ i
un complement variable màxim vinculat a l’assoliment d’objectius de
20.000,00 euros. Aquestes retribucions es veuran afectades per les possibles
modificacions que fixin les respectives lleis de pressupostos generals de
l’estat de cada any.
Segon.- No es podrà atorgar compatibilitat d’acord amb el que disposa la
Disposició final tercera, del RDL 5/2015, de 30 d’octubre pel qual s’aprova el
Text Refós de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, la qual modifica l’art. 16 de
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la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei
de les administracions públiques.
Tercer.- La jornada de treball serà de 40 hores setmanals, i es realitzarà
segons les instruccions de l’Alcalde i les necessitats del servei, respectant els
descansos legalment establerts.
Quart.- El gerent-coordinador de Serveis Econòmics tindrà dret a gaudir
d’unes vacances anuals de 30 dies o proporcionals al temps treballat.
Cinquè.- Donar compte al Ple del decret de contractació com a GerentCoordinador de Serveis Econòmics.
Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
17/09/2020

Aquesta resolució és definitiva en via administrativa i contra ella es pot
interposar recurs contenciós administratiu davant dels Jutjats del Contenciós
Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia
següent al de la recepció de la seva notificació.
No obstant això, amb caràcter potestatiu es pot interposar recurs previ de
reposició davant l’òrgan que ha dictat l’acte en el termini d’un mes a comptar
des de l’endemà de la recepció de la seva notificació.»
Els membres del Ple es donen per assabentats.
5. 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.
Atès que el Ple de la Corporació en sessió de data 20 de setembre de 2019 va
nomenar els membres del Consell Escolar Municipal.
Vist l’informe de l’Àrea d’Educació que proposa el canvi d’un membre en el
Consell Escolar Municipal.
Vista la proposta del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE
CATALUNYA – CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP) de canvi del seu
representant en el Consell Municipal de l’Esport.
En conseqüència es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
acords:
PRIMER: Cessar el Sr. Ignasi Fernández Daroca com a membre del Consell
Escolar Municipal, en representació del professorat, agraint-li la seva dedicació
i esforços vers la gestió educativa de la ciutat de Reus.
SEGON: Nomenar la Sra. Meritxell Blay Boqueras membre del Consell Escolar
Municipal, en representació del professorat.
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TERCER: Nomenar el següent membre en el
L’ESPORT:

CONSELL MUNICIPAL DE

Persones que es considerin experts i/o representatives de diferents àmbits del
mon de l’esport i l’activitat física.
•

Sr. Jonatan Ribé Martínez, en substitució del Sr. Ramon Salvat Guarque.

QUART: Comunicar l’adopció d’aquests acords a les persones interessades i a
la Regidoria i òrgan corresponent."
Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
17/09/2020

Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per assentiment.
HONORS I DISTINCIONS
6. Concessió del títol de Fill Adoptiu de Reus al Sr. ANTONI PONT
AMENÓS.
"Atès que per decret de l’Alcaldia núm. 2020004713 d’11 de març de 2020 es
va resoldre incoar l’expedient per a la concessió del títol de Fill Adoptiu de Reus
al Sr. ANTONI PONT AMENÓS, a proposta de la Junta de Portaveus de data 19
de febrer de 2020, d’acord amb el què disposa l’art. 15 del Reglament
Municipal d’Honors i Distincions.
Atesos els mèrits que concorren en el Sr. ANTONI PONT AMENÓS,
en
reconeixement a la seva important trajectòria empresarial reconeguda amb
prestigiosos guardons tant a nivell nacional com internacional, per la seva
contribució al desenvolupament de l’economia catalana des del sector
agroalimentari impulsant iniciatives a nivell de ciutat compromeses amb el bé
comú i projectant d’aquesta manera la seva condició de ciutadà de Reus i per
la seva important tasca com a coordinador i impulsor de la Trobada de
Reusencs de Fora Vila, iniciativa que reconeix un dels grans valors de la gent
de Reus com és la capacitat de projecció nacional i internacional, la innovació i
la creativitat, treballant per la ciutat portes endins i enfora.
Atès que de conformitat amb el què disposa l’article 17 del Reglament
Municipal d’Honors i Distincions es va sotmetre la proposta al tràmit
d’informació pública sense que s’hagin presentat reclamacions, al·legacions ni
suggeriments.
Per tot l’exposat, es proposa al Ple de la Corporació, previ dictamen de la
Comissió d’Honors i Distincions, l’adopció del següent acord:
Concedir al Sr. ANTONI PONT AMENÓS, el títol de Fill Adoptiu de Reus pels
mèrits i circumstàncies que en ella concorren i que han quedat suficientment
acreditats a l’expedient a l’efecte incoat."
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.
Martín, 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.
7. Concessió de la Menció Honorífica Municipal al CINECLUB DEL
CENTRE DE LECTURA de Reus.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
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"Atès que per decret de l’Alcaldia núm. 2020004711 d’11 de març de 2020 es
va resoldre incoar l’expedient per a la concessió de la Menció Honorífica
Municipal al CINECLUB DEL CENTRE DE LECTURA de Reus, a proposta de la
Junta de Portaveus de data 19 de febrer de 2020, d’acord amb el què disposa
l’art. 15 del Reglament Municipal d’Honors i Distincions.
Atesos els mèrits que concorren en el CINECLUB DEL CENTRE DE LECTURA de
Reus, en reconeixement a la seva trajectòria i a la seva important tasca
compromesa amb el món del cinema independent a Reus, sent en tot moment
una eina de difusió de la cultura nascuda com un fet cinematogràfic i també
com a plataforma per manifestar les inquietuds polítiques i socials i, de forma
especial, per celebrar enguany el seu 50è aniversari.
Atès que de conformitat amb el què disposa l’article 17 del Reglament
Municipal d’Honors i Distincions es va sotmetre la proposta al tràmit
d’informació pública sense que s’hagin presentat reclamacions, al·legacions ni
suggeriments.
Per tot l’exposat, es proposa al Ple de la Corporació, previ dictamen de la
Comissió d’Honors i Distincions, l’adopció del següent acord:
Concedir al CINECLUB DEL CENTRE DE LECTURA de Reus, la Menció Honorífica
Municipal pels mèrits i circumstàncies que en ella concorren i que han quedat
suficientment acreditats a l’expedient a l’efecte incoat."
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per unanimitat.
8. Concessió de la Menció Honorífica Municipal al BIELA CLUB 600 de
Reus.
"Atès que per decret de l’Alcaldia núm. 2020008631 de 19 de juny de 2020 es
va resoldre incoar l’expedient per a la concessió de la Menció Honorífica
Municipal al BIELA CLUB 600 de Reus, a proposta de la Junta de Portaveus de
data 17 de juny de 2020, d’acord amb el què disposa l’art. 15 del Reglament
Municipal d’Honors i Distincions.
Atesos els mèrits que concorren
en el BIELA CLUB 600 de Reus, en
reconeixement a la seva trajectòria com a entitat associativa reusenca
caracteritzada principalment per compartir la passió pels cotxes clàssics,
especialment els mítics i emblemàtics Seat 600, portant a terme activitats i
accions de repercussió social i local com a ral·lis i concentracions a nivell de
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Catalunya, Espanya i Europa, i, de forma especial, per celebrar enguany el 25è
aniversari de la seva trajectòria.
Atès que de conformitat amb el què disposa l’article 17 del Reglament
Municipal d’Honors i Distincions es va sotmetre la proposta al tràmit
d’informació pública sense que s’hagin presentat reclamacions, al·legacions ni
suggeriments.
Per tot l’exposat, es proposa al Ple de la Corporació, previ dictamen de la
Comissió d’Honors i Distincions, l’adopció del següent acord:

Signat electrònicament
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Concedir al BIELA CLUB 600 de Reus, la Menció Honorífica Municipal pels mèrits
i circumstàncies que en ella concorren i que han quedat suficientment
acreditats a l’expedient a l’efecte incoat."
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per unanimitat.
9. Concessió de la Medalla de la Ciutat a la REIAL CONGREGACIÓ DE LA
PURÍSSIMA SANG DE NOSTRE SENYOR JESUCRIST de Reus.
"Atès que per decret de l’Alcaldia núm. 2020009346 d’1 de juliol de 2020 es va
resoldre incoar l’expedient per a la concessió de la Medalla de la Ciutat a la
REIAL CONGREGACIÓ DE LA PURÍSSIMA SANG DE NOSTRE SENYOR JESUCRIST
de Reus, a proposta de la Junta de Portaveus de data 25 de juny de 2020,
d’acord amb el què disposa l’art. 15 del Reglament Municipal d’Honors i
Distincions.
Atesos els mèrits que concorren en la REIAL CONGREGACIÓ DE LA PURÍSSIMA
SANG DE NOSTRE SENYOR JESUCRIST de Reus, en reconeixement a la tasca
duta a terme per mantenir, reforçar i potenciar les tradicions vinculades a la
setmana santa al llarg dels segles. Pel seu compromís incansable amb la
finalitat de mantenir aquesta tradició que forma part del patrimoni cultural de
la ciutat, sent la segona tradició més antiga de Reus i, de forma especial, per
commemorar enguany el 465è aniversari de la seva història.
Atès que de conformitat amb el què disposa l’article 17 del Reglament
Municipal d’Honors i Distincions es va sotmetre la proposta al tràmit
d’informació pública sense que s’hagin presentat reclamacions, al·legacions ni
suggeriments.
Per tot l’exposat, es proposa al Ple de la Corporació, previ dictamen de la
Comissió d’Honors i Distincions, l’adopció dels següents acords:
Concedir la Medalla de la Ciutat a la REIAL CONGREGACIÓ DE LA PURÍSSIMA
SANG DE NOSTRE SENYOR JESUCRIST de Reus pels mèrits i circumstàncies que
en ella concorren i que han quedat suficientment acreditats a l’expedient a
l’efecte incoat."
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.
Martín, 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.
SERVEIS D'HISENDA I SERVEIS GENERALS
10. Intervenció. Donar compte de les resolucions de l'exercici 2019
previstes a l'art. 218 del TRLRHL, en compliment de la resolució de 15
de gener de 2020 del Tribunal de Comptes i de l'acord del Ple de la
Sindicatura de Comptes de data 28 de gener de 2020
Signat electrònicament
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"La Comissió Informativa d’Hisenda i de Serveis Generals, en sessió tinguda el
dia 13 de juliol de 2020 proposa donar compte al Ple l’acord següent:
La Resolució de 15 de gener de 2020, de la Presidència del Tribunal de
Cuentas, per la que es publica l'acord del Ple de 19 de desembre de 2019, per
la que s'aprova la Instrucció sobre remissió d'informació relativa a l'exercici del
control intern de les entitats Locals, en l'apartat II.3.2 regula la documentació a
remetre al Tribunal de Cuentas, així mateix l'Acord del Ple de la Sindicatura de
Comptes de Catalunya de data 28 de gener de 2020 (DOGC 8053 de data 30
de gener de 2020)
regula la tramesa d'aquesta informació en els mateixos termes i que consisteix
en:
1.- Informació relativa a l'estructura de l'òrgan d'intervenció, configuració i
exercici del control intern de l'entitat local.
2.- Acords de despesa contraris al criteri d'un reparament de l'òrgan
interventor.
3.- Acords i resolucions amb omissió del tràmit de fiscalització prèvia.
4.- Anomalies en la gestió dels ingressos.
5.- Comunicació de fets que puguin ser constitutius de responsabilitat
comptable o d'infraccions en matèria de gestió econòmico-pressupostària.
En relació a l'apartat 2, durant l'exercici 2019, per part de l'Ajuntament i dels
seus Organismes Autònoms i altres entitats incloses dins l'àmbit objectiu de la
resolució indicada, no s'ha adoptat cap acord d'aprovació de despeses contrari
al criteri d'un reparament de l'interventor.
En relació a l'apartat 3 el seu contingut es concreta en expedients
administratius de despesa, hagin estat instrumentats o no en expedients de
reconeixement extrajudicial de crèdits, tramitats al marge del procediment i,
en tot cas, amb omissió de la fiscalització prèvia.
En relació al contingut dels expedients administratius a remetre al Tribunal de
Cuentas i a la Sindicatura de Comptes, a l'esmentada resolució i acord es
concreta en:
a. Informe d'omissió de fiscalització emès per l'òrgan interventor.
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b. Memòria, subscrita pel responsable directe de la omissió, que inclogui una
explicació de la omissió de preceptiva fiscalització o intervenció prèvia i, en el
seu cas, les observacions que estimi convenients respecte de l'informe de la
intervenció.
c. Acords o resolució del Ple, de la Junta de Govern Local o del President de
l'entitat local en el que s'acordi la continuació del procediment.
En aquest sentit durant l'exercici 2019 s'han adoptat les resolucions que
s'indiquen en el quadre adjunt.
Entitat
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Ajuntament
Reus
Ajuntament
Reus
Ajuntament
Reus
Ajuntament
Reus
Ajuntament
Reus
Ajuntament
Reus
Ajuntament
Reus
Ajuntament
Reus
Ajuntament
Reus
Ajuntament
Reus
Ajuntament
Reus
Ajuntament
Reus
Ajuntament
Reus
Ajuntament
Reus
Ajuntament
Reus
Ajuntament
Reus
Ajuntament
Reus
Ajuntament
Reus
Ajuntament
Reus
Ajuntament
Reus
Ajuntament
Reus
Ajuntament
Reus
Ajuntament
Reus
Ajuntament

de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de

Decret
201900157
2
201900157
3
201900305
7
201900277
9
201900425
4
201900425
5
201900452
4
201900245
1
201900567
7
201900442
5
201900567
6
201900465
6
201900599
2
201900620
4
201900726
8
201900789
5
201900722
8
201900873
3
201900900
7
201900779
8
201901115
2
201901115
0
201901033
8
201901152

Núm.
Exerc.
Import
Data
Informe
pressup obligacion
Decret
Intervenci
.
s
ó

Número
expedient

28/01/19

2018 19.570,48 €

2019/1 CONVD 2018/15

28/01/19

2018 42.742,05 €

2019/2 CONVD 2018/16

14/02/19

2018

330.585,01
€

2019/5 CONVD 2018/17

12/02/19

2018 56.510,23 €

2019/4 CONVD 2018/18

05/03/19

2018 12.362,77 €

2019/7 CONVD 2018/19

05/03/19

2018 28.274,73 €

2019/8 CONVD 2018/20

08/03/19

2018 52.542,16 €

2019/9 CONVD 2018/21

07/02/19

2018 5.523,05 €

2019/3 CONVD 2018/22

25/03/19

2018 27.817,20 €

2019/11 CONVD 2018/23

07/03/19

2018 43.012,07 €

2019/6 CONVD 2018/24

25/03/19

2018 30.022,01 €

2019/12 CONVD 2018/25

11/03/19

2018

117.898,32
€

2019/10 CONVD 2018/26

01/04/19

2018 4.135,51 €

2019/13 CONVD 2018/28

02/04/19

2018 27.058,26 €

2019/14 CONVD 2018/30

25/04/19

2019 58.597,19 €

2019/19 CONVD 2019/01

07/05/19

2019 86.314,54 €

2019/21 CONVD 2019/02

24/04/19

2019

17/05/19

169.022,98
€
210.806,19
2019
€

22/05/19

2019 34.582,63 €

02/05/19

2019

19/06/19
16/06/19

106.562,95
€
489.576,64
2019
€
110.588,34
2019
€

2019/16 CONVD 2019/03
2019/24 CONVD 2019/04
2019/25 CONVD 2019/05
2019/20 CONVD 2019/06
2019/30 CONVD 2019/07
2019/31 CONVD 2019/08

10/06/19

2019 43.375,96 €

2019/31 CONVD 2019/09

10/07/19

2019 69.232,66 €

2019/32 CONVD 2019/10
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Reus
Ajuntament de
Reus
Ajuntament de
Reus
Ajuntament de
Reus
Ajuntament de
Reus
Ajuntament de
Reus
Ajuntament de
Reus
Ajuntament de
Reus
Ajuntament de
Reus
Ajuntament de
Reus
Ajuntament de
Reus
Ajuntament de
Reus
Ajuntament de
Reus
Ajuntament de
Reus
Ajuntament de
Reus
Teatre Fortuny
Consorci Teatre
Bartrina
Consorci Teatre
Bartrina
IM Reus Cultura
IM Reus Cultura
IM Reus Cultura
IM Reus Cultura
IM Reus Cultura
IM Reus Cultura
IM Reus Cultura
IM Reus Cultura
IM Reus Cultura
IMFE
Agència
Ciutat
Agència
Ciutat
Agència
Ciutat
Agència

Promoció
Promoció
Promoció
Promoció

5
201901296
07/08/19
2
201901286
05/08/19
0
201901572
08/10/19
7
201901246
26/07/19
5
201901553
03/10/19
2
201901541
03/10/19
2
201901761
15/11/19
8
201901732
11/11/19
5
201901732
11/11/19
7
201901732
11/11/19
6
201901925
30/12/19
8
201901780
20/11/19
7
201901926
30/12/19
3
201901412
30/09/19
2
64/2019 8-4-2019

161.064,56
€
194.056,36
2019
€
2019

2019/36 CONVD 2019/11
2019/37 CONVD 2019/12

2019 37.019,07 €

2019/43 CONVD 2019/13

2019 38.058,07 €

2019/35 CONVD 2019/14

163.971,04
€

2019/41 CONVD 2019/16

2019 51.110,78 €

2019/42 CONVD 2019/17

176.677,27
€

2019/47 CONVD 2019/18

2019 50.969,11 €

2019/55 CONVD 2019/19

2019 7.433,03 €

2019/59 CONVD 2019/20

2019

2019

140.866,06
€
195.637,34
2019
€
100.686,28
2019
€
115.419,31
2019
€
2019

2019/54 CONVD 2019/21
2019/94 CONVD 2019/22
2019/64 CONVD 2019/23
2019/94 CONVD 2019/25

2019 34.000,00 €

2019/23

COV 2019/02

2019 12.773,97 €

2019/2

30/2019 12-6-2019

2019 6.817,52 €

2019/2

CONVD 2019/2
CONVD 2019/2

11-112019

2019 15.712,42 €

2019/3

CONVD 2019/3

56/2019
201900000
8
201900002
3
201900006
1
201900014
3
201900019
6
201900024
5
201900027
7
201900027
8
201900033
8
202000030
7
201900002
3
201900002
5
201900018
4
201900010

16-1-2019

2018

144.684,57
€

2019/1

CONVD 2019/1

31-1-2019

2018 8.330,99 €

2019/2

CONVD 2019/2

22/02/201
9

2019 10.340,66 €

2019/3

CONVD 2019/3

29-4-2019

2019 17.606,40 €

2019/5

CONVD 2019/5

23-5-2019

2019 28.392,65 €

2019/6

CONVD 2019/6

27-6-2019

2019 26.292,17 €

2019/7

CONVD 2019/7

9-9-2019

2019

162.749,40
€

2019/8

CONVD 2019/8

9-9-2019

2019 19.399,66 €

2019/9

CONVD 2019/9

15-112019

2019 70.565,08 €

2019/10 CONVD 2019/10

30-7-2019

2019

553,14 €

2019/1

CONVD 2019/1

28-1-2019

2018 44.675,35 €

2019/1

CONVD 2019/1

31-1-2019

2018 35.359,92 €

2019/2

CONVD 2019/2

26-4-2019

2019 16.174,75 €

2019/4

CONVD 2019/4

23-5-2019

2019 16.252,21 €

2019/5

CONVD 2019/5
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Ciutat
Agència
Ciutat
Agència
Ciutat
Agència
Ciutat
Agència
Ciutat

Promoció
Promoció
Promoció
Promoció

4
201900014
24-7-2019
8
201900014
24-7-2019
9
201900016
02-9-2019
0
201900019
13-118
2019

2019

507,47 €

2019/6

CONVD 2019/6

2019 7.020,90 €

2019/7

CONVD 2019/7

2019 22.099,00 €

2019/8

CONVD 2019/8

2019 44.286,32 €

2019/9

CONVD 2019/9

En relació a l'apartat 4, durant l'exercici 2019, en relació a l'Ajuntament i els
seus Organismes Autònoms i altres entitats incloses dins l'àmbit objectiu de la
resolució indicada, no s'han observat anomalies en la gestió d'ingressos.
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En conseqüència es proposa l'adopció dels acords següents:
De tot el qual es dona compte al Ple de l'Ajuntament als efectes del seu
coneixement i posterior tramesa al Tribunal de Cuentas i a la Sindicatura de
Comptes així com de la seva inserció en el Compte General de l'exercici 2019."
L’alcade dona la paraula a l’interventor que intervé per exposar el tema.
Els membres del Ple es donen per assabentats.
L’alcalde intervé per indicar que els punts 11, 12 i 13 de l’ordre del dia es
tractaran en la mateixa unitat de debat però que es votaran per separat.
L’alcalde dona la paraula a la Sra. Caballero que explica els punts 11, 12 i 13 i
es PRODUEXI DEBAT.
11. GEP. Donar compte dels expedients de modificació de crèdit
relatius al Pla de reactivació econòmica.
"Vist el Decret de la Regidora delegada d’Hisenda núm. 2020009959 de 14-072020 relatiu a l’aprovació de l’expedient de modificació de crèdits 27/2020 i
vist el Decret d’Alcaldia núm. 2020009901 de 14-07-2020 relatiu a l’aprovació
de l’expedient de modificació de crèdits 31/2020 que figuren en l’expedient DHISMUN 8870/2020
En conseqüència es proposa
donar compte dels decrets 2020009959 i
2020009901 que es transcriuen literalment:
DECRET 2020009959
«Vista la conveniència de modificar crèdits al pressupost de despeses de
l'exercici 2020 per tal de fer front al l’increment de les despeses en les
aplicacions pressupostàries
del servei
de Prevenció per atendre les
necessitats derivades de la protecció de les persones i altres mesures
adoptades per fer front al COVID-19,així com de servei d’STIT, no previstes en
les aplicacions corresponents i que no podien demorar-se fins l'exercici
següent.

Aquest document ha estat signat electrònicament amb data 17/9/2020
L'autenticitat d'aquest document es pot comprovar a https://serveis.reus.cat/cve mitjançant el CVE: 20204FD5CA6B76EF9BDCB91570FC00D6035EC6CA5E190917102405

Vistes les mesures preventives i de contenció adoptades per part del
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya davant la situació actual
d’epidèmia declarada pel SARS-CoV-2, mitjançant Resolució SLT/704/2020, d’11
de març de 2020 i les disposicions adoptades per l’Alcaldia d’aquesta
Corporació, mitjançant ban.
Vistes les disposicions del RD 463/2020, de 14 de març, pel que es va declarar
«el estado de alarma para la gestión de situaciones de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19», i vist l’estat d’emergència declarat per les
autoritats de la Generalitat de Catalunya, així com a nivell municipal.
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Atès que el RDL 21/2020 de 9 de juny ha fixat tot un seguit de mesures
obligatòries que amplien la seva vigència més enllà de la finalització de la
vigència del darrer estat d'alarma, en concret es determina que s'aplicaran
més enllà i mentre el Govern de l'Estat determini la finalització de la situació de
crisis sanitària derivada de la COVID19, entre elles, la obligatorietat fixada a
l'art. 7 de dotar d'equips de protecció als seus treballadors adequats al nivell
de risc, I vist la disposició addicional primera de Decret Llei 26/2020 de 23 de
juny, de mesures extraordinàries en matèria sanitària i administrativa
Vist que les aplicacions pressupostàries que es proposen modificar poden ser
objecte de reducció sense pertorbació del corresponent programa i/o servei.
Atès que es van haver de fer una sèrie de Reserves de crèdit per a no
disponibilitat en diferents aplicacions pressupostàries del pressupost
de
despeses corrent, com a mesura per a fer front a necessitats que es
poguessin produir arrel de la crisis sanitària del COVID19 i en el marc del pla
de reactivació econòmica i social a la ciutat. així com diverses baixes
d’operacions
AD
220200007921;
220200007922;220200007923;
220200007924;
220200007925;
220200007926;
220200007927
i
220200007451 de contractes que es van veure afectats per l’emergència
sanitària provocada pel COVID-19.
Vist l’informe de proposta de transferència de crèdit de data 13 de juliol de
2020.
Vist l’informe d’intervenció emès.
Atès allò que disposa l’article 179.1r i 2n. del RDL 2/2004, de 5 de març,
pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals, i
en relació a la base 10a. d’execució del pressupost, pel que és
competència de la regidora delegada de l’àrea d’Hisenda l’aprovació de
transferències que afectin a més d’una Àrea.
HE RESOLT:
PRIMER: Modificar els crèdits pressupostaris que es detallen a continuació:
*ENTRE PARTIDES DEL MATEIX GRUP FUNCIÓ
ALTA DESPESES
Orgànic
Programa

Econòmic

Descripció

Import
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21109

BAIXA DESPESES
Orgànic
Programa
40335

17030

40634

15320

40634

15321

40634

17103
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ALTA DESPESES
Orgànic
Programa
21109

Econòmic

Descripció

Import

22706 Medi ambient-PG-Estudis i treballs tècnics
Via pública-Manteniment asfalt210 Repar.mant.infrastr

10.000,00
38.764,50

210 Via pública-Materials construcció-Repar.mant infr.
11.235,50
Via pública-Reposició mobiliari210 Rep.mant.infrastruct.
9.000,00
Total baixes despeses grup funció 1 69.000,00

Econòmic

33210

BAIXA DESPESES
Orgànic
Programa
21220

RRHH-Policia administrativa-Complement
12101 específic
69.000,00
Total altes despeses grup funció 1 69.000,00

13000

Descripció

Import

16000 RRHH-Biblioteques PG-Seguretat Social
20.000,00
Total altes despeses grup funció 3 20.000,00
Econòmic

34000

Descripció

Import

489 Esports-PG-A famílies i instituc.sense ànim lucre
20.000,00
Total baixes despeses grup funció 3 20.000,00

ALTA DE DESPESES
Orgànic
Programa

Econòmic

Descripció

20711

202

STIT-PG-Lloguer espais CEPID
40.000,00
Total altes despeses grup funció 4 40.000,00

BAIXA DESPESES
Orgànic
Programa

Econòmic

20539

489

Descripció
Import
Emp.i Ocupació-Suport iniciatives- Subv.a fam.i
inst.
40.000,00
Total baixes despeses grup funció 4 40.000,00

49100

43303

ALTA DESPESES
Orgànic
Programa

Econòmic

Import

Descripció

Import

21109

92084

22106 RRHH-Prevenció-Material sanitari

21109

92084

22199 RRHH-Prevenció-Altres subministraments

BAIXA DESPESES
Orgànic
Programa

89.000,00

71.500,00
160.500,0
Total altes despeses grup funció 9
0

Econòmic

Descripció

10101

91200

21109

91200

31036

92410

31037

92402

40634

93320

22699 Alcaldia-Òrgans de govern-Despeses diverses
RRHH-Òrgans govern-Retribucions
11001 compl.personal
Relacions Cíviques-Suport projectes-Subv.a fam.
489 i inst
Participació-CC-Cursos i tallers-Treballs fets per
22799 emp.
Via pública-Materials reparació-Repar.mant.
212 edificis

40832

93312

22706 Urbanisme-Edificis Mpals PG.-estudis i treballs

Import
10.000,00
89.000,00
22.500,00
14.000,00
10.000,00

15.000,00
160.500,0
Total baixes despeses grup funció 9
0

Aquest document ha estat signat electrònicament amb data 17/9/2020
L'autenticitat d'aquest document es pot comprovar a https://serveis.reus.cat/cve mitjançant el CVE: 20204FD5CA6B76EF9BDCB91570FC00D6035EC6CA5E190917102405

* ENTRE PARTIDES DE CAPÍTOL 1
ALTA DESPESES
Orgànic
Programa
21109

92000

BAIXA DESPESES
Orgànic
Programa

Econòmic

Descripció
RRHH-Adm.gral.-Retrib. bàsiques personal
11000 eventual
Total altes despeses

Econòmic

Descripció

Import
89.000,00
89.000,00

Import
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21109

13200

12101 RRHH-Guardia urbana PG-Complement específic

69.000,00

21109

33210

13000 RRHH-Biblioteques-PG-Personal laboral
Total baixes despeses

20.000,00
89.000,00

SEGON: Aprovar la regularització de les diferents operacions de Retencions de
crèdit realitzades per a fer front a les despeses que es poguessin produir arrel
de la crisis sanitària i en el marc del pla de reactivació econòmica, així com les
baixes
de
disposicions
de
despesa
AD/
220200007921;
220200007922;220200007923;
220200007924;
220200007925;
220200007926; 220200007927 i 220200007451 de contractes de serveis i
subministraments que es van veure afectats i/o reduïts per aquesta situació.»
DECRET 2020009901
«Vista la conveniència de modificar crèdits al pressupost de despeses de
l'exercici 2020 per tal de fer front al pla de reactivació econòmica per a
atendre necessitats derivades arrel de la crisis sanitària ocasionada pel
COVID-19 i en el marc del pla de reactivació econòmica i social a la ciutat, no
previstes en les aplicacions corresponents i que no podien demorar-se fins
l'exercici següent.
Vistes les mesures preventives i de contenció adoptades per part del
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya davant la situació actual
d’epidèmia declarada pel SARS-CoV-2, mitjançant Resolució SLT/704/2020, d’11
de març de 2020 i les disposicions adoptades per l’Alcaldia d’aquesta
Corporació, mitjançant ban.
Vistes les disposicions del RD 463/2020, de 14 de març, pel que es va declarar
«el estado de alarma para la gestión de situaciones de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19», i vist l’estat d’emergència declarat per les
autoritats de la Generalitat de Catalunya, així com a nivell municipal.
Vist que part del finançament de les modificacions de crèdit d’aquest expedient
prové del fons de contingència, el qual s’ha de destinar a atendre necessitats
de caràcter no discrecional, d’acord amb l’article 31 de la Llei orgànica 2/2012,
de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i atesa la
seva naturalesa imprevista.
Vist que les aplicacions pressupostàries que es proposen modificar poden ser
objecte de reducció sense pertorbació del corresponent programa i/o servei.

Aquest document ha estat signat electrònicament amb data 17/9/2020
L'autenticitat d'aquest document es pot comprovar a https://serveis.reus.cat/cve mitjançant el CVE: 20204FD5CA6B76EF9BDCB91570FC00D6035EC6CA5E190917102405

Vist l’informe de proposta de transferència de crèdit
Vist l’informe d’intervenció emès.
Atès allò que disposa l’article 179.1r del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que
s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals, i en relació a la
base 7a. de les Bases d'Execució del Pressupost, pel que es delega en l’Alcalde
les modificacions de crèdit quin finançament sigui, exclusivament, el fons de
contingència previst al capítol V de l’Estat de despeses
HE RESOLT:

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
17/09/2020

PRIMER: Crear per vinculació les partides que es detallen en el següent punt de
la resolució
SEGON: Modificar els crèdits pressupostaris que es detallen a continuació:
ALTA DESPESES
Orgànic
21109
20539
20539
20539
20539
20539
20906
21307
20539
30523
31425

Prog.
4395
2
4395
2
4395
2
4395
2
4395
2
4395
2
4395
2
4395
2
4395
2
4395
2
4395
2

Ec.
1310
0
2269
9
4790
1
4890
0
4790
2
2279
9
2270
6

Descripció
RRHH- Empresa i ocupació Pla reactivació COVID - personal
laboral
Empresa i Ocupació-Pla reactivació COVID -Tallers de formació
Empresa i Ocupació-Pla reactivació COVID -Ajuts Pimes i
autònoms
Empresa i Ocupació-Pla reactivació COVID -Fons cooperatives
Empresa i Ocup-Pla reactivacióCOVID-Pla promou ocupació
locals buits

Empresa i Ocupació-Pla reactivació COVID -Diverses actuacions
Economia i coneixement-Pla reactivació COVID-Diverses
actuacions
Promoció ciutat-Pla reactivació COVID-Transferència a OOAA
410 (APC)
2270 Empresa i Ocup.-Pla reactivació COVID -Estudis i treballs mapa
6 comerç
2279
9 Salut pública - Pla reactivació COVID - Cooperativa salut
410 Cultura - Pla reactivació COVID- Transferència a OOAA (IMRC)
TOTAL ALTA DESPESES

BAIXA DESPESES
Orgàni
c
Prog.
Ec.

Descripció

Import
200.000,00
40.000,00
400.500,00
50.000,00
14.000,00
35.000,00
93.600,00
750.000,00
15.000,00
5.000,00
60.000,00
1.663.100,
00

Import

21109

49100

12103 RRHH- SIT - Altres complements

578.505,87

21109

93310

12103 RRHH- Edificis municipals-PG- Altres complements

200.000,00

21108

92900

500 Serveis Generals-Imprevistos-Fons de contingència
TOTAL BAIXA DESPESES

884.594,13
1.663.100,0
0

"

Els membres del Ple es donen per assabentats
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12. Gestió Econòmica i Pressupostària. Expedient de modificació de
crèdits del pressupost de 2020 de l'Ajuntament.
"Vist l'expedient tramitat per ordre de la Regidora delegada de l’Àrea
d’Hisenda, amb el que s'adjunta informe de la Intervenció de Fons i atesa la
proposta de la Presidència en la què s'assenyala la necessitat d'efectuar un
expedient de modificació de crèdits en el pressupost de l’Ajuntament de Reus.
Considerant que la tramitació de l'expedient s'ha realitzat amb subjecció a les
disposicions legals vigents, i vist el que disposa l'art. 133 del ROM.
En conseqüència es proposa l'adopció dels acords següents:
Signat electrònicament
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PRIMER.- Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits en el
pressupost de l’Ajuntament de Reus amb el següent detall:
ALTA DESPESA - PLA REACTIVACIÓ INVERSIONS
20539

43952

710

20539

43952

770

20539

43952

770

20906

43952

789

20906

43952

789

40832

43952

632

20906

43952

789

20906

43952

770

Emp i Ocupació-Pla reactivació COVID-Transferència a IMFE
Emp i Ocupació-Pla reactivació COVID-Transf. a emp.
privades
Emp i Ocupació-Pla reactivació COVID-Transf. a emp.
privades
Economia i Coneix-Pla reactivació COVID-A fam i inst s/ànim
lucre
Economia i Coneix-Pla reactivació COVID-A fam i inst s/ànim
lucre
Urbanisme-Pla reactivacio COVID-Inv reposició edificis
Economia i Coneix-Pla reactivació COVID-A fam i inst s/ànim
lucre
Economia i Coneix-Pla reactivació COVID-A empreses
privades
TOTAL

10.000,00

1

100.000,00

2

60.000,00

3

225.000,00

4

450.000,00

5

25.000,00

6

11.780,00

7

80.000,00

8

961.780,00

ALTA DESPESA - ALTRES NECESSITATS
40335

93312

632

Medi Ambient-Edificis municipals-Inv reposició edificis

100.000,00

20711

49100

626

STIT-Inversions equipaments informàtics

100.000,00

40634

17102

640

Via Pública-Parcs i jardins-Despeses Inversions car.immat.

18.000,00

40832

15110

600

Urbanisme-Gestió i projectes urb-Inversió en terrenys

18.000,00

40634

15323

619

Via Pública-Pavimentació-Inversió reposició infrastructura

31037

92400

40832

93316

632

Urbanisme-Edificis mpals-Inv reposició edificis

10.000,00

31425

33410

710

Cultura-IMRC-Transferència a IMRC

25.000,00

21220

34260

10203

13200

624

Guàrdia Urbana-Elements transport

18.000,00

40832

93312

632

Urbanisme-Edificis mpals- Inv reposició edificis

18.000,00

10203

13400

640

Guàrdia Urbana-Mobilitat-Desp inv c. immaterial

50.000,00

62200 Participació - Millores equipaments

74900 Esports-Alt instal esportives- Aport. a stat . municipal

358.000,00
15.000,00

149.500,00

9
1
0
1
1
1
2
1
3
1
4
1
4
1
4
1
4
1
4
1
4
1
4
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10203

13400

609

Guàrdia Urbana-Mobilitat-Inv nova

30.250,00

40634

15340

619

Via Pública-Alt actuacions VP-Inv reposició

20.000,00

40634

17102

640

Via Pública-Parcs i Jardins-Desp inv c. Immaterial

40.000,00

40832

15000

629

Urbanisme-PG-Altres inversions

60.000,00

40335

17102

609

Medi Ambient-Parcs i Jardins-Inv nova
TOTAL

40.000,00
1.069.750,0
0

1
4
1
4
1
4
1
4
1
4
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BAIXA
DESPESA
40634

15323

40634

15323

40634

15323

40832

93312

624 Via Pública-Pavimentació vies públiques-Elements transport
6190
0
Via Pública-Pressupostos participatius
619 Via Pública-Infrastructures d'ús general (obligacions urban.)
7490
0
Urbanisme-Edificis municipals-Aportació a stat. E.L.
TOTAL

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14

100.000,00
1.501.530,00
135.000,00
295.000,00
2.031.530,0
0

Destí - Codi Pla Reactivació (Inversions)
1.1.2 Tallers de formació
1.2.2 Ajuts a PIMES i Autònoms
1.3.2 Pla promoure ocupació locals buits
2.2.1 Rehabilitació edificis
2.2.2 Rehabilitació habitatges per lloguer social
2.2.2 Rehabilitació 3 pisos Casa Mestres lloguer social
2.3.3 Inclusió i capacitació digital
2.3.6 Subvenció compra equips
Destí-Altres necessitats
Instal.lació plaques fotovoltaiques edificis mpals
Noves necessitats STIT
Pla estratègic zones verdes
Projecte enderroc edifici
Diverses obres Via Pública
Adaptació del pressupost d’inversions de l’exercici a noves prioritats:
Millores en equipaments, edificis, zones verdes, mobilitat i infraestructures.

SEGON.- Exposar al públic, de conformitat amb allò que disposa l’article 169 del
RDL 2/2004 de 5 de març pel que s’aprova el Text Refós de la Llei d’Hisendes
Locals, l'expedient de modificació de crèdits en el pressupost de l’Ajuntament de
Reus, per un termini de quinze dies als efectes del seu examen i presentació de
reclamacions, transcorregut el qual sense que se'n realitzin es considerarà
l'expedient definitivament aprovat."
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova amb 24 vots a favor: ((JxR): Sres./Srs.
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Pellicer, Vilella, Pallarès, Caelles, Cuerba, Caballero, Monseny; (ERC): Sres./Srs.
Llauradó, Recasens, Flores, Prats, Berasastegui, Subirats; (PSC-CP): Sres./Srs.
Martín, 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.
13. GEP Expedient núm. 33/2020.Convalidar decret d'Alcaldia pel que
s'aprova l'aplicació parcial del romanent de tresoreria per a despeses
generals de la liquidació de 2019 destinats a la Política de Despesa
23.
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Jaume Renyer Alimbau
17/09/2020

"Vist el Decret d’Alcaldia 2020009889 de 14/07/2020 que figura a l’expedient
D-HISMUN 8777/2020 relatiu a l’aprovació del expedient de modificació de
crèdits 33/2020.
En conseqüència es proposa ratificar el decret 2020009889 que es transcriu
literalment:
«Vist la necessitat d'efectuar un expedient de modificació de crèdits en el
pressupost de l’Ajuntament de Reus per atendre les necessitats derivades en
l’àmbit social i econòmic per fer front al COVID-19, mitjançant l’aplicació
parcial del romanent de tresoreria per a despeses generals de la liquidació de
2019.
Vist que en data 6 d’abril de 2020 la Regidora delegada d'Hisenda de
l’Ajuntament de Reus, per delegació de l’Alcalde, va aprovar la liquidació de
l'exercici 2019, de la qual se’n donà compte al Ple en la sessió de data 22 de
maig de 2020, sent el romanent de tresoreria per a despeses generals de la
liquidació de 2019 de 2.767.412,62€
Vist l’art. 3 del Real Decret-Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents,
extraordinàries per a fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19 en
relació al destí de superàvit de les entitats locals corresponent a 2019 a
despeses socials, i l’art. 20 del Real Decret-Llei 11/2020, de 31 de març pel que
s’adopten mesures urgents complementàries en l`àmbit social i econòmic per a
fer front al COVID-19.
Vist que per a la utilització del superàvit per a despeses socials de la Política de
despesa 23, en els termes de l’esmentat art.3 del RDL 8/2020 exigeix que
l’Ajuntament compleixi amb els requisits de la DA 6ª de la LOEPSF.
Vist que el 20% màxim que es pot destinar a despesa social ascendeix a un
import de 491.845,70€
Vist que les aplicacions pressupostàries que es proposen finançar corresponen
a la política de despesa 23 “Serveis socials i promoció social” i es tracta de
despesa corrent , incloses en les actuacions de l’article 1 del Real Decret-Llei
8/2020
Vist l’informe de proposta de transferència de crèdit de l’Àrea d’Alcaldia de
data 10 de juliol de 2020.
Vist l’informe d’intervenció emès en data 10 de juliol de 2020.
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Atès allò que disposa l’article 179.1r i 2n. del RDL 2/2004, de 5 de març, pel
que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals, i en relació
a l’art. 20.2 del RDL 11/2020 de 31 de març pel que s’adopten mesures urgents
complementàries en l`àmbit social i econòmic per a fer front al COVID-19.
HE RESOLT:
PRIMER: Aprovar l'expedient de modificació de crèdits en el pressupost de
l’Ajuntament de Reus amb el següent detall:
ALTA DE DESPESA
Orgàni
c
Programa
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30422

23121

30422

23139

30422

23102

Econòmi
c

Descripció
Benestar-Atenció i refugi a persones-Treballs
22799 d'empreses
489 Benestar-Ajuts indiv.i fam. COVID-Ajuts a families i inst,
Benestar-Gestió alimentària-Ajuts a famílies i
489 institucions

Import
71.000,00
404.845,70
16.000,00

Total altes despeses 491.845,70

ALTA INGRÉS
Orgàni
c
92000

Econòmi
c

Descripció

Import

87000 Romanent de tresoreria per a despeses generals

491.845,70

Total altes ingrés 491.845,70

SEGON: Convalidar la resolució en el primer Ple posterior a celebrar"
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per unanimitat.
14. Intervenció. Aprovació del conveni de col·laboració en matèria
tributària amb l’Agència Tributària de Catalunya.
"Atès que els municipis, en la seva qualitat d'administracions publiques

territorials, ostenten, entre d'altres,
reglamentaria, sancionadora...

les

potestats

tributaria,

financera,

Atès que en data de 19 de setembre de 2012 es signà el Conveni marc entre
l’Agència Tributària de Catalunya i les diputacions provincials de Barcelona,
Tarragona, Girona i Lleida, de col·laboració en matèria tributària, al qual es
dona publicitat mitjançant la Resolució ECO/184/2014, de 28 de gener i que
constitueix l’embrió de l’espai de col·laboració en matèria tributària entre les
administracions públiques catalanes, denominat Tributs de Catalunya.
Atès que Tributs de Catalunya és un espai de col·laboració obert a l’adhesió de
qualsevol ens local, organismes públics i entitats de dret públic catalanes que
exerceixin funcions tributàries o de recaptació d’ingressos de dret públic, que
té com a objectiu millorar l’eficàcia i l’eficiència de la gestió tributària, entesa
en sentit ampli, i la prestació de serveis tributaris als ciutadans, en base als
principis de proximitat i de generació de mútua confiança.
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Atès que per aquest Ajuntament es considera adient adherir-se a l'espai de
col·laboració Tributs de Catalunya per tal que es materialitzi en els intercanvis
d’informació amb transcendència tributària als efectes de detecció i reducció
dels incompliments tributaris i en la realització d’actuacions tendents a la
recaptació dels ingressos de dret públic, tant tributaris com no tributaris.
Atès que la proposta de conveni estableix una vigència de quatre anys
prorrogables per un període màxim de quatre anys addicionals, previ acord de
les parts adoptat abans de la finalització del termini inicial pactat, a la vegada
que no es preveu cap tipus d'obligació o compromís econòmic.
Signat electrònicament
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Atès que el text del conveni acompleix amb el que disposa l'apartat 3 de
l'article 48 de la llei 40/2015 , d'1 d'octubre, del règim jurídic del sector públic,
en el sentit que el que es pretén amb la seva formalització és millorar
l'eficiència de la gestió pública , facilitant la utilització conjunta de mitjans i
serveis públics, creant serveis compartits i/o coordinats pel que fa a la gestió,
recaptació i atenció tributàries, millorant l'eficàcia, eficiència i economia de
l'aplicació dels tributs i de les actuacions tendents a reduir els incompliments
de les obligacions fiscals.
Atès que, així mateix, la proposta acompleix amb el que disposen el Reglament
(UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la
protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i
a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE
(Reglament general de protecció de dades de la UE) i la Llei orgànica 3/2018,
de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets
digitals atès que en aquest aspecte el conveni i els seus annexes preveuen
l'acord per a l'encàrrec del tractament de dades de caràcter personal entre
l'Agència Tributaria de Catalunya i aquest Ajuntament.
Vist l'informe conjunt de la Secretaria General i la Intervenció de Fons pel qual
s'informa favorablement el contingut del conveni i la seva formalització.
Vistos els articles 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local, 47 a 52 de la llei llei 40/2015 , d'1 d'octubre, del règim jurídic del
sector públic, i 108 a 111 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya, en relació al règim
jurídic aplicable als convenis de col·laboració.
Vist l'article 309 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals del
qual se'n dedueix que la competència per a l'aprovació dels convenis
interadministratius correspon al Ple de la Corporació.
El conveni a aprovar substitueix i deixa sense efectes el Conveni aprovat per la
Junta de Govern Local, per delegació del Ple de l’Ajuntament, el mes de febrer
de 2020, actualment en vigor.
Aquest Conveni preveu la delegació, en determinades condicions, de la
recaptació executiva, funció pròpia de l’Ajuntament de Reus, és d’aplicació la
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previsió continguda a l’art. 47 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,reguladora de les
Bases de Règim Local (LRBRL), en el sentit que l’acord requereix de majoria
absoluta del nombre legal dels membres de la Corporació per a l’adopció del
seu acord, i en tant que es requereix aquesta majoria qualificada, és d’aplicació
l’art. 22.4 de la LRBRL, essent una competència indelegable.
En conseqüència es proposa l'adopció dels acords següents:

PRIMER: Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Agència Tributària de
Catalunya i l'Ajuntament de Reus en matèria tributaria.
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SEGON: Facultar a la regidora delegada de l'Àrea d'Hisenda, Sra Maria Luz
Caballero Gabas per tal que formalitzi i signi els documents necessaris per tal
de formalitzar el conveni i per a dictar qualsevol altra resolució necessària per
a l'execució dels presents acords
TERCER : Notificar aquest acord a l'Agència Tributaria de Catalunya."
La Sra. Caballero intervé per exposar el tema.
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova amb 24 vots a favor: ((JxR): Sres./Srs.
Pellicer, Vilella, Pallarès, Caelles, Cuerba, Caballero, Monseny; (ERC): Sres./Srs.
Llauradó, Recasens, Flores, Prats, Berasastegui, Subirats; (PSC-CP): Sres./Srs.
Martín, Martínez, Guaita, Marcos, Pozuelo i Fort; (CUP): Sres. Llorens, Fernàndez
i Pàmies i (A): Sr. Rubio i Sra. Vázquez) i 3 vots en contra: (CS): Sra./Srs. García,
López, Meléndez.
15. Empresa i Ocupació. Aprovació de l'adhesió de la ciutat de Reus a
l'associació «Xarxa de Municipis per l'Economia Social i Solidària
(XMESS)».
"Amb l’aprovació del Pla d’Acció Municipal pel mandat 2019-2023 de
l’Ajuntament de Reus, s’acorden tot un seguit de mesures que afecten als
diferents àmbits municipals. Pel que fa l’apartat tercer d’aquest document, s’hi
contenen línies estratègiques dirigides al desenvolupament econòmic i, en
particular, a “potenciar l’economia social i cooperativa, l’economia circular i
l’economia verda” (apartat 3.1.9).
La crisi provocada per la COVID-19 ha propiciat que les institucions i
Administracions Públiques adoptin plans i mesures dirigides a la reactivació
social i econòmica, amb l’objectiu de pal·liar els efectes negatius de la
pandèmia. Per aquest motiu, l’Ajuntament de Reus s’ha dotat del pla
“reactivem Reus” que pretén posar les bases de la reactivació econòmica i
social, posant l’accent en la generació de polítiques que afavoreixin l’economia
social, com una de les accions a desenvolupar dins de l’àmbit de l’activitat
econòmica, per tal d'explorar un nou model de desenvolupament territorial que
mobilitzi millor els recursos endògens i prioritzi les dimensions socials,
ambientals i humanes de l’economia a fi de resoldre més eficaçment les
necessitats de la ciutadania.
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Amb aquesta voluntat de contribuir al creixement de l’economia social i
solidària al nostre municipi, s’ha efectuat la petició a la Xarxa de Municipis per
l’Economia social i Solidària (XMESS), sol·licitant l’adhesió de Reus com un dels
membres de ple dret a formar part d’aquesta organització associativa, amb
l’objectiu d’articular-se dins d’aquest espai comú amb altres administracions
locals que permeti compartir línies de treball, bones practiques, reflexions,
activitats i recursos
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L’Ajuntament de Reus és coneixedor de la declaració "Cap a una Xarxa de
Municipis per l'Economia Social i Solidària" sorgida de la Trobada Internacional
de Municipalisme i Economia Solidària del 22 i 23 d'octubre de 2015 a
Barcelona, així com del treball que representants de diferents municipis de
Catalunya han vingut desenvolupant fins a la constitució de la nova associació
Xarxa de Municipis per l'Economia Social i Solidària el 17 de maig de 2017 a
Barcelona.
Vist l’informe de la Directora de l’Institut Municipal de Formació i Empresa Mas
Carandell, amb el vistiplau del Regidor delegat de l’Àrea d’Empresa i Ocupació,
en el qual informa favorablement sobre l’adhesió d’aquest municipi a la XMESS.
Vist l’informe emès pel Secretari general d’aquest Ajuntament, on s’informa
sobre la viabilitat d’acordar l’adhesió de l’Ajuntament de Reus com a membre
de la Xarxa de Municipis per l’Economia Social i Solidària (XMESS).
Vist l’article 47.2 lletra g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de Bases de
Règim Local (LBRL); l’article 114.3 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; i l’article 15 del Decret 110/1996, de 2 d’abril, pel qual es regula el
règim de les organitzacions associatives dels ens locals i el registre
corresponent, en virtut dels quals correspon al Ple de la Corporació l'aprovació
de l’adhesió a les organitzacions associatives de municipis, per acord de la
majoria absoluta del nombre legal dels seus membres.
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:
PRIMER. Aprovar l'adhesió del municipi de Reus com a membre de ple dret de
l'Associació «Xarxa de Municipis per l'Economia Social i Solidària (XMESS)».
SEGON. Acceptar els textos dels Estatuts que regeixen l’Associació
esmentada, els drets i obligacions que se'n deriven, així com la quota
corresponent.
TERCER. Designar al Regidor delegat de l’Àrea d’Empresa i Ocupació, el Sr.
Carles Prats Alonso, com a representant titular de l'Ajuntament de Reus a
l'Associació «Xarxa de Municipis per l'Economia Social i Solidària».
QUART. Designar al Regidor delegat de l’Àrea de Cultura i Política Lingüística,
el Sr. Daniel Recasens Salvador, com a representant substitut de l'Ajuntament
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de Reus a l'Associació «Xarxa de Municipis per l'Economia Social i Solidària».
CINQUÈ. Comunicar aquest acord a l'Associació «Xarxa de Municipis per
l'Economia Social i Solidària», per tal que culminin els tràmits per a la
incorporació d’aquest Ajuntament com a nou membre de l'Associació
esmentada."
El Sr. Prats intervé per explicar el tema.
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per unanimitat.
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L’alcalde intervé per indicar que els punts 16 i 17 de l’ordre del dia es
tractaran en la mateixa unitat de debat però que es votaran per separat.
El Sr. Rubio intervé per exposar conjuntament els punts 16 i 17 de l’ordre del
dia i ES PRODUEIX DEBAT.
16. Modificació de la plantilla de personal de l'Ajuntament de Reus.
"Vista la proposta del departament de Recursos Humans en relació a la
modificació de la plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament de Reus i una
vegada portada a terme la preceptiva negociació i no havent arribat a un acord
amb la Junta de personal i Comitè d’empresa d’aquest Ajuntament, en data 15
de juliol de 2020.
Vist l’informe tècnic emès pel departament de Recursos Humans i l’informe de
la Intervenció de Fons Municipal de data 20 de juliol de 2020 i 9 de juliol de
2020, respectivament, en els quals s’informa favorablement sobre la
modificació de la plantilla de personal de l’Ajuntament de Reus.
Donat que el Ple de la Corporació és l’òrgan competent per a l’adopció dels
acords relatius a l’aprovació de la plantilla de personal i de la relació de llocs de
treball, de conformitat amb el que estableix l’art. 22.2 apartat i) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases de règim local i l’art. 52.2 lletra j) del
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya.
Per tot l’exposat, es proposa al Ple de la Corporació, previ dictamen de la
Comissió Informativa de Serveis d’Hisenda i de Serveis Generals, l’adopció del
següents Acords:
Primer.En la plantilla de funcionaris:
Creació d’una plaça de Vicetresorer/a, pertanyent a l’escala de personal
funcionari d’administració local amb habilitació de caràcter nacional, subescala
d’intervenció-tresoreria, categoria d’entrada.
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Amortització de la plaça de Tècnic d’administració general quan quedi vacant
per jubilació de la titular.
Segon.- Demanar a la Generalitat de Catalunya a la classificació del lloc de
treball de Vicetresorer/a per a l’Ajuntament de Reus."
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), 12 vots en contra: (PSC-CP): Sres./Srs. Martín, Martínez, Guaita,
Marcos, Pozuelo i Fort; (CS): Sra./Srs. García, López, Meléndez i (CUP) Sres.
Llorens, Fernàndez i Pàmies.
Signat electrònicament
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17. Modificacio del catàleg de personal de l'Ajuntament de Reus.
"Vista la proposta del departament de Recursos Humans en relació a la
modificació del catàleg de llocs de treball funcionari de l’Ajuntament de Reus i
una vegada portada a terme la preceptiva negociació, i no havent arribat a un
acord amb la Junta de personal i Comitè d’empresa d’aquest Ajuntament en
data 15 de Juliol de 2020.
Vistos els informes tècnics emesos pel departament de Recursos Humans i l’
informe de la Intervenció de Fons Municipals de data 20 de juliol de 2020 i 9 de
juliol de 2020 ens els quals s’informa favorablement sobre la modificació del
catàleg de llocs de treball de l’Ajuntament de Reus.
Donat que el Ple de la Corporació és l’òrgan competent per a l’adopció dels
acords relatius a l’aprovació de la plantilla de personal i de la relació de llocs de
treball, de conformitat amb el que estableix l’art. 22.2 apartat i) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases de règim local i l’art. 52.2 lletra j) del
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya.
Per tot l’exposat, es proposa al Ple de la Corporació, previ Dictamen de la
Comissió Informativa de Serveis d’Hisenda i de Serveis Generals, l’adopció del
següents acords:
Aquesta modificació comporta la creació dels llocs de treball que es descriuen
a continuació:

Vicetresorer

GRUP

NIVEL
L

C.
Específic

C.Horari
10.244,2
8

ED

FHN

A1

30

49.775,88

DP

FHN

A1

30

49.775,88
1.963,32

Cap unitat
control intern

ED

A1/A2

24

18.924,78
7.760,16

DP

A1/A2

24

18.924,78
1.963,32
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Cap unitat
patrimoni

ED

A1/A2

22

15.881,46
6.932,16

DP

A1/A2

22

15.881,46
1.963,32

La modificació del catàleg de llocs de treball de personal funcionari, obeeix a
una reorganització interna de part dels serveis de l’àrea d’hisenda, com a
conseqüència de les pròximes jubilacions que afecten a llocs de comandament
d’aquests serveis. No obstant, cal tenir en compte que la creació de llocs de
treball és fa d’una manera temporal, donat que s’està a l’espera de la
finalització del procés de valoració dels mateixos."
Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
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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), 12 vots en contra: (PSC-CP): Sres./Srs. Martín, Martínez, Guaita,
Marcos, Pozuelo i Fort; (CS): Sra./Srs. García, López, Meléndez i (CUP) Sres.
Llorens, Fernàndez i Pàmies.
En aquests moments el Sr. Martín abandona la sessió.
MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
18. Moció del GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS DE REUS (CS) per a
l’increment de la plantilla de la Guàrdia Urbana i altres mesures de
seguretat.
"El artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos,
proclamada por las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, establece que
“Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su
persona”.
En los documentos publicados tras los trabajos sobre estrategia de seguridad
interior de la Unión Europea elaborados en marzo de 2010 se declara que “No
existe el «riesgo cero», pero, a pesar de ello, la Unión debe crear un entorno
seguro en el que las personas en Europa se sientan protegidas. Además, deben
ponerse en práctica los mecanismos necesarios para mantener altos niveles de
seguridad, (…) la seguridad interior de la UE significa la protección de las
personas y de los valores de libertad y democracia, para que todos puedan
disfrutar de sus vidas cotidianas sin temor”. Seguía declarando que “La Unión
Europea Demuestra el firme compromiso de seguir avanzando en el espacio de
libertad, seguridad y justicia a través de un modelo de seguridad europeo que
afronta los siguientes desafíos: proteger los derechos y libertades; mejorar la
cooperación y la solidaridad entre los Estados miembros; combatir las causas
de la inseguridad y no solo los efectos; priorizar la prevención y la anticipación;
implicar a todos los sectores (político, económico, social, etcétera) que, de una
forma u otra, desempeñan una función en la protección pública; comunicar las
políticas de seguridad a los ciudadanos”.
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La Constitución Española recoge ese derecho en el núcleo de los Derechos
Fundamentales, bienes jurídicos supremos y de especial protección, en su
artículo 17. 1 cuando dice “Toda persona tiene derecho a la libertad y a la
seguridad. Nadie puede ser privado de su libertad, sino con la observancia de
lo establecido en este artículo y en los casos y en la forma previstos en la ley”.
Por su parte, el artículo 164.5.a) del Estatuto de Autonomía de Cataluña
atribuye a la Generalitat de Cataluña y a su policía el Cuerpo de los Mossos
d’Esquadra, en cumplimiento de la normativa estatal, la gestión relativa a la
seguridad ciudadana y el orden público. Mientras que la Ley 16/1991, de 10 de
julio, de las Policías Locales, en su artículo 14 aborda el sistema de
coordinación de las policías locales dependientes de los ayuntamientos, que, a
través de las autoridades competentes, en orden a conseguir la integración de
las respectivas actuaciones particulares en el conjunto del sistema de
seguridad ciudadana que tienen confiado.
Por tanto, la garantía de que los ciudadanos disfruten del derecho fundamental
a la libertad y seguridad personal, se materializa como principio rector en la
actuación de todas las administraciones con cuerpos de policías propios, siendo
de esta forma que en España abarca a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado dependientes del Ministerio del Interior, al Cuerpo de los Mossos
d’Esquadra dependiente de la Conselleria d’Interior, y a los ayuntamientos a
través de sus policías locales.
En Reus los datos trimestrales de criminalidad correspondientes al primer
trimestre de 2020, publicados por el Ministerio del Interior, reflejan un aumento
en determinados tipos delictivos como homicidios dolosos y asesinatos en
grado de tentativa (incremento del 100%), delitos graves y menos graves de
lesiones y riña tumultuaria (incremento del 8,7%). Todos estos datos
únicamente recogen los delitos en los que se abre atestado policial por
detención o denuncia, por lo que los números reales pueden ser más elevados.
La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y la Unión Europea
recomiendan una tasa de 1,8 de policías locales por cada 1000 habitantes. En
Reus con los datos actualizados del padrón municipal habitan 107.299
personas, por lo que la ratio sería de 1,33 policías locales por cada 1000
habitantes.
Evidentemente en las sociedades democráticas las políticas de seguridad
deben encuadrarse dentro de las políticas sociales y viceversa, por lo que es
imprescindible desarrollar líneas de actuación donde la prevención del delito no
se trabaje exclusivamente desde la perspectiva policial sino en coordinación
con los servicios sociales. La calidad de nuestra democracia y la confianza de
nuestros vecinos dependerán en gran medida de nuestra capacidad para
garantizar su seguridad y por esta razón las estrategias de seguridad, libertad
y protección social son políticas que se refuerzan mutuamente, respetando los
derechos fundamentales de todos los ciudadanos, especialmente de los más
vulnerables, en la mayoría de casos las principales víctimas de la delincuencia.
Reus con unas características propias geográficas y poblacionales necesita
diseñar una política de seguridad que garantice la prevención de delitos que
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pueden derivar en tensiones sociales y la aparición de fenómenos populistas
que propongan soluciones simples a problemas complejos.
Por todos estos motivos, el Grupo Municipal de Ciudadanos de Reus propone
adoptar los siguientes
ACUERDOS:

Signat electrònicament
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Primero. Instar al Gobierno Municipal a diseñar el Plan Director de la Policía
Local donde se recoja un marco estratégico general, una planificación de
actuación que abarque la proximidad estratégica y territorial, así como el
aumento de la plantilla de policía local hasta alcanzar el ratio por habitantes
recomendado por la Unión Europea. En ese sentido debe comprometerse a
ampliar la plantilla este año 2020 con 10 nuevos agentes, y en los años 2021 a
2023 a aumentar en 20 agentes la plantilla en cada uno de esos 3 años.
Segundo. Dotar a la policía local de todos los medios de defensa y actuación
adecuados como chalecos antibala o pistolas taser.
Tercero. Crear una Unidad de Intervención Rápida y dotarla de los elementos
materiales y humanos necesarios para el desarrollo de sus funciones.
Dotándoles así mismo de la formación específica necesaria. Ampliando sus
actuaciones a la lucha contra la ocupación ilegal de inmuebles.
Cuarto. Instar al Gobierno Municipal a que el Ayuntamiento de Reus se persone
en los procedimientos judiciales relativos al enjuiciamiento de lesiones o
agresiones sobre vecinos de la ciudad ejerciendo la Acusación Popular.
Quinto. Instar al Gobierno Municipal a que en base al mapa delincuencial
elaborado por los Mossos d’Esquadra diseñe estrategias de actuación de los
servicios sociales con el fin de prevenir posibles delitos de necesidad.
Sexto. Instar a la Junta de Seguridad Local a que aumente el número de
cámaras de seguridad siguiendo el criterio de los responsables de la Policía
Local y de los Mossos d’Esquadra de Reus, garantizando el respeto y protección
de los derechos fundamentales de los vecinos de Reus.
Séptimo. Instar a la Junta de Seguridad Local a permitir la presencia de los
grupos políticos con representación en este Pleno en sus reuniones de trabajo.
Octavo. Instar al Gobierno Municipal a aplicar de forma efectiva la Ordenanza
de Civismo dando cumplimiento a toda la potestad sancionadora de la
Administración Local.
Noveno. Instar al Gobierno Municipal a potenciar la Agrupación de Voluntarios
de Protección Civil a fin de que puedan colaborar activamente en tareas de
seguridad y protección en eventos multitudinarios de la ciudad o ante
situaciones de riesgo o catástrofe natural.
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Décimo. Explorar la cobertura de posibles situaciones excepcionales con
colaboración de los servicios de seguridad privada.
Undécimo. Instar al Gobierno Municipal a explorar la posibilidad de solicitar al
Ministerio del Interior que se destinen unidades operativas de seguridad
ciudadana del Cuerpo Nacional de Policía a la antigua comisaría de Reus de
Policía Local, y de no ser posible su ubicación en esas dependencias, ceder un
espacio que sea de titularidad municipal.
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Duodécimo. Instar al Pleno del Ayuntamiento de Reus representados en sus
grupos políticos, y al Gobierno Municipal a concertar y elevar peticiones al
Govern de la Generalitat para un inmediato aumento de la dotación de Mossos
d’Esquadra en la ABP de Baix Camp-Priorat. Dichas peticiones se vehicularán a
través de los respectivos grupos parlamentarios en el Parlament de Catalunya.
Decimotercero. Instar al Pleno de Reus a elevar a los Grupos Parlamentarios del
Congreso de los Diputados la necesidad de una reforma del Código Penal que
agrave las penas por multireincidencia.
Decimocuarto. Comunicar estos acuerdos a la FAVR, a los Grupos
Parlamentarios del Parlament de Catalunya y del Congreso de los Diputados,
así como a los Gobiernos de la Generalitat y de España."
La Sra. Garcia intervé per exposar el tema i ES PRODUEIX DEBAT.
Sotmesa la proposta a votació, és rebutjada amb 3 vots a favor: (CS): Sra./Srs.
García, López, Meléndez i 23 vots en contra: ((JxR): Sres./Srs. Pellicer, Vilella,
Pallarès, Caelles, Cuerba, Caballero, Monseny; (ERC): Sres./Srs. Llauradó,
Recasens, Flores, Prats, Berasastegui, Subirats; (PSC-CP): Sres./Srs. Martínez,
Guaita, Marcos, Pozuelo i Fort; (CUP) Sres. Llorens, Fernàndez i Pàmies i (A): Sr.
Rubio i Sra. Vázquez.
19. Moció del GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS DE REUS (CS) per a que
es substitueixin les aixetes tradicionals per aixetes automàtiques en
els lavabos dels edificis i les instal·lacions municipals.
"El Sars-Cov2 (coronavirus) ha sido el último virus conocido que provoca la
COVID19. El alto vector de contagio ha causado cientos de miles de personas
contagiadas y muertas en todo el mundo y dejando unas consecuencias
económicas y sociales de dimensiones desconocidas.
Las vías de transmisión del Sars-Cov2 pueden ser cuatro: a través del aire
mediante gotas, a través de objetos contaminados, manos y humores
corporales.
Desde la aparición del Sars-Cov2 la OMS-WHO ha alertado de la necesidad de
un correcto lavado de manos, indicando que el más eficaz es el quirúrgico con
agua y jabón de 40 a 60 segundos de duración, basándose en el legado que
nos dejó Florence Nightingale, precursora hace aproximadamente 200 años de
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la enfermería moderna y persona de referencia en el control de contagio de
enfermedades.
Según un estudio publicado por The New England Journal of Medicine, de
acuerdo con estudios de diferentes Institutos Nacionales de Salud, la
Universidad de California y la Universidad de Princeton y el Centro de Control
de Enfermedades de Estados Unidos, el virus del Sars-Cov2 puede estar
presente varias horas y días en aerosoles y en algunas superficies (2 o 3 días
en plástico o acero inoxidable). Por este motivo tocar el grifo del lavabo puede
ser uno de los vectores de contagios de gran importancia.
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Por otro lado, una persona se lava las manos como mínimo 7-8 veces en el día
(en la situación actual tendría que ser superior) gastando una media de 5 litros
(lavado 20 segundos, no efectivo frente al Sar-Cov2) y 10-12 litros (lavado de
40-60 segundos, recomendado frente al Sar-Cov2), teniendo en cuenta que
durante la crisis sanitaria actual no se recomienda cerrar el grifo durante el
lavado para reducir el riesgo de contagio-contaminación, una persona puede
llegar a gastar 96 litros de agua por día.
Por todos estos motivos y con el objetivo de reducir los riesgos y frenar los
vectores de contagio del Sar-Cov2 teniendo la mirada puesta en la
sostenibilidad, el ahorro energético y el medio ambiente el Grupo Municipal de
Ciudadanos de Reus propone adoptar los siguientes
ACUERDO:
Único. Instar al Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Reus y a la concejalía
correspondiente a iniciar el proceso de sustitución de los grifos de sistema
tradicional (monomando, pulsadores, etc.) por grifos automáticos con sensor
de infrarrojos, que eviten el contacto para accionarla, en las dependencias y
espacios municipales, guarderías públicas de nuestro municipio, centros
deportivos y aquellas instalaciones con implicación del Ayuntamiento de Reus."
El Sr. López intervé per exposar el tema i ES PRODUEIX DEBAT.
Sotmesa la proposta a votació, és rebutjada amb 6 vots a favor: (CS): Sra./Srs.
García (vota a mà alçada per problemes tècnics), López i Meléndez i (CUP)
Sres. Llorens, Fernàndez i Pàmies i 20 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.
Martínez, Guaita, Marcos, Pozuelo i Fort i (A): Sr. Rubio i Sra. Vázquez.
20. Moció del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE
CATALUNYA – CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP) per a la
implantació d’una targeta gratuïta per anar a l’Hospital.
L'alcalde anuncia que en relació a aquest punt de l'ordre del dia hi ha
una esmena presentada pels grups municipals de JUNTS PER REUS–
JUNTS x Cat (JxR), ERC I ARA REUS la qual ha estat acceptada i per
tant, es sotmet la proposta a la consideració del Ple amb ella inclosa.
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"L’Ajuntament de Reus disposa d’un Pla d’Acció Municipal que vol definir i
ordenar objectius per assolir durant aquest mandat, fins a l’any 2023. En
aquest document es fa referència, entre d’altres, a la cohesió social, en el
sentit que Reus ha de ser una ciutat de tothom i per a tothom i que tingui en
compte les necessitats i preferències de les persones per tal de garantir el seu
màxim benestar. També es parla de la necessitat d’una mobilitat més
sostenible, respectuosa amb el medi ambient, amb una aposta decidida pel
transport públic, millorant i optimitzant la xarxa municipal de transport urbà i
fomentant el seu ús.
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És precisament és precisament en el marc d’aquests dos objectius, aconseguir
una ciutat per a tothom i una mobilitat més sostenible, que el grup municipal
del PSC plantegem al Ple la creació d’una targeta d’autobús que permeti
utilitzar de manera gratuïta i il·limitada el servei de transport urbà de ciutat
per accedir a l’Hospital de Sant Joan, tant a treballadors del centre com a totes
les persones que tenen visita mèdica concertada.
Aquesta targeta complirà el doble objectiu. D’una banda, facilitarà l’accés
universal a totes les persones que necessiten anar al centre hospitalari
mitjançant la gratuïtat dels transport públic. I, d’altra banda, afavorirà la
comunicació de l’hospital amb els diferents barris de la ciutat, potenciant l’ús
del transport públic i, d’aquesta manera, reduir la circulació de vehicles
particulars a la ciutat, els sorolls a l’entorn del centre i les emissions
contaminants. Es tracta de convertir l’entorn de l’hospital en zona de baixes
emissions i millorar la qualitat de l’aire que s’hi respira.
Permetrà ajudar les persones més vulnerables que s’han de desplaçar a
l’hospital i, a la vegada, donar resposta a l’emergència climàtica, preservant el
medi ambient i aconseguint una ciutat més sostenible.
Ha arribat el moment que Reus faci una aposta decidida per noves polítiques
de mobilitat i de transport, tal com ho estan fent altres ciutats de Catalunya.
La recent creada Comissió Especial de Mobilitat Sostenible ha nascut amb
aquest objectiu i fora bo que impulsés, de manera, immediata mesures
eficients per millorar la mobilitat i el transport com la que es proposa en
aquesta moció.
Aquest grup és conscient que la implantació d’aquesta mesura tindrà un
impacte a les arques municipals i, per això, proposem que aquest govern
busqui totes les fórmules de finançament possibles mitjançant subvencions
d’organismes supramunicipals de l’àmbit del transport i altres, que permetin
assumir la mesura a l’empresa municipal Reus Transport.
Per tot l’exposat, el grup municipal del PSC proposa els següents ACORDS:
1.- Que l’Ajuntament de Reus, per mitjà de la Comissió Especial de Mobilitat
Sostenible, estudiï la viabilitat de crear la targeta T-Hospital per unir la ciutat
amb l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus, de manera gratuïta."
El Sr. Marcos intervé per exposar el tema.
La Sra. Berasategui intervé per exposar l’esmena i ES PRODUEIX DEBAT.
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per unanimitat.
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21. Moció del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE
CATALUNYA – CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP) per al
desplegament de mesures efectives contra la segregació escolar a la
ciutat.
L'alcalde anuncia que en relació a aquest punt de l'ordre del dia hi ha
una esmena presentada pels grups municipals de JUNTS PER REUS–
JUNTS x Cat (JxR), ERC I ARA REUS la qual ha estat acceptada i per
tant, es sotmet la proposta a la consideració del Ple amb ella inclosa.
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«La segregació escolar provoca que en determinats centres educatius es
concentri alumnat amb desavantatges, ja sigui per vulnerabilitats
socioeconòmiques o per raó d’origen. La segregació, a part de ser moralment
reprovable, és molt nociva per a les persones i els municipis que la pateixen.
Els alts nivells de segregació escolar estan relacionats amb resultats educatius
globals baixos, alts nivells d’abandonament escolar, o pitjors nivells de cohesió
social. L’alumnat vulnerable que va a centres educatius amb concentració
d’alumnat vulnerable, als 15 anys, té uns resultats educatius equivalents a 2,5
anys menys d’escolarització respecte a la mitjana global de l’alumnat. Un
efecte que pràcticament desapareix quan l’alumnat vulnerable va a escoles
amb més heterogeneïtat.
Catalunya es troba actualment entre els 10 països d’Europa amb més
segregació escolar. En els últims 5 anys els nivells de segregació no s’han
reduït significativament i més de la meitat dels municipis de més de 10.000
habitants han empitjorat. Aquests alts nivells de segregació escolar assenyalen
la manca de desplegament de mesures efectives contra la segregació.
Reus també pateix amb contundència la segregació escolar. L’índex de
dissimilitud, que mesura el percentatge de segregació escolar al municipi,
assenyala que el nostre municipi està a nivells del 45% a primària i del 32% a
secundària, segons dades facilitades per la Fundació Bofill, impulsora d’aquesta
moció.
Les dades també assenyalen que la nostra ciutat es troba entre el grup de 44
municipis que tenen alts nivells de segregació escolar i que han empitjorat els
últims 5 anys. Reus es troba entre el grup de 42 municipis que la Fundació
Bofill considera amb “molt alta” segregació escolar.
Reus es troba entre el grup de 33 municipis que tenen alta segregació escolar i
que disposen d’Oficina Municipal d’Escolarització (OME), un dispositiu clau per
poder orientar les famílies i articula estratègies contra la segregació escolar.
Reus es troba entre el grup de 19 municipis que no identifiquen alumnat
vulnerable a P3 (anomenat alumnat NESE “tipus B” per raó socioeconòmic o
“tipus C” per raó d’origen), una funció clau per poder combatre la segregació
escolar.
En aquests moments, i seguint les dades de la Fundació Bofill, a la ciutat hi ha
5 centres de primària amb més del 50% d’alumnat estranger, mentre que n´hi
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ha 7 que estan per sota del 6%. Hi ha una polarització molt important que cal
revertir. Pel que fa a Secundària, hi ha 5 instituts amb més d’un 25% d’alumnat
immigrant, fet que es tradueix en baixos resultats en les proves competencials
i, en definitiva, en els resultats educatius.
D’altra banda, pel que fa a la matrícula viva, hi ha un 2,6% de grups dels quals
més d’un 20% d’alumnes prové de la matrícula viva, és a dir, que s’acumula en
uns determinats centres. A més, un 76% de grups d’alta complexitat reben
matrícula viva a la ciutat.
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Pel que fa a la identificació d’alumnat NESE, a Reus, a P3, aquesta identificació
és a l’entorn de l’1,6%, quan la mitjana catalana se situa a l’entorn del 8,6% i
el nivell òptim hauria de ser del 20%, segons la Fundació Bofill. A primer d’ESO
és del 4,7% a Reus.
A aquests alts nivells de segregació escolar s’hi suma l’actual crisi de la COVID19. Aquesta crisi provocarà un increment de la segregació escolar si no es
despleguen mesures efectives i urgents per fer-hi front. En base als
aprenentatges de la crisi anterior i a les dades ja disponibles sabem que hi ha
tres factors que ja estan succeint i que empitjoraran la situació:
•

•

•

El nombre de famílies vulnerables s’està incrementant amb rapidesa.
Tenint en compte que no hi ha mecanismes suficients per poder-los
identificar, diagnosticar i acompanyar, la segregació escolar
s’incrementarà.
L’alumnat matriculat fora de termini s’està incrementant. Es tracta
sobretot de famílies que estan patint situacions d’estrès i vulnerabilitat i
que per motius diversos no fan el procés d’inscripció a temps. Si no es fa
un bon seguiment i orientació a temps, aquestes famílies tendiran a
ocupar les places lliures que quedin fora de termini en pocs centres,
incrementant així la segregació.
En els propers mesos s’incrementarà la mobilitat residencial de les
famílies per raons de vulnerabilitat amb l’habitatge i el treball. Aquest
increment farà augmentar l’anomenada matricula viva, és a dir,
l’alumnat que s’incorporarà al seu centre educatiu un cop començat el
curs. La manca de mecanismes per gestionar aquesta matricula viva des
d’una perspectiva equilibrada farà augmentar la segregació escolar.

Malgrat aquest escenari difícil, cal dir que afortunadament a Catalunya hi ha
experiències de lluita efectiva contra la segregació escolar a diversos
municipis. Sabem concretament quines són les estratègies més efectives
contra la segregació escolar i quines són les mesures que es poden desplegar
als municipis.
La segregació escolar no és un fet inevitable. Les dades demostren que no hi
ha relació entre el percentatge de població immigrant dels municipis i els seus
nivells de segregació escolar: hi ha municipis amb poca immigració i alta
segregació escolar, i al contrari. Les dades també demostren que a Catalunya
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la segregació escolar és superior a la segregació residencial. Per tant, cal
assenyalar que la segregació escolar no és inevitable: es pot combatre i se sap
quines mesures es poden impulsar des dels municipis per reduir-la.
Per tot l’exposat, el grup municipal del PSC proposa els següents ACORDS:
Desplegar 6 mesures d’urgència per evitar l’increment de la segregació escolar
al municipi a causa de la crisi de la COVID-19:
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1. Impulsar un protocol i criteris clars i homogenis per a la detecció d’alumnat
vulnerable (NESE per raó socioeconòmica –tipus “B”- o d’origen –tipus “C”-).
Establir i clarificar, de manera conjunta amb el Departament d’Educació,
criteris per a una detecció d’alumnat vulnerable (NESE tipus “B” i “C”) de gran
abast i arreu del territori, així com un protocol o circuit pactat entre tots els
actors per fer aquesta detecció de la manera més àgil i eficient.
2.Treballar amb el Departament per l’augment de la reserva de places per a
alumnat vulnerable (NESE tipus “B” o “C”).
Acordar, amb el Departament d’Educació, augmentar la reserva de places per
alumnat vulnerable (NESE “B” i “C”) per al curs 2021-22 que hauria de ser com
a mínim de 4. No incrementar aquesta reserva dificultarà molt el repartiment
equilibrat de l’alumnat.
3. Fomentar la reserva de places per alumnat vulnerable com a mínim fins al
setembre.
Actualment la reserva de places s’acaba majoritàriament al mes de juliol quan
les places que no s’han omplert s’assignen a alumnat ordinari que l’ha
sol·licitat. Això fa que l’alumnat NESE que s’incorpora més tard o un cop iniciat
el curs, ja no pugui ocupar-les, i acabava assignat en centres amb places
disponibles, sovint els més segregats o vulnerables. En un context d’increment
d’alumnat vulnerable matriculat fora de termini l’Ajuntament instarà al
Departament d’Educació a mantenir la reserva de places a tots els centres com
a mínim fins al setembre.
4. Impulsar un dispositiu especial de detecció de tot l’alumnat vulnerable.
Per poder distribuir l’alumnat vulnerable de manera equilibrada i evitar que es
concentrin en centres més vulnerables cal poder identificar-los prèviament. Cal
articular un dispositiu coordinat entre l’Oficina Municipal d’Escolarització
(OME), l’Equip d’Assessorament i Orientació Pedagògic (EAP), els Serveis
Socials municipals i la inspecció educativa per fer aquesta detecció. El
percentatge d’alumnat vulnerable detectat a P3 hauria de ser com a mínim de
la mitjana de Catalunya (8,6%) i idealment s’hauria d’apropar al percentatge
d’infants i joves que viuen sota risc de pobresa a Catalunya, que els últims
anys es troba en un 30%.
5. Continuar la centralització de les preinscripcions fora de termini i de
matricula viva en les Oficines Municipals d’Escolarització (OME).
Si l’alumnat preinscrit fora de termini va directament al centre educatiu i no
se’l convida a passar per l’OME per gestionar la preinscripció o rebre orientació,
és molt més difícil poder fer una bona identificació d’alumnat vulnerable.
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L’Ajuntament ha de garantir aquesta centralització de les preinscripcions fora
de termini en les OME. Cal assegurar els recursos necessaris per poder fer una
entrevista personalitzada i que s’apliquin els criteris i protocols que cada
Ajuntament hagi acordat amb Serveis Socials, EAP i inspecció.
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6. Consolidar amb urgència mecanismes d’orientació i acompanyament de les
famílies en el procés de matriculació, preferiblement en format presencial o en
format digital allà on no es pugui fer de cap altra manera.
Aquests serveis s’han d’oferir des de les Oficines Municipals d’Escolarització
(OME) allà on hi hagi, o desplegar dispositius específics allà on encara no n’hi
hagi. Aquest servei permet no només detectar millor l’alumnat vulnerable, sinó
que ajuda a fer caure prejudicis o pors d’algunes famílies cap a determinats
centres educatius.
7. Intensificar els mecanismes que permetin ajustar l’oferta de places al volum
real d’alumnat previst per al curs següent.
La sobreoferta de places actual deixa moltes vacants als centres menys
desitjats i aquestes vacants s’omplen amb més facilitat amb alumnes
vulnerables de fora de termini o matrícula viva. Cal que l’Ajuntament planifiqui
l’oferta del curs següent amb una oferta inicial que cobreixi l’alumnat
matriculat dins de termini, de tal manera que la repartició posterior de
l’alumnat fora de termini es pugui repartir de manera equilibrada entre tots els
centres.
Finalment, i més enllà de la urgència de l’actual moment, l’Ajuntament es
compromet a:
8. Treballar en el Pla Local d’Educació amb especial incidència respecte de la
lluita contra la segregació.
D’acord amb les recomanacions del Pacte Contra la Segregació Escolar de
Catalunya, i d’acord amb les recomanacions d’estudis diversos, l’Ajuntament
ha d’elaborar i desplegar un pacte local contra la segregació escolar. Aquest
pacte ha de contenir mesures en àmbits com la planificació de l’oferta escolar,
la gestió de l’escolarització, l’acompanyament i orientació de les famílies, o
mesures per millorar els recursos i acompanyar els centres educatius amb més
dificultats.
9. Fer arribar una còpia d’aquests acords al Departament d’Educació de
Catalunya, el Síndic de Greuges de Catalunya que impulsa el Pacte Contra la
Segregació Escolar de Catalunya i a la Fundació Jaume Bofill, entitat que
estudia la segregació escolar i les mesures per reduir-la.»
La Sra. Guaita intervé per exposar el tema.
El Sr. Recasen intervé per exposar l'esmena i ES PRODUEIX DEBAT.
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova amb 23 vots a favor: ((JxR): Sres./Srs.
Pellicer, Vilella, Pallarès, Caelles, Cuerba, Caballero, Monseny; (ERC): Sres./Srs.
Llauradó, Recasens, Flores, Prats, Berasastegui, Subirats; (PSC-CP): Sres./Srs.
Martínez, Guaita, Marcos, Pozuelo i Fort; (CUP) Sres. Llorens, Fernàndez i
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Pàmies i (A): Sr. Rubio i Sra. Vázquez) i 3 vots en contra: (CS): Sra./Srs. García,
López, Meléndez.
22. Moció del GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT
POPULAR (CUP) referent a fomentar l’economia social i solidària a la
ciutat.
"Molts sectors econòmics estan afectats per la crisi de l'epidèmia actual que,
segons sembla, no s'ha acabat. S'han de poder articular polítiques de rescat en
aquests sectors (i d'altres) o impulsar projectes ocupacionals de nova creació,
adequats als moments que estem vivint.
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En aquest punt cal tenir en compte la capacitat de les persones del carrer que,
per iniciativa pròpia i enxarxats, han estat capaces de fer front a moltes
mancances com per exemple, el material sanitari. Allà on l’administració no ha
arribat, sí que ho han fet els ciutadans organitzats, així com les xarxes de
productors d'aliments cap a consumidors de forma directa, sense intermediaris.
Això també és economia.
Durant el confinament hem vist com un gran volum de gent ha optat per
comprar a grans plataformes de logística, com l’empresa multinacional
Amazon. Aquesta tendència fa palesa la necessitat de crear una infraestructura
a nivell local i no haver de dependre d’aquestes grans multinacionals, que ja
acumulen grans beneficis sense retorn social i, a més, no ofereixen bones
condicions per als treballadors i treballadores.
Qualsevol model: autònom, pime, comerç local, empresa, cooperativa... Pot fer
la reconversió a ESS si creu fermament en els principis que fomenta:
•
•

•
•

•

•

Equitat: Principi de justícia que reconeix totes les persones com a
subjectes i amb totes les seves diferències amb la mateixa dignitat.
Treball: El treball és molt més que una ocupació, ha de permetre el
desenvolupament de les capacitats de les persones i produir béns i
serveis per satisfer les veritables necessitats de la població. Contempla
l'àmbit de la cura de les persones, exercitat majoritàriament per dones.
Sostenibilitat ambiental: S'ha de reduir la petjada ecològica humana i
avançar cap a formes sostenibles i equitatives de producció i consum.
Cooperació: Afavorir la cooperació en lloc de la competència. L'ESS es
basa en una ètica participativa i democràtica. Les pràctiques de
l'autogestió, el treball col·laboratiu, l'ajuda mútua, la solidaritat, la
donació i la reciprocitat.
Sense afany de lucre: Els beneficis possibles es destinen a la millora, a
l'ampliació del projecte o
al suport a altres iniciatives semblants d'interès general.
Compromís amb l'entorn: Es concreta en la participació del
desenvolupament local sostenible i comunitari del territori.

Des del consistori cal impulsar aquesta alternativa a l'economia capitalista que
prioritza els beneficis econòmics per sobre dels drets laborals, la qualitat del
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producte, la proximitat en l'origen dels materials i la petjada ecològica que es
desprèn de tot el seu procés de producció, des de la compra de material fins a
la manipulació o elaboració, i la seva venda i distribució.
Per aquests motius, la Candidatura d’Unitat Popular de Reus proposem al ple
de l’Ajuntament els següents acords:
1.- Valorar, en les condicions de contractació, concurs i licitació municipals,
amb un 50% de la puntuació total el fet de ser una empresa o una cooperativa
d'ESS.
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2.- Obrir una finestra d'informació i assessorament en l'edifici d'Hisenda i
recaptació municipals,
destinada a fomentar aquest tipus d'economia i ajudar a: la reconversió, la
nova creació i la gestió de les iniciatives ja actives d'ESS.
3.- Premiar, amb bonificacions a les taxes municipals, els autònoms, comerços i
les empreses establertes al nostre municipi que siguin o facin la reconversió al
model d'ESS.
4.- Demanar a l'Ajuntament de Reus que es sumi activament a la tendència
actual de molts països europeus que ja aposten per aquest model de ESS."
La Sra Pàmies intervé per exposar el tema i ES PRODUEIX DEBAT.
Sotmesa la proposta a votació, és rebutjada amb 8 vots a favor: (PSC-CP):
Sres./Srs. Martínez, Guaita, Marcos, Pozuelo i Fort i (CUP) Sres. Llorens,
Fernàndez i Pàmies i 18 vots en contra: (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.
23. Moció del GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT
POPULAR (CUP) referent a la construcció d’un nou model de festes
populars de la ciutat.
L'alcalde anuncia que en relació a aquest punt de l'ordre del dia hi ha
una esmena presentada pels grups municipals de JUNTS PER REUS–
JUNTS x Cat (JxR), ERC I ARA REUS la qual ha estat acceptada i per
tant, es sotmet la proposta a la consideració del Ple amb ella inclosa.
"La conjuntura d’aquest any 2020, marcada per la situació de pandèmia global,
ha impactat fortament la celebració de festes populars i altres mostres de
cultura arreu. La nostra ciutat no n’ha estat una excepció, la Festa Major de
Sant Pere va presentar-se com un repte i és que calia fer una programació
curosa amb les mesures sanitàries i alhora que mantingués l’esperit de festa
esdevenint element cohesionador de tots els reusencs i reusenques.
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L’opció de confinar la major part de la programació habitual, a excepció dels
actes
estrictament religiosos, i focalitzar-ne la resta en el campanar, ha deixat fora
de les festes la major part de persones, especialment les que viuen en barris
més enllà del nucli antic. La situació imposada per la pandèmia de la COVID-19
ha evidenciat mancances en aquest model de festes massa tancat en el Tomb
de Ravals i enfocat a actes multitudinaris.
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De cara a les futures festes populars, les pròpies dels barris i en especial la
Festa Major de Misericòrdia, no es poden seguir perdent oportunitats de
repensar les festes de la ciutat en clau de cohesió de tots els barris, tant els
més cèntrics i com els perifèrics. La cultura, també la popular, genera
sentiment de pertinença a la comunitat. És per això que és imprescindible, ara
més que mai, construir nova festa, potenciar nous costums que puguin restar
com a part d’una celebració que impliqui a tota la ciutadania.
La descentralització del programa i les propostes de petit format són cabdals.
Ens permeten respectar les mesures sanitàries, però no només, ja que tenen el
potencial d’arribar a moltes persones que potser no senten com a seu el model
de festes actual. Cal imaginació i esforç per garantir unes festes de qualitat i
per a tothom. La participació també és fonamental, cal obrir-se i escoltar a tota
mena d’entitats més enllà de les del seguici recollint idees i generant
propostes.
Per aquests motius, la Candidatura d’Unitat Popular presenta els següents
acords al ple de l’Ajuntament:
1. Repensar un nou model de festes populars a Reus, amb un impuls a la
descentralització i els actes de petit format, per una cultura de proximitat i
cohesionadora.
2. Accelerar els treballs per la constitució del Consell Municipal de Cultura per
tal de garantir l'espai de participació real en el plantejament de nous models
de festes populars"
El Sr. Fernàndez intervé per exposar el tema.
El Sr. Recasens intervé per exposar l’esmena i ES PRODUEIX DEBAT.
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova amb 23 vots a favor: ((JxR): Sres./Srs.
Pellicer, Vilella, Pallarès, Caelles, Cuerba, Caballero, Monseny; (ERC): Sres./Srs.
Llauradó, Recasens, Flores, Prats, Berasastegui, Subirats; (PSC-CP): Sres./Srs.
Martínez, Guaita, Marcos, Pozuelo i Fort; (CUP) Sres. Llorens, Fernàndez i
Pàmies i (A): Sr. Rubio i Sra. Vázquez) i 3 vots en contra: (CS): Sra./Srs. García,
López, Meléndez.
24. Precs i preguntes.
Prec que formula la Sra. Garcia del GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS
DE REUS (CS) referent a LAS MEDIDAS PARA FACILITAR EL ACCESO A
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LOS AFECTADOS POR LAS RESTRICCIONES AL TRÁFICO EN LA RAVAL DE
SANTA ANNA.
"En los últimos meses el equipo de gobierno ha estado llevando a cabo pruebas
piloto de restricción de acceso a la zona de la Raval de Santa Anna que
acabará siendo un área de circulación restringida.
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Las formas y los modos en los que se ha llevado a cabo este proceso han
generado preocupación entre los residentes y comerciantes de la zona
afectada. Además, hasta la fecha no existe informe de movilidad alguno que
avale la adopción de la medida de peatonalización de la Raval de Santa Anna
ni tampoco existe informe de movilidad que avale las restricciones al tráfico
que se han venido realizando.
Durante todos estos meses en los que se ha instaurado esta dinámica de
pruebas piloto aleatorias no se ha dado la posibilidad de acceder con vehículo
a residentes, usuarios de cochera o titulares de establecimiento en la zona.
Ahora el equipo de gobierno nuevamente, sin ofrecerles la posibilidad de
acceso a los afectados, va a establecer la restricción de acceso a vehículos de
forma efectiva desde las 11 horas a las 2:00 horas.
Desde el Grupo Municipal de Cs Reus consideramos que el Ayuntamiento de
Reus a fin de evitar mayores perjuicios debería tomar ejemplo de otras
ciudades de España en las que hace años se llevaron a cabo restricciones del
tráfico en determinadas calles del centro de las ciudades permitiendo el acceso
a los afectados de estas zonas que reúnan una serie de condiciones así como
también permiten el acceso a aquellas personas que por sus características
especiales están exentas de obtener dicho permiso.
Desde nuestro Grupo Municipal solicitamos que el Ayuntamiento de Reus a
partir del 1de agosto de 2020 al restringir el acceso de los vehículos de forma
efectiva desde las 11:00h a las 02:00h facilite el acceso con vehículo a todos
los que reúnan las siguientes circunstancias:
-Residentes;
-No residentes con atención familiar por dependencia;
-Usuarios de cochera;
-Titular de establecimiento en la zona;
-Propietario de inmueble;
-Persona con movilidad reducida (titular de tarjeta de aparcamiento); y
-Repartidores.
Desde el Grupo Municipal de Cs Reus también se ruega que el horario de
restricción de acceso sea de 11:00h a 21:00h ya que a las 21:00h suelen cerrar
los últimos comercios.
Por todo ello, el Grupo Municipal de Ciudadanos de Reus formula los siguientes
RUEGOS
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•

Que mientras que el Ayuntamiento no cuente con los medios suficientes
para llevar a cabo esta medida sin perjudicar a los afectados, se
abstenga de implementarla. Y, en caso de implementarla, permita el
acceso a los siguientes afectados: residentes, no residentes con atención
familiar por dependencia, usuarios de cochera, titular de establecimiento
en la zona, propietario de inmueble, personas con movilidad reducida
(titular de tarjeta de aparcamiento) y repartidores.

•

Que se modifique el horario de restricción establecido de 11:00h a
02:00h y se adopte un horario de restricción de acceso de 11:00h a
21:00h.
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Per part de la Sra. Berasategui ES DONA RESPOSTA al prec.
Prec que formula la Sra. Guaita DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE
CATALUNYA – CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP) SOBRE MESURES
DE PREVENCIÓ DE REBROTS DE LA COVID 19.
«Aquest més de juliol s’estan produint rebrots preocupants de la Covid 19 a tot
el país. Episodis com els que s’han registrat a Lleida o Barcelona fan
necessaris, ara més que mai, una campanya per informar i prevenir nous brots
a la nostra ciutat, recordant la importància de mantenir les mesures de
seguretat per prevenir possibles contagis.
D’altra banda, diversos experts asseguren que el rastreig de les aigües
residuals és una bona opció per detectar el coronavirus abans de l’aparició de
nous brots, la qual cosa permet reforçar l’avaluació del risc existent. L’anàlisi
pot determinar el grau de prevalença de la Covid i preveure possibles rebrots
de la malaltia.
Per això, el grup municipal del PSC formula al Ple el següent PREC:
Que l’Ajuntament posi en marxa amb urgència una campanya de prevenció per
evitar nous brots de la COVID 19, oferint orientació i atenció a la ciutadania,
amb la ubicació de diferents ‘Punts Covid’ per a tota la ciutat amb personal
identificat, que informi i recordi la importància de les mesures preventives de
seguretat i que adverteixi de comportaments poc adequats per a la prevenció.
D’altra banda, que l’Ajuntament estudiï la viabilitat d’analitzar les aigües
residuals per poder determinar el grau de prevalença del coronavirus i
preveure possibles rebrots de la malaltia, tal i com s’està fent en diverses
ciutats arreu de l’Estat espanyol.»
Per part del Sr. Subirats ES DONA RESPOSTA al prec.
Prec que formula el Sr. Marcos DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE
CATALUNYA – CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP) REFERENT A LA
MILLORA DE LA NETEJA VIÀRIA I SERVEI RECOLLIDA BROSSA.
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«Ja fa mesos que Reus és un abocador. I aquest afirmació l’avala la queixa
constant dels veïns i veïnes de diferents zones de la ciutat. L’allau de crítiques
ciutadanes, manifestant un profund malestar a les xarxes socials, va ‘in
crescendo’.
Els darrers han estat els de l’entorn dels carrers Alcalde Joan Bertran i Llevant,
que denuncien que als contenidors s’hi dipositen objectes de tot tipus i es
queixen que no obtenen cap resposta de l’ajuntament. Però no només és
aquesta una zona problemàtica. Només cal passejar per la ciutat, inclòs el
centre, per veure els carrers plens de brutícia, i brossa, mobles i tot tipus de
deixalles acumulades al voltant dels contenidors.
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La deixadesa també es pot comprovar als diferents parcs de la ciutat,
abandonats i en condicions poc higièniques. Hem passat un confinament que
ha alterat dinàmiques en tots els sentits, però a aquestes alçades, ja ningú no
entén la deixadesa en què es troba instal·lada la nostra ciutat.
La situació actual no es pot atribuir a l’incivisme dels reusencs i reusenques
sinó que més aviat es tracta d’un incompliment de responsabilitats per part de
l’Ajuntament, que té l’obligació de fer un bon manteniment i una neteja
adequada als parcs, jardins i carrers de la ciutat.
Per això, el grup municipal del PSC formula al Ple el següent PREC:
Que l’Ajuntament intensifiqui amb urgència la neteja i el manteniment de la via
pública que no s’ha fet durant el confinament, donant resposta a la multitud de
queixes ciutadanes per les condicions d’insalubritat en què es troba instal·lada
la nostra ciutat.»
Per part del Sr. Monseny ES DONA RESPOSTA al prec.
Prec que formula el Sr. Fort DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE
CATALUNYA – CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP) SOBRE EL NO
AUGMENT DEL 2% DEL SALARI AL PERSONAL DE GINSA.
«El Consell de Ministres va aprovar el passat mes de gener un increment de
fins a un 2% del sou dels funcionaris i treballadors públics per al 2020. Així, el
govern de Pedro Sánchez complia amb l’acord dels sindicats dels treballadors
públics, que van veure retallat el seu poder adquisitiu durant la crisi
econòmica.
En el cas de Reus, es dona la circumstància que els treballadors i treballadores
de GINSA (Gestió Integral Sanitària i Assistencial S.A.) no han rebut aquest
augment salarial. Representants del comitè d’empresa així ho confirmen, la
qual cosa suposa un greuge comparatiu important en relació a la resta de
treballadors públics.
Per això, el grup municipal del PSC formula al Ple el següent PREC:
Que el govern expliqui quins són els motius pels quals l’empresa GINSA no ha
fet efectiu hores d’ara l’augment de fins al 2% del salari als seus treballadors i
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treballadores, alhora que preguem que s’apliqui de manera immediata aquest
augment, amb caràcter retroactius des del mes de gener de 2020.»
Per part del Sr. Subirats ES DONA RESPOSTA al prec.
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.
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