ESBORRANY ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE REUS
Núm: 10/2020
Caràcter: Ordinària
Data: 02/10/2020
Horari: 10:02 h - 16:43 h
Lloc: Telemàtica
Hi assisteixen:
Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
19/10/2020

Carles Pellicer Punyed, alcalde-president
Marina Berasategui Canals
Maria Luz Caballero Gabás
Montserrat Caelles Bertran
Josep Cuerba Domènech
Edgar Fernández Blázquez
Montserrat Flores Juanpere
Hector Fort Robert
Ángeles Débora García Cámara
Sandra Guaita Esteruelas
Ricardo López Vázquez
Noemí Llauradó Sans
Marta Llorens Pérez
Daniel Marcos Cruz
Andreu Martín Martínez
Ana Isabel Martínez Serrano
Raúl Meléndez Marfil
Hipòlit Monseny Gavaldà
Maria Teresa Pallarès Piqué
Mònica Pàmies Flores
Maria del Carmen Pozuelo Blanco
Carles Prats Alonso
Daniel Recasens Salvador
Daniel Rubio Angosto
Òscar Subirats Torrebadell
Dolors del Mar Vázquez Pérez
Montserrat Vilella Cuadrada
Assisteixen també:
Jaume Renyer Alimbau, secretari general
Baldomero Rovira López, interventor general
Josep Maria Sabaté Vidal, vicesecretari
ORDRE DEL DIA
1. Ratificació de la concurrència de circumstancies i necessitat de celebrar de forma
telemàtica aquesta sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Reus.
2. Aprovació de les actes del Ple de les sessions de 22 i 24 de juliol de 2020.
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3. Informació de l’Alcaldia.
MOCIONS DE L'ALCALDIA
4. Alcaldia. Donar compte de Bans i Decrets de l'Alcaldia adoptats en motiu de
l'emergència sanitària derivada de la COVID-19.
5. Alcaldia. Donar compte de resolucions de l’Alcaldia en matèria d’organització
municipal.
6. Alcaldia. Nomenament de membres i representants en distints òrgans, organismes
i entitats.
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BENESTAR SOCIAL I CIUTADANIA
7. Secretaria General. Autorització a la societat municipal CENTRE MQ REUS, S.A. a
l'adhesió al Consorci de Salut i Social de Catalunya.
SERVEIS D'HISENDA I SERVEIS GENERALS
8. Servei d’aprovisionaments, contractació i patrimoni. Ratificació del decret de
l'Alcaldia de 2020001158, de 13 d’agost de 2020, d'oposició al recurs d’apel·lació
interposat per l’Ajuntament de Salou contra la sentència de 25 de maig de 2020
dictada pel Jutjat contenciós administratiu núm. 2 de Tarragona (RO 57/2017).
9. Servei d’Aprovisionaments, Contractació i Patrimoni. Aprovació de l’estudi de
viabilitat previ a la decisió de construir i explotar, en règim de concessió, un centre
esportiu amb zona d’aigües coberta i fitness, a la ciutat de Reus.
10. Vicealcaldia. Aprovació del Pla d’emergència en situacions de sequera de
l’Ajuntament de Reus.
PROPOSTES DELS GRUPS MUNICIPALS
11. Proposta de declaració del GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS DE REUS (CS)
per a rebutjar el transfugisme com a pràctica de corrupció política que dinamita
l’estabilitat democràtica de les corporacions locals.
MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
12. Moció del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA
– CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP) referent a la creació d’una oficina de
protecció de l’animal i per a què Reus sigui municipi just i respectuós amb els animals.
13. Moció del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA
– CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP) per a un bon funcionament del curs
escolar 2020-2021 i pel foment de l’equitat als centres educatius de la ciutat.
14. Moció del GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS DE REUS (CS) per a l’elaboració
d’un pla municipal en contra de l’ocupació il·legal d’habitatges.
15. Moció del GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR
(CUP) referent a la modificació del Reglament regulador dels serveis municipals de
subministrament d’aigua i de sanejament d'aigües residuals.
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16. Moció del GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR
(CUP) per a fomentar la mobilitat sostenible a la ciutat.
17. Precs i preguntes.
Assumptes sobrevinguts, si s'escau.
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
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Les intervencions orals realitzades en aquesta sessió per l’alcalde, regidors
i, en el seu cas, el secretari i l’interventor als diferents punts de l’ordre del
dia assenyalats a l’acta amb "ES PRODUEIX DEBAT" o "INTERVENCIÓ
DE........" o " ES DONA RESPOSTA" estan contingudes en suport digital àudio
autenticat, amb la incorporació de la signatura d’aquesta Secretaria
General. Una vegada aprovat l’esborrany de l’acta d’aquesta sessió, les
esmentades intervencions orals quedaran incorporades automàticament a
l’acta, formant part, d’una manera intrínseca i indissoluble, de l’esmentat
document administratiu, d'acord amb els articles 26, 36, 70.2, 71 i 80.2 de la
Llei 39/2015 d'1 d'octubre sobre procediment administratiu comú de les
administracions públiques, articles 17 i 18 de la Llei 40/2015 d'1 d'octubre
de règim jurídic del sector públic, i l'article 4 i la disposició addicional
primera sobre fe pública i ús de signatura electrònica de la Llei 59/2003, de
19 de desembre, de signatura electrònica, procedint-se a la preceptiva
publicació a la web municipal.
Oberta la sessió per la presidència, es comproven per part de la Secretaria General els
requisits tècnics legals per a la valida constitució telemàtica del Ple i es passen a
tractar els temes següents:
1. Ratificació de la concurrència de circumstancies i necessitat de celebrar
de forma telemàtica aquesta sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de
Reus.
El Sr. Pellicer exposa els motius que justifiquen en el marc de l’actual crisi sanitària la
necessitat de dur a terme de forma telemàtica aquesta sessió del Ple.
Seguidament ES PRODUEIX LA INTERVENCIÓ de la Sra. Llorens manifestant el parer
contrari del seu grup respecte a la celebració telemàtica de les sessions del Ple.
A continuació ES PRODUEIX LA INTERVENCIÓ de la Sra. García manifestant al seu torn
el parer favorable al manteniment en les actuals circumstancies de la celebració
telemàtica de les sessions del Ple.
Sense més intervencions i 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; (CS): Sra./Srs. García, López
i Meléndez i (A): Sr. Rubio i Sra. Vázquez) i 3 abstencions: (CUP): Sres. Llorens,
Fernàndez i Pàmies.
2. Aprovació de les actes del Ple de les sessions de 22 i 24 de juliol de 2020.
El Sr. Pellicer demana als membres de la Corporació si volen fer alguna observació a
les actes de les darreres sessions del Ple.
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ES PRODUEIX LA INTERVENCIÓ de la Sra. García per fer una esmena a l’Acta del Ple de
la sessió de 24 de juliol de 2020 tot observant un error material en el sentit que consta
el vot del grup municipal (CS) en els punts 21 i 23 de l’ordre del dia, atès què els
regidors del seu grup es van abstenir i no van votar en contra.
A petició de l’Alcalde l’existència de l’error material és confirmat pel vicesecretari i
atès que aquesta esmena no altera el sentit dels punts afectats per aquest error,
s’aproven per assentiment les actes del Ple de les sessions dels dies 22 i 24 de juliol
de 2020, aquesta última amb l’esmena sol·licitada pel grup municipal (CS).
3. Informació de l’Alcaldia.
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El Sr. Pellicer inicia la seva intervenció expressant 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 fa un reconeixement especial a tots els professionals de la Salut que estan
desenvolupant la seva feina a tot el país i a la nostra ciutat en particular i també a les
persones que estan desenvolupant serveis essencials o serveis per a la comunitat
durant aquest període tan complicat.
Respecte a la situació de la pandèmia a la ciutat informa que les dades de les
autoritats sanitàries, tot i que cal continuar sent prudents, apunten a una reducció de
la incidència de la pandèmia a la ciutat. De fet, el Procicat ja ha anunciat que no
prorrogarà les mesures especials aplicades a la ciutat de Reus durant les últimes
setmanes i que deixaran d'estar en vigor a partir d'aquest dissabte.
Dins de les activitats realitzades des del passat Ple Municipal, destaca que s'han dut a
terme les següents:

•

Participació conjunta amb altres ajuntaments de l’Estat per demanar al Govern
Central poder disposar lliurement dels romanents dels ajuntaments i un fons
d’ajuda extraordinari per fer front a les necessitats de tresoreria i de menys
ingressos provocada pel COVID-19, així com també un fons per la manca
d'ingressos del transport public. L'alcalde diu que aquest tema queda pendent
de la decisió del Govern Central.

•

Commemoració de la Diada Nacional de Catalunya, amb la lectura de la Glossa
de la Diada, a càrrec de l'escriptora i periodista Marta Magrinyà i ofrena del
Consistori a la Pl. Baluard.

•

Inici del curs escolar 2020-2021, amb 17.456 alumnes escolaritzats, amb
normalitat dintre de la situació provocada per les mesures preses per fer front a
la COVID-19.

•

Obertura del termini per presentar les sol·licituds de les subvencions
extraordinàries per pal·liar els efectes econòmics de la COVID-19 en les
empreses i autònoms de la ciutat.

•

Inici de la campanya de suport al comerç, restauració i serveis locals dels Bons
Reus, una iniciava emmarcada en el Pla de Reactivació Econòmica i Social per
fer front a la COVID19.
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•

Adhessió a la Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible i Segura que se
celebra a tot Catalunya, del 16 al 22 de setembre, sota el lema 'Per una
mobilitat sense emissions'.

•

La Regidoria de Participació, Bon Govern i Serveis Generals, ha recollit el Segell
Infoparticipa 2019, que atorga la Universitat Autònoma de Barcelona en
reconeixement a la transparència i la qualitat de la informació pública.
L’Ajuntament de Reus ha obtingut el segell amb una puntuació del 100% que
significa que ha validat els 48 indicadors avaluats.

•

Lliurament dels Guardons de la Ciutat, donant inici oficialment a les Festes de la
Mare de Déu de Misericòrdia 2020.

•

Presència en diferents actes de la Festa Major de Misericòrdia: Passada de
lluïment del Seguici Festiu, Rosari de Torxes, Solemne Missa, Ball de Sant
Miquel, Espectacle Viva Veu.

•

Participació en la recerca del Sr. Jesús Pinto Silva, que malauradament va
acabar de manera tràgica.

•

Participació al Programa Univers, de la Cadena Ser, amb Noemí Llauradó,
presidenta de la Diputació de Tarragona i Pau Ricomà, alcalde de Tarragona.

L’alcalde dona la paraula a la Sra. Pozuelo i ES PRODUEIX INTERVENCIÓ de
l’esmentada regidora per tal de formular una observació sobre la manca de presència i
visibilitat de les dones en l'acte de lliurament dels Guardons de la Ciutat de Reus
2020.
Seguidament l'alcalde informa i dona lectura del següent Manifest municipalista al que
la Junta de Portaveus, en sessió tinguda ahir, ha donat suport amb l'adhessió dels
grups municipals JxR, ERC, ARA REUS i CUP, i l’oposició dels grups municipals PSC i
CS:
«MANIFEST MUNICIPALISTA DE REBUIG A LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL SUPREM QUE
INHABILITA AL MOLT HONORABLE PRESIDENT DE LA GENERALITAT, QUIM TORRA I PLA.
«Les institucions catalanes són la màxima expressió de la voluntat de la ciutadania de
governar-se a si mateixa per aconseguir el progrés i el benestar. És aquí on rauen els
pilars bàsics de qualsevol democràcia, que pretén representar, defensar i fomentar les
llibertats individuals i col·lectives.
La Presidència de la Generalitat és un fonament bàsic del sistema polític català.
Juntament amb el Parlament de Catalunya són les dues principals institucions
polítiques que té Catalunya i les dues emanen de la voluntat dels ciutadans a través
de les urnes. Només el Parlament, d’acord amb la seva sobirania, pot ser la institució
que esculli, nomeni o rellevi del seu càrrec un/a President/a de la Generalitat.
És el poble de Catalunya qui, a través de les seves institucions polítiques, ha de
determinar com i qui es governa al conjunt de catalanes i catalans. No podem
permetre que un requeriment d’un organisme com la Junta Electoral Central serveixi
per destituir i inhabilitar políticament al President de la Generalitat de Catalunya, i
menys per una pancarta que expressa la defensa de les llibertats individuals i
col·lectives i de la democràcia.
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Des del municipalisme català rebutgem enèrgicament la sentència del Tribunal
Suprem i la inhabilitació del Molt Honorable President de la Generalitat, Sr. Quim Torra.
Els ajuntaments, com a institucions de referència per a la ciutadania i fonament de la
democràcia, som espais de llibertat i pluralisme. Les nostres institucions polítiques,
siguin quines siguin, sempre han de preservar la llibertat d’expressió. I no donarem
mai suport a aquells que amb processos judicials, persecució d’idees i repressió i
censura vulguin canviar els fonaments de la democràcia.
Cap institució pot ser inhabilitada per reclamar la llibertat i la democràcia. El
municipalisme català ha mostrat en repetides ocasions el seu compromís amb les
institucions catalanes i amb la defensa de la llibertat i la democràcia. I avui, més alt
que mai, i més clar que mai, repetim que cap injustícia podrà tòrcer aquest
compromís.
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Els carrers, places i façanes dels nostres pobles i ciutats sempre han sigut espais de
llibertat, de democràcia i de compromís cívic amb el municipi, però també amb els
drets i llibertats del poble de Catalunya. De fet, què és un balcó, o una plaça pública
sinó un lloc de trobada, intercanvi, i també de reivindicació?
Ara, més que mai, doncs, és el moment de la unitat, cívica, social i política, del
compromís amb la llibertat i de la defensa dels drets fonamentals de tota societat: la
democràcia, el pluralisme i la llibertat d’expressió. Perquè només amb aquests drets
podrem esdevenir com a poble, i preservar la nostra dignitat.
L’Ajuntament de Reus al costat del President de Catalunya.»
Finalitzada la lectura del Manifest el Sr. Pellicer dona la paraula i es PRODUEIX LA
INTERVENCIÓ de tots els portaveus.
MOCIONS DE L'ALCALDIA
4. Alcaldia. Donar compte de Bans i Decrets de l'Alcaldia adoptats amb motiu
de l'emergència sanitària derivada de la COVID-19.
"Vist el que disposa l'article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, en relació a les
competències i facultats que corresponen a l’Alcalde, en especial la de dictar bans i
vetllar perquè es compleixin.
En conseqüència es dona compte al Ple dels Bans i del decret de l’Alcaldia adoptats
Donar compte de BANS i Decrets adoptats amb motiu de l'emergència sanitària
derivada de la COVID-19, que es reprodueixen seguidament:
"A) BAN 09/2020 de 22/08/20
Amb l’inici de la pandèmia originada pel Covid-19, d’acord amb les mesures adoptades
pels governs de la Generalitat i de l’Estat per fer front a la crisi sanitària generada per
la malaltia i a l’empara de l'article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel
qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, l’alcaldia
va haver de dictar un seguit de bans per a l’adopció d’un seguit de mesures que
ajudessin a combatre la malaltia, mesures que ja foren superades.
L’actual evolució de la pandèmia a la ciutat de Reus ha provocat la necessitat que per
part del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya s’hagin adoptat de nou
mesures amb un seguit de disposicions i recomanacions per trencar les cadenes de
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transmissió de la malaltia. En aquest sentit, a dia d’avui s’ha publicat al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya la Resolució SLT/2089/2020, de 22 d’agost, per la qual
s’adopten mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot
epidèmic de la pandèmia de COVID – 19 al municipi de Reus.
Alineat amb les mesures incorporades en aquesta Resolució, el Comitè d’Emergència
Municipal ha proposat l’adopció d’algunes mesures complementàries que contribueixin
a disminuir la transmissió del COVID.
Per aquest motiu, es fa necessari fer públiques les següents disposicions que
contribueixin a contenir la transmissió de l’epidèmia:
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1) Fer avinent a la ciutadania la Resolució SLT/ 2089/2020, de 22 d’agost, per la qual
s’adopten mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot
epidèmic de la pandèmia de COVID – 19 al municipi de Reus, a la qual es donarà
publicitat juntament amb el present ban.
Traslladar la necessitat que la ciutadania assumeixi i compleixi el conjunt de
disposicions de l’esmentada resolució que tenen caràcter preceptiu, i sol·licitar-los el
compliment de totes aquelles mesures que esdevenen recomanació.
2) Acordar el tancament i precinte de parcs, àrees de jocs infantils, pistes esportives a
l’aire lliure, zones d’exercici i psicomotricitat, per tal d’evitar que puguin ésser
emprats per la ciutadania, i publicitar aquestes prohibicions en els esmentats espais
amb senyalètica específica.
3) Traslladar a la societat REUS ESPORT i LLEURE SA la necessitat que es doni ple
compliment a les mesures específiques fixades al punt 7 de la citada Resolució SLT/
2089/2020, tant per les activitats pròpies com les activitats alienes que acullin els
equipaments esportius que té adscrits, autoritzant-lo a adoptar les mesures
necessàries i a suspendre les autoritzacions d’ús concedides si esdevé de difícil
compliment les mesures fixades a la Resolució.
Les mesures dictades en aquest ban seran vigents fins que es dicti un nou ban que les
deixi sense efecte.»
"B) BAN 10/2020 de 26/08/20
Amb l’inici de la pandèmia originada pel Covid-19, d’acord amb les mesures adoptades
pels governs de la Generalitat i de l’Estat per fer front a la crisi sanitària generada per
la malaltia i a l’empara de l'article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel
qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, l’alcaldia
va haver de dictar un seguit de bans per a l’adopció d’un seguit de mesures que
ajudessin a combatre la malaltia, mesures que ja foren superades.
L’actual evolució de la pandèmia a la ciutat de Reus ha provocat la necessitat que per
part del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya s’hagin adoptat de nou
mesures amb un seguit de disposicions i recomanacions per trencar les cadenes de
transmissió de la malaltia. En aquest sentit, el passat dia 22 d’agost es publicà al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya la Resolució SLT/2089/2020, de 22 d’agost, per
la qual s’adopten mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del
brot epidèmic de la pandèmia de COVID – 19 al municipi de Reus.
Alineat amb les mesures incorporades en aquesta Resolució, el Comitè d’Emergència
Municipal, en reunió del dia 21 d’agost, proposà l’adopció d’algunes mesures
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complementàries que contribueixin a disminuir la transmissió del COVID, en virtut del
qual es dictà el ban 09/2020.
En reunió del Comitè d’Emergència Municipal del dia 24 d’agost, s’ha proposat
l’adopció de noves mesures complementàries amb la mateixa finalitat.
Per aquest motiu, es fa necessari fer públiques les següents disposicions que
contribueixin a contenir la transmissió de l’epidèmia:
1) Reiterar la necessitat de donar compliment a les previsions de la Resolució SLT/
2089/2020, de 22 d’agost, per la qual s’adopten mesures especials en matèria de
salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID – 19 al
municipi de Reus, a la qual es donarà publicitat juntament amb el present ban.
Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
19/10/2020

Traslladar la necessitat que la ciutadania assumeixi i compleixi el conjunt de
disposicions de l’esmentada resolució que tenen caràcter preceptiu, i sol·licitar-los el
compliment de totes aquelles mesures que esdevenen recomanació.
2) Reduir al 33% l’aforament del transport públic col·lectiu municipal i requerir a
l’empresa municipal Reus Transport perquè doni compliment d’aquesta reducció als
seus vehicles.
3) Acordar el tancament del conjunt d’espais i equipaments esportius municipals i
traslladar a la societat REUS ESPORT i LLEURE SA la necessitat que efectuï el
tancament dels espais i equipaments esportius que gestiona.
4) Suspendre els actes culturals o de naturalesa lúdica organitzats per l’Ajuntament i/o
els seus ens instrumentals que s’hagin de dur a terme als espais i vies públiques o que
s’hagin de dur a terme en espais municipals.
5) Vetllar per garantir la distància mínima de 2 metres a les terrasses i que aquesta
distància es mantingui entre cada grup de taules i cadires, per garantir una major
distància entre taules.
Les mesures dictades en aquest ban seran vigents de forma immediata i fins que es
dicti un nou ban que les deixi sense efecte.»
C) Aquestes mesures van ser parcialment modificades per l’alcalde com a director del
Pla de Protecció Civil en el si del Comitè d’Emergències Municipal en les reunions d’1,
8 i 10 de setembre 2020.
«D) Decret de l’Alcaldia número 2020011348 de data 18 d’agost de 2020 pel qual
s’aprovà el Conveni de cooperació interadministrativa entre el Departament de Salut
de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Reus per a la coordinació dels seus
serveis públics en la gestió de la crisi sanitària i social provocada per la COVID-19 a la
ciutat de Reus.
Atès que és necessari establir una coordinació dels serveis públics dependents
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i el Reus (l’Ajuntament) en la
gestió de la crisi sanitària i social provocada per la COVID-19 a la ciutat de Reus,
producte d’un rebrot de la malaltia, sota la perspectiva d’assolir una resposta més
eficaç en termes assistencials i socials i, a la vegada, millorar la capacitat de
seguiment dels malalts i d’aïllament de la població, quan així es requereixi, tot
contribuint a garantir la fortalesa del sistema públic de salut.
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En virtut de les competències atribuïdes a aquesta Alcaldia per l'article 21.m) de la
Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Reguladora de les Bases de Règim Local i l'article 53.m)
del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei
Municipal i de Règim local de Catalunya.
Vist l’informe favorable de la Delegada de Protecció de Dades de l’Ajuntament de
Reus.
Vist l’informe favorable del Coordinador de Salut Pública i de la Cap de Servei de
Serveis Socials.
Vist l’informe de la Secretaria General.
Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
19/10/2020

HE RESOLT:
Primer. Aprovar el Conveni de cooperació interadministrativa entre el Departament de
Salut de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Reus per a la coordinació dels
seus serveis públics en la gestió de la crisi sanitària i social provocada per la COVID-19
a la ciutat de Reus."
Els membres del Ple es donen per assabentats.
5. Alcaldia. Donar compte
dorganització municipal.

de

resolucions

de

lAlcaldia

en

matèria

"Vist el que disposa l'article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, en relació a les
competències i facultats que corresponen a l’Alcalde.
En conseqüència es dona compte al Ple de diverses resolucions de l’Alcaldia en
matèria d’organització municipal, que es reprodueixen seguidament:
«DECRET_2020012778 de 21/09/2020 Canvi del representant del Grup Municipal de
C’s al CONSELL MUNICIPAL DE SOLIDARITAT I COOPERACIÓ INTERNACIONAL
Atès que per distints decrets d'Alcaldia s'han nomenat els membres del Consell
Municipal de Solidaritat i Cooperació Internacional.
Vista la proposta del Grup Municipal de Ciudadanos de Reus (C’s) de modificar el seu
representant en el Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació Internacional.
En conseqüència, considero oportú resoldre el següent:
PRIMER: Nomenar el següent membre del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació
Internacional:
(C’s): Sra. Ángeles Débora García Cámara, com a suplent i en substitució del Sr.
Francisco Javier Vaquero Rodríguez.
SEGON: Comunicar la present resolució a les persones interessades.
TERCER: Donar compte d’aquesta resolució al Ple de la Corporació en la propera
reunió que es dugui a terme.»"
Els membres del Ple es donen per assabentats.
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6. Alcaldia. Nomenament de membres i representants en distints òrgans,
organismes i entitats.
"Atès que per diferents acords plenaris s’han designat els membres en diferents
òrgans i organismes de l’Ajuntament i representants de l’Ajuntament en distintes
entitats.
Vista la proposta del GRUP MUNICIPAL DE CIUDADANOS DE REUS (C’s) de canvi dels
seus representants al Consell Municipal de Salut, al Consell Municipal de
Serveis Socials, al Consell Municipal de l’Esport i a la Fundació Esport Base de
Reus, Fundació Privada.
Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
19/10/2020

En conseqüència es proposa l'adopció dels acords següents:
PRIMER: Designar els següents membres:
CONSELL MUNICIPAL DE SALUT:

•

Una persona representant de cada grup municipal de l’Ajuntament, que podrà
tenir o no la condició de regidor o regidora:

−

(C’s) Sr. Ricardo López Vázquez com a titular i en substitució del Sr. Francisco
Javier Vaquero Rodriguez.

CONSELL MUNICIPAL DE SERVEIS SOCIALS:


Un/a representant de cada grup municipal.


(CS) Sra. Ángeles Débora García Cámara com a suplent i en substitució del Sr.
Javier Vaquero Rodríguez.

CONSELL MUNICIPAL DE L’ESPORT:

•

Un màxim de 8 persones que es considerin experts i/o representatives de
diferents àmbits del mon de l’esport i l’activitat física.
- Sr. Ricardo López Vázquez com a titular i en substitució del Sr. Javier Vaquero
Rodríguez.

FUNDACIÓ ESPORT BASE DE REUS, FUNDACIÓ PRIVADA:
Patrons designats per l’Ajuntament:
• Sra. Raquel Tamar García Cámara en substitució del Sr. Josep García Menchón.
SEGON: Comunicar l’adopció d’aquest acord a les persones interessades i a la
Regidories i organismes corresponents."
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per unanimitat.
BENESTAR SOCIAL I CIUTADANIA
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7. Secretaria General. Autorització a la societat municipal CENTRE MQ REUS,
S.A. a l’adhesió al Consorci de Salut i Social de Catalunya.
"El Consell d’Administració de la societat de capital íntegrament municipal, CENTRE
MQ REUS SA, reunit per videoconferència, en data 17 d’abril de 2020, legal i
vàlidament, constituït, a l’empara, de l’article 40.1 del Reial Decret-Llei 8/2020, de 17
març, de mesures urgents i extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social
del COVID-19, va adoptar els següents acords:
PRIMER.- Sol·licitar, previs els tràmits oportuns, que s’acordi l’adhesió a l’associació
Consorci de Salut i Social de Catalunya, amb efectivitat a partir del mes de maig 2020
com a membre de ple dret de l’esmentat ens.
Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
19/10/2020

SEGON.- Aprovar l’inici de la tramitació mitjançant el procediment establert per al CSC
d’adquisició per part del Centre MQ Reus SA la condició d’associat del Consorci
Sanitari i Social de Catalunya.
TERCER.- Acceptar els seus Estatuts, amb els drets i obligacions esmentats en el
mateixos.
QUART.- Facultar tant àmpliament com en dret sigui necessari al Sr. Óscar Subirats
Torrebadell, President i Conseller Delegat, per a què, en nom i representació de la
societat, pugui realitzar tots els tràmits i actes necessaris, atorgant si escau, els
corresponents documents públics i privats que s’escaiguin amb l’objecte de procedir a
l’execució dels anteriors acords; facultant-lo així mateix per a què pugui atorgar tots
els documents públics o privats, que s’escaiguin, d’esmena, aclariment i rectificació i
que fossin necessaris als efectes indicats.
Segons disposa l’article 118.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del
sector públic:
«Els consorcis són entitats de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia i
diferenciada, creades per diverses administracions públiques o entitats integrants del
sector públic institucional, entre si o amb participació d’entitats privades, per al
desenvolupament d’activitats d’interès comú a totes dins de l’àmbit de les seves
competències.»
EL Consorci Social i de Salut de Catalunya (CSC), és un consorci integrat per ens
locals, entitats del sector públic local, entitats del sector públic de la Generalitat de
Catalunya i entitats sense afany de lucre, que té com a finalitat principal Possibilitar la
coordinació dels Ajuntaments i centres proveïdors de serveis d’atenció a les persones
en els àmbits de la salut i dels serveis socials del CSC per a una millor prestació
d‘aquests serveis i una més adequada utilització dels recursos disponibles.
Segons pot deduir-se de l’anàlisi de la situació i naturalesa dels ens que ens ocupen
pot considerar-se que DA 9a de la LBRL que regula la racionalització del sector públic
no esdevé obstacle per a la participació de la societat CENTRE MQ REUS SA, en el CSC.
Atès que la legislació de règim local no contempla de forma expressa un regulació
concreta sobre el procediment per acordar i fer efectiva l’adhesió d’un ens del sector
públic local a un Consorci.
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Vist allò que disposen l’article 123 de la Llei 40/2015 respecte a l’autorització de
l’administració matriu en relació a la participació en un consorci dels ens del sector
públic estatal i l’article 140 del Decret 179/1995, de 13 de juny, respecte a
l’autorització de l’administració local respecte a la participació de les societats
mercantils locals en la fundació o en el capital d’altres, que poden ser aplicats per
analogia en relació a l’autorització per a la participació d’un ens del sector públic local
en un consorci per part de l’administració matriu.
Vist igualment allò que disposa l’article 52.2 b del Text refós de la Llei municipal de
Catalunya (aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril) en relació a la
participació en organitzacions supramunicipals.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
19/10/2020

Per tot l’exposat i previ dictamen de la Comissió Informativa de Benestar Social i
Ciutadania, es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER: Autoritzar l’adhesió del CENTRE MQ REUS SA a l’associació Consorci de Salut i
Social de Catalunya.
SEGON: Comunicar l’adopció d’aquest acord al CENTRE MQ REUS, S.A."
El Sr. Subirats intervé per exposar el tema i ES PRODUEIX DEBAT.
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova amb 24 vots a favor: ((JxR): Sres./Srs. Pellicer,
Vilella, Pallarès, Caelles, Cuerba, Caballero, Monseny; (ERC): Sres./Srs. 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 vots en contra: (CUP): Sres. Llorens, Fernàndez i Pàmies.
SERVEIS D'HISENDA I SERVEIS GENERALS
8. Servei d’aprovisionaments, contractació i patrimoni. Ratificació del decret
de l'Alcaldia de 2020001158, de 13 d’agost de 2020, d'oposició al recurs
d’apel·lació interposat per l’Ajuntament de Salou contra la sentència de 25
de maig de 2020 dictada pel Jutjat contenciós administratiu núm. 2 de
Tarragona.
"L’Ajuntament de Salou va interposar recurs contenciós administratiu contra el Decret
de l’Alcaldessa accidental de l’Ajuntament de Reus, de 5 de desembre de 2016, pel
qual es desestimaven les al·legacions presentades per aquella corporació i s’aprovava
definitivament el projecte de millora, ampliació del sanejament i connexió amb l’EDAR
de Reus dels sectors situats al sud-est del terme municipal de Reus a l’entorn de la
riera de la Boella i la Baorada.
El 25 de maig de 2020, el Jutjat Contenciós Administratiu número 2 de Tarragona va
dictar, en el procediment ordinari número 57/2017, la sentència número 112/2020, per
la qual no admet el recurs contenciós administratiu interposat per l’Ajuntament de
Salou.
Segons la resolució judicial, la no admissibilitat del recurs es justifica per la manca de
legitimació activa de l’Ajuntament demandant amb relació a l’acte impugnat, perquè
no s’ha demostrat que el projecte aprovat tingui efectes sobre aquest municipi ni, en
definitiva, afecti a l’esfera dels seus drets.
El fonament de dret segon conclou el següent:

Aquest document ha estat signat electrònicament amb data 19/10/2020
L'autenticitat d'aquest document es pot comprovar a https://serveis.reus.cat/cve mitjançant el CVE: 2020E25761BDBE1A9EED1E67BE3BF1C12E0DCDEE8DE71019174605

«No se considera por ello acreditado que la aprobación del Proyecto, que además
supone la conducción de un volumen de agua no superior al máximo autorizado por la
ACA, suponga mayores inmmisiones para el término municipal de Salou, por lo que
procede la inadmisión del recurso, al amparo del artículo 69 b) de la Ley de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, al no poder derivar del mismo ningún efecto
útil para el recurrente, ni afectar su esfera de derechos.»
L’Ajuntament de Salou ha interposat recurs d’apel·lació contra la sentència
esmentada.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
19/10/2020

En data 21 de juliol de 2020 va ser notificada a l’Ajuntament de Reus la Diligència
d’Ordenació de 20 de juliol de 2020 per la qual se li va concedir el termini de quinze
dies per presentar escrit d’adhesió o bé, en el seu cas, oposició al recurs. Aquest
termini finalitzava el 20 d’agost de 2020.
El 6 d’agost de 2020, des del Departament de Defensa Jurídica i Coordinació Jurídica
entre Ajuntament i les empreses municipals es va emetre informe jurídic que compta
amb la conformitat del Secretari General de la Corporació en el qual s’argumenta que
concorren fonaments jurídics per formular oposició al recurs d’apel·lació interposat per
l’Ajuntament de Salou contra la sentència descrita i mantenir la defensa de la
conformitat a Dret de la resolució impugnada d’aprovació del projecte de sanejament
d’aigües residuals esmentat inicialment.
Pel que fa a l’òrgan competent per adoptar aquest acord, cal tenir en compte l’article
38.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals (ROAS), del qual s’infereix que l’aprovació dels
projectes d’obres ordinàries correspon als diferents òrgans dels ens locals, segons la
distribució de competències en matèria de contractació que estableix el Decret
legislatiu 22/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya (TRLMRLC), llevat que l’execució d’aquests comporti
l’expropiació forçosa. En aquest darrer cas, que és el concorre en el projecte d’obres
que és objecte d’aquest procediment, la competència per a l’aprovació és l’òrgan
plenari.
Així doncs, l’òrgan competent per acordar l’oposició al recurs d’apel·lació interposat
contra la sentència esmentada dictada en primera instància és el ple de l’Ajuntament,
d’acord amb el que preveu l’article 22.2 j) de la LRBRL i l’article 52.2 k) del TRLMRLC.
No obstant, atès que no es preveia la convocatòria del ple de la Corporació per data
anterior a la finalització del termini processal de quinze dies atorgat per l’autoritat
judicial, en data 13 d’agost es va dictar Decret 2020011158 de l’Alcaldia a l’empara
de l’article 21.1 k) de la LRBRL i l’article 53.1k) del TRLMRLC, justificat per motius
d’urgència, això és, amb la finalitat de poder presentar en temps i forma oposició al
recurs d’apel·lació, i per la defensa de l’Ajuntament en matèria de competència
plenària. En la seva part resolutiva, aquesta resolució disposa el següent:
« PRIMER. Formular oposició al recurs d'apel·lació interposat per l’Ajuntament de
Salou contra la sentència número 112/2020, de 25 de maig de 2020, del Jutjat
Contenciós Administratiu número 2 de Tarragona, dictada en el procediment ordinari
número 57/2017, per la qual s’inadmet el recurs contenciós administratiu interposat
per aquella corporació salouenca contra el Decret de 5 de desembre de 2016, pel
qual es desestimaven les al·legacions presentades per l’ajuntament de Salou i
s’aprovava definitivament el projecte de millora, ampliació del sanejament i connexió
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amb l’EDAR de Reus dels sectors situats al sud-est del terme municipal de Reus a
l’entorn de la riera de la Boella i la Baorada.
SEGON. Comparèixer, si s'escau, en el moment procedimental oportú, com a part
apel·lada davant la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya en el recurs d'apel·lació referit a l'apartat PRIMER.
TERCER. Encomanar la defensa dels interessos de la Corporació al lletrat Ricard
Nel·lo Padró i la representació al Procurador dels Tribunals Ángel Quemada
Cuatrecasas, amb qui s’entendran totes les diligències i notificacions.
QUART. Donar compte d’aquesta resolució al ple, per tal que la ratifiqui en la propera
sessió plenària.»
Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
19/10/2020

En conseqüència, d’acord amb els antecedents exposats, a l’empara dels articles 38. 1
del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’activitats, obres
i serveis dels ens locals, en relació amb els articles 22.2 j) i 21.1k) de la LRBRL, 52.2 k)
i 53.1 k) del TRLMRLC i previ el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis
d’Hisenda i Serveis Generalses proposa al Ple l'adopció dels acords següents:
Primer: Prendre coneixement del Decret 2020011158 de 13 d’agost de 2020 i
ratificar els apartats PRIMER, SEGON i TERCER pels quals es resolt el que literalment
es transcriu:
« PRIMER. Formular oposició al recurs d'apel·lació interposat per l’Ajuntament de
Salou contra la sentència número 112/2020, de 25 de maig de 2020, del Jutjat
Contenciós Administratiu número 2 de Tarragona, dictada en el procediment ordinari
número 57/2017, per la qual s’inadmet el recurs contenciós administratiu interposat
per aquella corporació salouenca contra el Decret de 5 de desembre de 2016, pel
qual es desestimaven les al·legacions presentades per l’ajuntament de Salou i
s’aprovava definitivament el projecte de millora, ampliació del sanejament i connexió
amb l’EDAR de Reus dels sectors situats al sud-est del terme municipal de Reus a
l’entorn de la riera de la Boella i la Baorada.
SEGON. Comparèixer, si s'escau, en el moment procedimental oportú, com a part
apel·lada davant la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya en el recurs d'apel·lació referit a l'apartat PRIMER.
TERCER. Encomanar la defensa dels interessos de la Corporació al lletrat Ricard
Nel·lo Padró i la representació al Procurador dels Tribunals Ángel Quemada
Cuatrecasas, amb qui s’entendran totes les diligències i notificacions.»
SEGON: Comunicar aquest acord al Jutjat contenciós administratiu núm. 2 de
Tarragona en el procediment ordinari 57/2017, a la Sala de contenciós administrativa
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, així com a les persones que consten
com a part interessada en aquest procediment.»"
La Sra. Caballero intervé per exposar el tema, sense que es produeixi debat.
Per cloure aquest punt es produeix la INTERVENCIÓ DE L’ALCALDE en relació amb
aquest assumpte.
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,
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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.
9. Servei d’Aprovisionaments, Contractació i Patrimoni.- Aprovació de
l’estudi de viabilitat previ a la decisió de construir i explotar, en règim de
concessió, un centre esportiu amb zona d’aigües coberta i fitness, a la ciutat
de Reus. (CONCOBR 0248/2020).

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
19/10/2020

"Atès que en data 15 de setembre de 2020, la Regidoria delegada d’Esports de
l’Ajuntament de Reus, ha tramès al Servei d’Aprovisionaments, Contractació i
Patrimoni, l’Estudi de Viabilitat previ a la decisió de construir i explotar, en règim de
concessió, un centre esportiu amb zona d’aigües coberta i fitness, annex al Pavelló
Olímpic Municipal a la zona sud de la ciutat de Reus.
Vist que l’article 247.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic (en endavant, LCSP), estableix que amb caràcter previ a la decisió de construir i
explotar en règim de concessió unes obres, l’òrgan corresponent de l’Administració
concedent, acordarà la realització d’un estudi de viabilitat de les mateixes.
Vist que l’article 247.2 de la LCSP disposa que l’estudi de viabilitat haurà de contenir,
almenys, les dades, anàlisis, informes o estudis que procedeixin sobre els punts
següents:
a) Finalitat i justificació de les obres, així com definició de les característiques
essencials.
b) Justificació dels avantatges quantitatius i qualitatius que aconsellen la
utilització del
contracte de concessió d’obres enfront d’altres de tipus
contractuals, amb indicació
dels nivells de qualitat que és necessari complir,
l’estructura administrativa necessària per verificar la prestació, així com les variables
en relació amb l’impacte de la concessió en l’estabilitat pressupostària.
c) Previsions sobre la demanda d’ús i incidència econòmica i social de les obres
en la seva àrea d’influència i sobre la rendibilitat de la concessió.
d) Valoració de les dades i els informes existents que facin referència al
planejament
sectorial, territorial o urbanístic.
e) Estudi d’impacte ambiental quan aquest sigui preceptiu d’acord amb la
legislació
vigent. En els altres casos, una anàlisi ambiental de les alternatives i les
corresponents
mesures correctores i protectores necessàries.
f) Justificació de la solució elegida, que indiqui, entre les alternatives
considerades, si
es tracta d’infraestructures viàries o lineals, les característiques del
seu traçat.
g) Riscos operatius i tecnològics en la construcció i explotació de les obres.
h) Cost de la inversió a realitzar, així com el sistema de finançament proposat
per a la
construcció de les obres amb la justificació, així mateix, de la procedència
d’aquesta.
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els

i) Estudi de seguretat i salut o, si s’escau, estudi bàsic de seguretat i salut, en
termes previstos en les disposicions mínimes de seguretat i salut en obres de
construcció.

j) El valor actual net de totes les inversions, costos i ingressos del concessionari,
als
efectes de l’avaluació del risc operacional, així com els criteris que siguin
necessaris per valorar la taxa de descompte.
k) Existència d’una possible ajuda d’Estat i compatibilitat d’aquesta ajuda amb
el
Tractat de funcionament de la Unió Europea, en els casos en què per a la
viabilitat de la concessió es prevegin ajudes a la seva construcció o explotació.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
19/10/2020

Vist que l’article 247.3 de la LCSP estableix que l’Administració concedent ha de
sotmetre l’estudi de viabilitat a informació pública pel termini d’un mes, prorrogable
per un termini idèntic per raó de la seva complexitat.
Vist que de la Disposició addicional segona, apartat segon, de la LCSP s’infereix que
corresponen al Ple les competències, com a òrgan de contractació, respecte els
contractes de concessió d’obres que superin la durada de 4 anys, incloses les
eventuals pròrrogues.
D’acord amb els antecedents exposats, i previ el dictamen de la Comissió Informativa
de Serveis d’Hisenda i Serveis Generals, es proposa al Ple l’adopció dels següents
acords:
PRIMER.- Aprovar l’Estudi de Viabilitat previ a la decisió de construir i explotar, en
règim de concessió, un centre esportiu amb zona d’aigües coberta i fitness, a la ciutat
de Reus
SEGON.- Sotmetre l’Estudi de Viabilitat a informació pública, per un termini d’un mes,
publicant el corresponent edicte al tauler d'anuncis municipal, al Butlletí Oficial de la
Província de Tarragona (BOPT) i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC)."
L’alcalde informa que es produirà la intervenció del Sr. Redondo en aquest punt de
l'ordre del dia a l’empara del que estableix l'art. 54 del Reglament de Participació
Ciutadana i explica com es produirà ja què és la primera vegada que s'articula la
participació ciutadana en una sessió plenària d'aquesta forma.
El Sr. Cuerba intervé per exposar el tema.
Finalitzada l'exposició del Sr. Cuerba el Sr. Pellicer dona la paraula al vicesecretari qui
dona pas al Sr. Redondo per aque faci la seva intervenció en el termes que va
presentar per escrit.
El Sr. Redondo fa la seva INTERVENCIÓ per formular les següents preguntes sobre
aquest punt de l'ordre del dia:
“1. En el cas que la construcció del futur centre esportiu amb zona d’aigües coberta i
fitness tingui una cost més elevat dels 8 milions previstos, recaurà sobre les arques
públiques o serà l’empresa de construcció i futura gestió de l’espai qui farà la despesa
del sobrecost.
2. Qui marcarà els preus d’usuaris de la zona d’aigües coberta i fitness: l’empresa
privada gestora o l’empresa pública Reus Esport i Lleure.
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3. En el cas que l’empresa constructora i gestora del centre esportiu no arribi als
beneficis desitjats per l’empresa gestora del recinte, recaurà sobre l’Ajuntament el
cost per que sigui rendible el centre esportiu.
4. S’ha plantejat des del Govern de l’Ajuntament realitzar una auditoria pública per
explicar la construcció i tipus de gestió del nou centre esportiu.
5. S’ha plantejat des del Govern de l’Ajuntament realitzar una consulta ciutadana
sobre construcció i tipus de gestió del nou centre esportiu.”
El Sr. Cuerba DONA RESPOSTA a les preguntes del Sr. Redondo.
Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
19/10/2020

L'alcalde agraeix al Sr. Redondo la seva participació i dona la paraula als portaveus
dels grups municipals.
Seguidament ES PRODUEIX DEBAT d'aquest assumpte.
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova amb 18 vots a favor: ((JxR): Sres./Srs. Pellicer,
Vilella, Pallarès, Caelles, Cuerba, Caballero, Monseny; (ERC): Sres./Srs. Llauradó,
Recasens, Flores, Prats, Berasastegui, Subirats; (CS): Sra./Srs. García, López, Meléndez
i (A): Sr. Rubio i Sra. Vázquez) i 9 vots en contra: (PSC-CP): Sres./Srs. Martín, Martínez,
Guaita, Marcos, Pozuelo i Fort i (CUP): Sres. Llorens, Fernàndez i Pàmies).
Per cloure aquest punt es produeix la INTERVENCIÓ DE L’ALCALDE en relació amb
aquest assumpte.
10. Vicealcaldia. Aprovació del Pla d'emergència en situacions de sequera de
l’Ajuntament de Reus.
"La legislació europea, estatal i catalana defineixen marcs legislatius orientats a la
protecció de les aigües i per contribuir a pal·liar els efectes de la sequera de manera
que, al seu torn, ajudi a garantir un subministrament suficient d'aigua en bon estat.
Així, els instruments de planificació esdevenen una de les eines principals de l’acció
pública, ja que prevenen situacions de risc i ofereixen un marc d’actuació adequat per
a afrontar-les, en atenció a les singularitats del territori.
Fruit de la política europea de l’aigua, emanada principalment per la Directiva 2000/60
CE, la Unió Europea fixa els objectius de la protecció de l’aigua, en pro de la
conservació i defensa del medi ambient. Les Entitats locals, com a ens de proximitat,
no queden al marge d’aquestes obligacions, sinó que també han de participar en la
planificació i execució de mesures destinades garantir la protecció i l’ús de l’aigua en
el marc de la conca hidrogràfica, mitjançant l’elaboració de programes de mesures
que s’ajustin a les condicions regionals i locals i la deguda col·laboració i coordinació
amb les altres Administracions Públiques, per tal d’aconseguir una millor gestió del
domini públic hidràulic, a partir d’una actuació que comprengui preservació protecció i
millora del medi ambient, tal com es desprèn del Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de
novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la legislació en matèria d'aigües de
Catalunya.
Si bé la normativa bàsica sobre règim local atribueix als municipis la competència per
a l’abastiment d’aigua potable i la protecció del medi ambient, l’article 27.3 de la Llei
10/2001, de 5 de juliol, del Pla Hidrològic Nacional estableix que els municipis amb
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una població empadronada igual o superior a 20.000 habitants han d’elaborar un Pla
d’emergència en situacions de sequera (d’ara endavant, PE). En particular, el precepte
esmentat prescriu que:
«Les administracions públiques responsables de sistemes d'abastament urbà
que atenguin, singular o mancomunadament, a una població igual o superior a
20.000 habitants hauran de disposar d'un Pla d'Emergència davant de
situacions de sequera. Aquests plans, que seran informats per l'organisme de
conca o administració hidràulica corresponent, hauran de tenir en compte les
regles i mesures previstes en els Plans especials a què es refereix l'apartat 2, i
hauran de trobar operatius en el termini màxim de quatre anys.»
Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
19/10/2020

D’aquest fonament legal se’n deriva la necessitat que l’Ajuntament de Reus aprovi el
seu pla d’emergència en situació de sequera, sota la referència principal del “Pla
especial d’actuació en situacions d’alerta i eventual sequera” (PES) referit al territori
de les Conques Internes de Catalunya, el qual va ser aprovat per la Generalitat de
Catalunya per Acord GOV/1/2020, de 8 de gener, de conformitat amb el que estableix
l’article 24 del Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text
refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya.
El PE constitueix un «pla d’emergències» de caràcter específic, que té l’objectiu
principal de pal·liar els efectes de les sequeres a fi de garantir - en la mesura del
possible - l’abastament d’aigua., establint i planificant en detall totes aquelles
mesures que emprendrà el municipi per donar compliment a les limitacions i
restriccions que fixa el PES per a cada estat de sequera, especificant els mecanismes
per garantir el compliment de les limitacions particulars que són d’obligat compliment
d’acord amb el PES, i proposar mesures addicionals per acomplir amb les limitacions
de consum global fixades per a cada estat de sequera quan les dotacions en
normalitat del municipi es situïn per sobre d’aquestes.
Vistes les directius i recomanacions derivades de l’ACA i de l’Acord GOV/1/2020, de 8
de gener, pel qual s'aprova el Pla especial d'actuació en situació d'alerta i eventual
sequera, segons el qual els plans d’emergència que aprovin els municipis hauran
d’ajustar-se a un estructura sistemàtica i operativa, adequada i adaptada a la realitat
actual del territori, definint-se els objectius que es pretenen assolir, el plantejament de
les mesures per assolir els objectius i la definició dels actors i les seves
responsabilitats dintre del PE.
Vista la proposta de pla municipal d’emergència en situacions de sequera elaborat pel
servei d’Aigües de Reus de la divisió d'aigües de l'empresa municipal RSM, SA que
consta a l’expedient.
Vist l’informe tècnic sobre la proposta de pla municipal d’emergència en situacions de
sequera elaborat per a la seva aprovació per part del Ple de la Corporació, emès pel
cap de servei del departament de Medi Ambient de l’Ajuntament de Reus.
Atès que els ens locals territorials tenen atribuïda, en l’àmbit de les seves
competències, la potestat de planificació, d’entre d’altres, d’acord amb el que
estableix l’article 8 del Decret legislatiu 2/2003 de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, així com la normativa bàsica
estatal sobre règim local.
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Atès que l’aprovació del pla municipal d’emergència en situacions de sequera
correspon al Ple de la Corporació per acord de la majoria simple dels seus membres,
d’acord amb el que estableix la normativa sobre règim local i que, un cop aprovat,
aquest s’haurà de trametre a l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), per al seu informe,
segons es desprèn de la normativa sobre el pla hidrològic nacional.
Per tot l’exposat, i amb el dictamen previ de la Comissió Informativa de Serveis
d’Hisenda i de Serveis Generals, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels
acords següents:
PRIMER: Aprovar PROVISIONALMENT el Pla d’Emergències en situacions de sequera de
l’Ajuntament de Reus.
Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
19/10/2020

SEGON.- TRAMETRE a l’Agència Catalana de l’Aigua el Pla d’Emergències en situacions
de sequera de l’Ajuntament de Reus per tal que informi sobre el mateix."
La Sra. Llauradó exposa el tema i ES PRODUEIX DEBAT.
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per unanimitat.
Seguidament la presidència estableix un recés en la sessió de 10 minuts, que un cop
transcorreguts es reinicia amb el següent punt de l’ordre del dia:
PROPOSTES DELS GRUPS MUNICIPALS
11. Proposta de declaració del GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS DE REUS (CS)
per a rebutjar el transfugisme com a pràctica de corrupció política que
dinamita l’estabilitat democràtica de les corporacions locals.
“El transfuguismo político supone, desde una perspectiva política y ética, una
completa deslealtad tanto hacia las formaciones políticas que depositaron en dichas
personas su confianza y que, posteriormente demostraron no ser merecedoras de la
misma, como hacia los propios votantes, que emitieron su voto a partir de la inclusión
de los candidatos de una candidatura política concreta.
La aplicación de un acuerdo sobre un código de buena conducta política en relación
con el transfuguismo en las corporaciones locales fue suscrito por las principales
fuerzas políticas con representación en el Congreso de los Diputados el 7 de julio de
1998 para, posteriormente ser reformado y actualizado en septiembre de 2000 y en
mayo de 2006.
El Ministerio de Administraciones Públicas presidió, el 23 de mayo de 2006, la
constitución del Pacto Antitransfuguismo, que contó con la firma de los representantes
de los principales partidos políticos, como muestra de compromiso por reforzar los
mecanismos democráticos para luchar contra esta forma de corrupción. En paralelo,
se constituyó una Comisión de seguimiento del acuerdo con la función de analizar las
posibles situaciones de transfuguismo y tomar medidas encaminadas a aislar a los
calificados como tránsfugas, evitando que su conducta desleal pudiese ser
aprovechada como instrumento para alterar las mayorías que se hubieran conformado
democráticamente por elección de los ciudadanos y alimentar la inestabilidad en las
instituciones públicas.
El Pacto Antitransfuguismo, compuesto por diez puntos, en su punto primero define a
los tránsfugas como “aquellos representantes locales que, traicionando a sus
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Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
19/10/2020

compañeros en lista y/o de grupo –manteniendo estos últimos su lealtad con la
formación política que los presentó en las correspondientes elecciones locales–, o
apartándose individualmente o en grupo del criterio fijado por los órganos
competentes de las formaciones políticas que los han presentado, o habiendo sido
expulsados de éstas, pactan con otras fuerzas para cambiar o mantener la mayoría
gobernante en una entidad local, o bien dificultan o hacen imposible a dicha mayoría
el gobierno de la entidad”.
Seguidamente, en su punto segundo establece que “los partidos políticos que
suscriben este Acuerdo se comprometen a rechazar y a no admitir en su grupo político
local a un concejal o a cualquier otro cargo representativo local integrado en la
candidatura de otra formación, mientras mantenga el cargo conseguido en su
candidatura original. Asimismo se comprometen a impedir la utilización de tránsfugas
para constituir, mantener activamente o cambiar las mayorías de gobierno de las
instituciones públicas, a no apoyar ninguna iniciativa que provenga de los mismos, y a
desincentivar el transfuguismo político a través de la adopción de medidas disuasorias
de carácter reglamentario y protocolario”.
Aunque esta Comisión de Seguimiento estableció un punto de partida y una
declaración de intenciones para perseguir el transfuguismo, ésta no comenzó a
reunirse hasta dos años después desde su primera constitución, manteniendo una
cierta actividad hasta el año 2010, año en el que celebra su última reunión hasta la
fecha. Desde entonces, la Comisión de Seguimiento no se ha reunido ni una sola vez,
mientras que los casos de transfuguismo a lo largo de todo el espectro político se han
seguido produciendo.
Desde Ciudadanos compartimos el compromiso ético que se concreta en el Pacto
Antitransfuguismo, como señal de respeto a la voluntad de los ciudadanos
manifestada en las urnas y de lealtad política de todos los representantes políticos en
los gobiernos locales. Un compromiso que, estamos convencidos, es imprescindible
renovar de la mano del resto de fuerzas políticas, con el objetivo de consensuar
nuevas medidas que permitan sancionar de manera efectiva y sentar las bases que
permitan cortar de raíz este tipo de comportamientos antidemocráticos que
corrompen nuestro sistema de representación política.
En virtud de lo anterior, desde Ciudadanos recientemente hemos conseguido reactivar
la Comisión de Seguimiento del Pacto Antitransfuguismo después de más de diez años
de inactividad, como primer paso para acabar con esta lacra, que no es sino una
forma más de corrupción política y de fraude a la voluntad de todos los ciudadanos.
Por todo lo anterior, el Grupo Municipal de Ciudadanos de Reus propone adoptar los
siguientes
ACUERDOS:
Primero. El Pleno del Ayuntamiento de Reus manifiesta su rechazo al transfuguismo
como práctica de corrupción política y fraude a la voluntad de los ciudadanos que
supone una completa deslealtad hacia las formaciones políticas que han amparado la
candidatura de los representantes locales con el único fin de perseguir intereses de
beneficio individual, incluso aunque ello suponga dinamitar la representación
institucional y política que ha sido democráticamente manifestada en las urnas por
todos los ciudadanos.
Segundo. El Pleno del Ayuntamiento de Reus insta al Ministerio de Política Territorial y
Función Pública a que se dote de carácter estable a la Comisión de Seguimiento del
Pacto Antitransfugismo, garantizando la continuidad de la reciente convocatoria
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acordada para el 21 de septiembre, como muestra de compromiso político para atajar
esta lacra y evitar que los cargos electos que han abandonado la formación política
por la que concurrieron a las elecciones puedan acabar alterando la representación
democráticamente manifestada por los ciudadanos en las urnas y condicionando la
estabilidad de los Gobiernos locales."
El Sr. López intervé per exposar el tema i ES PRODUEIX DEBAT.
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova amb 18 vots a favor: ((JxR): Sres./Srs. Pellicer,
Vilella, Pallarès, Caelles, Cuerba, Caballero, Monseny; (ERC): Sres./Srs. Llauradó,
Recasens, Flores, Prats, Berasastegui, Subirats; (CS): Sra./Srs. García, López, Meléndez
i (A): Sr. Rubio i Sra. Vázquez) i 9 vots en contra: (PSC-CP): Sres./Srs. Martín, Martínez,
Guaita, Marcos, Pozuelo i Fort i (CUP): Sres. Llorens, Fernàndez i Pàmies.
Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
19/10/2020

MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
12. Moció del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA
– CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP) referent a la creació d’una oficina
de protecció de l’animal i per a què Reus sigui municipi just i respectuós
amb els animals.
"La mort violenta d’un gos a Teguise (Lanzarote), a qui van emmordassar fins a
asfixiar-lo, ha donat lloc a nombrosos moviments per a la protecció animal. Un
d’aquests, és el Pacte de Teguise, subscrit pel PSC, que vol unir el teixit social
animalista, la societat civil i polítics contra el maltractament animal.
És intolerable que es maltractin éssers amb sentiments i consciència i cal fer tot el
possible per arribar als zero casos de maltractament. Fa pocs dies, a Reus, una veïna
ha denunciat a les xarxes socials que s’han escampat trossos de salsitxes amb
xinxetes en un espai d’esbarjo per a gossos del barri Juroca.
Entre d’altres, el pacte concreta mesures a adoptar com la modificació de les lleis
estatals per a prevenir casos de crueltat mitjançant la sensibilització; castigar els
casos de maltractament quan la prevenció no hagi estat efectiva; promoure una
legislació autonòmica que fomenti la convivència responsable amb els animals, i
promoure la formació dels treballadores i treballadors públics per a l’aplicació de la
normativa.
Per aconseguir aquests objectius, es proposen mesures legals per elevar el nivell de
protecció dels animals, com ara la reforma del Codi penal per a l’enduriment de les
penes o l’aprovació d’una llei marc de protecció animal. I en l’aspecte educatiu, es
demana que es treballi de forma interdisciplinar en la protecció animal i la convivència
responsable dins del currículum escolar obligatori.
A banda dels maltractaments, es produeixen un bon nombre d’abandonaments i cal
treballar per reduir-los. Segons l'últim estudi publicat per la Fundació Affinity, el 2018
es van abandonar o es van perdre més de 138.000 gossos i gats a tot l’Estat,
representant un perill per a ells mateixos i per a les persones. A més, gestionar
aquests abandonaments genera una important despesa pública. Des de la mateixa
fundació es destaca la importància de l’educació de la ciutadania en tot allò que
suposa cuidar amb responsabilitat els animals de companyia, com a pilar fonamental
per evitar l’abandonament a mitjà i llarg termini. Cal tenir en compte que part dels
abandonaments són conseqüència de la incapacitat de suportar la despesa que
suposa tenir un animal.
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Per la seva banda, La Real Sociedad Canina de España (RSCE) ha denunciat que
durant l'inici de la desescalada ha augmentat un 25% l'abandonament de gossos.
L'entitat ha indicat en un comunicat que el passat mes de maig es van abandonar uns
2.000 cans a tot el país, dates que coincideixen amb l'inci de la desescalada i de
l’estiu. A casa nostra, aquest mes de juliol, el Mas dels Peluts va anunciar que està
desbordat davant la gran quantitat d’abandonaments d’animals que s’estan produint
des que va esclatar la crisi sanitària de la COVID-19. Davant aquesta situació,
l’Associació de Veïns I de Maig ha realitzat una campanya per recollir aliments i
mantes per aquesta entitat i ajudar-los en el seu dia a dia.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
19/10/2020

També hi ha molta feina a fer en l’àmbit de l’adopció. Hi ha una manca d’informació
sobre dels beneficis de conviure amb un animal. Està demostrat que a més de fer
companyia, aporten benestar, felicitat i seguretat, milloren la salut mental, ajuden a
fer exercici físic o fins i tot salven vides. També hi ha una falsa creença que els animals
de les protectores estan malalts o s'eduquen amb més dificultat i que, per tant, és
preferible triar un animal d'una botiga en detriment de les adopcions.
En l’àmbit de la salut animal, hi ha un gran desconeixement dels múltiples avantatges
que comporta esterilitzar un animal, com ara la prolongació de la seva vida; la
disminució o eliminació del risc de contraure determinades malalties, com càncer
d'ovari o càncer testicular; la millora del comportament, ja que s'eviten els marcatges
o els miols en època de zel, o un control poblacional, evitant, per exemple, així la
sobrepoblació (una gata, per exemple, pot tenir entre 15 i 20 gats a l'any i la majoria
d'aquests moren en accidents, per inanició o per condicions climatològiques
adverses).
Maltractament, abandonament, foment de l’adopció i salut animal. Per treballar tots
aquests àmbits resulta necessària la creació d'una Oficina de Protecció Animal,
encarregada de dur a terme campanyes institucionals de sensibilització; xerrades als
centres educatius, centres de gent gran i associacions; divulgació de fullets
informatius en col·laboració amb els centres veterinaris de la ciutat per conscienciar la
població de la importància de la identificació obligatòria, els avantatges de
l'esterilització , el foment de l'adopció en detriment de la compra, recomanacions per
viatjar amb animals, campanyes per censar i xipar els animals, consells per protegirlos de la calor, etc.
Aquesta oficina, a més, s’encarregaria de tramitar ajuts per a intervencions d'urgència
en centres veterinaris a les persones amb pocs recursos i coordinar famílies d'adopció
durant processos d'hospitalització o malaltia dels propietaris. I estaria dotada de tots
els mitjans necessaris per evitar casos de maltractament animal, coordinant l’aplicació
de totes les normatives.
L’Ajuntament de Reus ja ha fet un pas important amb la creació d’un web per
gestionar l’adopció d’animals abandonats (una proposta que el nostre grup municipal
va fer el 2018 en forma d’al·legació a la nova ordenança municipal de tinença
d’animals). Però cal anar més enllà, amb la creació d’una Oficina de Protecció Animal
per aconseguir una societat més justa i respectuosa amb els animals.
Per tot això, el grup municipal socialista a l'ajuntament de Reus proposa l'adopció dels
següents ACORDS:
1. Que l’Ajuntament de Reus creï l’Oficina de Protecció Animal, amb atenció
presencial, amb l’objectiu que treballi per evitar maltractaments i

Aquest document ha estat signat electrònicament amb data 19/10/2020
L'autenticitat d'aquest document es pot comprovar a https://serveis.reus.cat/cve mitjançant el CVE: 2020E25761BDBE1A9EED1E67BE3BF1C12E0DCDEE8DE71019174605

abandonaments i fomenti les adopcions i la salut dels animals, en col·laboració
amb les entitats animalistes.
2. Que l’Ajuntament de Reus busqui la col·laboració necessària per posar en marxa
aquesta oficina, ja sigui amb el Consell Comarcal del Baix Camp o la Diputació
de Tarragona.
3. Que l’Ajuntament de Reus doti aquesta oficina d’un fons específic que permetin
complir els seus objectius, per tal d’evitar abandonaments.
4. Què totes les zones urbanes habilitades per l'esbarjo de gossos i els pipicans
tinguin com a mínim una font i un element d’arbrat. Què cap d'aquestes zones
habilitades estiguin limitades horàriament.
Signat electrònicament
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5. Que l’Ajuntament de Reus vetlli per la gestió ètica del control de les poblacions
d’animals, especialment de les colònies de coloms, i realitzi campanyes
d’informació i sensibilització a la ciutadania i als treballadors i treballadores
encarregats d’aquesta tasca.
6. Instar als consellers de tots els grups polítics de l’empresa municipal Reus
Transport es manifestin a favor que es permeti que tots els animals de família
puguin utilitzar en bus urbà en un proper consell d’administració.
7. Que l’Ajuntament de Reus s’adhereixi al Pacte de Teguise per contribuir a
realitzar i impulsar mesures de prevenció i reacció que donin resposta
contundent i eficaç a conductes infractores i delictives de maltractament
animal.
8. Notificar aquest acord al Congrés dels Diputats, a la Generalitat de Catalunya, a
la Federació de Municipis de Catalunya, a les entitats locals de protecció animal
i a qui es consideri oportú."
La Sra. Pozuelo intervé per exposar el tema i ES PRODUEIX DEBAT.
Finalitzat el debat, el Sr. Pellicer informa que a petició dels grups municipals es farà
votació separada de cadascun dels punts de la proposta:
Una vegada sotmesos a votació, els punts 1, 2, 3, 5 i 6 de la proposta son rebutjats
amb 12 vots a favor: (PSC-CP): Sres./Srs. Martín, Martínez, Guaita, Marcos, Pozuelo i
Fort; (CS): Sra./Srs. García, López, Meléndez i (CUP) Sres. Llorens, Fernàndez i Pàmies)
i 15 vots en contra: ((JxR): Sres./Srs. Pellicer, Vilella, Pallarès, Caelles, Cuerba,
Caballero, Monseny; (ERC): Sres./Srs. Llauradó, Recasens, Flores, Prats, Berasastegui,
Subirats i (A): Sr. Rubio i Sra. Vázquez).
El punt 4 de la proposta, es rebutja amb 9 vots a favor: (PSC-CP): Sres./Srs. Martín,
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).
El punt 7 de la proposta, 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,
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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.
I el punt 8 de la proposta , s’aprova per unanimitat.
13. Moció del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA
– CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP) per a un bon funcionament del curs
escolar 2020-2021 i pel foment de l’equitat als centres educatius de la
ciutat.
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L'alcalde anuncia que en relació a aquest punt de l'ordre del dia hi ha una
esmena presentada pels grups municipals de 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.
“Tan sols aquells països que apostin de forma decidida per una educació
transformadora, de qualitat i equitativa podran avançar com a societats de progrés i
de benestar”. Així ho sentencien experts de la Fundació Bofill que consideren urgent
una transformació educativa. I és que el confinament provocat per la pandèmia de la
Covid19 ha evidenciat els problemes que arrossega el sistema, poc preparat per a una
educació des de casa amb equitat.
La mateixa Fundació Bofill considera quatre àmbits de transformació prioritaris: el
model educatiu, és a dir, com i on s’ensenya i aprèn, tenint en compte que
l’aprenentatge es produeix al llarg de tota la vida i va molt més enllà de les escoles;
l’equitat, ja que una elevada segregació escolar suposa un fre a la millora de l’èxit
educatiu i de la cohesió social; els professionals de l’educació, que d’ells depèn la
qualitat i la capacitat de transformació de l’educació; i el model de governança,
reconeixent tots els agents que tenen capacitat per generar accions educatives i
construir entorns d’aprenentatge.
Acabem d’encetar el curs, un dels més complicats dels darrers anys, i les constants
reduccions d’inversió en educació per part del govern de la Generalitat, junt a la
manca de recursos i poca planificació, fan preveure que poc avançarem en cap dels
àmbits que reclama la Fundació com a garantia de la transformació que tant necessita
l’educació a casa nostra.
Partim de la premissa que l’obertura dels centres i l’activitat escolar és essencial. És
important l’educació presencial, que l’alumnat tingui contacte directe amb companys i
professors i, per tant, cal anar a escola. És molt important la socialització i l’acció
tutorial dels docents, avançar en currículums globalitzadors i integrats i no retrocedir
en experiències d’innovació i transformació pedagògica. L’administració ha de garantir
el dret a l’educació i això passa per la màxima presencialitat. Escoles tancades
signifiquen desigualtats i cal insistir en la importància de garantir el dret a l’educació
en equitat.
El curs no ha començat com seria desitjable, però ara cal pensar com ha de ser en el
futur. Vista la gestió de la Generalitat i de l’Ajuntament, queda demostrat que el model
actual d’escola ha caducat i s’ha de reformular perquè no ha estat capaç de donar una
resposta convincent a la comunitat educativa. Cal una planificació i recursos orientats
a les noves necessitats, que no s’ha fet prou. Alguns grups han començat el curs per
sobre de ràtio (el mateix conseller ho ha admès) i aquesta situació és inexplicable i
inadmissible A més, no totes les famílies disposen dels recursos necessaris (digitals,
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beques menjador, etc.) per poder seguir les classes amb normalitat, davant de
possibles episodis de quarantena o nous confinaments..
Hem iniciat un nou curs i encara hi ha molts interrogants per resoldre. En aquest
sentit, compartim la inquietud de la comunitat educativa i ens posem al costat de les
famílies, que encaren amb incertesa la tornada a les aules dels seus fills i filles.
Per tal de poder mantenir aquesta normalitat i seguretat als centres, el grup municipal
socialista a l'ajuntament de Reus proposa l'adopció dels següents ACORDS:
Que l’Ajuntament de Reus
1.- Cercar els mecanismes per garantir que tots els alumnes puguin disposar
equitativament de la mascareta mentre sigui preceptiva.
Signat electrònicament
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2.- Continuar vetllant perquè es disposi de zones de vianants segures als accessos als
centres educatius per als alumnes i als seus acompanyants a les entrades i sortides,
donant prioritat als desplaçaments a peu per davant dels vehicles.
3.- Impulsar els treballs del pla contra la bretxa digital per evitar que qualsevol
alumne/a pugui quedar despenjat del procés educatiu.
4.- Continuar garantint la suficiència alimentària durant tot el curs escolar, tant si és
mitjançant el servei de menjador a les escoles com amb altres fórmules en períodes
de quarentena.
5.- Que es valori el SAD Social (Servei d’Atenció Domiciliària) per a posar a disposició
de les famílies en cas d’alumnes en període de quarantena, per tal que l’impacte en la
conciliació familiar sigui el mínim possible. Que es negociï amb la Generalitat un
increment de recursos per gestionar aquest servei.
6.- Donar suport a la promoció de l’oferta d’activitats extraescolars d’iniciativa diversa
i la seva represa: escoles dansa, música, idiomes, gimnasos, teatre, casals, caus…
sota el paraigües de l’Educació 360.
7.- Instar a la Generalitat que, en els casos que sigui necessari, estudiï la possibilitat
de compactació o reducció d’horaris a primària abans d’optar per la semipresencialitat
o pel tancament d’un centre, en cas de contagis.
8.- Fixar el Consell Escolar Municipal com l'espai de seguiment amb la comunitat
educativa de les mesures i accions necessàries per aquest curs per garantir l'equitat i
evitar la segregació escolar."
El Sr. Martín intervé per exposar el tema.
El Sr. Recasens intervé per exposar l’esmena i ES PRODUEIX DEBAT.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat.
14. Moció del GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS DE REUS (CS) per a l’elaboració
d’un pla municipal en contra de l’ocupació il·legal d’habitatges.
L'alcalde anuncia que en relació a aquest punt de l'ordre del dia hi ha una
esmena presentada pels grups municipals de 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.
“Los delitos de ocupación de edificios y viviendas, calificados como “usurpación” y
tipificados en el Código Penal como utilización de inmuebles ajenos sin autorización,
con o sin violencia, han experimentado un elevado crecimiento durante los últimos
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años en Reus, donde son constantes las noticias sobre inmuebles ocupados sin título,
haciéndose palmaria la insuficiencia de los mecanismos legales que den respuesta
eficaz a esta problemática.
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Es necesario actuar en defensa de la ley y la propiedad privada ya que la ocupación es
un acto ilegal que merece el reproche de los poderes públicos que convierte a los
dueños y a los vecinos en víctimas. Además, las comunidades de vecinos también
sufren del deterioro de la convivencia, siendo, por ejemplo, el tráfico de drogas de los
llamados narcopisos el caso más extremo. Por su parte, los propietarios e inquilinos se
encuentran ante la imposibilidad de entrar en su propia casa al volver de unas
vacaciones o de una corta ausencia. Así, a causa de la escasa protección de la
propiedad privada y la lentitud de los procedimientos judiciales, estos dueños y
vecinos se enfrentan a un grave problema que, hoy por hoy, carece de solución justa y
eficaz. A mayor abundamiento, los números de la ocupación nos ofrecen un retrato
aún más preocupante: las ocupaciones ilegales han experimentado un elevado
crecimiento durante los últimos años en Reus.
La Administración más directamente implicada en la problemática derivativa de la
ocupación ilegal de viviendas es la Administración Local. Es indudable que hay una
afectación a la seguridad y convivencia ciudadanas cuya responsabilidad debe recaer
sobre los Ayuntamientos. Estas Administraciones son las más próximas a los
ciudadanos y las que deben ofrecer una respuesta más inmediata a un fenómeno que
tanto está perjudicando a los vecinos. Los Ayuntamientos deben hacer frente al
problema que representa la ocupación con las potestades adecuadas y de ese modo
estarán a la altura de la responsabilidad que la ciudadanía les reclama. Sería ilógico
que aquella Administración a la que los ciudadanos le exigen respuesta, precisamente,
estuviera desamparada por las leyes por no habilitarle con las potestades adecuadas.
Por ello, hay que reforzar las competencias de los Ayuntamientos para velar por la
seguridad y convivencia ciudadanas en casos de ocupaciones ilegales de viviendas,
facultándolos para subrogarse en las acciones de desalojo de los propietarios que no
las ejerzan en casos de ocupación ilegal que afecten a la seguridad y convivencia
ciudadanas.
El fenómeno de la okupación crece año tras año en España y Cataluña lidera el
número de Comunidades Autónomas donde se producen más ocupaciones, una media
de 600 al mes y 20 al día desde enero a junio de este año, muy por detrás se sitúan
comunidades como Andalucía o Madrid. Son datos alarmantes los que se manejan en
Cataluña; Barcelona, Girona y Tarragona son las tres provincias con más alto
porcentaje de ocupación en España. En concreto, las ocupaciones son del 14,2%, el
12,2% y el 11,5%, respectivamente, por cada 10.000 residencias. Estos datos
negativos coinciden en el tiempo con el Decreto Ley 1/2020 que modifica el Decreto
Ley 17/2019 del Govern de la Generalitat en relación a las medidas urgentes para
mejorar el acceso a la vivienda con los votos favorables de Junts per Catalunya, ERC,
Catalunya en Comú y la CUP. Un Decreto Ley que cuenta con un informe desfavorable
por parte del Consejo de Garantías Estatutarias que lo considera inconstitucional
porque protege la ocupación y vulnera los derechos de los propietarios, y por tanto,
favorece el aumento de las cifras de ocupación ilegal de viviendas en Cataluña.
El Gobierno de España y las Cortes Generales deben promover todas las reformas
legales que sean necesarias para defender la propiedad privada, garantizar la
convivencia y la seguridad ciudadanas y luchar contra la ocupación ilegal de
viviendas, habilitando a las Juntas de propietarios para instar los desalojos de
inmuebles ocupados ilegalmente que afecten a la convivencia de la comunidad de
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vecinos y endureciendo las sanciones penales de los delitos que versen sobre
ocupaciones ilegales de inmuebles que se lleven a cabo con violencia o fuerzas en las
cosas, que sean auspiciadas por organizaciones delictivas con ánimo de lucro o como
medio para cometer otros delitos, como la trata con fines de explotación sexual o el
tráfico de drogas.
Es imprecindible promover una legislación que sirva para reforzar a los propietarios de
las viviendas ocupadas y que puedan recuperar su vivienda, lo antes posible. Por ello,
ante una denuncia del propietario, si el ocupante de la vivienda denunciado no es
capaz de aportar ningún título o documento que justifique la ocupación, el Juez, como
primera actuación, debe ordenar la entrega de la posesión inmediata de la vivienda al
propietario demandante, sin perjuicio de que en paralelo se inicie el proceso para
resolver cualquier cuestión relativa a los derechos del ocupante denunciado.
Signat electrònicament
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También se debe legislar dando la máxima seguridad jurídica a las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado, incluyendo a las Policías Locales, habilitando la potestad de
entrada, registro e identificación de los ocupantes de viviendas y otras edificaciones,
siempre que haya indicios razonables de la comisión de delitos, es decir, siempre que
el inmueble esté siendo utilizado con fines delictivos, contribuyendo a hacer frente a
este problema en toda España, que ha aumentado exponencialmente debido al
confinamiento. Recientemente, la Fiscalía General del Estado ha publicado la
Instrucción 1/2020, de 15 de septiembre de 2020, sobre criterios de actuación para la
solicitud de las medidas cautelares en los delitos de allanamiento de morada y
usurpación de bienes inmuebles, instrucción de Fiscalía que ha sido acompañada dos
días después por una posterior Instrucción de la Secretaría de Estado de Seguridad del
Ministerio de Interior, la Instrucción 6/2020 en la que se establece el protocolo de
actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ante la ocupación ilegal
de inmuebles, en las que se conmina a desalojar a los ocupantes ilegales de los
inmuebles cuando revistan características de delito.
Finalmente, hay que evitar que la ocupación ilegal pueda ser una alternativa para
atender una necesidad habitacional. Por ello, el Gobierno debe fomentar las políticas
sociales orientadas a que se facilite el acceso a la vivienda por los grupos de población
más vulnerables, contemplando para ello, que el Fondo Social de Viviendas
constituidas con las viviendas de las entidades financiera pase a ser permanente.
Por todo lo anterior, el Grupo Municipal de Ciudadanos de Reus propone adoptar los
siguientes
ACUERDOS:
Primero y Segundo. Trasladar al Consejo Municipal de la Vivienda el encargo de la
actualización del Protocolo de Actuación Municipal que tenga por objetivo principal
evitar las ocupaciones ilegales de viviendas en el municipio de Reus y que en su
apartado de conclusiones se planifiquen las medidas necesarias que permitirán
garantizar la información a los propietarios, el civismo, las relaciones vecinales y la
convivencia.
Tercero. Encargar la elaboración de una base de datos objetiva de viviendas ocupadas
de forma ilegal en Reus y remitir al órgano competente esta información.
Cuarto. Informar de manera regular a los diversos grupos municipales, en la comisión
informativa correspondiente, del Trabajo que se lleve a cabo en el Consejo Municipal
de Vivienda al respecto de esta cuestión.
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Quinto. Continuar potenciando la presencia policial en las zonas de Reus que estén
afectadas por ocupaciones ilegales, realizando el control de estas.
Sexto. Instar al Govern de la Generalitat a la retirada inmediata del Decreto Ley
1/2020 que modifica el Decreto Ley 17/2019 aprobado en relación a las medidas
urgentes para mejorar el acceso a la vivienda.
Séptimo. Instar al Gobierno de España, a la Fiscalía General del Estado y a las Cortes
Generales a promover todas las reformas legales que sean necesarias para defender
la propiedad privada, garantizar la convivencia y la seguridad ciudadana y luchar
contra la ocupación ilegal de viviendas.
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Octavo. Instar al Gobierno de España y al Conseller de Interior de la Generalitat a
promover la instrucción a través de la cual se habilita y se da la máxima seguridad
jurídica a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, incluyendo a las Policías
Locales, habilitando la potestad de entrada, registro e identificación de los ocupantes
de viviendas y otras edificaciones, siempre que haya indicios razonables de la
comisión de delitos.
Noveno. Instar al Gobierno de España a contemplar que el Fondo Social de Viviendas
constituidas con las viviendas de las entidades financieras pase a ser permanente,
facilitando el acceso a la vivienda a los grupos de población más vulnerables.
Décimo. Trasladar estos acuerdos a la Presidencia de la Generalitat, a los Grupos
parlamentarios representados en el Parlament, a la Presidencia del Gobierno de
España y a todos los Grupos parlamentarios representados en el Congreso de los
Diputados."
La Sra. García intervé per exposar el tema.
La Sra. Vázquez intervé per exposar l’esmena i ES PRODUEIX DEBAT.
Finalitzat el debat el Sr. Pellicer informa que a petició dels grups municipals es farà
votació separada dels punts de la proposta:
Sotmesos els punts 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 i 10 de la proposta a votació, s'aproven amb
18 vots a favor: ((JxR): Sres./Srs. Pellicer, Vilella, Pallarès, Caelles, Cuerba, Caballero,
Monseny; (ERC): Sres./Srs. Llauradó, Recasens, Flores, Prats, Berasastegui, Subirats;
(CS): Sra./Srs. García, López, Meléndez i (A): Sr. Rubio i Sra. Vázquez) i 9 vots en
contra: ((PSC-CP): Sres./Srs. Martín, Martínez, Guaita, Marcos, Pozuelo i Fort i (CUP):
Sres. Llorens, Fernàndez i Pàmies).
Sotmès el punt 6 de la proposta a votació, es rebutja amb 3 vots a favor: (CS):
Sra./Srs. García, López, Meléndez i 24 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. Martín, Martínez, Guaita,
Marcos, Pozuelo i Fort; (CUP): Sres. Llorens, Fernàndez i Pàmies i (A): Sr. Rubio i Sra.
Vázquez).
Per cloure aquest punt es produeix la INTERVENCIÓ DE L’ALCALDE en relació amb
aquesta Moció.
15. Moció del GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR
(CUP) referent a la modificació del Reglament regulador dels serveis
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municipals de subministrament d’aigua i de sanejament d'aigües residuals.
"Des de l’inici de l’emergència sanitària generada per la Covid-19, la situació de
moltes persones i famílies s’ha precaritzat. A més, el sistema públic de protecció social
es mostra, de nou, incapaç de donar sortida i solució a la majoria de situacions.
Al llarg dels darrers mesos hem vist com moltes persones han denunciat, no només la
falta d’atenció i alternatives des de Serveis Socials, sinó que han exposat que no se’ls
ha ofert un pla de treball individualitzat per analitzar i solucionar la situació social i
econòmica pròpia. L’acció habitual del govern municipal és oferir allotjament gratuït
durant uns dies a diferents pensions i hostals de la ciutat.
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Cal recordar, doncs, que no totes les situacions de risc i vulnerabilitat tenen el mateix
origen, que no totes les persones tenen les mateixes necessitats i característiques, i
que no totes les persones necessiten el mateix pla de treball i intervenció per
solucionar la seva situació.
A més de la falta d’atenció i actuació professional sobre diferents casos, aquest estiu,
de pandèmia i pics importants de calor, l’empresa municipal Aigües de Reus ha
efectuat talls de subministrament d’aigua a blocs sencer on s’hi allotjaven persones
12 famílies en situació de vulnerabilitat, amb menors a càrrec i amb l’empadronament
actualitzat. Les famílies han demanat alternatives, solucions i atenció social, però la
resposta del govern ha estat inexistent.
Per tots aquests motius, la Candidatura d'Unitat Popular, proposa al Ple de
l’Ajuntament de Reus l'adopció dels següents acords:
PRIMER.- Creació d’una Comissió Especial de Treball d’emergència social a Reus.
SEGON.- Convocar un Ple Municipal Monogràfic sobre la qüestió d’emergència
sanitària derivada de la Covid-19.
TERCER.Modificar el Reglament regulador dels serveis municipals de
subministrament d’aigua i sanejament d’Aigües de Reus, amb la intenció de garantir
l’accés al subministrament de les persones i famílies en situació de risc d’exclusió
social i pobresa energètica."
El Sr. Fernández intervé per exposar el tema i ES PRODUEIX DEBAT.
Sotmesa la proposta a votació es rebutja amb 9 vots a favor: ((PSC-CP): Sres./Srs.
Martín, Martínez, Guaita, Marcos, Pozuelo i Fort i (CUP): Sres. Llorens, Fernàndez i
Pàmies), 15 vots en contra: ((JxR): Sres./Srs. Pellicer, Vilella, Pallarès, Caelles, Cuerba,
Caballero, Monseny; (ERC): Sres./Srs. Llauradó, Recasens, Flores, Prats, Berasastegui,
Subirats i (A): Sr. Rubio i Sra. Vázquez) i 3 abstencions: (CS): Sra./Srs. García, López i
Meléndez.
16. Moció del GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR
(CUP) per a fomentar la mobilitat sostenible 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 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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"Durant les setmanes viscudes després del confinament s'ha fet palès que la situació
actual obliga a repensar la manera d'organitzar la societat i, paradoxalment, dóna
l'oportunitat d'adoptar canvis cap a una ciutat millor.
Diverses entitats reconegudes del món de la mobilitat estimen un augment important
de la mobilitat en vehicle motor. Els operadors de transport públic pronostiquen una
saturació dels serveis, amb capacitats de com a màxim el 30% o 50% per poder
mantenir la distància física entre passatgers. Això suposarà que un elevat nombre de
persones que feien ús del transport públic hauran de buscar alternatives, per
assegurar que qui en faci ús és qui realment no té cap altra opció. A la vegada, un
estudi del RACE diu que un 25% de la gent que abans es desplaçava a peu per anar a
la feina, adoptarà el cotxe com a mitjà de transport.
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Es preveu, doncs, un increment significatiu de l'ús del vehicle privat per part de la
població, així com un increment del trànsit que agreujarà de forma alarmant la
situació d'emergència climàtica que continua vigent. En les ciutats europees, gairebé
un 50% d'emissions de CO2, així com d'altres partícules nocives com el NOx, prové del
sector del transport, i s'ha demostrat que la reducció del trànsit a motor ha estat la
mesura més eficaç per a reduir la contaminació atmosfèrica. A més, el trànsit a motor
és el principal contaminant acústic de les ciutats, que molt sovint no es té en compte
però que és essencial per al benestar i la convivència.
Davant l'increment de mobilitat individual per qüestions sanitàries i la necessitat de
millorar la qualitat de l'aire a la ciutat, cal considerar els vehicles de mobilitat personal
(VMP), com ara la bicicleta o el patinet, com a mitjans de transport imprescindibles.
Així doncs, cal repensar la distribució i el repartiment de l'espai públic per fer una
mobilitat més amable amb aquests mitjans de transport.
Cal començar, doncs, a adoptar mesures que facilitin la mobilitat sostenible i segura,
afavorint la creació de zones de baixes emissions amb una perspectiva democràtica i
no discriminatòria, corregint el model actual que, a més del fet esmentat
anteriorment, crea desigualtat laboral.
Ens trobem davant d'una situació complicada, però que alhora és una oportunitat d'or
per canviar els hàbits de mobilitat. Un canvi possible i molt necessari, per enfocar-nos
cap a un model de ciutat que gira entorn la sostenibilitat, el benestar social, i que
deixa enrere lògiques de transport nocives per a tothom. No només hem de prendre
mesures per la mobilitat que tindrem els mesos vinents, sinó que hem de pensar
estratègies per la mobilitat del nostre futur, per tal d'afrontar l'emergència climàtica i
per la recuperació de l'espai públic, que condueixin, alhora, a una millora de la qualitat
de l'aire i del benestar del veïnat.
És per tot això que la Candidatura d’Unitat Popular de Reus presentem al Ple de
l’Ajuntament els següents acords:
Traslladar l'encàrrec d'estudi i treball a la Comissió Especial de Mobilitat Sostenible ja
constituïda les següents accions:
1. Proporcionar més espai als vianants, tenint en compte també les persones amb
mobilitat reduïda, eliminant els carrils de vehicles de mobilitat personal en
vorera existents en aquells carrers on es puguin crear carrils de vehicles de
mobilitat personal provisionals en calçada.
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2. Crear carrils de vehicles de mobilitat personal provisionals en calçada de baix
cost (per exemple, amb pintura groga per la senyalització horitzontal i elements
verticals mòbils) en carrers principals que disposin de dos carrils en un mateix
sentit de circulació o de carrils d'aparcament, que estructurin una xarxa a
través de la qual es pugui circular en VMP per tota la ciutat, de forma segura i
fluida. En un primer moment es faria mitjançant una senyalització provisional
que es pugui desplegar de forma ràpida, i a mitjà termini, on sigui adequat, fer
una senyalització definitiva.
3. Elaborar el disseny de la xarxa de carrils de vehicles de mobilitat personal
provisionals conjuntament amb la Taula de mobilitat i les associacions i entitats
que fomenten i treballen per una ciutat ciclable.
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4. Aplicar altres mesures de pacificació, com ara desviaments en carrers de pas no
principals per desincentivar-hi el pas de cotxes, crear plataformes úniques per
carrers petits i estrets, tallar el pas per zones properes a escoles en l'horari de
mobilitat estudiantil per facilitar una mobilitat segura per a nens i nenes, etc.
5. Tenir present el mapa de capacitat acústica de Reus a l'hora d'aplicar aquestes
mesures, amb l'objectiu de respectar els límits establerts. A més, reubicar
l'estació de mesura de qualitat de l'aire al centre de la ciutat, per tal de tenir
dades més reals, així com incorporar la mesura de NOx, principal contaminant
pel que fa a qualitat de l'aire per a les persones.

6. Informar a la ciutadania de l'ampliació de l'espai pels vianants i de la creació de

la xarxa de carrils de vehicles de mobilitat personal provisionals, així com de
totes les mesures aplicades, a través dels mitjans de comunicació i de la
mateixa web de l'Ajuntament.»

La Sra. Pàmies intervé per exposar el tema i ES PRODUEIX DEBAT.
La Sra. Berasategui intervé per exposar l'esmena.
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 abstencions: (CS): Sra./Srs. García, López i Meléndez.
17. Precs i preguntes.
Prec que formula la Sra. Garcia del GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS DE REUS
(CS) para prorrogar la exención de la tasa de ocupación de las terrazas y de
la tasa de ocupación de los marchantes.
"Que el Pleno del Ayuntamiento de Reus acordó la exención de la tasa de ocupación de
vía pública de las terrazas y de los marchantes desde el 16 de marzo al 30 de
septiembre de 2020 para no hacer más gravosa la situación económica de los
afectados. Sin embargo, se ha puesto de manifiesto que la situación no ha mejorado y
que el sector de la hostelería y restauración continúa siendo uno de los más
castigados durante la crisis sanitaria y económica producida por la pandemia del
COVID-19 por lo que es del todo necesario que se mantenga la exención de la tasa de
ocupación de vía pública de las terrazas y de los marchantes como mínimo hasta el
próximo año para poder reactivar el sector que tanto está sufriendo con la crisis.
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Por todo ello, el Grupo Municipal de Ciudadanos de Reus formula el siguiente
RUEGO
Único. Instar al equipo de Gobierno que prorrogue la exención de la tasa de ocupación
de vía pública de las terrazas y de los marchantes hasta como mínimo el próximo año,
sin perjuicio de ulteriores prórrogas de exención."
Per part de la Sra. Vázquez ES DONA RESPOSTA al prec.
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Prec que formula la Sra. Garcia del GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS DE REUS
(CS) para garantizar el uso de mascarillas transpatrentes homologadas en
todo el personal de organismos públicos y empresas municipales que tengan
contacto con el público.
"La terrible situación de pandemia que estamos viviendo en estos momentos nos
obliga al uso de mascarillas y las personas sordas necesitan leer los labios para
comunicarse por lo que si el interlocutor usa mascarilla opaca las personas sordas no
pueden leer los labios, además las mascarillas dificultan la audición de las personas
con implante coclear.
Ya que todos los ciudadanos tienen derecho a acceder a la Administración y a los
organismos públicos en igualdad de condiciones es necesario eliminar todas las
barreras que impidan a estos ciudadanos ejercer sus derechos.
Por todo ello, el Grupo Municipal de Ciudadanos de Reus formula el siguiente
RUEGO
Único. Instar al equipo de Gobierno a garantizar el uso de mascarillas transparentes
homologadas en todo el personal de organismos públicos y empresas municipales que
tengan contacto con el público para que las personas sordas puedan leer los labios."
Per part de la Sr. Rubio ES DONA RESPOSTA al prec.
Pregunta que formula la Sra. Pàmies del GRUP MUNICIPAL DE LA
CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP) en relació al conflicte en el
Mercadona de l'avinguda 11 de setembre.
"La cantonada de la vorera de l'avinguda Onze de Setembre i el carrer del General
Moragues és la zona del conflicte.
L'aparcament de bicicletes del lateral d'aquest supermercat s'està utilitzant com
aparcament de motocicletes el que provoca que aquestes circulin un bon tram per la
vorera entrant pel pas de vianants i posant en perill a tots els ciutadans que transiten
correctament per la vorera. A aquesta queixa se suma el fet que alguns cotxes també
usen l'accés de la vorera del pas de vianants per aparcar a sobre i anar a comprar a
Mercadona.
Les associacions de veïns així com el veïnat i pares i mares de les escoles de la zona
(Domènech i Montaner, Montsant, Joan Rebull, Mowgli, els Ganxets,...) van fer arribar
les seves queixes al govern de Reus. Van comunicar la seva preocupació per la
seguretat dels infants i adolescents, que són els usuaris més freqüents d'aquest
trajecte, a causa del gran nombre de centres educatius que hi ha a la zona. També és
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una vorera molt freqüentada per ciutadans que fan esport, tant corredors com
caminants que van cap a la carretera de Castellvell.
Els reclamants únicament demanen quatre actuacions:
1. Una barana a tot el llarg de la cantonada, entre els dos passos de vianants, així com
2. Unes pilones que evitin que les motocicletes segueixin circulant per la vorera en
una cantonada amb poca visibilitat.
3. També suggereixen posar un mirall a la sortida del pàrquing del Mercadona.
4. Substituir el mur que separa aquesta entrada del pàrquing del pont de la via per
una barana.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
19/10/2020

Amb aquestes dues darreres mesures augmentaria la visibilitat dels vianants que
circulen pel pont, i dels clients que surten en cotxe del pàrquing totalment a cegues.
Representants d'aquests veïns es van reunir tant amb la regidora Vázquez, de
seguretat viària, com amb el regidor Monseny, de via pública. Cap dels dos
responsables de govern van donar una solució al problema, simplement van col·locar
unes jardineres a la vorera, que impedeixen l'accés dels cotxes però no de les motos.
Fruit de la preocupació fonamentada i evident de seguretat veïnal, van contactar amb
l'encarregat del Mercadona que es va negar a fer cap actuació al respecte. Alhora
l'alcalde Pellicer va afirmar, segons ens asseguren les veïnes, que no podien exigir res
a Mercadona perquè "és una empresa que ha fet molt per Reus".
Tot això fa evident un tracte de favor d'aquest govern de JxCat ERC i Ara Reus cap a
Mercadona, fins al punt de no voler sancionar als seus clients, tot i fer infraccions
greus de seguretat viària.
Per això, realitzem les següents preguntes:
Preguntem a la regidora Vázquez:
1. Quantes multes, sancions i retirades per grua s'han fet als vehicles que
estacionen regularment en aquesta zona en concret sobre la vorera, en els
darrers
9
mesos?
2. El dissabte dia 19 de setembre es va produir un accident en aquesta zona.
Perquè no es recullen i executen les 4 mesures demandades per la ciutadania
preocupada per la seguretat en aquest tram de vorera?
3. El mur de separació entre el pàrquing del Mercadona i el pont de la via compleix
les mesures de seguretat pertinents, així com la mida (alçada i allargada) idònia
per a garantir una bona visibilitat dels vianants? Té els amidaments que
requeria el projecte d'obra?"
Per part de la Sra. Vázquez ES DONA RESPOSTA a la pregunta i seguidament es produeix la
INTERVENCIÓ del Sr. Pellicer.
Pregunta que formula la Sra. Pàmies del GRUP MUNICIPAL DE LA
CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP) en relació als actes d’odi cap els
animals a Reus.
"El passat 7 de setembre es va produir un incident al pipican del Barri Juroca. A dins
del recinte van aparèixer un bon grapat de trossos de salsitxes amb xinxetes clavades,
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amb tota la intencionalitat de causar danys i fins i tot la mort de la quantitat més gran
de gossos possible. Un gos de la zona va haver de ser hospitalitzat. No és el primer
cop que passa un cas greu com aquest on la intencionalitat de causar danys als
animals és evident. També hem conegut casos de gats i gossos tirats a contenidors de
la brossa, d'enverinament d'un gos amb conseqüència de mort. Aquest odi cap als
animals no pot ser justificat ni menystingut per aquest govern si pretén respectar els
drets dels animals i la Llei catalana que els descriu.
Per acabar una reflexió. Queda clar que fer campanyes agressives des de govern, en
les darreres legislatures, sempre en negatiu, sobre la convivència amb animals a la
ciutat: gossos, gats i coloms fomenta o pot fomentar aquests comportaments d'odi. El
missatge que transmet l’Ajuntament pot potenciar, encoratjar i fins i tot justificar als
potencials perpetradors per cometre aquests actes cruels vers els animals.
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Per aquest motiu fem les següents preguntes:
1- En aquest cas, s'està duent a terme una investigació per part de la PL? De Mossos?
2- Quants mitjans s'hi han destinat? Per comparar, ens agradaria saber quants mitjans
es van destinar a la persecució i sanció dels amos dels gossos en campanyes com les
de morrió pels gossos potencialment perillosos (GPP), les de mullar els orins, les de
censar gossos i gats, les de recollir les caques? Quantes patrulles o unitats de la
Policia Local en cada campanya i quantes hores?
3- Quin seguiment es fa d'aquests casos d'odi cap als animals amb lesions o mort? Hi
ha cap registre? Quantes sanciones s’han aplicat per aquest motiu i per quin import,
en els darrers 6 anys?
4- En cas que hi hagi un registre, s'ha pogut establir alguna relació amb altres casos
dels darrers anys?
5- Què es pensa fer des de govern per evitar futurs casos com el que ens ocupa i
d’altres que ja han ocorregut a la nostra ciutat?»
Per part de la Sra. Vázquez ES DONA RESPOSTA a la pregunta.
Pregunta que formula el Sr. Fort del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS
SOCIALISTES DE CATALUNYA – CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP) sobre
els canvis en la previsió d'ingressos i despeses del pressupost municipal
provocats per la crisi de la Covid19.
"La situació d'emergència sanitària provocada per la Covid 19 ha provocat que
algunes despeses previstes al pressupost municipal no s'hagin gastat o s'hagin reduït
considerablement, tals com les de les partides de les Festes Majors.
D'altra banda, han minvat els ingressos de serveis que no s'han realitzat durant l'estat
d'alarma.
Per contra, la pandèmia ha generat despeses imprevistes per pal·liar la crisi social i
econòmica que ha provocat.
Per això, el grup municipal del PSC formula al Ple la següent PREGUNTA:

•

Relació de partides del pressupost municipal que no s'hagin gastat o s'hagin
reduït i quines són les quantitats no gastades.
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•

A què es destinaran aquests diners.

•

Ingressos previstos i que l'Ajuntament ha deixat de rebre amb motiu de l'estat
d'alarma per la suspensió d'activitats o serveis i relació d'aquests.

•

Despeses no previstes que ha generat la pandèmia. Relació i quantitats i com
s'hi està fent front. S’han demanat ajuts a d’altres administracions? En cas
afirmatius, quantitat rebuda.

Per part de la Sra. Caballero ES DONA RESPOSTA a la pregunta.
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Pregunta que formula el Sr. Marcos del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS
SOCIALISTES DE CATALUNYA – CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP) sobre
el carril zona 30.
"Hem pogut constatar la indignació veïnal davant els carrils d’ús compartit entre
vehicles, motos i autobusos, amb bicicletes i patinets que s’han implantat a la ciutat.
Els ciclistes consideren que estan desprotegits en compartir vial amb un vehicle que
pugui anar a més de 30 km per hora. D’altra banda, també posen en dubte la
seguretat dels nens i nenes, màxims usuaris dels patinets.
D’altra banda, hi ha vehicles que no respecten la velocitat màxima de 30 km per hora,
avancen els patinets i bicicletes sense respectar la distància de seguretat, etc..
provocant situacions de perill i d’indefensió.
Per això, el grup municipal del PSC formula al Ple la següent PREGUNTA:
Si s’ha fet alguna campanya d’informació i sensibilització de la regidoria corresponent
als conductors prèvia a la posada en marxa de la mesura i què pensa fer l’ajuntament
davant el malestar dels usuaris de bicicletes i patinets i les situacions de perill a que
es veuen abocats diàriament."
Per part de la Sra. Berasategui ES DONA RESPOSTA a la pregunta.
Pregunta que formula el Sra. Martínez del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS
SOCIALISTES DE CATALUNYA – CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP)
subvencions habitatge social.
"El passat mes de juny, el Departament de Territori i Sostenibilitat, a través de
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, va obrir una convocatòria d’ajuts per
subvencionar part dels interessos dels préstecs atorgats per l’Institut Català de
Finances per a construir promocions d’habitatges amb protecció oficial i allotjaments
dotacionals de lloguer.
L’objectiu d’aquests préstecs i línies d’ajuts és facilitar a ajuntaments, promotors i
entitats socials la construcció de pisos de lloguer social i impulsar i ampliar el parc
protegit.
Per això, el grup municipal del PSC formula al Ple la següent PREGUNTA:
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Si l’Ajuntament s’ha acollit a aquesta línia d’ajuts i, en cas afirmatiu, quin ha estat la
quantitat subvencionada."
Per part de la Sra. Pallarès ES DONA RESPOSTA a la pregunta.
I, sense més assumptes a tractar s'aixeca la sessió de la qual, com a secretari general,
estenc aquesta acta, amb el vistiplau del Molt Il·lustre Sr. Alcalde.
El secretari general

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
19/10/2020
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