ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE REUS
Núm: 11/2020
Caràcter: Ordinària
Data: 23/10/2020
Horari: 10:09 h - 16:19h
Lloc: Telemàtica
Hi assisteixen:

Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
23/11/2020
Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
23/11/2020

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 l’acta del Ple de la sessió del 2 d’octubre de 2020.
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3. Informació de l’Alcaldia.
MOCIONS DE L'ALCALDIA
4. Alcaldia. Donar compte de resolucions de l’Alcaldia en matèria d’organització
municipal.
5. Alcaldia. Nomenament de membres i representants en distints òrgans, organismes
i entitats.
SERVEIS D'HISENDA I SERVEIS GENERALS
6. Intervenció. Modificació de l'Ordenança fiscal núm. 2 reguladora de l'Impost sobre
activitats econòmiques.
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7. Intervenció. Modificació de l'Ordenança fiscal núm. 3 reguladora de l'Impost sobre
béns immobles.
8. Intervenció. Modificació de l'Ordenança fiscal núm. 5 reguladora de l'Impost sobre
construccions instal·lacions i obres.
9. Recursos Humans. Modificació de la Plantilla de personal de l'Ajuntament de Reus
per a l'exercici 2020.
10. Recursos Humans. Modificació de catàleg de llocs de treball del personal laboral
de l'Ajuntament de Reus.
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11. Secretaria General. Modificació puntual de l’acord plenari de 31 de juliol de
2019 en relació a les matèries atribuïdes als llocs de treball de la plantilla de personal
directiu de l’Ajuntament de Reus.
PROPOSTES DELS GRUPS MUNICIPALS
12. Proposta de declaració del GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS DE REUS (CS)
per donar l’opció als pares de demanar la jornada contínua en els centres educatius.
13. Proposta de declaració del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS
SOCIALISTES DE CATALUNYA – CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP) per a la
protecció del sistema sanitari d’atenció primària.
MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
14. Moció del GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS DE REUS (CS) per garantir la
conciliació de les famílies amb menors en edat escolar en circumstàncies excepcionals
relacionades amb l’emergència sanitària de la COVID-19.
15. Moció del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA
– CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP) per a la realització d’un programa
d’atenció a les possibles seqüeles emocionals de la COVID-19.
16. Moció del GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR
(CUP) per a fer publicitat del Pla DUPROCIM i donar informació a la ciutadania de
Reus.
17. Moció del GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR
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(CUP) pel compliment immediat de la Llei 11/2020 i per reconvertir els pisos turístics
a lloguer regular.
18. 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 118 del Reglament Orgànic
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:
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1. Ratificació de la concurrència de circumstancies i necessitat de celebrar
de forma telemàtica aquesta sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de
Reus.
El Sr. Pellicer 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.
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per assentiment.
2. Aprovació de l’acta del Ple de la sessió del 2 d’octubre de 2020.
El Sr. Pellicer pregunta si hi ha alguna observació a l’acta que s’ha d’aprovar. No es
formula cap observació per part dels membres de la Corporació i l’acta del Ple de la
sessió del 2 d’octubre de 2020 s’aprova per assentiment.
3. Informació de l'Alcaldia.
El Sr. Pellicer inicia la seva intervenció expressant el condol de la Corporació als
familiars de les víctimes de l'entorn més proper que s’han produït a causa de la Covid19 i el desig de que totes les persones afectades es recuperin al més aviat possible.
Agraeix i fa un reconèixement especial a tots els professionals de la Salut que estan
desenvolupant la seva feina a tot el país, i a la nostra ciutat, i també a les persones
que estan desenvolupant serveis essencials o serveis per a la comunitat durant aquest
període tan complicat.
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També vol tenir un record per les persones que estan patint les restriccions socials i
econòmiques derivades d’aquesta situació sanitària i a les que s'ha de donar tot el
suport.
Sobre la situació de la pandèmia a la ciutat, diu que ens trobem en un moment molt
complicat, amb un risc de rebrot de 1.251, una dada a la que mai s'havia arribat i, per
tant, fa una crida a que els reusencs i les reusenques respectin i col·laborin en el
compliment de les instruccions de les autoritats sanitàries.
Dins de les activitats realitzades des del passat Ple Municipal, destaca que s'han dut a
terme les següents:
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• La presentació del programa "Temps d'avellana" de promoció del nostre fruit sec,
amb el director dels Serveis Territorials del Departament d’Agricultura, Ramaderia i
Pesca de la Generalitat, el president de la Denominació d’Origen Protegida Avellana de
Reus i el president de la Cambra de Comerç de Reus a La Llotja de Reus.
• La inauguració de l’exposició 15 anys D'ONAdes, per commemorar el 15è
aniversari del Casal de les Dones.
• Informa també que l'Ajuntament ha posat a disposició els centres cívics i la sala
d’actes de l’hospital vell com a espais temporals per a la vacunació de la campanya
de la grip per a reduir la pressió als centres assistencials.
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• De la inauguració del Festival de curtmetratges "Psicurt" sobre la salut mental, que
es va celebrar al Teatre Bartrina i de l'assistència a l’acte institucional del "Mes de la
Salut Mental" a La Palma.
• De l'assistència al Festival de Sitges, a la projecció de la pel·lícula "A perfect
enemy" de Kike Maillo i Oriol Tarragó. Descanant que el reusenc l'Oriol Tarragó és
dissenyador de so i professor de l’Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de
Catalunya (ESCAC) guardonat amb set premis Gaudí i quatre premis Goya, entre
altres.
•

De la Lliçó inaugural del curs del Centre de Lectura.
MOCIONS DE L'ALCALDIA

4. Alcaldia. Donar compte
d'organització municipal.

de

resolucions

de

l'Alcaldia

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_2020014304 de 15/10/2020 Canvi del representant del Grup Municipal de C’s
al CONSELL MUNICIPAL DE SOLIDARITAT I COOPERACIÓ INTERNACIONAL
«Atès que per distints decrets de l'Alcaldia s'han nomenat els membres del Consell
Municipal de Solidaritat i Cooperació Internacional.
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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 vocal del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació Internacional
al:
•

(CS) Sr. Ricardo López Vázquez (titular), en substitució del Sr. Isidro Albea
Miranda
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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.
5. Alcaldia. Nomenament de membres i representants en distints òrgans,
organismes i entitats.
"Atès que per diferents acords plenaris s’han designat els membres en diferents
òrgans i organismes de l’Ajuntament i representants de l’Ajuntament en distintes
entitats.
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Vista la proposta del GRUP MUNICIPAL DE CIUDADANOS DE REUS (CS) de canvi dels
seus representants en distints òrgans, organismes i entitats de l’Ajuntament.
Vista la proposta de la regidora delegada de Benestar Social de canvi del representant
d’una entitat que forma part del Consell Municipal de la Discapacitat.
En conseqüència es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords:
PRIMER: Designar a les següents persones membres dels òrgans municipals o amb
representació municipal que seguidament es determinen:
INSTITUT MUNICIPAL DE FORMACIÓ I EMPRESA «MAS CARANDELL»
Consell General:
Un/a representant de cada grup polític amb representació municipal:
• (CS) Sr. Carlos Martín Naranjo, en substitució del Sr. Jorge González Cabrera.
INSTITUT MUNICIPAL REUS CULTURA
Consell General:
Un representant de cada grup polític amb representació municipal:
• (CS) Sra. Raquel Tamar García Cámara, en substitució de la Sra. Araceli Comas
de Argemir Martí.
FUNDACIÓ IMFE MAS CARANDELL, FUNDACIÓ PRIVADA
Cessar el Sr. Jorge González Cabrera en el seu càrrec com a patró designat per aquest
Ajuntament, agraint-li els serveis prestats a la fundació.
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Designar com a membre en el patronat de la Fundació IMFE MAS CARANDELL,
FUNDACIÓ PRIVADA, el Sr. Carlos Martín Naranjo.
COMISSIÓ DE SEGUIMENT DE LA LLENGUA CATALANA
Un regidor de cada grup municipal:
• (CS) Raquel Tamar García Cámara, en substitució del Sr. José Patiño Ribera.
CONSELL DEL CENTRE DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA DE REUS:
REPRESENTANTS:
 Sra. Raquel Tamar García Cámara, en substitució del Sr. José Patiño Ribera.
CONSELL MUNICIPAL DE SERVEIS SOCIALS
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Un/a representant de cada grup municipal.
 (CS) Sr. Ricardo López Vázquez, en substitució del Sr. José Patiño Ribera.
CONSELL MUNICIPAL DE POLÍTIQUES DE GÈNERE
Un/a representant de cada grup municipal amb representació a l'Ajuntament:
 (CS) Sra. Raquel Tamar García Cámara, en substitució de la Sra. Asun Ribas
Montilla.
CONSELL MUNICIPAL DE LA DISCAPACITAT
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Un representant de cadascuna de les entitats legalment constituïdes i inscrites al
registre municipal d’entitats ciutadanes que desenvolupin activitats que estiguin
vinculades a la discapacitat:
•

ASSOCIACIÓ FAMILIARS DE MALALTS MENTALS DR. FRANCESC TOSQUELLES
Representant titular: Sra. Carolina Navarrete Martínez, en substitució de la Sra.
Irene Aguar Llavall.

SEGON: Comunicar l’adopció d’aquest acord a les persones interessades i a les
Regidories i organismes corresponents.»
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova 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.
SERVEIS D'HISENDA I SERVEIS GENERALS
El Sr. Pelicer fa una INTERVENCIÓ per donar lectura als punts de l’ordre del dia núm. 6,
7 i 8 que, tal com es va decidir a Junta de Portaveus, s’exposaran i es tractaran
conjuntament, encara que la votació serà separada.
El Sr. Pellicer dona la paraula a la Sra. Caballero que fa una INTERVENCIÓ per exposar
els punts de l’ordre del dia núm. 6, 7 i 8 de forma conjunta. Finalitzada l’exposició es
PRODUEIX DEBAT.
6. Intervenció. Modificació de l'Ordenança Fiscal núm. 2 reguladora de
l'Impost sobre Activitats Econòmiques.
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«Vist l’expedient de modificació de l’Ordenança fiscal núm. 2 reguladora de l’impost
sobre activitats econòmiques.
Vist el què disposa el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, en els seus arts. 15.1, 16 i 17.1.
Vist l’informe emès per l’Interventor municipal, en relació al contingut de l’expedient.
La Comissió Informativa de Serveis d’Hisenda i de Serveis Generals de data 19
d’octubre de 2020 informa sobre el present assumpte que s’ha de sotmetre a la
consideració del Ple, resultant amb caràcter provisional:
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En conseqüència es proposa l'adopció dels acords següents:
Primer. Aprovar la modificació de l’Ordenança fiscal num. 2 “Reguladora de l’impost
sobre Activitats Econòmiques”, d’acord amb el següent detall:
-Es modifiquen els apartats 3, 7 i s’afegeix un nou apartat 8 de l’article 10, que resten
redactats de la següent manera:
“2.- Gaudiran d’una bonificació per creació d’ocupació, els subjectes passius que
tributin per quota municipal i hagin incrementat el promig anual de la seva plantilla de
treballadors amb contracte indefinit durant el període impositiu immediat anterior al
de l’aplicació de la bonificació, en relació amb el període anterior a aquell, d’acord
amb els percentatges que es detallen a continuació:
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del 10% al 15%: 25% de la quota municipal
de més del 15% fins al 25%: 40% de la quota municipal
de més del 25%: 50% de la quota municipal
7.- Gaudiran d’una bonificació de fins al 95%, els immobles on s’exerceixin activitats
econòmiques de nova implantació, o bé que suposin inversions o ampliació de la
capacitat productiva existent, que siguin declarades pel Ple d’especial interès
municipal, atès el foment de l’ocupació que genera.
Per al gaudiment d’aquesta bonificació, caldrà que el nombre de llocs de treball
estables a crear sigui un mínim de 25, en promig anual i en jornada equivalent, durant
tot el període de gaudiment de la bonificació, la qual cosa s’haurà d’acreditar
anualment. També caldrà acreditar en el moment de la sol·licitud que s’ha tramitat a
l’IMFE Mas Carandell una oferta d’ocupació relativa als nous llocs de treball a crear,
per a què aquesta entitat col·labori en el procediment de selecció del personal.
La bonificació anual serà la següent:

-

Del primer al cinquè any: 95% de la quota municipal

-

El sisè any: 85% de la quota municipal

-

El setè any: 75% de la quota municipal

-

El vuitè any: 65% de la quota municipal

-

El novè any: 55% de la quota municipal
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-

El desè any: 45% de la quota municipal

Per al gaudiment de la bonificació s’haurà de sol·licitar al Ple la seva concessió, junt
amb el detall del projecte d’inversió al municipi i la justificació de la creació de llocs
de treball de caràcter estable. La seva concessió tindrà efectes en el període impositiu
immediat següent.
La bonificació s’aplicarà a la quota resultant d’aplicar,si s’escau, les bonificacions dels
apartats anteriors.
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8.- En el cas de correspondre més d’una bonificació de les detallades als punts
anteriors 1 a 7, únicament s’aplicarà la bonificació que comporti més benefici fiscal,
amb l’excepció senyalada a l’apartat setè. Tanmateix les sol·licituds de les
bonificacions esmentades respecte de liquidacions lliurades, i que encara no han
adquirit fermesa en el moment de la sol·licitud, si s’acompleixen els requisits
establerts per a la seva concessió a la data del meritament del període liquidat, una
vegada concedides, sortiran l’efecte corresponent per a tenir-hi dret quan es va
meritar l’impost, llevat que en els apartats anteriors s’indiqui el contrari.
Segon. Exposar al tauler d’anuncis de la Corporació el present acord provisional i el
text modificat de l’ordenança esmentada amb l’annex al mateix, durant un termini de
trenta dies hàbils, amb publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la
Província, i en un diari dels de major difusió provincial, a l’efecte que els interessats
puguin examinar l’expedient i presentar les reclamacions que creguin oportunes.
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Tercer. Adoptar l’acord definitiu que procedeixi una vegada finalitzat el termini
d’exposició pública i a la vista de les reclamacions presentades, i si aquestes no es
formulessin, entendre definitivament adoptat el present acord fins aleshores
provisional.
Quart. Publicar l’acord definitiu o el provisional elevat automàticament a tal categoria
així com el text modificat de l’ordenança indicada en el present acord.»
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova amb 15 vots a favor: ((JxR): Sres./Srs. Pellicer,
Vilella, Pallarès, Caelles, Cuerba, Caballero, Monseny; (ERC): Sres./Srs. Llauradó,
Recasens, Flores, Prats, Berasastegui, Subirats i (A): Sr. Rubio i Sra. Vázquez) i 12 vots
en contra: ((PSC-CP): Sres./Srs. Martín, Martínez, Guaita, Marcos, Pozuelo i Fort, (CS):
Sra./Srs. García, López i Meléndez i (CUP) Sres. Llorens, Fernàndez i Pàmies).
7. Intervenció. Modificació de l'ordenança fiscal núm 3, reguladora de
l'Impost sobre Béns Immobles
«Vist l’expedient de modificació de l’Ordenança fiscal núm. 3 reguladora de l’impost
sobre béns immobles.
Vist el què disposa el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, en els seus arts. 15.1, 16 i 17.1.
Vist l’informe emès per l’Interventor municipal, en relació al contingut de l’expedient.
La Comissió Informativa de Serveis d’Hisenda i de Serveis Generals de data 19
d’octubre de 2020 informa sobre el present assumpte que s’ha de sotmetre a la
consideració del Ple, resultant amb caràcter provisional:
En conseqüència es proposa l'adopció dels acords següents:
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Primer. Aprovar la modificació de l’Ordenança fiscal num. 3 “Reguladora de l’impost
sobre Béns Immobles”, d’acord amb el següent detall:
-Es modifiquen els apartats 2, 9 i 10 de l’art. 8, i s’afegeix un nou apartat 11, que
resten redactats de la següent manera:
“2.- Els habitatges de protecció oficial i els que segons la normativa de la Generalitat
de Catalunya estiguin equiparats als de protecció oficial, gaudiran de bonificació en la
quota íntegra de l’impost, pels percentatges i períodes impositius següents al de
l’atorgament de la qualificació definitiva , segons el detall següent:
Períodes impositius del 1er al 10è any: 50%
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Aquesta bonificació és de caràcter pregat i l’ha de formular l’interessat en qualsevol
moment anterior a l’inici del setè període impositiu de duració de la mateixa, i sortirà
efectes, en el seu cas, des del període impositiu següent a aquell en que es sol·liciti.
Junt a la petició s’acompanyarà la documentació acreditativa del règim de l’habitatge i
el rebut d’IBI de l’any en curs, corresponent a l’immoble de referència.
9.- Gaudiran d’un bonificació d’un 50% de la quota íntegra de l’impost, aquells
immobles en els que s’instal·lin sistemes per a l’aprofitament elèctric de la energia
provinent del sol.
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La bonificació serà d’aplicació només als béns immobles que realitzin instal•lacions
d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica d’una potència elèctrica instal•lada
major o igual al 30% de la potència elèctrica contractada de l’immoble que sigui
alimentat amb aquesta instal•lació. En el cas que la instal•lació d’autoconsum
alimenti diversos béns immobles, es tindrà en compte la suma de les potències
contractades per cadascun dels béns immobles.
En el cas concret d’habitatges plurifamiliars que tinguin una instal•lació d’autoconsum
amb energia solar fotovoltaica per subministrar electricitat als elements comuns, la
bonificació serà del 5% sobre la quota íntegra per cadascun dels habitatges vinculats.
Aquesta bonificació s’aplicarà durant 2 anys consecutius, a comptar des de el primer
exercici posterior a la presentació de la sol•licitud.
Per tenir dret a aquesta bonificació, caldrà presentar a l’ajuntament la sol•licitud de
bonificació dins del termini de 6 mesos a comptar des de la data que figuri en el
document que acrediti que la instal•lació està executada i legalitzada davant de la
Generalitat,i en qualsevol cas, abans del 31 de gener del primer exercici d’aplicació de
la bonificació. Excepcionalment, per al període impositiu de 2021, s’admetran totes
aquelles sol·licituds quina data que acrediti que la instal•lació està executada i
legalitzada davant de la Generalitat, estigui compresa en els dotze mesos anteriors al
meritament de l’impost.
La sol•licitud de bonificació consistirà en un model d’imprès normalitzat que inclourà
les dades personals de la persona titular de l’Impost sobre Béns Immobles, les dades
de l’immoble, la potència elèctrica de la instal•lació, i la potència elèctrica
contractada de l’immoble. També s’adjuntarà una còpia de l’admissió de la
comunicació prèvia de les obres. La sol•licitud haurà d’acompanyar-se del document o
documents que acreditin que la instal•lació està executada i legalitzada davant de la
Generalitat de Catalunya.
La concessió de la bonificació es farà previ informe favorable dels serveis tècnics de
medi ambient municipals. Caldrà acreditar també abans de la seva concessió, que les
instal·lacions i/o les obres han disposat amb caràcter previ de la corresponent llicència
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o tràmit de comunicació prèvia corresponent, a més d’haver abonat efectivament les
taxes i impostos que siguin d’aplicació.
El benefici fiscal no serà d’aplicació als béns immobles que hagin de complir
obligatòriament amb els requisits dels edificis amb consum gairebé zero, o que
estiguin obligats per qualsevol normativa vigent a la realització d’una instal•lació amb
energia solar fotovoltaica.
10.- Gaudiran d’una bonificació de fins al 95%, els immobles on s’exerceixin activitats
econòmiques de nova implantació, o bé que suposin inversions o ampliació de la
capacitat productiva existent, que siguin declarades pel Ple d’especial interès
municipal, atès el foment de l’ocupació que genera.
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Per al gaudiment d’aquesta bonificació, caldrà que el nombre de llocs de treball
estables a crear sigui un mínim de 25, en promig anual i en jornada equivalent, durant
tot el període de gaudiment de la bonificació, la qual cosa s’haurà d’acreditar
anualment. També caldrà acreditar en el moment de la sol·licitud que s’ha tramitat a
l’IMFE Mas Carandell una oferta d’ocupació dels nous llocs de treball a crear, per a què
aquesta entitat col·labori en el procediment de selecció del personal.
La bonificació anual serà la següent:
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-

Del primer al cinquè any: 95%

-

El sisè any: 85%

-

El setè any: 75%

-

El vuitè any: 65%

-

El novè any: 55%

-

El desè any: 45%

Per al gaudiment de la bonificació s’haurà de sol·licitar al Ple la seva concessió, junt
amb el detall del projecte d’inversió al municipi i la justificació de la creació de llocs
de treball de caràcter estable. La seva concessió tindrà efectes en el període impositiu
immediat següent.
11.- En el cas de correspondre més d’una bonificació de les detallades als punts
anteriors 1 a 10, a un immoble o al subjecte passiu de l’IBI corresponent al mateix,
únicament s’aplicarà la bonificació que comporti més benefici fiscal. Tanmateix les
sol·licituds de les bonificacions esmentades respecte de liquidacions lliurades, i que
encara no han adquirit fermesa en el moment de la sol·licitud, si s’acompleixen els
requisits establerts per a la seva concessió a la data del meritament del període
liquidat, una vegada concedides, sortiran l’efecte corresponent per a tenir-hi dret
quan es va meritar l’impost.
Segon. Exposar al tauler d’anuncis de la Corporació el present acord provisional i el
text modificat de l’ordenança esmentada amb l’annex al mateix, durant un termini de
trenta dies hàbils, amb publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la
Província, i en un diari dels de major difusió provincial, a l’efecte que els interessats
puguin examinar l’expedient i presentar les reclamacions que creguin oportunes.
Tercer. Adopatr l'acord definitiu que procedeixi una vegada finalitzat el termini
d’exposició pública i a la vista de les reclamacions presentades, i si aquestes no es
formulessin, entendre definitivament adoptat el present acord fins aleshores
provisional.
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Quart. Publicar l’acord definitiu o el provisional elevat automàticament a tal categoria
així com el text modificat de l’ordenança indicada en el present acord.»
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova amb 15 vots a favor: ((JxR): Sres./Srs. Pellicer,
Vilella, Pallarès, Caelles, Cuerba, Caballero, Monseny; (ERC): Sres./Srs. Llauradó,
Recasens, Flores, Prats, Berasastegui, Subirats i (A): Sr. Rubio i Sra. Vázquez) i 12 vots
en contra: ((PSC-CP): Sres./Srs. Martín, Martínez, Guaita, Marcos, Pozuelo i Fort; (CS):
Sra./Srs. García, López i Meléndez i (CUP) Sres. Llorens, Fernàndez i Pàmies).
8. Intervenció. Modificació de l'Ordenança Fiscal núm. 5, reguladora de
l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres.
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«Vist l’expedient de modificació de l’Ordenança fiscal núm. 5 reguladora de l’impost
sobre construccions, instal·lacions i obres.
Vist el què disposa el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, en els seus arts. 15.1, 16 i 17.1.
Vist l’informe emès per l’Interventor municipal, en relació al contingut de l’expedient.
La Comissió Informativa de Serveis d’Hisenda i de Serveis Generals de data 19
d’octubre de 2020 informa sobre el present assumpte que s’ha de sotmetre a la
consideració del Ple, resultant amb caràcter provisional:
En conseqüència es proposa l'adopció dels acords següents:
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Primer. Aprovar la modificació de l’Ordenança fiscal num. 5 “Reguladora de l’impost
sobre Construccions, Instal·lacions i obres”, d’acord amb el següent detall:
- Es modifica l’apartat 5 i s’afegeixen uns nous apartats 6 i 7 de l’article 9, que resten
redactats de la següent manera:
“5.- Gaudiran d’una bonificació del 95%, les construccions, instal·lacions i obres on
s’exerceixin activitats econòmiques de nova implantació, o bé que suposin inversions
o ampliació de la capacitat productiva existent, que siguin declarades pel Ple
d’especial interès municipal, atès el foment de l’ocupació que genera.
Per al gaudiment d’aquesta bonificació, caldrà que el nombre de llocs de treball
estables a crear sigui un mínim de 25, en promig anual i en jornada equivalent, durant
els 5 exercicis posteriors a la concessió, la qual cosa s’haurà d’acreditar anualment,
en cas d’incompliment durant qualsevol dels exercicis posteriors, es procedirà al
reintegrament proporcional del benefici fiscal aplicat. També caldrà acreditar en el
moment de la sol·licitud que s’ha tramitat a l’IMFE Mas Carandell una oferta
d’ocupació relativa als nous llocs de treball a crear, per a què aquesta entitat
col·labori en el procediment de selecció del personal.
Per al gaudiment de la bonificació s’haurà de sol·licitar al Ple la seva concessió, junt
amb el detall del projecte d’inversió al municipi i la justificació de la creació de llocs
de treball de caràcter estable.
6.- Gaudiran d’una bonificació del 95% de la quota les construccions d’habitatges de
protecció oficial i els que segons la normativa de la Generalitat de Catalunya estiguin
equiparats als de protecció oficial, prèvia declaració del Ple de les obres com a
d’especial interès municipal, en atenció a l’especial interès social i utilitat pública de
les mateixes.
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7.- En el cas de correspondre més d’una bonificació de les detallades als punts
anteriors 1 a 6, únicament s’aplicarà la bonificació que comporti més benefici fiscal.
Segon. Exposar al tauler d’anuncis de la Corporació el present acord provisional i el
text modificat de l’ordenança esmentada amb l’annex al mateix, durant un termini de
trenta dies hàbils, amb publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la
Província, i en un diari dels de major difusió provincial, a l’efecte que els interessats
puguin examinar l’expedient i presentar les reclamacions que creguin oportunes.
Tercer. Adoptar l'acord definitiu que procedeixi una vegada finalitzat el termini
d’exposició pública i a la vista de les reclamacions presentades, i si aquestes no es
formulessin, entendre definitivament adoptat el present acord fins aleshores
provisional.
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Quart. Publicar l’’acord definitiu o el provisional elevat automàticament a tal categoria
així com el text modificat de l’ordenança indicada en el present acord.»
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova amb 15 vots a favor: ((JxR): Sres./Srs. Pellicer,
Vilella, Pallarès, Caelles, Cuerba, Caballero, Monseny; (ERC): Sres./Srs. Llauradó,
Recasens, Flores, Prats, Berasastegui, Subirats i (A): Sr. Rubio i Sra. Vázquez) i 12 vots
en contra: ((PSC-CP): Sres./Srs. Martín, Martínez, Guaita, Marcos, Pozuelo i Fort; (CS):
Sra./Srs. García, López i Meléndez i (CUP) Sres. Llorens, Fernàndez i Pàmies).
L’alcalde fa una INTERVENCIÓ per cloure els punts 6, 7 i 8.
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Seguidament, el Sr. Pellicer fa una nova INTERVENCIÓ per anunciar que els punts de
l’ordre del dia núm. 9 i 10, tal com es va establir en la Junta de Portaveus, s’exposaran
i es tractaran conjuntament, encara que es votaran de forma separada.
El Sr. Pellicer dona la paraula al Sr. Rubio que fa una INTERVENCIÓ per exposar els
punts de l’ordre del dia núm. 9 i 10 de forma conjunta. Finalitzada l’exposició es
PRODUEIX DEBAT.
9. Recursos Humans. Modificació de la plantilla de personal de l'Ajuntament
de Reus per a l'exercici 2020.
«Vista la proposta del departament de Recursos Humans en relació a la modificació de
la plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament de Reus i una vegada portada a
terme la preceptiva negociació i no havent arribat a un acord amb la Junta de personal
i Comitè d’empresa d’aquest Ajuntament, en data 16 de setembre de 2020.
Vist l’informe tècnic emès pel Gerent -Coordinador d’Organització i Serveis Interns,
l’informe de la Intervenció de Fons Municipal i de la Secretaria en els quals s’informa
favorablement sobre la modificació de la plantilla de personal de l’Ajuntament de
Reus.
Donat que el Ple de la Corporació és l’òrgan competent per a l’adopció dels acords
relatius a l’aprovació de la plantilla de personal i de la relació de llocs de treball, de
conformitat amb el que estableix l’art. 22.2 apartat i) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de bases de règim local i l’art. 52.2 lletra j) del Decret Legislatiu 2/2003, de
28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya.
Per tot l’exposat, es proposa al Ple de la Corporació, previ dictamen de la Comissió
Informativa de Serveis d’Hisenda i de Serveis Generals, l’adopció del següents Acords:
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Primer.- Amortitzacions de places:
En la plantilla de funcionaris:



Una de Tècnic/a especialista de comeses especials (vacant no dotada)
Una plaça de Operari (vacant no dotada)

En la plantilla de personal laboral:


Una plaça Pintor Oficial 1ª

Creació de places:
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En la plantilla de funcionaris:


Una Auxiliar administratiu/iva

En la plantilla de personal laboral:





Dos places de treballador/a social
Tres places d’Educador/a social
Una plaça de Tècnic/a auxiliar arxiu
Una plaça de Tècnic dinamitzador
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En total s’amortitzen 3 places entre personal funcionari i laboral i es creen 8 places
entre personal funcionari i laboral."
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova amb 18 vots a favor: ((JxR): Sres./Srs. Pellicer,
Vilella, Pallarès, Caelles, Cuerba, Caballero, Monseny; (ERC): Sres./Srs. Llauradó,
Recasens, Flores, Prats, Berasastegui, Subirats, (CUP) Sres. Llorens, Fernàndez,
Pàmies) i (A): Sr. Rubio i Sra. Vázquez), 6 vots en contra: (PSC-CP): Sres./Srs. Martín,
Martínez, Guaita, Marcos, Pozuelo i Fort i 3 abstencions: (CS): Sra./Srs. García, López i
Meléndez.
10. Recursos Humans. Modificació de catàleg de llocs de treball del personal
laboral de l'Ajuntament de Reus.
«Vista la proposta del departament de Recursos Humans en relació a la modificació del
catàleg de llocs de treball funcionari de l’Ajuntament de Reus i una vegada portada a
terme la preceptiva negociació, i no havent arribat a un acord amb la Junta de
personal i Comitè d’empresa d’aquest Ajuntament en data 16 de setembre de 2020.
Vistos els informes tècnics emesos pel Gerent Coordinador d’Organització i Serveis
Interns, l’informe de la Intervenció de Fons Municipals, i de la Secretaria ens els quals
s’informa favorablement sobre la modificació del catàleg de llocs de treball de
l’Ajuntament de Reus.
Donat que el Ple de la Corporació és l’òrgan competent per a l’adopció dels acords
relatius a l’aprovació de la plantilla de personal i de la relació de llocs de treball, de
conformitat amb el que estableix l’art. 22.2 apartat i) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de bases de règim local i l’art. 52.2 lletra j) del Decret Legislatiu 2/2003, de
28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya.
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Per tot l’exposat, es proposa al Ple de la Corporació, previ Dictamen de la Comissió
Informativa de Serveis d’Hisenda i de Serveis Generals, l’adopció del següents acords:
Aquesta modificació comporta la creació dels llocs de treball que es descriuen a
continuació en el catàleg de personal laboral:
LABORAL
Titulació
GRU NIVEL C.
C.Horari
P
L
Específic
Tècnic/a auxiliar
arxiu
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Tècnic/a
dinamitzador

ED
DP
ED
DP

Batxiller Superior o
FP 2, o CFGS
Batxiller Superior o
FP 2, o CFGS

C1

16

C1
C1
C1

6.872,04

5.000,28

16
16

6.872,04

1.963,32

6.872,04

5.000,28

16

6.872,04

1.963,32

La modificació del catàleg de llocs de treball de personal laboral, obeeix a una
reorganització interna provocada per les necessitats dels diferents departaments. No
obstant, cal tenir en compte que la creació de llocs de treball és fa d’una manera
temporal, donat que s’està a l’espera de la finalització del procés de valoració dels
mateixos.»
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Sotmesa la proposta a votació, s'aprova amb 15 vots a favor: ((JxR): Sres./Srs. Pellicer,
Vilella, Pallarès, Caelles, Cuerba, Caballero, Monseny; (ERC): Sres./Srs. Llauradó,
Recasens, Flores, Prats, Berasastegui, Subirats i (A): Sr. Rubio i Sra. Vázquez), 6 vots
en contra: (PSC-CP): Sres./Srs. Martín, Martínez, Guaita, Marcos, Pozuelo i Fort, i 6
abstencions: ((CS): Sra./Srs. García, López i Meléndez i (CUP) Sres. Llorens, Fernàndez i
Pàmies)
11. Secretaria General. Modificació puntual de l'acord plenari de 31 de juliol
de 2019, en relació a les matèries atribuïdes als llocs de treball de la
plantilla de personal directiu de l'Ajuntament de Reus.
«En sessió duta a terme el 31 de juliol de 2019, el Ple de la Corporació va acordar
modificar els acords plenaris relatius als llocs de treball de personal directiu de
l’Ajuntament de Reus atribuint a cadascuna de les gerències les matèries o àmbits
d’actuació segons la seva competència, per tal de fer front els reptes organitzatius de
l’organització municipal i reforçar l’estructura organitzativa de les gerències
municipals.
Que havent-se proveït, en els darrers mesos, la totalitat de les vacants que estaven
pendents dels llocs de treball de Gerent-coordinador/a de la plantilla de personal
directiu de l’Ajuntament de Reus, s’ha detectat la necessitat d’adequar part de les
matèries atribuïdes a alguna de les gerències municipals, a fi d’assegurar una millor
execució i coordinació de les tasques de directives i, alhora, consolidar l’estructura
organitzativa de caràcter directiu en el sí de l’organització municipal, d’acord amb
l’àmbit d’actuació i les àrees assumides per a cadascuna de les gerències.
Vist el que disposa l’article 13 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel
qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.
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Vist el que disposa l’article 306 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i l’article 135
del Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament de Reus.
Atès que 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, atribueix als ens locals la
potestat d’autoorganització, entre d’altres.
Per tot l’exposat, amb el previ dictamen de la Comissió Informativa de Serveis
d’Hisenda i de Serveis Generals, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels
següents acords:
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PRIMER.- Modificar puntualment les matèries atribuïdes a la Gerència d’Organització i
Serveis interns que consten en l’acord plenari de data 31 de juliol de 2019, en els
termes que s’indiquen a continuació:
«Les seves funcions són les de desenvolupar i executar els plans d’actuació i les
decisions adoptades pels òrgans de govern i la planificació i coordinació
d’activitats, avaluació i proposta d’innovació i millora en matèria de recursos
humans, STIT, logística, padró, oficina d’atenció al ciutadà, arxius
administratius.»
SEGON.- Modificar puntualment les matèries atribuïdes a la Gerència de Serveis
Econòmics, que consten en l’acord plenari de data 31 de juliol de 2019, en els termes
que s’indiquen a continuació:
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«Actuarà en matèria de planificació, coordinació i seguiment de l’execució econòmicofinancera, pressupostària i de tresoreria i realitzarà propostes de millora en matèria
organitzativa, de procediments i ús de les tecnologies; amb l’objectiu de millorar
l’eficàcia i l’eficiència dels serveis econòmics-financers i de l’atenció a tercers que es
relacionin amb l’Ajuntament en l’Àrea d’Hisenda, contractació i compres; i
responsabilitat patrimonial.»
La Sra. Caballero fa una INTERVENCIÓ per exposar el tema i ES PRODUEIX DEBAT.
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova amb 15 vots a favor: ((JxR): Sres./Srs. Pellicer,
Vilella, Pallarès, Caelles, Cuerba, Caballero, Monseny; (ERC): Sres./Srs. Llauradó,
Recasens, Flores, Prats, Berasastegui, Subirats i (A): Sr. Rubio i Sra. Vázquez), 3 vots
en contra: (CUP) Sres. Llorens, Fernàndez i Pàmies) i 9 abstencions: ((PSC-CP):
Sres./Srs. Martín, Martínez, Guaita, Marcos, Pozuelo i Fort i (CS): Sra./Srs. García, López
i Meléndez)
PROPOSTES DELS GRUPS MUNICIPALS
L'alcalde fa una INTERVENCIÓ per anunciar que després de què es tracti el punt 12 de
l'ordre del dia es farà un recés en el desenvolupament de la sessió.
12. Proposta de declaració del GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS DE REUS (CS)
per donar l’opció als pares de demanar la jornada contínua en els centres
educatius.
“Hace tiempo que las diferentes plataformas compuestas por familias de alumnos
piden que en aquellos centros donde la mayoría lo solicite puedan aplicar un horario
lectivo de 9h a 14h y, a continuación el comedor de 14:00h a 16:30h, ajustándose así
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a la realidad laboral, social y de conciliación para aquellas familias que así lo requieran
o necesiten esta opción.
Con esta propuesta se consigue que el centro educativo no tenga que cerrar antes
sino que se haga una nueva distribución de la jornada continuando, como viene siendo
habitual, con actividades opcionales por la tarde.
De esta manera se evitaría la interrupción de la jornada lectiva que supone el horario
de comedor y se reducirían a la mitad el número de entradas y salidas en el centro,
evitando a su vez el número de aglomeraciones a las puertas de los centros escolares.
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La pandemia de la COVID-19 ha hecho que ahora sean muchas familias las que
solicitan esta opción debido a que hay muchos más progenitores que optan por el
teletrabajo o bien debido a que consideran que esta opción reduce las posibilidades de
contagio.
Por todo lo anterior, el Grupo Municipal de Ciudadanos de Reus propone adoptar los
siguientes
ACUERDOS:
Primero.- Solicitar al Departament d’Ensenyament y a su Conseller, que establezcan
los mecanismos normativos necesarios para la libre elección por parte de las familias
y la autonomía del centro a la hora de optar por la jornada continua.
Segundo.- Dar traslado a las diferentes plataformas de familias que impulsan la
jornada continua en nuestro municipio."
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Exposa el tema el Sr. López i ES PRODUEIX DEBAT.
Sotmesa la proposta a votació, es rebutja amb 3 vots a favor: (CS): Sra./Srs. García,
López, Meléndez, 18 vots en contra: ((JxR): Sres./Srs. Pellicer, Vilella, Pallarès, Caelles,
Cuerba, Caballero, Monseny; (ERC): Sres./Srs. Llauradó, Recasens, Flores, Prats,
Berasastegui, Subirats; (CUP): Sres. Llorens, Fernàndez i Pàmies i (A): Sr. Rubio i Sra.
Vázquez) i 6 abstencions: (PSC-CP): Sres./Srs. Martín, Martínez, Guaita, Marcos,
Pozuelo i Fort.
A les 12:49 h la presidència estableix un recés en la sessió que es reinicia a les 13:02 h
amb el següent punt de l’ordre del dia:
13. Proposta de declaració del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS
SOCIALISTES DE CATALUNYA – CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP) per a la
protecció del sistema sanitari d’atenció primària.
"Estem davant d’una crisi sanitària sense precedents, que segons l’OMS tindrà 780
milions de persones contagiades. Com era previsible, aquests darrers dies s’han anat
produint, cada vegada en més àmbits territorials de Catalunya, nous brots de la covid19. Les coses no s’han fet bé. Es va precipitar la desescalada. Les indicacions de la
conselleria de Salut eren confuses (les residències van arribar a rebre més de 60
protocols diferents), i es va deixar la responsabilitat en mans dels ciutadans i les
ciutadanes: distància, mans i mascareta. Però el govern de la Generalitat es va oblidar
de la seva responsabilitat com a govern: prevenir, detectar, testar, seguir, aïllar i
posar en quarantena. Ha fallat el rastreig i el seguiment de nous casos així com la
identificació de contactes. No va preveure recursos humans ni tecnològics.
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La covid-19 evidencia el millor i el pitjor del sistema sanitari. El millor, les i els seus
professionals, homes i dones que ha lluitat i estan lluitant a primera línia, la seva
implicació i la seva dedicació. El pitjor és el desmantellament del sistema sanitari, que
està portant a la pràctica el govern de la Generalitat de Catalunya amb l’excusa de la
covid-19, especialment en l’atenció primària. És, per això, que demanem la
restauració de tots els serveis que proporcionaven els CAP’s als veïns i a les veïnes,
considerant indispensable i urgent retornar a oferir la totalitat dels serveis mèdics que
s’hi prestaven i de forma presencial, com a pilars de l’atenció de proximitat que ens
mereixem. Si aprimem l’atenció primària, perdem els efectes de la prevenció i la
possibilitat de diagnosticar abans que sigui tard.
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Considerem que és necessari que la conselleria de Salut de la Generalitat de
Catalunya recuperi horaris, no només amb atenció telefònica, i serveis que s’han
deixat de prestar, i que informi a la ciutadania. La salut no pot dependre d’un telèfon.
Posem, per tant, de relleu la reducció que s’està produint de serveis i atenció
ciutadana en els centres de salut. Així mateix, denunciem la disminució de la
freqüència d’atenció i demanem que s’acabin les cues al carrer per fer la tria entre
covid i no covid.
Considerem que la digitalització en la gestió és necessària, però que no es pot fer un
canvi de model aprofitant la pandèmia actual del covid-19 i sense justificació ni avís
previ, amb molta atenció telefònica que provoca retards importants i que allarga
l’atenció presencial per part d’especialistes, fet que també està causant problemes
amb el seguiment i prevenció de malalties cròniques.
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No podem permetre que el sector sanitari no tingui a disposició tots els recursos
humans i materials necessaris per fer una detecció eficaç dels positius, investigació
dels casos, rastrejadors dels contagis i aïllament dels pacients positius per poder fer
front a aquesta nova situació. A més, per tant, reclamem que la manca de recursos
per part dels professionals dels centres de salut, sigui recuperada, i que disposin de
metges i infermers suficients.
Recordem que en els darrers 10 anys, la despesa de la Generalitat de Catalunya en
Salut ha baixat un 27%, fet que ha comportat la pèrdua de 920 facultatius, que serien
més necessaris que mai en la situació d’emergència sanitària que avui patim.
Les diverses mobilitzacions dels col.lectius de sanitaris d’aquestes setmanes, ens
indiquen els veritables punts febles d’unes polítiques que han sobrecarregat i
tensionat en excés el sistema i les estructures professionals, i que si avui funciona, és
per la gran vocació de dedicació i de servei del nostre personal sanitari.
Així mateix, és més necessària que mai la coordinació dels serveis de salut amb els
serveis socials per poder detectar aquelles possibles persones transmissores i que a la
vegada per la seva vulnerabilitat social els hi cal que se’ls faciliti recursos socials.
Entre aquests col·lectius, més concretament la gent gran amb poca mobilitat, que
veuen com el seu metge no els pot fer el seguiment bàsic (tensió, sucre...), sense
poder-se desplaçar lluny del seu hàbitat, en moltes ocasions.
El retorn a la normalitat assistencial és urgent per tal de no deixar orfes d’assistència
a milers de veïns i veïnes de la nostra comarca, posant especial atenció als col·lectius
més vulnerables, com per exemple la gent gran i aquells veïns i veïnes que tenen més
dificultats per realitzar desplaçaments.
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És per tot això, que el grup municipal socialista, proposa al Ple l’adopció dels
següents:
ACORDS
1. Reclamem a la conselleria de Salut, doncs, que aporti els recursos, tant
materials com humans, pel reforçament de l’atenció primària, base per la lluita
contra la propagació de la pandèmia.
2. Instem a la conselleria de Salut, el retorn immediat a la normalitat dels serveis
d’atenció mèdica primària, amb la reobertura dels Consultoris locals del nostre
municipi per atendre els seus veïns i veïnes.
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3. Instem a millorar, a les conselleries de Salut i Benestar Social, la seva
coordinació interna dels serveis de salut amb els serveis socials per poder
detectar aquelles possibles persones transmissores i que a la vegada per la
seva vulnerabilitat social els hi cal que se’ls faciliti recursos socials.
4. Donem suport a les mobilitzacions que s’estan produint en el sector: vaga de
metges interns residents, vaga de metgesses i metges a l’atenció sanitària i
vaga del transport sanitari. Instem, per tant, a la conselleria de Salut que
treballi per cuidar a qui ens cuida, recordant que tenen els pitjors sous i les
pitjors condicions d’Europa.
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5. Instem a tirar endavant un Pacte per la Salut, un pacte que sigui consensuat
amb tots els agents implicats. Un pacte per un sistema de salut públic,
universal, equitatiu i de qualitat on la salut pública i l’atenció primària siguin els
pilars fonamentals de la nostra sanitat.
6. Notificar aquest acord la conselleria de Salut i la conselleria de Benestar Social
de la Generalitat de Catalunya, a la delegació del govern de l’Estat, a la
Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, al
Consell Comarcal, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i a les
direccions dels CAP’s del municipi.
Exposa el tema el Sr. Martín i ES PRODUEIX DEBAT.
Sotmesa la proposta a votació, es rebutja amb 12 vots a favor: ((PSC-CP): Sres./Srs.
Martín, Martínez, Guaita, Marcos, Pozuelo i Fort; (CS): Sra./Srs. García, López i
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).
L’alcalde fa una INTERVENCIÓ per cloure el tractament d’aquest assumpte.
MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
14. Moció del GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS DE REUS (CS) per garantir la
conciliació de les famílies amb menors en edat escolar en circumstàncies
excepcionals relacionades amb l’emergència sanitària de la COVID-19.
“Estamos viviendo el inicio del curso escolar más atípico debido a la pandemia
generada por el COVID19. Un inicio de curso con grandes incertidumbres y con la
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necesidad de dar respuesta a los progenitores que se encuentren ante la situación de
que sus hijos menores se tengan que confinar en casa para realizar la cuarentena
debido a que se haya producido un posible contagio de COVID19 en su clase.
No cabe duda de que uno de los efectos más directos de la pandemia por COVID-19 en
la organización de los hogares con menores en edad escolar es la evidencia de que la
conciliación laboral y familiar es un reto difícil de cumplir, un problema especialmente
grave ante el riesgo de posibles confinamientos.
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Es fundamental que las Administraciones encuentren soluciones, ayudas y medidas
que no impliquen una reducción salarial para facilitar el cuidado de los hijos,
fomentando el teletrabajo y la flexibilidad de las jornadas laborales, coordinándose
para garantizar la conciliación familiar y laboral en este contexto de emergencia
sanitaria del COVID-19.
Por ello, desde el ayuntamiento de Reus, que debe ser la primera administración que
vele por la conciliación en tiempos de pandemia generada por el COVID-19, debe
facilitar que los padres que acrediten tener un trabajo presencial y no tengan
alternativa para cuidar al menor cuando éste haga cuarentena por el cierre del centro
o por un caso positivo en su grupo burbuja, puedan disponer de un técnico/profesional
a la disposición de padres de niños inscritos en las escuelas infantiles municipales.
Esta situación en la que se van a encontrar muchos progenitores, generándoles estrés
y pocas alternativas para trabajar y cuidar de sus hijos mientras se cierra una aula o
grupo burbuja durante el periodo de cuarenta.
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Esta medida dará prioridad a los niños cuyos padres no puedan teletrabajar y
necesiten un acompañamiento a domicilio mientras dure su cuarentena. En el caso de
que se cierre un grupo o una escuela infantil y se envíe a los niños a sus domicilios
como protocolo de precaución a la espera de los resultados de sus pruebas, los
Servicios Sociales valorarán qué niños pueden estar en situación de necesitar el apoyo
del programa. Además, desde las escuelas infantiles se enviará el aviso a los Servicios
Sociales si se cierra un grupo.
Asimismo, el Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, recogía
en sus artículos 5 y 6 una serie de disposiciones dirigidas a facilitar la conciliación
entre la vida laboral y familiar de las personas trabajadoras con necesidades de
cuidado derivadas de circunstancias relacionadas con la emergencia sanitaria
ocasionada por el COVID-19, estableciendo el carácter preferente del teletrabajo
durante la vigencia de la emergencia sanitaria, siempre que la conversión a esta
modalidad de trabajo fuese técnica y razonablemente posible y si el esfuerzo de
adaptación necesario resultase proporcionado.
El Plan MECUIDA contemplaba el derecho de las personas trabajadoras con
necesidades de conciliación para el cuidado de sus hijos, por circunstancias
excepcionales relacionadas con la emergencia samitaria del COVID-19 a la adaptación
y/o a la reducción de la jornada de trabajo, pudiendo alcanzar hasta el 100% de la
jornada en supuestos justificados.
Entre esas circunstancias excepcionales de conciliación, se incluye el hecho de que los
hijos se encuentre en aislamiento epidermiológico o preventivo por COVID-19, o
cuando deban permanecer en el domicilio como consecuencia del cierre de centros
educativos decretado por las autoridades competentes, o cuando estuviesen a cargo
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de una tercera persona que no pueda seguir haciéndose cargo de ellos por causas
justificadas relacionadas con la COVID-19.
Estas medidas tenían vigencia hasta el 30 de septiembre de 2020, y el Real DecretoLey 28/2020 regulador del trabajo a distancia prorrogó la vigencia del Plan MECUIDA
hasta el 31 de enero de 2021.
Las limitaciones del contexto actual hacen necesario articular medidas excepcionales
oportunas, mientras persista la emergencia sanitaria del COVID-19 y que permitan
ofrecer una alternativa a las personas trabajadoras que no pueden teletrabajar y que
no impliquen una reducción salarial o bien que compensen esta reducción cuando la
misma resulte ineludible.
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Por todo lo anterior, el Grupo Municipal de Ciudadanos de Reus propone adoptar los
siguientes
ACUERDOS:
Primero. Instar al Ayuntamiento de Reus para que coordine con las concejalías
pertinentes de educación y servicios sociales la activación de este procedimiento para
que se ponga a disposición de un profesional, para que en el caso de necesitarlo los
progenitores puedan disponer de unas medidas para poder conciliar su vida laboral y
el cuidado de los menores.
Segundo. Instar a la Generalitat de Cataluña a fomentar y a ofrecer los mecanismos y
los medios necesarios, junto con los recursos técnicos y económicos para que los
trabajadores puedan acceder al teletrabajo.
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Tercero. Instar al Govern de la Generalitat a aumentar la inversión en la educación de
0 a 3 años, para garantizar la total gratuidad y universalización de la educación
pública.
Cuarto. Impulsar un acuerdo de las fuerzas sociales donde se fomente el horario
flexible, la jornada intensiva, el trabajo por turnos, la formación o actividades de
voluntariado en horario laboral y la posibilidad de abandonar el puesto ante
emergencia familiar o el teletrabajo.
Quinto. Solicitar a la Generalitat de Cataluña la coordinación de los Departamentos de
Treball, Afers Socials i Famílies y el Departamento de Polítiques Digitals i
Administració Pública, con el objetivo de que se respeten todos los derechos de
conciliación, de derecho al descanso y prevención de riesgos laborales en el ámbito
del teletrabajo con la colaboración del Ministerio de Trabajo de España.
Sexto. Instar al Gobierno de España a extender de manera indefinida la vigencia del
carácter preferente del teletrabajo y del derecho a la adaptación y/o reducción de la
jornada de trabajo del Plan MECUIDA, en los términos previstos en los artículos 5 y 6
del Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de marzo, de modo que los trabajadores puedan
acogerse a las mismas cada vez que concurran circunstancias excepcionales
relacionadas con la emergencia sanitaria de la COVID-19.
Séptimo. Instar al Gobierno de España a establecer una prestación económica
extraordinaria para todas las personas trabajadoras que, no siéndoles posible
teletrabajar, se acojan a la reducción de jornada especial del Plan MECUIDA para el
cuidado de sus hijos o de otros familiares dependientes a cargo, inclusive en el
supuesto de que deban permanecer en el domicilio por el cierre del centro educativo,
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centro social u otros análogos decretados por las autoridades sanitarias por riesgo de
contagio de COVID-19, durante el tiempo en que estén pendientes de resultados de
una PCR y, si fuesen negativos, durante el tiempo en que se mantenga cerrado el
centro, de modo que se garantice que todas las personas trabajadoras puedan
conciliar en estas circunstancias excepcionales sin tener que renunciar a su salario o
sus vacaciones."
Exposa el tema la Sra. García i ES PRODUEIX DEBAT.
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Sotmesa la proposta a votació, es rebutja amb 3 vots a favor: (CS): Sra./Srs. García,
López i Meléndez, amb 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 9 abstencions: ((PSC-CP):
Sres./Srs. Martín, Martínez, Guaita, Marcos, Pozuelo i Fort i (CUP): Sres. Llorens,
Fernàndez i Pàmies)
15. Moció del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA
– CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP) per a la realització d’un programa
d’atenció a les possibles seqüeles emocionals de la COVID-19.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
23/11/2020

"Paral·lelament a la crisi sanitària, social i econòmica, la Covid 19 està provocant una
crisi emocional sense precedents. La incertesa, la por i l’angoixa a un possible contagi;
la mort de persones estimades, moltes de les quals no han pogut ser acomiadades en
condicions normals; la reducció de l’activitat social; problemes de convivència;
autònoms que no saben si podran tornar a obrir el seu negoci; l’aïllament i soledat de
moltes persones grans; la sobrecàrrega de feina d’alguns col·lectius; l’agreujament de
la vulnerabilitat de famílies en risc d’exclusió social, els períodes de quarantena de
persones contagiades, la bretxa digital que ha afectat un bon nombre d’infants, joves i
adolescents, etc afecten bona part de la ciutadania i els experts apunten que els seus
efectes s’allargaran en el temps.
Els ajuntaments, en tant que són l’administració més propera a la ciutadania, han de
posar en marxa mecanismes extraordinaris per abordar el patiment psicològic derivat
de totes aquestes situacions d’estress, amb accions encaminades a enfortir el
benestar emocional, més enllà dels programes habituals que ja realitzen en aquest
àmbit. A tall d’exemple, l’Ajuntament de Barcelona ha posat en marxa un pla de xoc
per afrontar els efectes sobre la salut mental de la Covid 19, amb un pressupost d’1,5
milions d’euros, afegits als 640.000 euros que hi destina habitualment.
Els reusencs i reusenques no estem al marge d’aquestes situacions i, és per això, que
l’Ajuntament ha de posar en marxa totes les iniciatives al seu abast que permetin
detectar patiment emocional entre la ciutadania i tractar-lo abans que les seqüeles no
es cronifiquin.
Parlem de posar en marxa un programa, fruit d’un treball conjunt de les àrees de Salut
i Benestar Social i en col·laboració amb tots els actors locals d’aquests dos àmbits
(metges, psicòlegs, serveis socials, entitats, associacions...). Un programa d’atenció,
control, suport i assessorament en salut mental a càrrec dels professionals socials que
permeti la prevenció i una detecció precoç dels problemes de salut mental entre la
ciutadania (amb especial atenció a infants i joves, gent gran, col·lectius amb
sobrecàrrega de feina i famílies vulnerables). En definitiva, es tracta de minimitzar al
màxim els efectes psicològics de la pandèmia.
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Per tot això, el grup municipal socialista a l'ajuntament de Reus proposa l'adopció dels
següents ACORDS:
1. Que l’Ajuntament de Reus engegui els treballs per posar en marxa un programa
de salut mental per fer front als possibles efectes emocionals derivats de la
Covid 19 entre la ciutadania (especialment, infants i joves, gent gran, col·lectius
amb sobrecàrrega de feina i famílies vulnerables), per part de les àrees de Salut
i Benestar Social.
2. Que les àrees de Salut i Benestar Social treballin en col·laboració amb tots els
col·lectius de la ciutat especialitzats en l’acompanyament i el suport psicològic
en l’elaboració d’aquest programa (serveis de salut mental, professionals
socials i educatius).
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3. Que els professionals socials i sanitaris de l’Ajuntament siguin els encarregats
de l’execució d’aquest programa.
4. Que l’Ajuntament de Reus doti aquest programa d’un fons econòmic específic
que permeti abordar totes les accions que es determinin.
5. Que l’Ajuntament, si cal, busqui totes les fórmules de finançament en altres
administracions supramunicipals que permetin assumir aquest programa.
Exposa el tema la Sra. Guaita i ES PRODUEIX DEBAT.
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Sotmesa la proposta a votació, es rebutja amb 12 vots a favor: ((PSC-CP): Sres./Srs.
Martín, Martínez, Guaita, Marcos, Pozuelo i Fort; (CS): Sra./Srs. García, López i
Meléndez i (CUP): Sres. Llorens, Fernàndez i Pàmies) i amb 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)
16. Moció del GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR
(CUP) per a fer publicitat del Pla DUPROCIM i donar informació a la
ciutadania de Reus.
"Fa pocs mesos, el govern de Reus de ERC, JxCat i ARA va presentar el Document Únic
de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM) que es defineix com: “el document que
estableix el marc orgànic i funcional previst per a un municipi, amb l'objecte de
prevenir i controlar els riscos sobre les persones i els béns i donar resposta adequada
a les possibles situacions d'emergència del municipi, sota responsabilitat del titular del
pla i garantint la integració d'aquestes actuacions amb el sistema autonòmic de
protecció civil.”
Pel fet que Reus és una població de més de 50.000 habitants i d'acord amb la Llei 4/97
de protecció civil de Catalunya, l'Ajuntament resta obligat a elaborar i implantar el Pla
de protecció civil municipal. Aquest document atorga unes FUNCIONS per a poder
actuar en cas d’emergència, com en el cas d’accident ferroviari amb matèries
perilloses. Per exemple: Donar la informació en el moment de l'emergència a tota la
ciutadania i garantir la seguretat a la zona de risc. Preparar els centres d'acollida per
tal que es pugui acollir a la població. La gestió mediambiental de les emergències en
col·laboració amb altres organismes mediambientals de la Generalitat de Catalunya.
La gestió de les emergències de salut pública en col·laboració amb altres organismes
de salut de la Generalitat de Catalunya, entre d’altres funcions.
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En l’àrea afectada per possibles accidents ferroviaris amb matèries perilloses es
troben ubicats: centres educatius, nuclis d’habitatges, centres de gent gran, parcs i
jardins, clubs esportius, espais d’oci, comerços, ... que, pel seu aforament, poden ser
més difícils de gestionar en casos d’emergència. La ciutat ha anat creixent i els
diferents governs de la ciutat no han tingut en compte aquest perill. La informació i la
transparència en fer públic el DUPROCIM és fonamental per oferir una major seguretat
a la ciutadania abans, durant i després del qualsevol accident ferroviari amb matèries
perilloses.
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En el Pla TRANSCAT de la Generalitat de Catalunya ens faciliten dades de transport per
zones, i les darreres, del 2018, evidencien que en els trams de vies que passen per
Reus direcció Constantí, Tarragona, Flix i Picamoixons, hi ha un gran volum de tones
transportades per via ferroviària de matèries perilloses: 618.736 TN/ANY. Aquest fet
categoritza a Reus com a ciutat amb Risc molt ALT per accident de transport de
matèries perilloses en carretera i ferrocarril. Aquesta informació és fonamental per
adonar-nos del gran volum de transport i el risc que l’acompanya.
Per tots aquests motius, la Candidatura d’Unitat Popular de Reus proposa al ple
l’adopció dels següents acords:
PRIMER-. Informar a tots els habitants del terme municipal de Reus dels riscos als
quals estan exposats per proximitat al tram de via de transport de matèries perilloses
que creua diferents barris de la ciutat i destacar el seu radi d’afectació.
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SEGON-. Informar a la ciutadania del Pla que requereix la normativa com a prevenció
dels màxims danys enfront un accident ferroviari a la nostra ciutat, que comprengui:
un pla d’evacuació, de confinament i de tractament sanitari dels afectats.
TERCER-. Fer públic completament el document DURPOCIM per a tota la ciutadania,
entitat, empresa, associació, comunitat, centre educatiu,... i per a realitzar qualsevol
activitat en les zones afectades pels perills detectats a la ciutat, de forma transparent
i directa.
QUART-. Sol·licitar als ens pertinents la no circulació d’aquests tipus de trens de
mercaderies per cap zona urbana, la desviació d’aquest tram, i la seva reubicació a
una nou traçat, amb totes les garanties de seguretat possibles per a la ciutadania.»
Exposa el tema la Sra. Pàmies i ES PRODUEIX DEBAT.
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per unanimitat.
17. Moció del GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR
(CUP) pel compliment immediat de la Llei 11/2020 i per reconvertir els pisos
turístics a lloguer regular.
"El 18 de setembre de 2020, el Parlament de Catalunya va aprovar la llei 11/2020 que
disposa la regulació del preu de lloguer per part dels municipis català amb mesures
urgents en matèria de contenció de rendes. Aquest marc regulatori ve a defensar, una
vegada més, l’accés a la vivenda i un lloguer a preu assequible per a totes les famílies
catalanes.
L'accés a l’habitatge ha sigut i continua sent un dret no garantit per múltiples i
diferent causes: contractes de curta durada, preus per sobre el preu de mercat,
monocultiu turístic a ciutats del territori que han tret del mercat d’habitatges pisos
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que abans es feien servir per vivenda, pisos buits en mans de bancs i fons voltors com
a conseqüència directa de la crisi del 2008, entre d’altres.
Tot això ha generat que la demanda de pisos sigui molt més àmplia que l’oferta i, a
més, que el preu de lloguer depengui exclusivament del mercat. Aquest fet ha deixat
moltes persones en una situació de total i absoluta vulnerabilitat. Situació que s’ha
vist agreujada amb la recent pandèmia de la covid-19 i pel fet de no tenir una parc
d’habitatge públic suficient que pugui dotar de solucions a la mancança d’habitatges
que existeix a la nostra ciutat.
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La llei aprovada al Parlament, que és de compliment efectiu a la nostra ciutat, proposa
un règim de contenció de rendes amb l’objectiu d’aturar l’especulació immobiliària. És
així com l’article núm. 13 de la Llei 11/2020 estableix el deure d’informar per part de
les Api’s i portals immobiliaris sobre el règim de contenció de rendes en les ofertes
d’arrendament d’habitatges en àrees amb mercat d’habitatge tens, com és el cas de
la nostra ciutat. Si això no passés, l’incompliment de la normativa pot comportar
sancions que van des dels 3.000€ fins als 90.000€ per les API’s i portals immobiliaris.
Per altra banda, segons dades de la Generalitat de Catalunya, l’any 2016 Reus tenia
30 pisos turístics registrats. Al juny de l’any 2019, hem arribat als 118 registrats (amb
un total de 649 places) i als 179 si comptem els il·legals, és a dir, els no registrats que
s’ofereixen mitjançant els portals web que s’hi dediquen.
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En altres paraules, en tres anys s’ha multiplicat per sis l’oferta de pisos turístics a
Reus. Una altra dada que crida l’atenció és que supera el número de pisos de gestió
pública i social per part de l’Ajuntament de Reus, estancats en 160 des de temps
immemorables.
La situació d’emergència sanitària actual ha reduït en un 95% la demanda d’HUT, a la
vegada, ha disparat les situacions d’emergència habitacional, deixant de nou al
descobert la incapacitat de l’administració pública per donar solucions a les persones
més vulnerables. Aquesta realitat ens permet fer de la necessitat virtut i relacionar,
des de l’administració pública, la manca de demanda de pisos turístics amb l’elevada
demanda d’habitatge social a la ciutat.
Per tots aquests motius, des del grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular,
proposem al ple municipal de Reus l’assumpció dels següents acords:
1. Que l’Ajuntament de Reus iniciï una campanya perquè els propietaris d’HUT
ofereixin els habitatges a lloguer regular amb la mediació de l’Oficina
d’Habitatge de Reus, exposant tots els beneficis que això suposa.
2. Que l’Ajuntament de Reus supervisi i actuï sobre els pisos turístics il·legals a
Reus.
3. Estipular mecanismes de control per evitar que els portals ofereixin pisos
turístics no registrats.
4. Garantir el compliment immediat de la llei 11/2020 de mesures urgents en
matèria de contenció de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatge,
aprovada al Parlament de Catalunya el 18 de setembre de 2020 amb els
recursos que siguin necessaris.

Aquest document ha estat signat electrònicament amb data 23/11/2020
L'autenticitat d'aquest document es pot comprovar a https://serveis.reus.cat/cve mitjançant el CVE: 2020DDB2405F86B053C171BD7BAF3984E027CBC2EDA71123154348

5. Comprometre l’Ajuntament de Reus en la difusió i la promoció de la llei i els
seus beneficis per als veïns i veïnes de Reus com a aportació en el
desenvolupament i coneixement d’una llei tan important en la garantia d’un
dret bàsic com és l’habitatge.»
Exposa el tema el Sr. Fernàndez i ES PRODUEIX DEBAT.
El Sr. Pellicer indica que hi ha petició de votació separada dels punts d’aquesta Moció.
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Sotmès el punt núm. 1 de la proposta a votació, es rebutja amb 9 vots a favor: ((PSCCP): 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)
Sotmès el punt 2 de la proposta a votació, s’aprova amb 24 vots a favor: ((JxR):
Sres./Srs. Pellicer, Vilella, Pallarès, Caelles, Cuerba, Caballero, Monseny; (ERC):
Sres./Srs. Llauradó, Recasens, Flores, Prats, Berasastegui, Subirats; (PSC-CP):
Sres./Srs. Martín, Martínez, Guaita, Marcos, Pozuelo, Fort; (CUP): Sres. Llorens,
Fernàndez, Pàmies i (A): Sr. Rubio i Sra. Vázquez) i 3 vots en contra: (CS): Sra./Srs.
García, López i Meléndez.
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Sotmès el punt núm. 3 de la proposta a votació, es rebutja amb 9 vots a favor: ((PSCCP): Sres./Srs. Martín, Martínez, Guaita, Marcos, Pozuelo, 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 i Meléndez i (A): Sr. Rubio i
Sra. Vázquez).
Sotmesos els punts núm. 4 i 5 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, (CUP): Sres.
Llorens, Fernàndez, Pàmies i (A): Sr. Rubio i Sra. Vázquez) i 9 vots en contra: ((PSC-CP):
Sres./Srs. Martín, Martínez, Guaita, Marcos, Pozuelo, Fort i (CS): Sra./Srs. García, López
i Meléndez).
18. Precs i preguntes.
Prec que formula el Sr. Marcos del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS
SOCIALISTES DE CATALUNYA – CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP) per la
regulació de les actuacions artístiques als carrers de la ciutat.
"El sector de la cultura encara no s’ha refet de la crisi de 2008. És un dels sectors amb
més dificultats per remuntar els efectes d’aquella crisi, i ara s’hi afegeix la situació
actual. El sector cultural és un dels que més pateix les conseqüències econòmiques de
la pandèmia.
L’administració local, els ajuntaments, que són l’administració més activa en les
polítiques culturals, han de ser els actors principals a l’hora d’aplicar mesures a favor
de la subsistència del sector per aconseguir que surti el menys perjudicat possible de
la crisi sanitària, social i econòmica que ens afecta.
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Fa pocs dies, el govern municipal ha anunciat la creació d’una nova línia d’ajuts del Pla
de Reactivació Econòmica i Social específic per al sector de la cultura local. I en aquest
context, el grup municipal socialista considera que ha arribat el moment que
l’Ajuntament de Reus manifesti el seu suport explícit a les actuacions artístiques als
carrers de la ciutat, potenciant i protegint la presència de música en viu i altres
manifestacions artístiques i regulant aquesta activitat, en tant que la cultura dona vida
a la ciutat, forma part del seu patrimoni cultural i del seu paisatge urbà.
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La proposta s’emmarca en les accions previstes al Pla d’Acció Municipal de Reus
(PAM), encaminades a “fomentar la creació artística” (1.7.04), i, en concret a
“determinar i senyalitzar espais públics d’expressió cultural” (1.7.4.2) i protocol·litzar
l’acreditació d’artistes per a l’ús dels espais públics d’expressió cultural (1.7.4.3.). I va
en la línia dels anuncis llençats per part de la regidoria de cultura de la intenció de
permetre aquestes accions a la via pública, que ja venen de mandats anteriors.
L’actual context ho fa més necessari que mai. És per això que aquest grup municipal
reclama que s’acceleri la redacció d’un reglament que permeti que els músics i altres
artistes actuïn al carrer de manera ordenada, que determini els punts on es poden
situar, l’estona que hi poden romandre, així com gestionar la selecció i els permisos.
Disposar d’aquest reglament permetrà a l’Ajuntament una planificació i un control per
evitar possibles efectes negatius als veïns i veïnes i millorar la convivència. I, alhora,
facilitarà a la ciutadania l’accés lliure, descentralitzat i gratuït a la música en directe i
a la cultura, en general.
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Aquest reglament no entra en contradicció amb l’ordenança municipal de civisme que
prohibeix, en les vies i els espais públics, l’ús de ràdios, equips i instruments musicals
o similars, només quan no hi hagi autorització municipal.
Per tot això, el grup municipal socialista a l'ajuntament de Reus formula el següent
PREC:
1. Que l’Ajuntament de Reus enllesteixi amb urgència els treballs per a la redacció
d’un reglament, participat amb els sectors locals interessats, per tal que els
músics i altres manifestacions artístiques puguin tocar i actuar al carrer de
manera ordenada, determinant els espais on es poden situar, l’estona que hi
poden romandre i que gestioni la selecció dels artistes i els permisos per tal que
puguin realitzar la seva actuació.
2. Que en la propera comissió informativa, el govern doni compte dels treballs
realitzats i de la metodologia emprada, posant especial èmfasi amb les accions
de participació realitzades, i faciliti el debat amb els diferents grups municipals
per a la redacció del reglament."
Per part del Sr. Recasens ES DONA RESPOSTA al prec.
Prec que formula el Sr. Fort del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS
SOCIALISTES DE CATALUNYA – CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP) per a
un pas de vianants a l’Avinguda de Sant Bernat Calbó.
"Fa temps que els veïns de l’avinguda de Sant Bernat Calbó reclamen millores per
evitar accidents a l’alçada del supermercat, atès que hi ha molts vianants que creuen
pel mig de la calçada, tot i els quatre carrils de circulació i l’existència d’una mitjana
que separa els dos sentits de circulació.
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En aquest punt no hi ha un pas de vianants. Hi ha dues opcions: anar fins al carrer
Miami , on hi ha semàfors, i des d’allí retrocedir fins al súper o anar fins al pas de
vianants de la plaça d’Europa. Però molts vianants prefereixen creuen pel recte,
arriscant-se a patir un accident.
Per tot això, el grup municipal socialista formula el següent PREC:
Que el govern estudiï una solució en aquest punt conflictiu de l’avinguda de Sant
Bernat Calbó per evitar accidents, atenent les reivindicacions del veïnat de la zona."
Per part de la Sr. Vàzquez ES DONA RESPOSTA al prec.
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Pregunta que formula la Sra. Pozuelo del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS
SOCIALISTES DE CATALUNYA – CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP) en
relació a la seu del Consell Comarcal del Baix Camp.
"El Consell Comarcal del Baix Camp està buscant un nou emplaçament, perquè la seu
actual, situada al carrer del Doctor Ferran, ha quedat petita i poc funcional.
El propi ens ha expressat la seva intenció i necessitat de modernitzar les actuals
instal·lacions que donen servei a prop de 200.000 habitants i que s’han d’encabir en
una superfície d’entre 1.800 i 2.000 metres quadrats.
Tenint en compte que no necessàriament han d’estar a la capital de la comarca i que,
per tant, Reus pot perdre la seu d’aquest organisme.
El grup municipal socialista formula la següent PREGUNTA:

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
23/11/2020

Quines gestions i quines propostes s’han ofert al Consell Comarcal del Baix Camp per
tal que aquest pugui mantenir la seva seu a Reus, la capital de la comarca?"
Per part del Sr. Pellicer ES DONA RESPOSTA a la pregunta.
Prec que formula la Sra. Garcia del GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS DE REUS
(CS) para restablecer la exención de la tasa de ocupación de las terrazas.
"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.
Posteriormente, en el Pleno del 2 de octubre de 2020 desde nuestro Grupo Municipal
volvimos a reiterar mediante un ruego la necesidad de restablecer la exención de la
tasa de ocupación hasta como mínimo el 31 de diciembre de 2020, sin perjuicio de
ulteriores prórrogas. La respuesta por parte del equipo de Gobierno fue la de no
atender el ruego.
Recientemente, en fecha 16 de octubre de 2020 fue publicada la RESOLUCIÓN
SLT/2546/2020, de 15 de octubre, por la que se adoptaban nuevas medidas en materia
de salud pública para la contención del brote epidémico de la pandemia de COVID-19
en el territorio de Cataluña por parte de la Generalitat de Cataluña en las que se
disponía la suspensión de las actividades de restauración en todo tipo de locales y
establecimientos. Se pone de manifiesto que la situación ha empeorado para el sector
de la hostelería y restauración, que 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 necesaria la exención de la tasa de ocupación de vía pública de las
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terrazas como mínimo hasta el próximo año para poder reactivar el sector que tanto
está sufriendo con la crisis.
Por todo ello, el Grupo Municipal de Ciudadanos de Reus formula el siguiente
RUEGO
Único. Instar al equipo de Gobierno que restablezca la exención de la tasa de
ocupación
de vía pública de las terrazas hasta como mínimo el próximo año, sin
perjuicio de ulteriores prórrogas de exención.»
Per part de la Sra. Caballero ES DONA RESPOSTA al prec.
El Sr. Pellicer fa una INTERVENCIÓ per cloure la sessió.
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I, sense més assumptes a tractar s'aixeca la sessió de la qual, com a secretari general,
estenc aquesta acta, amb el vistiplau del Molt Il·lustre Sr. Alcalde.
L’alcalde

El secretari general
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