ESBORRANY ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE REUS
Núm: 12/2020
Caràcter: Ordinària
Data: 20/11/2020
Horari: 10:13h - 16:57h
Lloc: Telemàtica
Hi assisteixen:
Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
16/12/2020

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 (s’incopora a la sessió al moment que es dirà)
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 23 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
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6. Economia i Coneixement. Aprovació de les bases i de la convocatòria per a
l’impuls a la transformació digital de les pimes, cooperatives, autònoms i
professionals.
7. Gestió Econòmica i Pressupostària. Expedient de modificació de crèdits.
Aplicació resta romanent de tresoreria exercici 2019.
8. Intervenció. Aprovació del Pressupost de la Corporació corresponent a l'exercici
2021.
9. Intervenció. Modificació de l'Ordenança fiscal núm. 1 General de Gestió,
Recaptació i inspecció dels tributs i altres ingressos de dret públic Local.
10. Intervenció. Modificació de l'Ordenança Fiscal núm. 3, Ordenança reguladora de
l'Impost sobre Béns Immobles.
11. Intervenció. Modificació de l'Ordenança fiscal núm. 5, reguladora de l'Impost
sobre construccions, instal·lacions i obres.
12. Intervenció. Modificació de l'Ordenança fiscal núm. 15, reguladora de la taxa per
la prestació de serveis urbanístics.
13. Intervenció. Modificació de l'Ordenança fiscal núm. 18, reguladora de la taxa per
utilització o aprofitament del vol, sòl i subsòl de la via pública.
14. Intervenció. Modificació de l'Ordenança núm. 20, reguladora de la taxa per
aprofitament especial o utilització privativa del domini públic a favor d'empreses o
entitats explotadores de serveis de subministraments.
15. Intervenció. Modificació de l'Ordenança núm. 22, reguladora del preu públic de
servei de recollida de residus comercials i industrials assimilables als municipals.
SERVEIS DE TERRITORI I URBANISME
16. Secretaria general. Inici de l'expedient per acreditar la conveniència i
oportunitat de la iniciativa pública municipal per a l'exercici de l'activitat econòmica de
comercialització d'energia elèctrica.
PROPOSTES DELS GRUPS MUNICIPALS
17. Proposta de declaració del GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA
D’UNITAT POPULAR (CUP) per impulsar un model públic i de qualitat a les

Aquest document ha estat signat electrònicament amb data 16/12/2020
L'autenticitat d'aquest document es pot comprovar a https://serveis.reus.cat/cve mitjançant el CVE: 202016928A9B58456B31AAD7A1BE8EAE1A92DCEBCFDC1216140545

residències i en l’atenció a la gent gran.
MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
18. Moció del GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS DE REUS (CS) per impulsar un Pla
de rescat social i econòmic per a les famílies, autònoms, empreses i sectors
associatius, culturals i esportius de Reus davant la crisi del segon rebrot de la COVID19.
19. Moció del GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS DE REUS (CS) referent al
reconeixement social i laboral dels treballadors del Servei d'Atenció Domiciliària de
Reus.
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20. Moció del GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR
(CUP) referent a la lluita contra la violència masclista i la seva afectació per la COVID19.
21. Moció del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA
– CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP) per a millorar l’atenció a les persones
sense sostre.
22. Moció del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA
– CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP) referent a l’eliminació de la viòlencia
vers les dones.
23. Precs i preguntes.
Assumptes sobrevinguts, si s'escau.
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
Les intervencions orals realitzades en aquesta sessió per l’alcalde, regidors
i, en el seu cas, el secretari i l’interventor als diferents punts de l’ordre del
dia assenyalats a l’acta amb "ES PRODUEIX DEBAT" o "INTERVENCIÓ
DE........" o " ES DONA RESPOSTA" estan contingudes en suport digital àudio
autenticat, amb la incorporació de la signatura d’aquesta Secretaria
General. Una vegada aprovat l’esborrany de l’acta d’aquesta sessió, les
esmentades intervencions orals quedaran incorporades automàticament a
l’acta, formant part, d’una manera intrínseca i indissoluble, de l’esmentat
document administratiu, d'acord amb els articles 26, 36, 70.2, 71 i 80.2 de la
Llei 39/2015 d'1 d'octubre sobre procediment administratiu comú de les
administracions públiques, articles 17 i 18 de la Llei 40/2015 d'1 d'octubre
de règim jurídic del sector públic, i l'article 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:
El Sr. Pellicer fa una INTERVENCIÓ per avançar que els punts 7 a 15 de l’ordre del dia
es tractaran de forma conjunta, en un mateix bloc, encara que es votaran de forma
separada.
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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.
L’alcalde 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 23 d’octubre de 2020.
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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 23 d’octubre de 2020 s’aprova per assentiment.
3. Informació de l’Alcaldia.
Amb caràcter previ a informar de l’activitat institucional per part de l’Alcaldia, el Sr.
Pellicer anuncia el pas del Sr. Raul Meléndez Marfil a la situació de regidor no adscrit i
en dona compte en els següents termes:
«El dia 16.11.2020, el regidor, Sr. Raul Meléndez Marfil va formalitzar, davant de la
Secretaria General de l’Ajuntament, una compareixença per tal de manifestar la seva
voluntat de deixar de formar part del grup municipal «Ciudadanos de Reus» (Cs) i
passar a la situació de regidor no adscrit. I del contingut d’aquesta compareixença
se’n va donar trasllat a l’Alcaldia el dia 17.11.2020.
Els articles 25, 72, 74 i 78, entre altres, del Reglament orgànic municipal (ROM)
regulen els drets dels regidors i regidores de l’Ajuntament, els grups municipals, la
composició de les comissions informatives, així com el règim jurídic del regidors no
adscrits.
Els esmentats preceptes del ROM estableixen que els regidors i regidores que no
s’integrin en el grup polític que constitueixi la formació electoral per la qual foren
elegits, o els que durant el seu mandat abandonin el seu grup de procedència,
quedaran automàticament en la situació de regidors o regidores no adscrits.
Igualment el ROM determina, de conformitat amb la legislació de règim local i la
doctrina del Tribunal Constitucional en aquesta matèria, que els regidors i regidores no
adscrits tindran els drets i deures individuals que es regulen en el present Reglament,
així com el de participar amb veu i vot en les diferents Comissions informatives i altres
òrgans municipals complementaris. Els drets econòmics i polítics dels membres no
adscrits no podran ser superiors als que els hagués correspost de romandre en el grup
de procedència i s’exerciran en la forma determinada en aquest Reglament.
Per últim cal tenir present que l’article 74 del ROM estableix que els regidors i
regidores no adscrits quedaran incorporats de forma automàtica a les diferents
Comissions informatives a partir del dia següent d’haver-ne posat en coneixement
fefaent de l’Ajuntament que queden en aquesta situació.
Per tot l’exposat:
PRIMER: Es dona compte del pas a la situació de regidor no adscrit del Sr. Raul
Meléndez Marfill amb efectes des del dia 16.11.2020.
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SEGON: Aquest fet comporta l’aplicació del règim establert al ROM per als regidors no
adscrits amb efectes del dia 16.11.2020 i en especial que l’esmentat regidor resti
incorporat de forma automàtica a partir del dia següent a les diferents Comissions
Informatives de les que ara no formava part, havent el grup municipal de procedència
de designar un regidora o regidora per substituir la seva representació.
TERCER: Atesa la previsió esmentada i que el mateix ROM preveu que les votacions en
les comissions informatives es faran per vot ponderat, en proporció a la
representativitat corporativa del Ple, no és necessària l’adopció de cap acord exprés
per adequar a la nova situació la seva composició i règim de votació.»
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Degut a aquesta nova situació el Sr. Pellicer comunica que això dona lloc al canvi en
l'ordre d’intervenció dels grups municipals que, a partir d'ara, serà el següent (de
menor a major representativitat en el Ple): Primer intervindrà el regidor no adscrit, si
així ho desitja, i seguidament el GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS DE REUS (CS), GRUP
MUNICIPAL ARA REUS (A), GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR
(CUP), GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA–CANDIDATURA
DE PROGRÉS (PSC-CP), GRUP MUNICIPAL ERC (ERC) i finalment el GRUP MUNICIPAL DE
JUNTS PER REUS – JUNTS x Cat (JxR).
L'alcalde continua amb l'informe habitual de l'Alcaldia, tot expressant el condol en
nom 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 el més aviat possible.
Agraeix i reconeix 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.
També vol fer 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, l'alcade informa que actualment es
registra un risc de rebrot de 443 punts, una dada que ens indica la millora de la
situació a la ciutat respecte a dies anteriors, però encara cal fer una crida per a que
els reusencs i les reusenques continuïn actuant amb prudència i segueixin les
instruccions de les autoritats sanitàries.
A continuació el Sr. Pellicer informa de les activitats institucionals més rellevants en
les que ha participat o ha dut a terme l’Alcaldia des del passat Ple Municipal:
- Commemoració del 150è aniversari de Sant Antoni Maria Claret,
Confraria La Verònica a la parròquia de Sant Joan.

Patró de la

- Missa pel 65è aniversari de la Confraria Sant Bernat Calvó a la parròquia Sant Bernat
Calvó.
- Assistència a la sessió constitutiva "Comunitats energètiques Reus i territori: pla pilot
del Barri Sol i Vista".
- Ofrena floral al Cementiri Municipal en motiu de la festivitat de Tot Sants.
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- Visita institucional al president del Consell Comarcal del Baix Camp.
- Recepció a la recent escollida junta directiva de El Círcol a l’Ajuntament.
- Recepció i fotografia amb el col·lectiu "Som Prematurs" com a commemoració del Dia
Internacional del Prematur, davant del Gaudí Centre.
-Signatura de la cessió documental de l’Arxiu de Pere Anguera a l'Arxiu Municipal.
- Inauguració del curs acadèmic 2020-2021 de la Facultat de Medicina i lliurament dels
Premis Sant Lluc 2020 a l’Aula Magna.
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Seguidament el Sr. Pellicer dona la paraula a les regidores Sres. Vilella, García, Váquez,
Llorens, Guaita i Llauradó que fan INTERVENCIÓ per donar lectura del següent
Manifest :
«MANIFEST 25N 2020 PEL DIA INTERNACIONAL
PER A L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA ENVERS LES DONES
Enguany, fa 60 anys que van ser assassinades les germanes Mirabal, tres activistes
polítiques i membres actives de la resistència. En honor a elles es va establir aquesta
data com a Dia internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones. Des
de llavors, no han cessat els esforços de moviments socials, feministes i de tots els
àmbits per a eradicar les violències masclistes. També és cert que ja fa uns anys que
diverses iniciatives populars anuncien que el temps s’ha esgotat per als agressors
masclistes, el #NoEstàsSola, el #Metoo i el #YoSiTeCreo. El repte és enorme: es tracta
de canviar la societat i destruir el poder patriarcal.
És evident que, encara ara, els temps segueixen canviant i que el rebuig social contra
les violències masclistes és cada cop més fort. No hi ha dubte que la defensa dels
drets humans més fonamentals està guanyant, a poc a poc, aquesta partida. Per això,
ens cal no perdre l’horitzó que encara està per arribar mentre tenim en compte el
camí que ja hem caminat.
Cal enfortir l’estratègia i el compromís comú per erradicar totes les formes de
violència masclista. Les que es produeixen en l’àmbit de la parella i exparella o en
l’àmbit familiar, i que durant molts anys s’han considerat un problema privat, però
també aquelles que es produeixen en l’àmbit laboral o social i comunitari, i que han
estat tradicionalment menys visibilitzades, com ara l’assetjament sexual o per raó de
sexe, els matrimonis forçats o el tràfic de nenes i dones amb finalitat d’explotació
sexual o altres.
Sovint, se’ns pregunta “què puc fer jo per a canviar tot allò que no m’agrada?” i,
afortunadament, les persones que s’ho pregunten han pres partit per a erradicar les
violències masclistes. Segurament, mai abans hi havia hagut una implicació tan
extensa i conscient respecte la violència masclista. I és que, els darrers mesos han
estat absolutament durs per a les dones i criatures que viuen en situacions de
violència com, segurament, ho seran els mesos que vindran, mentre duri la pandèmia.
Els agressors adapten la violència obrint esquerdes noves per a seguir avançant,
adaptant-se a les circumstàncies. El confinament ens ha demostrat que, qui volia
exercir el control sobre dones i nenes ho ha tingut més fàcil que mai. De fet, als
agressors els ha calgut emprar molta menys força que l’habitual per a continuar
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mantenint els seus desitjos i privilegis. L’aïllament i l’increment de la violència
psicològica ha estat freqüent en contextos en que s’ha reduït la xarxa social i
l’activitat habitual de les dones per les restriccions de moviments, la reducció de la
interacció social o l’augment del teletreball.
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S’han produït situacions d’assetjament sexual a canvi de recursos econòmics o
allotjament quan les dones han tingut pèrdua d’ingressos i per tant dificultats
econòmiques per a seguir endavant. S’han produït agressions sexuals en entorns d’oci
informals en els que no hi ha persones professionals formades en matèria de
violències sexuals. També en el món virtual, l’increment de les violències en línia està
afectant a moltes dones i nenes fins al punt de posar en risc la seva pròpia vida. Les
ciberviolències, com ara el control o l’assetjament a través d’aplicacions i xarxes
socials o el sexpreading, han pres rellevància en la situació de confinament i han
permès als agressors controlar i assetjar les seves víctimes, dones, joves i nenes,
sense necessitat de conviure amb elles.
Però, quan la violència s’adapta a les noves situacions, també ho fan les formes de
resistir de les seves víctimes. Molts cops tendim a pensar, equivocadament, que les
víctimes són éssers passius i resignats en la seva situació i desconeixem que,
constantment, estan elaborant i readaptant les maneres en les quals es mantenen en
vida. La pandèmia ens ha canviat la vida i, durant un temps, també ens ha tret la vida
pública i moltes d’aquelles coses que ens mantenien a les persones felices i segures.
Hem comprovat que, per a moltes, ser a casa no és sinònim de pau sinó de por i
violència.
Potser, aquest és l’any en el qual hem après més que mai que allò que ens havien
ensenyat no era cert i, contràriament al que crèiem, el lloc més segur per a les dones i
les nenes pot ser el carrer, les places, els llocs on fem vida, mentre que la llar, la
proximitat, allò que ens havien ensenyat com a refugi, pot ser l’espai més perillós per
a nosaltres.
Les cases podrien haver actuat com a búnquer on l’objectiu dels agressors era tenir el
control sobre la víctima, tenir poder sobre ella, si no hagués estat per les múltiples
campanyes socials i institucionals que s’han posat en marxa per posar fre a les
violències.
Quan hem tornat a ocupar els carrers i els nostres llocs, els masclistes han vist que
perdien aquest poder. És per això, que els majors episodis de violències han estat,
precisament, quan s’ha produït el desconfinament.
El nombre de trucades i atencions s’han vist incrementats en xifres tristament
històriques. Des del conjunt d’administracions manifestem el nostre ferm compromís
en seguir treballant per desplegar polítiques públiques per posar fi a totes les
violències masclistes i per garantir l’atenció, la recuperació i la reparació de les
supervivents.
Per això no ens sabem estar de fer un reconeixement a totes aquelles persones que
han superat allò de: “són coses de parella” i han despenjat el telèfon, i a totes les
associacions, entitats i grups feministes del país que han posat sobre la taula
l’emergència de trobar solucions en aquests moments tan difícils. Necessitem, més
que mai, un compromís unitari de la societat i les administracions per a garantir la
vida digna de les dones i les nenes.
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Vivint amb normalitat, els companys i companyes de feina, les amistats, les persones
amb qui compartim activitats diverses… esdevenen vigilants informals del benestar.
Compartim preocupacions, sensacions, observem els canvis i, per això, cuidem. Quan
tot això s’ha vist impedit, ha estat més important que mai que tothom fes un pas
endavant per a denunciar les violències masclistes en tots els seus àmbits i formes.
Ens dirigim a totes aquelles dones que han resistit a la violència i han buscat el
moment idoni per a explicar-ho a terceres persones; també a les que no podien i el
seu veïnat ha alertat sobre la situació que patien, a les que han pogut escapar. Ens
dirigim, sobretot, a les que, en una època tan incerta com la present, encara romanen
a les cases on hi ha el seu victimari.
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Finalment, ens dirigim als homes que esteu en contra d’aquestes violències i sabeu
que un dels vostres amics, familiars, coneguts les exerceixen: és hora que us en feu
responsables i hi intervingueu. Per últim: als agressors, un recordatori: no hi haurà
espai per a la impunitat.
Les violències masclistes només es poden eliminar des de l’arrel, sigues tu també
còmplice en la construcció d’aquest món millor.»
Finalitzada la lectura del manifest, l’alcalde fa una INTERVENCIÓ per informar que la
Junta de Portaveus en sessió tinguda el dia 18.11.2020 va donar suport a aquest
Manifest per unanimitat de tots els grups que hi són representats i que té per tant el
suport de tota la corporació.
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_2020015674 de 06/11/2020 Delegació de la presidència i nomenament de la
vicepresidència al CONSELL MUNICIPAL DE L’HABITATGE
«Atès que per acord del Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada en data 19 de juny
del 2020 es va aprovar la creació del Consell Municipal de l’Habitatge com a òrgan
estable de participació ciutadana i es va aprovar inicialment el seu Reglament de
funcionament, que, després de ser sotmès al tràmit d’informació pública legalment
previst, va esdevenir aprovat amb caràcter definitiu i publicat al Butlletí Oficial de la
Província de Tarragona de data 2 d’octubre del 2020, havent-se produït la seva
entrada en vigor un cop ha transcorregut el termini assenyalat en la seva Disposició
final.
A l’empara de l’article 5.1 del Reglament de funcionament del Consell Municipal de
l’Habitatge, que disposa que la presidència d’aquest òrgan correspondrà a l’alcalde o
alcaldessa de Reus o al regidor o regidora en qui l’alcaldia delegui, i de l’article 6.1 de
la mateixa norma, que estableix que el vicepresident o vicepresidenta del Consell
Municipal de l’Habitatge serà el regidor o la regidora que nomeni l’alcaldia.
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HE RESOLT:
Primer.- Delegar la presidència del Consell Municipal de l’Habitatge en la senyora
Marina Berasategui Canals, regidora delegada d’Urbanisme i Mobilitat, adscrita a
l’Àrea d’Empresa i Ocupació.
Segon.- Nomenar vicepresidenta del Consell Municipal d’Habitatge la senyora Maria
Teresa Pallarès Piqué, regidora delegada de l’Àrea d’Economia i Coneixement i
Habitatge.»
DECRET_2020015853 de 11/11/2020 Constitució
redacció de l’ordenança de Mobilitat Sostenible

de la Comissió encarregada de la
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«Atès que que per decret d’Alcaldia núm. 2020005930 de 27 de maig de 2020 es va
constituir la Comissió especial de Mobilitat Sostenible.
Atès que per decret d’Alcaldia núm. 2020006444 de 2 de juny de 2020 es van
designar els membres que en formarien part.
Atès que per decret d’Alcaldia núm. 2020009468 de 3 de juliol de 2020 es van delegar
les funcions pròpies de la secretaria de la Comissió especial de Mobilitat Sostenible.
Atès que en el si d’aquesta Comissió es va acordar impulsar la redacció d’una
ordenança de Mobilitat Sostenible.
Atès el que disposen l'article 60 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova
el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), en relació al
procediment per a la redacció i aprovació d’ordenances i reglaments locals.
Atès el que disposa l'article 62 del ROAS, pel que fa a la necessitat de designar una
comissió encarregada de la redacció del projecte d’ordenança i la seva composició.
Atès també, que en el si de la Comissió especial de Mobilitat Sostenible és va posar de
manifest la idoneïtat i conveniència de que la Comissió encarregada de la redacció de
l’ordenança de Mobilitat Sostenible estigui integrada pels mateixos membres que
formen part de la Comissió especial esmentada.
Tenint en compte que la composició de l’esmentada Comissió compleix les
determinacions establertes a l’esmentat article 62 del ROAS i atenent als principis de
eficàcia i eficiència, simplificació i racionalitat administrativa que d’acord amb l’article
31 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, han de guiar l’actuació de les administracions
públiques de Catalunya,
HE RESOLT:
PRIMER.- Iniciar els tràmits per a la redacció d’una ordenança municipal de mobilitat
sostenible, establint com a comissió redactora la pròpia Comissió Especial de Mobilitat
Sostenible.
SEGON.- Substanciar una consulta pública prèvia a l’elaboració del projecte
d’ordenança, en la qual s’ha de demanar l’opinió dels subjectes i de les organitzacions
potencialment afectades per la norma futura d’acord amb el que disposa l’article 25
del Reglament municipal de participació ciutadana.
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TERCER.- Notificar aquesta resolució als membres de la comissió.
QUART.- 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.
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"Atès que per diferents acords plenaris s’han designat els membres en diferents
òrgans i organismes de l’Ajuntament i representants de l’Ajuntament en distintes
entitats.
Atès que el Ple de la Corporació en sessió de data 20 de setembre de 2019 va
nomenar els membres del Consell Escolar Municipal.
Vista la proposta del GRUP MUNICIPAL ERC de canvi del seu representant en la
FUNDACIÓ IMFE MAS CARANDELL, FUNDACIÓ PRIVADA.
Vist l’informe de l’Àrea d’Educació que proposa el canvi d’un membre en el Consell
Escolar Municipal.
Vista la proposta del president del Consell Municipal de la Salut.
En conseqüència es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords:
PRIMER. Designar els següents membres i representants en la següent fundació i
òrgans municipals complementaris:
FUNDACIÓ IMFE MAS CARANDELL, FUNDACIÓ PRIVADA
Cessar el Sr. Enric Fogàs Puig en el seu càrrec com a patró de la FUNDACIÓ IMFE MAS
CARANDELL, FUNDACIÓ PRIVADA designat per aquest Ajuntament, agraint-li els serveis
prestats a la fundació.
Designar el Sr. Francisco Lari Carrillo, com a membre en el patronat de la Fundació
IMFE MAS CARANDELL, FUNDACIÓ PRIVADA.
CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL
Cessar la Sra. Antonieta Roig Ricart com a membre del Consell Escolar Municipal, en
representació de la direcció de centres, agraint-li la seva dedicació i esforços vers la
gestió educativa de la ciutat de Reus.
Nomenar la Sra. Maria Elena Prats Castillo, membre del Consell Escolar Municipal, en
representació de la direcció de centres.
CONSELL MUNICIPAL DE SALUT


Una persona representant de cadascuna de les entitats que presten serveis de
salut de caràcter públic a la ciutat:

Aquest document ha estat signat electrònicament amb data 16/12/2020
L'autenticitat d'aquest document es pot comprovar a https://serveis.reus.cat/cve mitjançant el CVE: 202016928A9B58456B31AAD7A1BE8EAE1A92DCEBCFDC1216140545

•


Centre Mèdic Quirúrgic CMQ: Sr. Joan Domènech Calvet, com a representant
suplent i en substitució de la Sra. Sandra Òdena Vallverdú.
Una persona representant de cadascun dels Col·legis Oficials de Tarragona que
vinculats a l’àmbit de salut realitzin activitats a la ciutat de Reus:
 Col·legi de Farmacèutics de Tarragona: Sra. Merçè Estapé Maduell, com a
representant suplent.
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Persona representant de les entitats o associacions ciutadanes registrades i que
centrin la seva activitat principal en l’àmbit de la salut:
 Associació Familiars de malats mentals Dr. Tosquelles: Sra. Carolina Navarrete
Martínez, com a representant titular i en substitució de la Sra. Irene Aguar
Llavall.



Podrà assistir com a convidada per la presidència la persona a títol individual
interessada en l’àmbit de la salut, inscrita al Registre ciutadà de l’Ajuntament de
Reus:
 Sra. Anna M. Pedraza Anguera, en substitució de la Sra. Núria Balsells Pàmies.

SEGON: Comunicar l’adopció d’aquest acord a les persones interessades i a les
Regidories, fundació i òrgans municipals complementaris corresponents."
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per assentiment.
SERVEIS D'HISENDA I SERVEIS GENERALS
6. Economia i Coneixement. Aprovació de les bases i de la convocatòria per
a l’impuls a la transformació digital de les pimes, cooperatives, autònoms i
professionals.
"Atès que l’Ajuntament de Reus està implementant un Pla de Reactivació Econòmica i
Social per afrontar amb més recursos la situació sorgida arran de la pandèmia de la
Covid19, amb un conjunt de mesures de suport adreçades a la ciutadania i al teixit
productiu, entre les quals, un conjunt d’actuacions per potenciar la transformació
digital.
Atès que, en el marc de les actuacions referides s’ha determinat promoure accions per
impulsar la transformació digital de les empreses.
Donat que l’actuació que es proposa està així mateix inclosa dins de les competències
de l'Ajuntament de Reus en el marc de la promoció de la participació dels ciutadans en
l'ús eficient i sostenible de les tecnologies de la informació i de les comunicacions,
d’una banda, i en el suport a la innovació, els sistemes d’informació, i societat del
coneixement d’una altra, competències aquestes últimes assignades a la regidoria
d’Economia, Coneixement i Habitatge, s’han elaborat unes bases de subvencions per
impulsar la transformació digital les pimes, cooperatives, autònoms i professionals que
desenvolupen la seva activitat econòmica a Reus, amb dos línies d’ajuts:
Línia 1: Consultoria per a la Transformació digital.
Línia 2: Implantació de projectes de transformació digital.
Atès que paral·lelament, de forma simultània a l’aprovació d’aquestes bases, es té
previst aprovar la convocatòria d’aquestes subvencions, per tal que es puguin activar
aquests ajuts dins de l’exercici en curs.
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Vist l’esborrany de bases proposades pels serveis tècnics municipals, que consten a
l’expedient.
Vist l'informe emès per la coordinadora tècnica de la regidoria d’Empresa, Ocupació i
Habitatge, en data 10 de novembre de 2020, que concreta els extrems que s’han
d’incloure en les bases així com en la convocatòria que es pretén tramitar de forma
simultània.
Vist l’informe emès per l’Assessoria Jurídica de data 13 de novembre de 2020, pel qual
s’informa favorablement sobre el contingut d’aquesta resolució.
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Vist el que disposen els preceptes aplicables de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions i el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de subvencions, del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, i de l’Ordenança general de
subvencions publicada al Butlletí Oficial de la Província amb data 16/09/2010.
Vist l’article 124 del citat Decret 179/1995, que preveu que les bases per a
l’atorgament de subvencions han de sotmetre’s a informació pública per un termini
mínim de 20 dies, i s’han de publicar al Butlletí Oficial de la Província i al tauler
d’anuncis de la corporació, inserint-se una referència d’aquest anunci al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya.
Vist el que disposa l’article 23 de la llei 38/2003 i l’article 18 de l’ordenança general de
subvencions, que possibilita l’aprovació de les bases i de la convocatòria de forma
simultània.
Atès que de conformitat amb el que disposa l’article 7 de la citada ordenança i l’article
124.3 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals (ROAS), el Ple de la Corporació esdevé l’òrgan
competent per a l’aprovació de les bases específiques que regiran la concessió de les
respectives subvencions, sens perjudici de les competències establertes per la
legislació i les atribuïdes en funció de l’organització municipal existent en cada
moment.
Atès que el Ple de la Corporació, en reunió duta a terme el dia 3 de juliol de 2019,
acordà delegar en la Junta de Govern Local totes les competències que corresponen al
Plenari però que resulten de caràcter delegable, circumstància que es produeix en
relació a les bases que es pretenen aprovar.
Atesa, no obstant, la urgència ja justificada en l’aprovació de les bases, i atès que el
Ple es reunirà de forma prèvia a la Junta de Govern local, circumstància que justifica
l’avocació de la competència per part del Ple per aprovar aquestes bases.
Vist el que disposen l’article 10 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del règim jurídic del
sector públic, i a l’article 9 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya, en relació a l’avocació de
competències.
Per tot l’exposat, es proposa al Ple, previ dictamen de la Comissió Informativa de
Serveis d’Hisenda i de Serveis Generals, l’adopció dels següents acords:
PRIMER. Avocar la competència prèviament delegada a la Junta de Govern local per
adoptar els acords que seguidament es relacionen.
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SEGON. Aprovar les bases reguladores per a l’atorgament de subvencions de
l’ajuntament de Reus per a l’Impuls a la transformació digital de les pimes,
cooperatives, autònoms i professionals, en règim de concurrència competitiva, en els
termes previstos a l’expedient de referència.
TERCER. Sotmetre l’expedient d’aprovació de les bases al tràmit d’informació pública
en la forma reglamentàriament establerta, entenent-se definitivament aprovat en el
cas que en el termini establert per aquest tràmit no es formulin al·legacions ni
reclamacions.
QUART. Instar a l’òrgan competent l’aprovació de la corresponent convocatòria.
Signat electrònicament
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CINQUÈ. Facultar a la regidora delegada de l’Àrea d’Economia, Coneixement i
Habitatge per tal que adopti qualsevol resolució necessària per a l’aplicació efectiva
d’aquestes bases."
Fa una INTERVENCIÓ la Sra. Caballero per exposar aquest tema i ES PRODUEIX DEBAT.
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova amb 21 vots a favor: ((JxR): Sres./Srs. Pellicer,
Vilella, Caelles, Cuerba, Caballero, Monseny; (ERC): Sres./Srs. Llauradó, Recasens,
Flores, Prats, Berasastegui, Subirats, (A): Sr. Rubio i Sra. Vázquez; (PSC-CP): Sres./Srs.
Martín, Martínez, Guaita, Marcos, Pozuelo i Fort, (regidor no adscrit: Sr. Meléndez), 2
vots en contra: (CS): Sra.García i Sr. López i 3 abstencions (CUP): Sres. Llorens,
Fernàndez i Pàmies).
El Sr. Pellicer fa UNA INTERVENCIÓ per informar que els punts de l’ordre del dia 7 a 15
es tractaran conjuntament encara que es votaran de forma separada.
El Sr. Pellicer dona la paraula a la Sra. Caballero que fa una INTERVENCIÓ per exposar
de forma conjunta els punts 7 a 15 de l’ordre del dia i seguidament es PRODUEIX
DEBAT.
La Sra. Pallarés s’incorpora a la sessió just abans de passar a la votació dels punts de
l’ordre del dia 7 a 15.
7. Gestió Econòmica i Pressupostària. Expedient de modificació de crèdits.
Aplicació resta romanent de tresoreria exercici 2019.
"Vist l'expedient tramitat per ordre de la Regidora delegada de l’Àrea d’Hisenda, amb
el que s'adjunta informe de la Intervenció de Fons i atesa la proposta de la Presidència
en la què s'assenyala la necessitat d'efectuar un expedient de modificació de crèdits
en el pressupost de l’Ajuntament de Reus.
Vist que en data 6 d’abril de 2020 la Regidora delegada d’Hisenda de l’Ajuntament de
Reus, per delegació de l’Alcalde, va aprovar per decret número 2020005134 la
liquidació de l’exercici 2019, de la qual se’n donà compte al Ple en la sessió de data 22
de maig de 2020, sent el Romanent de Tresoreria per a despeses generals de la
liquidació de 2019 de 2.767.412,62€.
Vist que l’esmentat decret inclou la incorporació de romanents incorporables (fase AD)
d’incorporació voluntària de l’exercici 2019 al 2020, finançats amb Romanent de
Tresoreria per a despeses generals, per import de 304.584,88€.
Vist que per decret de l’Alcaldia número 2020009899 de data 14 de juliol de 2020
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s’aprova destinar a despesa social la quantitat de 491.845,70€ del Romanent de
Tresoreria per a despeses generals de la liquidació de 2019.
Considerant que la tramitació de l'expedient s'ha realitzat amb subjecció a les
disposicions legals vigents, i vist el que disposa l'art. 133 del ROM.
Per tot l’exposat, es proposa al Ple, previ dictamen de la Comissió Informativa de
Serveis d’Hisenda i de Serveis Generals, l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits en el pressupost de
l’Ajuntament de Reus amb el següent detall:
ALTA DESPESA
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2111
0

011

Hisenda-Deute Públic-Amortització préstecs a
913 llarg termini
1.970.982,04
TOTAL 1.970.982,04

ALTA INGRÉS
9200 8700
0
0

Romanent tresoreria despeses generals

1.970.982,04
TOTAL 1.970.982,04

SEGON.- Exposar al públic, de conformitat amb allò que disposa l’article 169 del RDL
2/2004 de 5 de març pel que s’aprova el Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals,
l'expedient de modificació de crèdits en el pressupost de l’Ajuntament de Reus, per un
termini de quinze dies als efectes del seu examen i presentació de reclamacions,
transcorregut el qual sense que se'n realitzin es considerarà l'expedient definitivament
aprovat."
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova amb 17 vots a favor: ((JxR): Sres./Srs. Pellicer,
Vilella, Pallarès, Caelles, Cuerba, Caballero, Monseny; (ERC): Sres./Srs. Llauradó,
Recasens, Flores, Prats, Berasastegui, Subirats, (A): Sr. Rubio i Sra. Vázquez i (CS):
Sra./Srs. García i López), 9 vots en contra: ((PSC-CP): Sres./Srs. Martín, Martínez,
Guaita, Marcos, Pozuelo i Fort i (CUP): Sres. Llorens, Fernàndez i Pàmies) i 1 abstenció:
(regidor no adscrit: Sr. Meléndez)
8. Intervenció. Aprovació del Pressupost de la Corporació corresponent a
l'exercici 2021.
"La Comissió Informativa de Serveis d’Hisenda i de Serveis Generals, en sessió
celebrada el dia 16 de novembre de 2020 proposa al Ple, l’adopció de l’acord següent:
HISENDA.- Vist l'expedient elaborat en relació al pressupost general per a l'exercici de
2021, en el qual es conté la documentació i s'han seguit els tràmits regulats a la
normativa vigent, segons el que es disposa a l’article 162 i següents del RDL 2/2004, de
5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals i
arts. 112 i següents de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local.
Vista la documentació legal que consta a l’expedient següent:
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A) Memòria de l’Alcaldia
B) Liquidació aprovada del Pressupost de l’exercici 2019
C) Informe de l’Interventor a l’expedient del pressupost
D) Informe econòmic i financer
E) Informe sobre l’avaluació del compliment de l’estabilitat pressupostària
F) Informe sobre la sostenibilitat financera
G) Estat de consolidació dels Pressupostos dels organismes autònoms i dels estats de
previsió de les empreses municipals

H) Estats financers d’ingressos i despeses per a cadascun dels Pressupostos
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integrants del Pressupost general
I) Estat previsional del compte de pèrdues i guanys de les entitats de naturalesa
mercantil
J) Quadre de previsió d’inversions i llur finançament de les societats de naturalesa
mercantil
K) Bases d’execució del Pressupost per a l’exercici 2021
L) Quadre de finançament de les inversions i transferències de capital per a l’exercici
2021
M) Estat del deute (Previsió per a l’exercici 2021)
N) Annex de personal per a l’exercici 2021
O) Plantilla de personal per a l’exercici 2021
P) Annex de convenis sigants amb la Generalitat de Catalunya per a l’exercici de
competències delegades
Q) Annex de Beneficis Fiscals
R) Estructura del Pressupost d’acord amb la SEC-2010, als efectes d’avaluació de
l’estabilitat pressupostària
Amb tots aquests antecedents, es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:>>>>
En conseqüència es proposa l'adopció dels acords següents:
Primer.- Aprovar el Pressupost general de l'Ajuntament de Reus, la Plantilla, l’annex de
personal amb les retribucions que consten a l’expedient tant pel que fa al personal
funcionari, eventual, laboral i càrrecs electes amb dedicació, així com la resta dels
annexes i tota la documentació incorporada a l’expedient, corresponents a l'exercici de
2021.
Segon.- Aprovar el pressupost de l’Ajuntament de Reus per a l'exercici 2021, el
desglossament del qual i resum per capítols és el següent:
INGRESSOS
A)OPERACIONS CORRENTS
Capítol I
Impostos directes
Capítol II
Impostos indirectes
Capítol III
Taxes i altres ingressos
Capítol IV
Transferències corrents
Capítol V
Ingressos patrimonials
B) OPERACIONS DE CAPITAL
Capítol VI
Alienació d’inversions reals
Capítol VII Transferències de capital

55.689.003,27
3.808.074,67
23.362.700,64
29.809.044,11
161.000,00

0,00
0,00
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Capítol VIII
Capítol IX

Actius financers
Passius financers
TOTAL INGRESSOS

1.342.199,96
8.500.000,00
122.672.022,65

DESPESES
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A) OPERACIONS CORRENTS
Capítol I
Remuneracions del personal
Capítol II Compra de béns corrents i de serveis
Capítol III
Despeses financeres
Capítol IV Transferències corrents
Capítol V
Fons de contingència i altres imprevistos
B) OPERACIONS DE CAPITAL
Capítol VI Inversions reals
Capítol VII Transferències de capital
Capítol IX Passius financers
TOTAL DESPESES

39.054.308,74
41.632.327,32
340.000,00
17.124.928,34
1.166.000,00

8.500.000,00
4.274.458,25
10.580.000,00
122.672.022,65

Tercer.- Aprovar el pressupost de l'INSTITUT MUNICIPAL REUS CULTURA i les seves Bases
d'Execució corresponent a l'exercici de 2021 el desglossament del qual i resum per
capítols és el següent :
INGRESSOS
A) OPERACIONS CORRENTS
Capítol III
Taxes i altres ingressos
Capítol IV Transferències corrents
Capítol V Ingressos patrimonials

101.400,00
3.126.097,00
210,00

B) OPERACIONS DE CAPITAL
Capítol VI
Alienació d’inversions reals
Capítol VII Transferències de capital
TOTAL INGRESSOS
DESPESES
A) OPERACIONS CORRENTS
Capítol I
Remuneracions del personal
Capítol II
Compra de béns corrents i de serveis
Capítol IV Transferències corrents
B) OPERACIONS DE CAPITAL
Capítol VI Inversions reals
TOTAL DESPESES

0,00
0,00
3.227.707,00

1.305.861,76
1.748.940,00
167.875,24
5.030,00
3.227.707,00

Quart.- Aprovar de conformitat amb el punt anterior, la plantilla del personal que es
contempla en l'esmentat pressupost.
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Cinquè.- Aprovar el pressupost de l'INSTITUT MUNICIPAL DE FORMACIÓ I EMPRESA i les
seves Bases d'Execució corresponent a l'exercici de 2021, el desglossament del qual i
resum per capítols és el següent :
INGRESSOS
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A) OPERACIONS CORRENTS
Capítol III
Taxes i altres ingressos
Capítol IV Transferències corrents

133.226,39
2.452.742,89

B) OPERACIONS DE CAPITAL
Capítol VII Transferències de Capital
TOTAL INGRESSOS

0,00
2.585.969,28

DESPESES
A) OPERACIONS CORRENTS
Capítol I
Remuneracions del personal
Capítol II
Compra de béns corrents i de serveis
Capítol III
Despeses financeres
Capítol IV Transferències corrents

2.121.685,34
461.633,94
500,00
0,00

B) OPERACIONS DE CAPITAL
Capítol VI Inversions reals
TOTAL DESPESES

2.150,00
2.585.969,28

Sisè.- Aprovar d'acord amb el punt anterior, la plantilla del personal que es contempla en
l'esmentat pressupost.
Setè.- Aprovar el pressupost de l’ AGÈNCIA DE PROMOCIÓ DE CIUTAT “REUS PROMOCIÓ”
i les seves Bases d'Execució, corresponent a l'exercici de 2020 el desglossament del qual
i resum per capítols és el següent :
INGRESSOS
A) OPERACIONS CORRENTS
Capítol III
Taxes i altres ingressos
Capítol IV Transferències corrents
Capítol V Ingressos patrimonials

394.000,00
1.365.000,00
3.375,00

B) OPERACIONS DE CAPITAL
Capítol VII Transferències de Capital
TOTAL INGRESSOS

0,00
1.762.375,00

DESPESES
A) OPERACIONS CORRENTS
Capítol I
Remuneracions del personal
Capítol II
Compra de béns corrents i de serveis
Capítol IV Transferències corrents
B) OPERACIONS DE CAPITAL
Capítol VI Inversions reals
TOTAL DESPESES

504.797,06
1.051.047,94
206.000,00
530,00
1.762.375,00

Vuitè.- Aprovar de conformitat a l'establert en l'apartat anterior, la plantilla de personal
que es contempla en l'esmentat pressupost.
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Novè.- Aprovar els pressupostos de les societats i fundacions municipals i el programa
d’actuació, inversions i finançament, corresponent a l’exercici 2021, segons es relaciona
a continuació:
PRESSUPOST D’EXPLOTACIÓ
Entitats que pertanyen al sector AAPP:
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- Reus Serveis Municipals
Ingressos
Despeses
Beneficis
- SAGESSA, Assistència Sanitària i Social, S.A.
- Reus Transport Públic, S.A.
- Reus Desenvolupament Econòmic, S.A.
- Reus Esport i Lleure, S.A.
- Fundació per a l’Atenció Social
- Fundació per a l’Acció Educativa
- Fundació IMFE Mas Carandell
Societats no financeres
- Reus Mobilitat, S.A.M.
- Centre M.Q. Reus, S.A.
Consorcis dependents de l'Ajuntament de Reus
Consorci del Teatre Fortuny
Consorci del Teatre Bartrina

22.023.656,00
21.724.983,00
298.673,00
2.277.630,00
3.366.031,00
9.037.745,00
3.087.610,00
3.792.730,00
5.491.575,00
579.786,46
8.271.328,00
15.122.789,00
1.011.360,00
498.455,45

Detall de les inversions a portar a terme per part de les societats i fundacions
municipals:
PRESSUPOST DE CAPITAL
Sector Societats no financeres
Reus Mobilitat SAM
Centre MQ Reus

973.000,00
2.185.280,00

Sector Administracions Públiques
Reus Serveis Municipals S.A.
Redessa
SAGESSA,Assistència Sanitària i Social, S.A.
Reus Transport Públic, S.A.
Fundació per a l’Atenció Social
Fundació Educativa i Social

2.050.000,00
177.000,00
20.000,00
140.000,00
35.000,00
11.000,00

Total Pressupost capital societats i fundacions
dependents

5.591.280,00

Desè.- Aprovar la consolidació dels pressupostos de caràcter administratiu i de les
societats dependents, que és la següent :
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INGRESSOS
A)
OPERACIONS CORRENTS
Capítol I
Impostos Directes
Capítol II
Impostos Indirectes
Capítol III
Taxes i altres ingressos
Capítol IV
Transferències corrents
Capítol V
Ingressos patrimonials
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B)
OPERACIONS DE CAPITAL
Capítol VI
Alienació patrimoni
Capítol VII
Transferències de capital
Capítol VIII
Actius financers
Capítol IX
Passius financers
- Altres ingressos no pres. I variació fons de maniobra
TOTAL

743.093,67
0,00
259.740,03
8.500.000,00
10.072.713,34
186.214.423,09

DESPESES

A) OPERACIONS CORRENTS
Capítol I
Capítol II
Capítol III
Capítol IV
Capítol V

54.824.454,27
3.804.551,67
71.520.105,03
32.575.990,19
196.750,89

Despeses personal
Compra de béns corrents i de serveis
Interessos
Transferències corrents
Fons de contingència

B) OPERACIONS DE CAPITAL
Capítol VI
Inversions reals
Capítol VII
Transferències de capital
Capítol VIII
Actius financers
Capítol IX
Passius financers
- Pèrdues immob. i desp. extraordinàries
- Amortitzacions i provisions
- Benefici
TOTAL

62.338.805,90
71.514.685,20
2.521.186,89
8.067.187,77
1.166.000,00
12.049.129,00
4.274.458,25,00
20.000,00
16.751.928,08
0,00
7.473.969,00
37.073,00
186.214.423,09

Onzè.- Aprovar, exclusivament a efectes del càlcul de l’estabilitat pressupostària, regla
de la despesa i sostenibilitat financera, l’estat financer que incorpora les entitats
considerades administracions públiques, que incorpora entitats que no consoliden a
efectes de llei d’hisendes locals, però que s’han de considerar d’acord amb la
classificació exigible en termes de comptabilitat nacional:
INGRESSOS
A) OPERACIONS CORRENTS
Capítol I
Impostos Directes
Capítol II
Impostos Indirectes
Capítol III
Taxes i altres ingressos
Capítol IV
Transferències corrents
Capítol V
Ingressos patrimonials

55.033.554,27
3.804.551,67
56.393.803,33
32.826.718,03
193.735,00
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B) OPERACIONS DE CAPITAL
Capítol VI
Alienació patrimoni
Capítol VII
Transferències de capital
Capítol VIII
Actius financers
Capítol IX
Passius financers
- Altres ingressos no pres. I variació fons de maniobra
TOTAL

743.093,67
0,00
503.260,96
8.500.000,00
11.092.781,10
169.091.497,73

DESPESES
A) OPERACIONS CORRENTS
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Capítol I
Capítol II
Capítol III
Capítol IV
Capítol V

Despeses personal
Compra de béns corrents i de serveis
Interessos
Transferències corrents
Fons de contingència

B) OPERACIONS DE CAPITAL
Capítol VI
Inversions reals
Capítol VII
Transferències de capital
Capítol VIII
Actius financers
Capítol IX
Passius financers
- Pèrdues immob. i desp. extraordinàries
- Amortitzacions i provisions
- Benefici
TOTAL

62.451.131,70
59.611.013,90
2.429.842,00
6.905.126,70
1.166.000,00
10.947.340,00
4.274.458,25
20.000,00
15.223.386,17
0,00
6.026.126,01
37.073,00
169.091.497,73

Dotzè.- Aprovar els Pressupostos inicials del Consorci del Teatre Fortuny i del Consorci del
Teatre Bartrina corresponents a l'exercici 2021:
CONSORCI TEATRE FORTUNY:
INGRESSOS
A) OPERACIONS CORRENTS
Capítol III
Taxes i altres ingressos
Capítol IV Transferències corrents
Capítol V Ingressos patrimonials
TOTAL INGRESSOS
DESPESES
A) OPERACIONS CORRENTS
Capítol I
Remuneracions del personal
Capítol II
Compra de béns corrents i de serveis
Capítol III
Despeses financeres
Capítol IV Transferències corrents
B) OPERACIONS DE CAPITAL
Capítol VI Inversions reals
TOTAL DESPESES

361.355,00
650.000,00
5,00
1.011.360,00

323.947,69
671.812,31
3.000,00
7.600,00
5.000,00
1.011.360,00

CONSORCI TEATRE BARTRINA:
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INGRESSOS
A) OPERACIONS CORRENTS
Capítol III
Taxes i altres ingressos
Capítol IV Transferències corrents
Capítol V Ingressos patrimonials

83.000,00
415.445,45
10,00

B) OPERACIONS DE CAPITAL
Capítol VII Transferències de Capital
TOTAL INGRESSOS

0,00
498.455,45
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A) OPERACIONS CORRENTS
Capítol I
Remuneracions del personal
Capítol II
Compra de béns corrents i de serveis
B) OPERACIONS DE CAPITAL
Capítol VI Inversions reals
TOTAL DESPESES

258.910,07
237.915,38
1.630,00
498.455,45

Tretzè.- Actualitzar en un 0,9%, els imports màxims previstos a l'acord del Ple de 31 de
juliol de 2019 i el topall de les retribucions fixades per l'acord de Ple de 30 de maig de
2014 que afecten al personal d'alta direcció del sector públic que pertany a l'Ajuntament
de Reus, en aplicació de la DA 12ª de la Llei 7/1985, reguladora de les Bases del Règim
Local. Tot això s’aplica sobre els imports actualitzats per acord del Ple de 25 d’octubre de
2020.
Catorzè.- Exposar al públic els esmentats pressupostos per un termini de 15 dies hàbils,
a l'efecte que puguin ser examinats i presentar reclamacions davant el Ple de
conformitat al què disposen els arts. 112.3 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les
bases de règim local i 169 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós
de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals.
Quinzè.- Elevar la present aprovació a definitiva si durant el termini d'exposició al públic
no es presentessin reclamacions."
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; (CUP):
Sres. Llorens, Fernàndez i Pàmies; (CS): Sra./Sr. García i López i (regidor no adscrit: Sr.
Meléndez))
9. Modificació de l'Ordenança Fiscal núm. 1 General de Gestió, de Recaptació
i inspecció dels tributs i altres ingressos de dret públic Local.
"Vist l’expedient de modificació de l’Ordenança fiscal núm 1, Ordenança General de
Gestió, Recaptació I Inspecció dels Tributs i altres ingressos de dret públic Local.
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.
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La Comissió Informativa de Serveis d’Hisenda i de Serveis Generals en sessió de data
16 de novembre de 2020, informa sobre el present assumpte que s’ha de sotmetre a
la consideració del Ple, resultant amb caràcter provisional:
En conseqüència es proposa l'adopció dels acords següents:
Primer. APROVAR la modificació de l’Ordenança fiscal 1,Ordenança general de gestió,
recaptació i inspecció dels tributs i altres ingressos de dret públic local, d’acord amb el
següent detall:
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ORDENANÇA GENERAL NÚM. 1
ORDENANÇA GENERAL DE GESTIÓ, RECAPTACIÓ I INSPECCIÓ
DELS TRIBUTS I ALTRES INGRESSOS DE DRET PÚBLIC LOCAL.
-Es modifica l’art 85.4, relatiu a les garanties, on s’incrementa l’import de 3.000€, a
6.000€ i , que resta redactat de la següent manera:
4. No serà exigible cap tipus de garantia per a les sol·licituds de fraccionament o
d’ajornament quan, en el seu conjunt, l’import total dels deutes d’un mateix deutor
que tinguin la consideració d’ingressos de dret públic no ultrapassi els 6.000 euros i
estiguin en període de pagament voluntari o executiu. A efectes de determinar
l’esmentat import total es tindran en compte tant els deutes als quals es refereix la
pròpia sol·licitud com qualsevol altres del mateix deutor respecte als quals hagi
sol·licitat i no estigui resolt l’ajornament o fraccionament així com l’import dels
venciments pendents d’ingrés dels deutes ajornats o fraccionats, llevat que estiguin
degudament garantits.
Segon. Exposar al tauler d’anuncis de la Corporació el present acord provisional i el
text modificat de l’ordenança esmentada amb l’annex al mateix, durant un termini de
trenta dies hàbils, amb publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la
Província, i en un diari dels de major difusió provincial, a l’efecte que els interessats
puguin examinar l’expedient i presentar les reclamacions que creguin oportunes.
Tercer. Adoptar l’acord definitiu que procedeixi una vegada finalitzat el termini
d’exposició pública i a la vista de les reclamacions presentades, i si aquestes no es
formulessin, entendre definitivament adoptat el present acord fins aleshores
provisional.
Quart. Publicar l’acord definitiu o el provisional elevat automàticament a tal categoria,
així com el text modificat de l’ordenança indicada en el present acord.»
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 i (A): Sr. Rubio i Sra. Vázquez; (PSC-CP):
Sres./Srs. Martín, Martínez, Guaita, Marcos, Pozuelo i Fort; (CS): Sra./Sr. García i López i
(regidor no adscrit: Sr. Meléndez)) i 3 abstencions: (CUP): Sres. Llorens, Fernàndez i
Pàmies.
10. Modificació de l'Ordenança fiscal núm. 3, reguladora de l'Impost sobre
Béns Immobles
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"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 16 De
novembre de 2020 informa sobre el present assumpte que s’ha de sotmetre a la
consideració del Ple, resultant amb caràcter provisional:
Signat electrònicament
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En conseqüència es proposa l'adopció dels acords següents:
Primer. Aprovar la modificació de l’Ordenança fiscal núm. 3 “Reguladora de l’impost
sobre Béns Immobles”, d’acord amb el següent detall:
-Es modifica l’art 7.c), relatiu al tipus de gravamen i quota, que resta redactat de la
forma següent:
C) - S’aplica un recàrrec del 50 per cent de la quota líquida del impost als immobles
d’ús residencial que es trobin desocupats amb caràcter permanent.
El recàrrec es meritarà a 31 de desembre i es liquidarà anualment per l’ajuntament,
un cop constatada la desocupació del immoble en aquesta data, juntament amb l’acte
administratiu pel qual aquesta es declari.
A aquests efectes tindrà la consideració d’immoble desocupat amb caràcter
permanent aquell que romangui desocupat d’acord amb els requisits establerts en la
Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge de la Generalitat de Catalunya.
D’acord amb l’article 3.d) de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge
de la Generalitat de Catalunya, no tindran la condició d’habitatge desocupat sense
causa justificada, els immobles desocupats per trasllat per raons laborals, el canvi de
domicili per una situació de dependència, l'abandonament de l'habitatge en una zona
rural en procés de pèrdua de població i el fet que la propietat de l'habitatge sigui
objecte d'un litigi judicial pendent de resolució.
En tot cas, la declaració municipal com immoble desocupat amb caràcter permanent
exigirà la prèvia audiència del subjecte passiu i l’acreditació per l’ajuntament dels
indicis de desocupació, que s’hauran de donar simultàniament i sense solució de
continuïtat, durant almenys els 2 anys anteriors a la meritació del recàrrec, i que es
fonamentaran en:
- La no inclusió en el padró municipal d’habitants de cap resident que tingui declarat
aquest habitatge com a domicili de residència
- La manca de contracte o pòlissa del servei de subministrament d’aigua potable, o en
cas de disposar, no presentar consums en el període de dos anys de desocupació.
Aquests elements seran apreciats d’ofici per l’Ajuntament, prèvia obtenció de la
informació necessària dels serveis i entitats dependents del municipi, en aplicació de
l’art. 94 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.
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Segon. Exposar al tauler d’anuncis de la Corporació el present acord provisional i el
text modificat de l’ordenança esmentada amb l’annex al mateix, durant un termini de
trenta dies hàbils, amb publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la
Província, i en un diari dels de major difusió provincial, a l’efecte que els interessats
puguin examinar l’expedient i presentar les reclamacions que creguin oportunes.
Tercer. Adoptar l’acord definitiu que procedeixi una vegada finalitzat el termini
d’exposició pública i a la vista de les reclamacions presentades, i si aquestes no es
formulessin, entendre definitivament adoptat el present acord fins aleshores
provisional.
Quart. Publicar l’acord definitiu o el provisional elevat automàticament a tal categoria
així com el text modificat de l’ordenança indicada en el present acord."
Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
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Sotmesa la proposta a votació, s'aprova amb 22 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, (PSCCP): Sres./Srs. Martín, Martínez, Guaita, Marcos, Pozuelo i Fort i (regidor no adscrit: Sr.
Meléndez)), 2 vots en contra (CS): Sra./Sr. García i López i 3 abstencions (CUP): Sres.
Llorens, Fernàndez i Pàmies.
11. Modificació de l'Ordenança fiscal núm. 5, reguladora de l'Impost sobre
construccions, instal·lacions i Obres.
"Vist l’expedient de modificació de l’Ordenança fiscal núm 5, Ordenança 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, en sessió de data
16 de novembre de 2020, informa sobre el present assumpte que s’ha de sotmetre a
la consideració del Ple, resultant amb caràcter provisional:
En conseqüència es proposa l'adopció dels acords següents:
Primer. Aprovar la modificació de l’Ordenança fiscal 5, Ordenança reguladora de,
l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres, d’acord amb el següent detall:
-Es modifica l’art 2: Fet imposable:
1.- L’impost sobre construccions, instal·lacions i obres és un impost indirecte el fet
imposable del qual està constituït per la realització, dins del terme municipal, de
qualsevol construcció, instal·lació o obra per a la qual s'exigeixi obtenció de la
corresponent autorització o llicència d'obres o urbanística, s'hagi obtingut o no
aquesta llicència, o per a la qual s'exigeixi presentació de declaració responsable o
comunicació prèvia, sempre que l'expedició de la llicència o l'activitat de control
correspongui a l'Ajuntament.
2.- Les construccions, instal·lacions o obres a què es refereix l’apartat anterior podran
consistir en:

Aquest document ha estat signat electrònicament amb data 16/12/2020
L'autenticitat d'aquest document es pot comprovar a https://serveis.reus.cat/cve mitjançant el CVE: 202016928A9B58456B31AAD7A1BE8EAE1A92DCEBCFDC1216140545

a) Obres de construcció d’edificacions o instal·lacions de tota mena de nova
planta.
b) Obres d’enderroc.
c) Obres en edificis, tant d’aquelles que modifiquen llur disposició interior com
l’aspecte exterior.
d) Obres de fontaneria i clavegueram.
e) Obres de cementiris.
f) Qualsevol altra construcció, instal·lació i obra que requereixin autorització,
llicència d’obres o urbanística, o bé declaració responsable o comunicació
prèvia.
Es modifica l’Article 7è. Gestió:
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L’impost s’exigirà en règim d’autoliquidació, tal com estableix l’article 103 del Reial
decret legislatiu 2/2004, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, i d’acord amb el següent procediment:
1.- Liquidació provisional. Els subjectes passius estan obligats a autoliquidar la quota
de l’impost, presentant a l’Ajuntament en un termini màxim de 30 dies naturals,
comptats a partir de la data de l’acreditament de l’impost, declaració-liquidació,
segons el model que aquest determini, i que ha de contenir els elements tributaris
imprescindibles per a la liquidació provisional procedent.
La base imposable, que d’acord amb el que es detalla a l’apartat 1 de l’article 5è, és el
pressupost d’execució material de la construcció, instal·lació o obra, en les obres per
edificacions de nova planta i addicions, obres de reforma i rehabilitació, als efectes de
practicar la liquidació provisional de l’impost, es determinarà:
A) Mitjançant el valor previst del cost d’execució material de l’obra, sempre que
aquest sigui superior al resultant d’aplicar la fórmula corresponent descrita en
el següent apartat B), o en cas contrari,
B) Mitjançant el producte del nombre de metres quadrats de superfície construïda
pel valor en euros/m2 assignable a cada grup o, en el cas d’enderrocs, pels
metres cúbics de volum construït pel valor en euros/m 3, segons el detall que
figura per cada supòsit en els apartats següents:
a) Per edificació de nova planta i addicions, obres de reforma i rehabilitació per
un conjunt edificat de més de 2 unitats –habitatges o locals- o 300 m2
construïts, reforma de façanes a vialitat o interiors, reforma de cobertes,
reforma de local unitari i unitats d’habitatges (habitatge en edificis plurifamiliars
– pisos - o edificacions unitàries completes) :
P = Mb x Ct x Cq x Cu x S
essent,
P = Pressupost d’execució material de l’obra, construcció o instal·lació
projectada.
Mb = Mòdul Bàsic
Ct = Coeficient corrector en funció de la tipologia d’edificació
Cq = Coeficient corrector en funció del nivell mitjà d’equipaments i acabats i
tipus d’actuació..
Cu = Coeficient corrector en funció de l’ús de l’edificació o la catalogació.
S = Superfície en m2
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b) Per enderrocs:
P = Mb x Ct x Cq x Cu x Fcv x V
essent,
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P = Pressupost d’execució material de l’obra, construcció o instal·lació
projectada.
Mb = Mòdul Bàsic
Ct = Coeficient corrector en funció de la tipologia d’edificació
Cq = Coeficient corrector en funció del nivell mitjà d’equipaments, acabats i
tipus d’actuació.
Cu = Coeficient corrector en funció de l’ús de l’edificació o la catalogació.
Fcv = Factor corrector per volum
V = Volum en m3
Els diversos coeficients correctors que s’han d’aplicar en funció de la tipologia
d’edificació, del nivell mitjà d’equipaments i acabats, i de l’ús de l’edificació,
figuren en l’annex d’aquesta ordenança.
En els edificis amb diferents usos i qualitats es calcularà el pressupost per a
cadascun d’ells.
En els casos en què l’actuació projectada no fos encabible en cap dels supòsits
que figuren a l’annex, s’estarà al que resulti del pressupost presentat, per
efectuar la liquidació provisional sense menyscapte del que resulti en la
liquidació definitiva.

C) El valor del mòdul bàsic (Mb) és de 490,00 €/m2
En el càlcul de la quota només es podran contemplar aquelles bonificacions que ja
hagin estat concedides per l’Ajuntament, havent d’acompanyar junt a l’imprès
d’autoliquidació, fotocòpia de la documentació acreditativa.
En el cas de no presentar la declaració-liquidació, els tècnics municipals determinaran
la base imposable en base a l’obra a fer, segons el procediment previst per a la
determinació de la liquidació provisional que es regula en aquest article.
El pagament d’aquesta liquidació provisional no comporta cap tipus de presumpció o
acte declaratiu de drets a favor del subjecte passiu.
2.- Liquidació definitiva. Una vegada finalitzada la construcció, instal·lació o obra,
tenint en compte el cost real i efectiu de la mateixa, es practicarà la liquidació
definitiva de l’impost d’acord amb el següent procediment:
El subjecte passiu en finalitzar l’obra, si el cost d’aquesta supera el declarat i
autoliquidat, haurà de presentar durant el termini d’un mes, comptat a partir de
l’acabament de l’obra, una declaració d’autoliquidació complementària, acompanyant
documentació justificativa si ho creu oportú.
Aquesta segona declaració d’autoliquidació serà revisada pels serveis Tècnics
Municipals a l’efecte de practicar la liquidació definitiva, entenent-se que si, en el
termini de dos mesos a partir de la seva presentació, l’Ajuntament no dicta cap
resolució, s’esdevé com a liquidació definitiva de l’impost.
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Si finalitzada l’obra, el subjecte passiu no presenta, dins el termini establert d’un mes,
cap declaració-autoliquidació complementària, l’Ajuntament, a la vista de la
documentació aportada o de qualsevol altra relativa a les construccions, instal·lacions
u obres realitzades, així com el cost real i efectiu de les mateixes que resulti dels
informes emesos pels Serveis Tècnics municipal, podrà:
a) Confirmar la correcció de la liquidació provisional, amb la qual cosa aquesta
esdevindrà definitiva.
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b) Procedir a modificar la base imposable declarada el seu dia amb la liquidació
provisional y realitzar les oportunes comprovacions i regularitzacions practicant la
corresponent liquidació definitiva i exigint del subjecte passiu o reintegrant-li, segons
procedeixi, la quantitat que resulti, sense perjudici de la imposició de les sancions que
siguin aplicables d’acord amb el disposat al capítol II del Títol VI de l’ordenança
general de gestió, recaptació i inspecció dels tributs i preus públics municipals i demés
normativa aplicable.
3.-En aquells casos en què el subjecte passiu no sol·liciti la llicència preceptiva o iniciï
la construcció, instal·lació o obra abans de formular-ne la sol·licitud, l’Ajuntament
podrà d’ofici, practicar la liquidació provisional que correspongui i, al moment oportú,
la definitiva, sense perjudici de l’aplicació del règim sancionador establert segons allò
determinat a l’article 11è. d’aquesta Ordenança Fiscal.
-Es modifica part de l’Annex final:
ANNEX
I.- OBRA DE NOVA PLANTA, ADDICIONS, REFORMA I REHABILITACIÓ TOTAL O PARCIAL
DE COM A MÍNIM 2 UNITATS D’ÚS (PIS O LOCAL) O 300 M 2 CONSTRUÏTS.

...II.- REFORMA EN FAÇANES A VIABILITAT O INTERIORS.
Ct.: Coeficients tipològics:
En edificació aïlllada
En edificació entre mitgeres
En edificació en cantonda o xamfrà

1,00
1,10
1,20

Cq.: Coeficient de Qualitat
Restauració i substitució de l’acabat superfícial
Restauració i substitució de l’acabat superficialamb afectació
d’ornaments decoratius

0,40
0,45

Cu.: Coeficients correctors en funció de l’ús de l’edificació:
Façana no catalogada
Façana amb algun tipus de catalogació

0,20
0,40

NOTA: Cal tenir present la tipologia de façana, el tipus d’actuació vinculada a la
qualitat en tant si és un acabat superficial, de substitució del material d’acabat o una
actuació amb carrega d’ornaments decoratius.
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III.- REFORMA COBERTES.
Ct.: Coeficients tipològics:
En edificació aïlllada
En edificació entre mitgeres
En edificació en cantonda o xamfrà

1,00
1,10
1,20

Cq.: Coeficient de Qualitat
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Sense afectació estructural
Amb afectació estructural

0,40
0,60

Cu.: Coeficients correctors en funció de l’ús de l’edificació:
Coberta no catalogada
Coberta amb algun tipus de catalogació

0,80
1,00

NOTA: Cal tenir present la tipologia de coberta, el tipus d’actuació vinculada a la
qualitat en tant si l’actuació afecta o no a l’estructura de suport de la coberta i al fet si
la coberta està catalogada o forma part d’un edifici catalogat.
IV.- ENDERROCS.
Ct.: Coeficients tipològics:
En edificació aïlllada
En edificació entre mitgeres, en cantonada o xamfrà en zones
urbanístiques que no siguin I Nucli antic; o II Eixamples antics
En edificació entre mitgeres, en
cantonda o xamfrà en zones
urbanístiques que siguin I Nucli antic; o II Eixamples antics

1,00
1,10
1,20

Cq.: Coeficient de Qualitat:
En tots els casos

1,00

Cu.: Coeficients correctors en funció de l’ús de l’edificació:
En tots els casos

1,00

Fcv.: Factor corrector de volum
En edificació aïlllada
En edificació entre mitgeres, en cantonada o xamfrà en zones
urbanístiques que no siguin I Nucli antic; o II Eixamples antics
En edificació entre mitgeres, en
cantonda o xamfrà en zones
urbanístiques que siguin I Nucli antic; o II Eixamples antics

0,05
0,08
0,10
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NOTA: Cal tenir present la tipologia de l’immoble a enderrocar, la situació urbanística
respecte a la ciutat de Reus i el factor de correcció per traspassar la superfície a
enderrocar a volum (aplicació en la formula general).
V.- REFORMA LOCALS
Ct.: Coeficients tipològics:
Intervenció superficial
Intervenció parcial en el local (menys del 50% de la superfície).
Intervencio total (més del 50% de la superfície).

1,00
1,10
1,20
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Cq.: Coeficient de Qualitat
Qualitat baixa
Qualitat mitja
Qualitat alta

0,80
0,90
1,00

Cu.: Coeficients correctors en funció de l’ús de l’edificació:
Magatxems, trasters o similars
Comercial, administratiu

0,20
0,70

NOTA: Cal tenir present: si és una actuació superficial mínima en el local, si és una
intervenció parcial de modificació i reforma del local per adaptar-lo a un nou us o si es
una intervenció total.
Per actuacions puntuals en el local que només afectin una zona concreta del local:
zona lavabos, cuina, sales, etc, sense una afectació de cap altre tipus respecte a la
resta del local, es computarà el càlcul total sobre la superfície de la zona a actuar.
Quan la actuació, sigui de tipus que sigui, afecti a tot el local es tindrà en compte si hi
ha intervenció parcial o total en funció si les obres d’acabat superficial (pintats)
afecten o no a més del 50% de la superfície total. En aquests cassos s’agafarà el
coeficient respecte a la totalitat de la superfície del local.
La qualitat estarà ponderada respecte al tipus d’actuació i als acabats.
Per usos que no estigui contemplats s’agafarà el que tingui més similitud.
VI.- REFORMA UNITATS D’HABITATGE (HABITATGE EN EDIFICIS PLURIFAMILARS -PISOSO EDIFICACIONS UNITÀRIES COMPLETES.
Ct.: Coeficients tipològics:
Intervenció superficial
Intervenció parcial en el pis o edifici unitari destinat a habitatge (menys
del 50% de la superfície)
Intervenció total en el pis o edifici unitari destinat a habitatge (més del
50% de la superfície)

1,00
1,10
1,20

Cq.: Coeficient de Qualitat
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Qualitat baixa
Qualitat mitja
Qualitat alta

0,80
0,90
1,00

Cu.: Coeficients correctors en funció de l’ús de l’edificació:
Tipus pis. Habitatge en edifici plurifamiliar
Tipus duplex. Habitatge aïllat o entre mitgeres

0,50
0,70

NOTA: Cal tenir present: si es una actuació superficial mínima, si es una intervenció
parcial de modificació i reforma de reforma o si és una intervenció total.
Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
16/12/2020

Per actuacions puntuals en la unitat que només afectin una zona concreta del local:
zona lavabos, cuina, sales, etc, sense una afectació de cap altre tipus respecte a la
resta de la unitat, es computarà el càlcul total sobre la superfície de la zona a actuar.
Quan la actuació, sigui de tipus que sigui, afecti a tota la unitat es tindrà en compte si
hi ha intervenció parcial o total en funció si les obres d’acabat superficial (pintats)
afecten o no a més del 50% de la superfície total. En aquests cassos s’agafarà el
coeficient respecte a la totalitat de la superfície la unitat.
La qualitat estarà ponderada respecte al tipus d’actuació i als acabats.
Per a tipologies que no estigui contemplats s’agafarà el que tingui més similitud.
Segon. Exposar al tauler d’anuncis de la Corporació el present acord provisional i el
text modificat de l’ordenança esmentada amb l’annex al mateix, durant un termini de
trenta dies hàbils, amb publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la
Província, i en un diari dels de major difusió provincial, a l’efecte que els interessats
puguin examinar l’expedient i presentar les reclamacions que creguin oportunes.
Tercer. Adoptar l’acord definitiu que procedeixi una vegada finalitzat el termini
d’exposició pública i a la vista de les reclamacions presentades, i si aquestes no es
formulessin, entendre definitivament adoptat el present acord fins aleshores
provisional.
Quart. Publicar l’acord definitiu o el provisional elevat automàticament a tal categoria,
així com el text modificat de l’ordenança indicada en el present acord."
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova amb 22 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, (PSC-CP):
Sres./Srs. Martín, Martínez, Guaita, Marcos, Pozuelo, Fort i (regidor no adscrit: Sr.
Meléndez)) i 5 abstencions: ((CUP): Sres. Llorens, Fernàndez i Pàmies i (CS): Sra./Sr.
García i López)
12. Modificació de l'Ordenança fiscal núm. 15, reguladora de la taxa per la
prestació de serveis urbanístics
"Vist l’expedient de modificació de l’Ordenança fiscal núm 15, Ordenança reguladora
de la taxa per la prestació de serveis urbanístics.
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.
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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 en sessió de data
16 de novembre de 2020, informa sobre el present assumpte que s’ha de sotmetre a
la consideració del Ple, resultant amb caràcter provisional:
En conseqüència es proposa l'adopció dels acords següents:
Primer. Aprovar la modificació de l’Ordenança fiscal 15,Ordenança reguladora de la
taxa per la prestació de serveis urbanístics., d’acord amb el següent detall:
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-Es modifica el 1er paràgraf de l’art 5.1: base imposable, tipus de gravamen i quota
tributària:
1.- La base imposable de la taxa està constituïda pel cost real i efectiu de la
construcció, instal·lació o obra, i s’entén per tal, a aquests efectes, el cost d’execució
material d’aquella. Aquesta base es determinarà en funció dels criteris establerts per a
la liquidació provisional de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres regulat
a l'article 7.1 de l'Ordenança Fiscal número 5, reguladora de l'impost.
- es modifica l’epígraf 1.6 de l’epígraf 1 de l’art 5, que resta redactat de la forma
següent:
Legalització d’obres. La quota serà el resultat d’aplicar un increment d’un 25% a la
quota que correspondria en el cas de sol·licituds d’autorització de llicencia o
comunicació prèvia.
-Es suprimeix el 3er paràgraf de l’ Article 8è. Forma de pagament.
Segon. Exposar al tauler d’anuncis de la Corporació el present acord provisional i el
text modificat de l’ordenança esmentada amb l’annex al mateix, durant un termini de
trenta dies hàbils, amb publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la
Província, i en un diari dels de major difusió provincial, a l’efecte que els interessats
puguin examinar l’expedient i presentar les reclamacions que creguin oportunes.
Tercer. Adoptar l’acord definitiu que procedeixi una vegada finalitzat el termini
d’exposició pública i a la vista de les reclamacions presentades, i si aquestes no es
formulessin, entendre definitivament adoptat el present acord fins aleshores
provisional.
Quart. Publicar l’acord definitiu o el provisional elevat automàticament a tal categoria,
així com el text modificat de l’ordenança indicada en el present acord."
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova amb 22 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, (PSC-CP):
Sres./Srs. Martín, Martínez, Guaita, Marcos, Pozuelo, Fort i (regidor no adscrit: Sr.
Meléndez)) i 5 abstencions: ((CUP): Sres. Llorens, Fernàndez i Pàmies i (CS): Sra./Sr.
García i López)
13. Modificació de l'Ordenança fiscal núm. 18, reguladora de la taxa per
utilització o aprofitament del vol, sòl i subsòl de la via pública.
"Vist l’expedient de modificació de l’Ordenança fiscal núm. 18 reguladora de les taxes
per utilització o aprofitament del vol, sòl i subsòl de la via públic.
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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.
Atès que per acord Plenari de data 22 de maig de 2020 es va modificar l’Ordenança
Fiscal, en el sentit d’afegir una Disposició transitòria segona, i resulta necessari
ampliar el període de temps inicialment previst que era del 16 de març a 30 de
setembre de 2020.
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La Comissió Informativa de Serveis d’Hisenda i de Serveis Generals i Economia, de
data 16 de Novembre de 2020 informa sobre el present assumpte que s’ha de
sotmetre a la consideració del Ple, resultant amb caràcter provisional:
En conseqüència es proposa l'adopció dels acords següents:
Primer. Aprovar la modificació de l’Ordenança fiscal núm. 18 “Reguladora de les taxes
per utilització o aprofitament del vol, sòl i subsòl de la via pública”, d’acord amb el
següent detall:
- La disposició transitòria segona, que resta redactat de la següent manera:
“Durant l’exercici 2020, i exclusivament per als epígrafs 1,2,3,4,8 i 9, no seran
d’aplicació les tarifes contingudes a la present ordenança en el període comprés entre
el 16 de març i 31 de desembre de 2020. Per als períodes impositius de caràcter
anual, s’aplicarà la reducció proporcional al termini d’inaplicació de les tarifes.”
S’afegeix el següent paràgraf: Durant l’exercici de 2020, per a l’epígraf 11 (atraccions,
espectacles, tómboles, casetes de fira i similars, (que inclou els circs) , no seran
d’aplicació les tarifes previstes a la present Ordenança, en el període comprés entre el
16 de març i 31 de desembre de 2020.
Segon. Exposar al tauler d’anuncis de la Corporació el present acord provisional i el
text modificat de l’ordenança esmentada amb l’annex al mateix, durant un termini de
trenta dies hàbils, amb publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la
Província, i en un diari dels de major difusió provincial, a l’efecte que els interessats
puguin examinar l’expedient i presentar les reclamacions que creguin oportunes.
Tercer. Adoptar l’acord definitiu que procedeixi una vegada finalitzat el termini
d’exposició pública i a la vista de les reclamacions presentades, i si aquestes no es
formulessin, entendre definitivament adoptat el present acord fins aleshores
provisional.
Quart. Publicar l’acord definitiu o el provisional elevat automàticament a tal categoria
així com el text modificat de l’ordenança indicada en el present acord."
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,(A): Sr. Rubio i Sra. Vázquez, (PSC-CP):
Sres./Srs. Martín, Martínez, Guaita, Marcos, Pozuelo i Fort, (CS): Sra./Sr. García i López i
(regidor no adscrit: Sr. Meléndez)) i 3 abstencions (CUP): Sres. Llorens, Fernàndez i
Pàmies.
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14. Modificació de l'Ordenança núm. 20, reguladora de la taxa per
aprofitament especial o utilització privativa del domini públic a favor
d'empreses o entitats explotadores de serveis de subministraments.
"Vist l’expedient de modificació de l’Ordenança fiscal núm 20, Ordenança reguladora
de la taxa per aprofitament especial o utilització privativa del domini públic a favor
d’empreses o entitats explotadores de serveis de subministraments.
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.
Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
16/12/2020

La Comissió Informativa de Serveis d’Hisenda i de Serveis Generals en sessió de data
16 de novembre de 2020, informa sobre el present assumpte que s’ha de sotmetre a
la consideració del Ple, resultant amb caràcter provisional:
En conseqüència es proposa l'adopció dels acords següents:
Primer. Aprovar la modificació de l’Ordenança fiscal 20, Ordenança reguladora de la
taxa per aprofitament especial o utilització privativa del domini públic a favor
d’empreses o entitats explotadores de serveis de subministraments, d’acord amb el
següent detall:
-Es suprimeix l’apartat 2 de l’art 3 relatiu al subjecte passiu.
-Article 8è. Règim de declaració i ingrés:
Pel pagament d’aquest taxa s’estableix el règim d’autoliquidació, que tindrà
periodicitat trimestral i comprendrà la totalitat dels ingressos bruts facturats en el
trimestre natural al que es refereixi.
La presentació la declaració autoliquidatòria s’haurà de realitzar dins el termini del
mes següent a la finalització de cada trimestre natural i podrà fer-se, únicament i
exclusiva, a través del sistema establert per l’Ajuntament de Reus a la seva Seu
electrònica.
El cessament o alta en la prestació d'una classe o tipus de subministrament o servei
d'interès general, comporta l'obligació de fer constar aquesta circumstància en
l'autoliquidació del trimestre corresponent.
Les empreses que utilitzin xarxes alienes hauran d’acreditar documentalment la
quantitat satisfeta al propietari de les xarxes per tal de justificar la minoració
d’ingressos a què es refereix l’article 5.2 de la present Ordenança.
-S’afegeix una Disposició Transitòria: El regim de declaració i ingrès autoliquidatori,
previst a l’article 8 d’aquesta ordenança, no entrarà en vigor fins el trimestre natural
següent a aquell en que l’Ajuntament de Reus estableixi l’operativitat del sistema
autoliquidatori a la seu electrònica, fet que es posarà en coneixement del obligats
tributaris mitjançant l’oportuna notificació. Mentre aquest fet no es produeixi,
l'obligació de declaració tributari romandrà inalteralble,tal i com preveu l’ordenança
de 2020.
Segon. Exposar al tauler d’anuncis de la Corporació el present acord provisional i el
text modificat de l’ordenança esmentada amb l’annex al mateix, durant un termini de
trenta dies hàbils, amb publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la
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Província, i en un diari dels de major difusió provincial, a l’efecte que els interessats
puguin examinar l’expedient i presentar les reclamacions que creguin oportunes.
Tercer. Adoptar l’acord definitiu que procedeixi una vegada finalitzat el termini
d’exposició pública i a la vista de les reclamacions presentades, i si aquestes no es
formulessin, entendre definitivament adoptat el present acord fins aleshores
provisional.
Quart. Publicar l’acord definitiu o el provisional elevat automàticament a tal categoria,
així com el text modificat de l’ordenança indicada en el present acord."

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
16/12/2020

Sotmesa la proposta a votació, s'aprova amb 22 vots a favor: ((JxR): Sres./Srs. Pellicer,
Vilella, Pallarès, Caelles, Cuerba, Caballero, Monseny, (ERC): Sres./Srs. Llauradó,
Recasens, Flores, Prats, Berasastegui, Subirats, (A): Sr. Rubio i Sra. Vázquez, (PSC-CP):
Sres./Srs. Martín, Martínez, Guaita, Marcos, Pozuelo, Fort, i (regidor no adscrit: Sr.
Meléndez), 2 abstencions: (CS): Sra./Sr. García i López i 3 vots en contra: (CUP): Sres.
Llorens, Fernàndez i Pàmies.
15. Modificació de l'Ordenança núm. 22, reguladora del preu públic de servei
de recollida de residus comercials i industrials assimilables als municipals.
"Vist l’expedient de modificació de l’Ordenança fiscal núm. 22 reguladora del preu
public pel servei de recollida de residus comercials i industrials assimilables als
municipals i pels serveis especials de neteja, recollida i gestió d’altres residus
municipals singulars o especials.
Vist el què disposa el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, en els seus arts. 15.1, 16 i 17.1.
Vist l’informe emès per l’Interventor municipal, en relació al contingut de l’expedient.
La Comissió Informativa de Serveis d’Hisenda i de Serveis Generals i Economia, de
data 16 de Novembre de 2020 informa sobre el present assumpte que s’ha de
sotmetre a la consideració del Ple, resultant amb caràcter provisional:
En conseqüència es proposa l'adopció dels acords següents:
Primer. Aprovar la modificació de l’Ordenança fiscal núm. 22 reguladora del preu
public pel servei de recollida de residus comercials i industrials assimilables als
municipals i pels serveis especials de neteja, recollida i gestió d’altres residus
municipals singulars o especials, amb el següent detall:
ORDENANÇA NÚMERO 22
PREU PÚBLIC PEL SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS COMERCIALS I INDUSTRIALS
ASSIMILABLES ALS MUNICIPIS I PELS SERVEIS ESPECIALS DE NETEJA, RECOLLIDA I
GESTIÓ D’ALTRES RESIDUS MUNICIPALS SINGULARS O ESPECIALS
S’afegeix una Disposició Transitòria:
“Durant l’exercici 2020, i exclusivament per als epígrafs 9 (establiments d’espectacles,
sales de joc i establiments recreatius) i 14 (establiments de restauració), no seran
d’aplicació les tarifes contingudes a la present ordenança en el període comprés entre
l’1 d’octubre i 31 de desembre de 2020. Per als períodes impositius de caràcter anual,
s’aplicarà la reducció proporcional al termini d’inaplicació de les tarifes.”
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En relació a la resta d'epígrafs en cas que es produeixi en el període compres entre l’1
d’octubre i 31 de desembre de 2020, un tancament de l’activitat per que resulti
administrativament imposat amb caràcter obligatori, s’estableix una reducció del
pagament de les tarifes contingudes a la present ordenança proporcional al període de
tancament administratiu. Aquestes reduccions s’aplicaran a sol·licitud de l’interessat,
sempre que es pugui acreditar el tancament de l’activitat.
Segon. Exposar al tauler d’anuncis de la Corporació el present acord provisional i el
text modificat de l’ordenança esmentada amb l’annex al mateix, durant un termini de
trenta dies hàbils, amb publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la
Província, i en un diari dels de major difusió provincial, a l’efecte que els interessats
puguin examinar l’expedient i presentar les reclamacions que creguin oportunes.
Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
16/12/2020

Tercer. Adoptar l’acord definitiu que procedeixi una vegada finalitzat el termini
d’exposició pública i a la vista de les reclamacions presentades, i si aquestes no es
formulessin, entendre definitivament adoptat el present acord fins aleshores
provisional.
Quart. Publicar l’acord definitiu o el provisional elevat automàticament a tal categoria,
així com el text modificat de l’ordenança indicada en el present acord."
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, (A): Sr. Rubio i Sra. Vázquez, (PSC-CP):
Sres./Srs. Martín, Martínez, Guaita, Marcos, Pozuelo i Fort, (CS): Sra./Sr. García i López i
(regidor no adscrit: Sr. Meléndez)) i 3 vots en contra: (CUP): Sres. Llorens, Fernàndez i
Pàmies.
SERVEIS DE TERRITORI I URBANISME
16. Secretaria general. Inici de l'expedient per acreditar la conveniència i
oportunitat de la iniciativa pública municipal per a l'exercici de l'activitat
econòmica de comercialització d'energia elèctrica.
"El Ple de l’Ajuntament de Reus va aprovar en la seva sessió de 29 de novembre de
2019 el Pla d’Acció Municipal (2019-2023) que planifica l’acció de govern municipal al
llarg del mandat de manera transversal, definint i ordenant els objectius que es volen
impulsar i les accions que es duran a terme per aconseguir-los.
En l’àmbit del Medi Ambient i la Sostenibilitat, el Pla d’Acció Municipal contempla com
a objectiu 2.6.01 «Avançar cap a una ciutat més sostenible i eficient». I dins d’aquest
objectiu es concreta com a acció a desenvolupar: «2.6.1.4. Analitzar la viabilitat de la
creació d’una empresa elèctrica pública».
L’article 86 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, així
com l’article 243 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
(Decret legislatiu 2/2003, 28 d’abril), disposen que els ens locals, mitjançant expedient
acreditatiu de la conveniència i oportunitat de la mesura, podran exercir la iniciativa
pública per a l'exercici d'activitats econòmiques, sempre que resti garantit el
compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i estabilitat financera en
l’exercici de les seves competències.
El contingut de l’esmentat expedient es troba regulat amb caràcter bàsic a l'article 97
del Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local (RDL
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781/1986, de 18 d’abril), i desenvolupat a l’article 142 i següents del Decret 179/1995,
de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens
locals, que estableixen que la tramitació de l’expedient s’ha d’ajustar al procediment
següent:
a) Acord inicial del ple de la corporació, en el qual s’ha de designar també una
comissió d’estudi integrada de forma paritària per membres de la corporació i
personal tècnic degudament qualificat.
b) Redacció de la memòria justificativa per l’esmentada comissió, que haurà
d’analitzar els aspectes socials, jurídics, tècnics i financers de l'activitat econòmica de
què es tracti, i en la qual s’haurà de determinar també la forma de gestió, entre les
previstes legalment.
Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
16/12/2020

c) Presa en consideració de la memòria pel ple, si resulta degudament justificada, i
sotmetiment a informació pública.
d) Aprovació final de l’expedient pel ple.
Per tot l’exposat i previ dictamen de la Comissió informativa dels Serveis de Territori i
Urbanisme, es proposa al ple de la Corporació l'adopció dels següents ACORDS:
PRIMER: Aprovar l'inici de l’expedient per acreditar la conveniència i oportunitat de la
iniciativa pública municipal per a l’exercici de l'activitat econòmica de comercialització
d’energia elèctrica.
SEGON: Nomenar i constituir una Comissió d'Estudi integrada pels següents regidors i
regidores, Daniel Rubio Angosto, regidor de Recursos Humans i Medi Ambient, M. Luz
Caballero Gabás, regidora d’Hisenda, Marina Berasategui Canals, regidora
d’Urbanisme i Mobilitat, i pels tècnics municipals, Ramon Castellví Andreu, cap del
Serveis municipals de Medi Ambient, Joan Carles Ferraté i Meseguer, director de la
Divisió Aigües de Reus de l’empresa municipal Reus Serveis Municipals, S.A., Núria
Sicart Barceló, tècnica superior de l’empresa municipal Reus Serveis Municipals, S.A..
La presidència de la Comissió correspondrà al Regidor delegat de Recursos Humans i
Medi Ambient, i la secretaria, amb veu i sense vot, al Secretari General de la
Corporació o qui legalment el substitueixi.
La Comissió podrà comptar amb l’assessorament o col·laboració dels personal tècnic
municipal que consideri necessari. Així mateix es podrà sol·licitar l'assessorament
extern qualificat que es consideri convenient.
TERCER: Disposar que la Comissió d'Estudi, en el termini màxim de 3 mesos,
procedeixi a elaborar la Memòria de l’esmentat expedient i pel seu president es
presenti a aquest Ple Municipal per a la seva presa en consideració."
El Sr. Rubio 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, 9
abstencions: ((PSC-CP): Sres./Srs. Martín, Martínez, Guaita, Marcos, Pozuelo i Fort,
(CS): Sra./Sr. García i López i (regidor no adscrit: Sr. Meléndez)) i 3 vots en contra:
(CUP): Sres. Llorens, Fernàndez i Pàmies.
A les 13:00 h la presidència estableix un recés en la sessió que es reinicia a les 13:17 h
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amb el següent punt de l’ordre del dia:
PROPOSTES DELS GRUPS MUNICIPALS
17. Proposta de declaració del GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA
D’UNITAT POPULAR (CUP) per impulsar un model públic i de qualitat a les
residències i en l’atenció a la gent gran.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
16/12/2020

"En els darrers mesos més de 4.084 persones grans han mort per la COVID-19 a les
residències catalanes i s’han detectat més de 32.000 casos sospitosos d’estar
contagiades entre les treballadores i persones usuàries. La nefasta gestió i les
múltiples denúncies presentades al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies,
han acabat forçant que el Departament de Salut del Govern de la Generalitat de
Catalunya intervingués diverses residències de gent gran, les quals es trobaven en
mans d’empreses privades.
Actualment, de les gairebé 65.000 places de residències de gent gran més d’un 50%
d’aquestes són gestionades per empreses privades. Només un 17% de les places en
residències és de titularitat pública. Mentre això sigui així, serà inevitable que hi hagi
qui fa negoci amb el dret a envellir dignament. Cal, per tant, posar a debat i treballar
per un model de gestió i titularitat públic de les residències i per això des del Grup
Parlamentari de la CUP s’ha impulsat la Comissió d’investigació sobre les residències
de gent gran.
És evident que als nostres pobles i ciutats tenim un dèficit de places en residències
per la gent gran i que és necessari crear nous equipaments per poder donar resposta
a la demanda creixent d’aquest tipus de servei i així acabar amb les llistes d’espera.
Ara bé, aquest servei essencial s’hauria de poder garantir mitjançant una prestació
directa de l’administració pública. Aquesta, és la única manera de poder fiscalitzar
correctament la qualitat del servei i garantir unes condicions laborals dignes per les
treballadores dels centres.
El canvi de model requereix que les residències privades han de passar, sense cap
compensació, a ser part d’una xarxa de residències públiques i d’accés universal. Per
tal d’assolir aquest objectiu, des de les entitats locals es pot començar a capgirar la
situació no perpetuant un sistema que s’ha evidenciat obsolet.
És per aquests motius que el Grup Municipal de la CUP presenta al ple de l’Ajuntament
de Reus l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Que l’Ajuntament de Reus insti al govern de la Generalitat a internalitzar la
gestió de la totes les Residències de gent gran i Centres Residencials per a persones
amb discapacitat de titularitat pública.
SEGON.- Que l’Ajuntament insti al govern de la la Generalitat a la no renovació de
concessions a residències de titularitat pública i de gestió privada.
TERCER.- Que l’Ajuntament de Reus insti al govern de la Generalitat a avançar tan
aviat com sigui possible cap a un model de gestió 100% pública de les Residències de
gent gran i Centres residencials per a persones amb discapacitat garantint unes
condicions laborals dignes de les treballadores i un servei de qualitat que respecti el
dret a envellir dignament.
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QUART.- Que l’Ajuntament de Reus insti al govern de la Generalitat -fins que no es faci
efectiu el procés d’internalització a les Residències de gent gran a incrementar les
tarifes i mòduls per tal que el salari mínim dels treballadors i les treballadors siguin
1200 € bruts/catorze mesades.
CINQUÈ.- Traslladar tots aquests acords a la Generalitat de Catalunya."
Fa una INTERVENCIÓ la Sra. Llorens per exposar la Moció i ES PRODUEIX DEBAT.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
16/12/2020

Sotmesa la proposta a votació, es rebutja amb 3 vots a favor: (CUP): Sres. Llorens,
Fernàndez i Pàmies, 23 vots en contra: ((JxR): Sres./Srs. Pellicer, Vilella, Pallarès,
Caelles, Cuerba, Caballero, Monseny; (ERC): Sres./Srs. Llauradó, Recasens, Flores,
Prats, Berasastegui, Subirats, (A): Sr. Rubio i Sra. Vázquez, (PSC-CP): Sres./Srs. Martín,
Martínez, Guaita, Marcos, Pozuelo i Fort i (CS): Sra./Sr. García i López) i 1 abstenció:
(regidor no adscrit: Sr. Meléndez)
MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
18. Moció del GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS DE REUS (CS) per impulsar un
Pla de rescat social i econòmic per a les famílies, autònoms, empreses i
sectors associatius, culturals i esportius de Reus davant la crisi del segon
rebrot de la COVID-19.
L'alcalde anuncia que en relació a aquest punt de l'ordre del dia hi ha una
esmena presentada pels grups municipals de 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.
"Desde inicios del año 2020, la situación provocada por la pandemia del COVID-19
está teniendo graves efectos sanitarios, sociales y económicos con un impacto muy
fuerte en nuestro municipio.
La situación en España arroja datos comparativos con otros países de la zona euro
especialmente preocupantes, tanto en términos sanitarios como en términos
macroeconómicos, lo que indica que las medidas adoptadas deben intensificarse en
todos los ámbitos y en todas las administraciones.
Desde la administración local también hay que llevar a cabo todas las acciones que
sean necesarias para atender las necesidades de las familias y los sectores
productivos, deportivos, culturales y asociativos del municipio. Las medidas no pueden
aplicarse de forma parcial o propagandística y debemos concienciarnos de que la
situación ante el segundo rebrote revierte de una gravedad, que sumada a los
nefastos efectos provocados por el primer rebrote exige poner todos los recursos al
alcance de la administración, priorizando el rescate social y económico frente a
cualquier otro gasto no prioritario en estos momentos.
Probablemente, la situación actual sea la más delicada que enfrenta nuestro municipio
en muchas décadas y, no actuar, actuar tarde o actuar de forma errónea está
teniendo como efecto la desaparición de muchas empresas y negocios de nuestra
ciudad y la ruina económica para muchas familias. Es urgente y necesario reforzar las
ayudas directas y la atención social y elaborar un plan para exonerar del pago de
tasas, impuestos y tributos municipales a aquellos que no tienen ingresos o no pueden
hacer frente a ellos.
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Debemos lanzar un mensaje claro a la ciudadanía de que desde nuestro Ayuntamiento
se actúa y se está al lado de la ciudadanía y, hacerlo de forma unánime, transversal e
impulsando también la reclamación de más recursos a todas las administraciones
supramunicipales. Contando también con los recursos que están pendientes de
aplicación, tales como la utilización de los remanentes y superávits municipales
acumulados durante los últimos años, así como la devolución al municipio de la deuda
que tiene la Generalitat de Cataluña, y que pertenecen al conjunto de la ciudadanía de
Reus.
Por todo lo anterior, el Grupo Municipal de Ciudadanos de Reus propone adoptar los
siguientes
ACUERDOS:
Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
16/12/2020

Primero. Una vez ejecutado en su totalidad el actual Plan de Reactivación económica y
social de la ciudad de Reus y se haya desplegado el plan de desescalada de la
Generalitat, convocar nuevamente la Mesa de la Cimera de agentes sociales y
económicos para valorar la elaboración de una nueva edición del Plan de Reactivación
económica y social de la ciudad de Reus para las familias, empresas, entidades,
sectores culturales y deportivos de Reus que puedan dar cobertura a nuevos rebrotes
del Covid19, con el objeto de dar apoyo a los afectados por esta situación y que
pudiera incluir las siguientes líneas de actuación, algunas ya previstas en el actual
plan, como son:
-Liberar a aquellos sectores económicos y productivos que han visto restringida su
actividad de forma total o parcial del pago de todas aquellas tasas, tributos e
impuestos municipales en la parte correspondiente al año 2020, dentro del RDL
2/2004 del texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales.
- De las conclusiones de la Mesa de la Cimera estudiar la dotación de una partida
presupuestaria de ayudas a fondo perdido, mediante líneas similares a las que se han
desarrollado, dirigidas a aquellas empresas y familias que han visto afectada su
situación económica en el segundo rebrote y una partida presupuestaria especial de
ayudas a aquellos sectores económicos que están en situación de quiebra o
planteando el cierre por no poder hacer frente a los pagos derivados de su actividad y
que se han visto perjudicados desde el inicio de la pandemia.
- Continuar con el plan de priorización del gasto público que entre sus objetivos tenga
el eliminar o reducir drásticamente todas aquellas partidas de gasto superfluo o
contrataciones que no atienden a políticas públicas básicas, así como analizar el
estado de proyectos municipales que se vayan a sufragar con recursos propios y
cancelar o posponer aquellos que no sean urgentes, con el objetivo de liberar recursos
para destinarlos a cubrir las necesidades de los sectores afectados.
Segundo. Elaborar un informe de la situación del municipio en lo relativo a la
planificación de recursos necesarios para atender de forma diligente las necesidades
derivadas de la pandemia y elevarlo nuevamente a otras administraciones para
solicitar fondos económicos que permitan complementar las inversiones que se
realicen en Reus, tal como se ha llevado a cabo mediante la petición de ayudas o
subvenciones a la Diputación de Tarragona o al Servicio Público de Ocupación de
Cataluña.
Tercero. Contemplar la adecuada financiación durante la vigencia del Presupuesto para
el año 2021 para hacer frente a aquellos planes de choque que se puedan elaborar
para hacer frente a la crisis social y económica derivada de la pandemia del COVID-19.
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Cuarto. Instar al Gobierno de España a facilitar que los ayuntamientos puedan utilizar
la totalidad de los remanentes y superávits acumulados durante estos últimos años
para hacer frente a la actual crisis social y económica derivada de la pandemia del
COVID-19.
Quinto. Velar por que la Generalitat de Cataluña realice el pago relativo al contrato
programa del Departamento de Trebajo Asuntos Sociales y Familias dentro del plazo
previsto, para poder hacer frente con mayores recursos a la crisis social y económica
derivada de la pandemia del COVID-19.
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Sexto. Trasladar estos acuerdos a todas las entidades y asociaciones del municipio, al
Govern de la Generalitat de Cataluña, a los grupos parlamentarios del Parlament de
Cataluña, al Gobierno de España y a los grupos parlamentarios del Congreso de los
Diputados.»
Fa una INTERVENCIÓ la Sra. Garcia per explicar la Moció. L’alcalde dona la paraula a la
Sra. Llauradò que fa una INTERVENCIÓ per exposar l’esmena 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, (A): Sr. Rubio i Sra. Vázquez, (PSC-CP):
Sres./Srs. Martín, Martínez, Guaita, Marcos, Pozuelo i Fort, (CS): Sra./Sr. García i López i
(regidor no adscrit: Sr. Meléndez)) i 3 vots en contra: (CUP): Sres. Llorens, Fernàndez i
Pàmies.
19. Moció del GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS DE REUS (CS) referent al
reconeixement social i laboral dels treballadors del Servei d'Atenció
Domiciliària de Reus.
“La crisis del COVID19 está afectando de forma muy directa a muchos sectores,
amenazando incluso la supervivencia de muchos de ellos debido a que el desempeño
de la actividad no es posible como consecuencia de las medidas sanitarias y de
distanciamiento social que se están llevando a cabo.
Los servicios sociales son el conjunto de intervenciones que tienen como objetivo
garantizar las necesidades básicas de los ciudadanos, manteniendo su autonomía
personal y promoviendo el desarrollo de las capacidades personales en un marco de
respeto por la dignidad de las personas.
Los ayuntamientos como administración más cercana al ciudadano a través del
Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) dependiente de los Servicios Sociales Municipales
han tenido que reorganizarse manteniendo unos servicios básicos esenciales a la
población más vulnerable, extremando las medidas generales de prevención y
actuación recomendadas por las Consejerías de Salud y Bienestar Social de la
Generalitat de Cataluña, adoptando nuevas medidas e incrementando las ya
existentes.
Hay que tener en cuenta que debido a la pandemia generada por el COVID-19 y la
crisis económica y sanitaria que llevamos arrastrando desde hace más de 7 meses sin
vislumbrar atisbos de mejora en futuro cercano vemos cómo la presión asistencial va
en aumento y que es el colectivo de trabajadores que conforman el Servicio de Ayuda
Domiciliaria (SAD) quién está prestando este servicio esencial de forma presencial
desde el primer momento de la declaración del estado de alarma, realizando dichos
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servicios en los domicilios dirigidos a personas dependientes y vulnerables. Los
destinatarios principales del servicio son en especial personas mayores que viven
solas o personas con discapacidad.
Los trabajadores del SAD han seguido prestando el servicio directo desde los
ayuntamientos con una gran implicación que ha generado un gran desgaste físico y
emocional, con miedo por enfrentarse a lo desconocido y con pocos medios para
defenderse y protegerse, junto con la angustia generada por el desasosiego de
contagiar a los usuarios, a sus familiares y a ellos mismos.
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Desde las administraciones públicas a veces se llega incluso a invisibilizar su trabajo
por lo que es necesario que la propia administración y el conjunto de la sociedad
reconozca el trabajo ingente llevado a cabo por este colectivo y que repercute
directamente a los colectivos más vulnerables.
El Govern de la Generalitat ha publicado mediante Resolución TSF/2193/2020, de 9 de
septiembre, aprobó la convocatoria de ayuda directa a favor de los trabajadores de los
centros proveedores de servicios sociales de carácter residencial con financiación total
o parcialmente pública, prevista en la Disposición Adicional Segunda del Decreto ley
24/2020, de 16 de junio, de medidas extraordinarias en materia de personal.
Además, el Decreto ley de gratificaciones extraordinarias con motivo de la pandemia
generada por el Covid-19 recoge que se recompensará el esfuerzo y las horas extras
realizadas por el personal sanitario y también incluirá una paga para las personas
trabajadoras de las residencias de ancianos y de personas con discapacidad. La
cuantía de la ayuda extraordinaria será según categoría profesional, de pago único, de
acuerdo con el artículo 2.2 del Decreto ley 24/2020, de 16 de junio.
Hay que tener en cuenta que el Govern de la Generalitat ha excluido de esta
gratificación extraordinaria al personal de limpieza, cocina y lavandería, que
indudablemente han asumido, como el resto de personal que van a ser gratificados,
verdaderos riesgos durante la pandemia con gran dedicación y esfuerzo físico y
psicológico.
La labor de este personal también ha tenido especial relevancia debido a las fuertes
medidas de higiene y desinfección necesarias durante la crisis del COVID-19 y por lo
tanto debe ser también recompensada por el Govern de la Generalitat, ampliando esa
gratificación extraordinaria al personal de limpieza, cocina y lavandería, evitando así
que haya trabajadores del sector de primera y de segunda, cosa que ocurriría si el
Govern de la Generalitat no modificase esta resolución.
Los profesionales de las residencias, y especialmente durante la pandemia, han
trabajado en equipo, cada uno desde sus funciones principales, pero con un sistema
solidario y de puentes y ayudas mutuas conformando un “todo” asistencial con la
necesaria dosis de polivalencia en todos los profesionales.
Por todo lo anterior, el Grupo Municipal de Ciudadanos de Reus propone adoptar los
siguientes
ACUERDOS:
Primero. Instar al Pleno del Ayuntamiento al reconocimiento social y laboral de los
trabajadores del Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) que atienden a las personas
consideradas colectivos vulnerables en el municipio, así como reafirmar la importancia
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y la esencial labor que lleva a cabo todo el personal que conforma el SAD del
municipio de Reus.
Segundo. Instar al Ayuntamiento a reforzar la supervisión y el control de la calidad del
Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) para garantizar la calidad que presta y la
situación actual de los servicios realizados.
Tercero. Instar al Ayuntamiento de Reus a velar con las competencias municipales que
posee para garantizar el cumplimiento de la normativa de la salud laboral, la
formación y los derechos laborales de este colectivo.
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Jaume Renyer Alimbau
16/12/2020

Cuarto. Instar al Ayuntamiento de Reus a mantener, mientras dure la pandemia y la
crisis social y económica, el aumento de los recursos económicos dirigidos a atender
las necesidades de los usuarios de servicios sociales como puede ser el refuerzo de la
teleasistencia, y mantenerlo.
Quinto. Dotar de los medios técnicos para mejorar los convenios y contratos del sector
que garanticen los derechos laborales de los trabajadores así como la prestación de
servicios.
Sexto. Dotar de las medidas necesarias tanto a nivel técnico como económico para
poder atender y cobrir los servicios del Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) a la
hora de adecuarse a las nuevas necesidades generadas por la pandemia generada por
el COVID19.
Séptimo. Coordinar junto con el Govern de la Generalitat de Cataluña y el
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies el blindaje de los derechos laborales
contra la precarización laboral del personal del Servicio de Atención Domiciliaria
(SAD).
Octavo. Instar a la coordinación con el Govern de la Generalitat de Cataluña para
hacer extensiva la gratificación extraordinaria que recibirán los profesionales de las
residencias por su trabajo prestado atención a las personas mayores durante la crisis
de la Covid-19 a los trabajadores del Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) del
municipio de Reus.
Noveno. Instar al Gobierno de la Generalitat de Cataluña a cumplir con el punto 151
de la Resolución 911/XII del Parlamento de Cataluña, sobre la orientación política
general del Gobierno a fin de modificar urgentemente la RESOLUCIÓN TSF/2193/2020,
de 9 de septiembre, mediante la que se aprueba la convocatoria de ayuda directa en
favor de las personas trabajadoras de los centros proveedores de servicios sociales de
carácter residencial, extendiendo la gratificación extraordinaria al personal de
limpieza, cocina y lavandería de los centros proveedores de servicios sociales de
carácter residencial.
Décimo. Instar al Gobierno de la Generalitat de Cataluña a cumplir con el punto 63 de
la Resolución 849/XII del Parlamento de Cataluña, sobre la gestión de las residencias
para gente mayor y para personas con discapacidad durante la pandemia de Covid-19
a fin de:
a) Tener en cuenta a todos los trabajadores de la atención a la dependencia en
relación a la gratificación extraordinaria que recibirán los profesionales que,
durante la crisis de la Covid-19, han prestado atención a la gente mayor,
independientemente de la titularidad de la gestión.
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b) Impulsar, en colaboración con los ayuntamientos, la extensión de la
gratificación extraordinaria que recibirán los profesionales que, durante la crisis
de la COVID-19, han prestado atención a la gente mayor, a los trabajadores de
los Servicios de Atención Domiciliaria (SAD)."
El Sr. López fa una INTERVENCIÓ per explicar la Moció i ES PRODUEIX DEBAT.
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per unanimitat.
20. Moció del GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR
(CUP) referent a la lluita contra la violència masclista i la seva afectació per
la COVID-19.
Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
16/12/2020

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.
«En aquest darrers mesos s’ha parlat molt de la COVID 19 però massa poc de les
conseqüències que tindrà per a les dones. Per exemple, només en el període que va
del 16 de març al 30 d’abril, a Catalunya es van incrementar un 88% les trucades per
violència masclista.
Una de les raons més evidents d’aquest augment és l’aïllament social que suposa el
confinament. Quan es planteja aquesta mesura no es té en compte que això implica
conviure únicament amb els nostres agressors i agreujar encara més les situacions de
violència que podem patir. La possibilitat de mantenir una xarxa de relacions socials i
un teixit amb la comunitat són sovint l’única possibilitat de poder escapar d’aquestes
situacions. A més, l’ús del telèfon o les xarxes socials no són igual d’accessibles per a
totes.
Cal afegir que la crisi econòmica generada per la COVID ha fet augmentar la
precarietat de moltes dones, fet que fa més difícil trencar amb el maltractament. Si no
tens una feina digna, amb prou feines arribes a final de mes, no pots accedir o pagar
un lloguer sense dependre d’un altre sou o no tens papers, pots veure’t obligada a
seguir en aquesta relació de violència.
Els feminicidis i la violència masclista, no estan aïllats de la situació estructural que
patim les dones en un sistema capitalista i patriarcal. Més enllà de les violències
masclistes que s’han produït des que va esclatar la pandèmia, les dones ens veiem
exposades a pitjors condicions de vida agreujades arran de la crisi econòmica i de
cures.
Malgrat que el 65% de les persones que han estat a primera línia per fer front a la crisi
sanitària són dones, continuem patint pitjors condicions laborals, traduït en salaris
més baixos, major temporalitat i una taxa d’atur més alta. A més, seguim assumint,
més que mai, la major part de les tasques domèstiques i de cures.
Per la qual cosa el grup municipal de la CUP demana al ple de l’Ajuntament de Reus
l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Garantir la intervenció integral a les dones en situació de violències
masclistes, mantenint, sense retallades, tots els recursos previstos pel Pacte d’Estat
contra la violència i reforçant els recursos socials de prevenció, detecció i suport a les
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dones exposades a situacions de violència que, en aquest context, es poden agreujar i
que siguin de competència municipal.
SEGON.- Empadronar les dones migrades que viuen al nostre municipi per tal que no
quedin excloses de sistemes d’atenció i d’ajut, donant compliment a la Resolució de
30 de Gener de 2015 que en el seu article 2.3 insta als municipis a empadronar totes
les veïnes i veïns.
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TERCER.- Instar al govern de l’Estat a que en el Pacte d’Estat contra la violència
garanteixi una especial protecció habitacional a les dones víctimes de violència, que
es trobin sense ingressos especialment en aquesta crisi social fruit de la pandèmia.
Aquesta protecció farà referència a la no pèrdua de l’habitatge, al accés d’habitatge i
a la garantia de suministraments. Cal que hi intervinguin i es corresponsabilitzin les
diferents administracions així com els grans tenidors i les empreses de
suministrament.
QUART.- Garantir habitatge immediat a les dones soles víctimes de violencia masclista
i als seus fills si estan vivint en condicions de precarietat habitacional, ampliant les
places d’emergència i els recursos de habitatge d’inclusió de les entitats socials.
CINQUÈ.- Implementar recursos habitacionals d’urgència específics per a les dones
sense llar que suposin una protecció real i efectiva a les situacions de violència
masclista que s’estan produint.
SISÈ.- Garantir que els serveis d’atenció a les dones víctimes de violència masclista
disposin de psicòlogues, insertors ocupacionals i educadores socials.
SETÈ.- Establir en el marc dels Ajuts d’urgència dels serveis socials una línia
específica, que vinculada al pla de treball, ajudi a les dones víctimes de violència a
trencar amb la dependència econòmica dels seus agressors i amb el benentès que
s’hauran buscat tots els ajuts als que tingui dret.
VUITÈ.- Elaborar campanyes i programes de treball de noves masculinitats i realitzar
programes estructurals en l’àmbit educatiu de sensibilització i prevenció de la
violència i de la deconstrucció de la normativitat de gènere.
NOVÈ.- Ampliar el Servei d’atenció a la infància que sigui víctima de la violència
masclista, de manera directa o indirecta en el marc del Contracte Programa de la
Generalitat de Catalunya.
DESÈ.- Dotar el pressupost municipal dels recursos necessaris per fer front a les
propostes aprovades per la moció, així com dels recursos humans necessaris.»
La Sra. Llorens fa una INTERVENCIÓ per exposar la Moció. Seguidament l’alcalde dona
la paraula a la Sra. Vilella que fa una INTERVENCIÓ per exposar l'esmena i ES
PRODUEIX DEBAT.
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova amb 25 vots a favor: ((JxR): Sres./Srs. Pellicer,
Vilella, Pallarès, Caelles, Cuerba, Caballero, Monseny, (ERC): Sres./Srs. Llauradó,
Recasens, Flores, Prats, Berasastegui, Subirats, (A): Sr. Rubio i Sra. Vázquez, (PSC-CP):
Sres./Srs. Martín, Martínez, Guaita, Marcos, Pozuelo i Fort, (CUP): Sres. Llorens,
Fernàndez , Pàmies, i el regidor no adscrit: Sr. Meléndez) i 2 vots en contra: (CS):
Sra./Sr. García i López.
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21. Moció del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA
– CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP) per a millorar l’atenció a les
persones sense sostre.
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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"La crisi econòmica i social derivada de la pandèmia de la Covid19 està fent créixer la
vulnerabilitat social i, en especial, la problemàtica de les persones sensellar, que
dormen en algun infrahabitatge, insegur, inadequat, sense uns mínims, i les persones
sensesostre, que dormen al ras, una situació àmplia i molt preocupant. Des del món
municipal, sovint, no es dediquen recursos suficients per atendre aquesta emergència.
A la nostra ciutat, en aquests moments hi ha 57 persones compatibilitzades per
l’Ajuntament que lluiten contra el virus des del carrer, algunes de les quals passen la
nit al ras. I la situació fa preveure que moltes altres s’hi puguin veure abocades a
causa d’aquesta crisi, per la pèrdua del seu habitatge habitual si la situació econòmica
de manca d’habitatge es perllonga.
El toc de queda fa encara més evident la vulnerabilitat de les persones que no tenen
una llar on confinar-se. Fa una dies, llegíem en un diari local la situació d’un testimoni
que viu sota un tobogan en una parc de la ciutat i que a partir de les deu de la nit,
quan la guàrdia urbana el fa fora, no té alternativa. Aquesta epidèmia posa en
evidència deficiències pel que fa a l’atenció social en l’àmbit de les persones sense llar
que dormen al carrer i la manca d’un sostre fa impossible qualsevol confinament. A
més, s’ha de tenir en compte que aquestes persones tenen dificultats per accedir als
serveis públics i moltes d’elles pateixen malalties cròniques, la qual cosa les
converteix en un col·lectiu de risc, veient greument perjudicada la seva salut.
Venen temps molt complicats, la persistència del virus està agreujant situacions que
de per si ja eren difícils i posen en evidència la necessitat de posar en marxa
dispositius especials per combatre la situació. Amb el fred de l’hivern la situació
esdevindrà insostenible.
L’Ajuntament de Reus ha de poder donar resposta a totes les persones que viuen al
ras. En aquests moments no arriba i, cal una estratègia que ho faci possible, apostant
per oferir espais on sigui possible respectar el toc de queda, oferint serveis d’higiene i
descans, reforçant els equips de carrer que permetin una detecció proactiva i
intensificar tots els mecanismes necessaris perquè aquestes persones puguin accedir
a tota la informació i serveis municipals de manera efectiva.
D’altra banda, i més enllà de l’àmbit municipal, cal recordar que al 2016 la
Generalitat, amb participació dels ajuntaments i entitats socials, va definir una
estratègia integral d'abordatge del sensellarisme. Aquella estratègia no s'ha
desenvolupat ni dotat de pressupost, passant tota la responsabilitat als ajuntaments. I
la situació d'emergència encara es fa més evident la manca de recursos que destina a
aquesta qüestió l’administració autonòmica que, ateses les circumstàncies, hauria de
reactivar la política del sensellarisme a tots Catalunya.
Per tot l’exposat, el Grup Municipal Socialista de l’Ajuntament de Reus proposa
l’adopció dels següents
ACORDS:
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1. Que l’Ajuntament de Reus potenciï el pla d’atenció social covid per atendre a les
persones sense llar, assegurant el seu bon confinament quan sigui necessari. Aquest
pla ha d’incloure, d’una banda, un reforç dels equips de carrer, dotant-los tant
d’acompanyament social com sanitari que permeti fer efectiva la deteccióproactiva de
casos i una oferta d’espais on sigui possible respectar el toc de queda. I de l’altra, ha
de preveure els mecanismes necessaris perquè aquestes persones puguin accedir a
tota la informació i serveis municipals de manera efectiva.
2. Que l’Ajuntament de Reus estudiï, en el marc del Consell Municipal de l’Habitatge,
valorar l’estat dels habitatges i infrahabitatges de les famílies que poden estar en risc
de perdre el seu habitatge i planifiqui les actuacions necessàries per atendre aquestes
situacions.
Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
16/12/2020

3. Instar a la Generalitat a reactivar de la política de sensellarisme a tota Catalunya en
el sentit de l'estratègia definida l'any 2016, suficientment dotada econòmicament per
tal que pugui donar solucions a la diversitat de situacions, tant a curt com a llarg
termini, i defineixi estratègies d'inserció social i laboral.
Aquesta moció treballa els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) marcats
per l’ONU:
Nº 1- FI DE LA POBRESA
Nº 10- REDUCCIÓ DE LA DESIGUALTAT
Nº 11- CIUTATS I COMUNITATS SOSTENIBLES (INCLUSIVES)»
La Sra. Martínez fa una INTERVENCIÓ per exposar la Moció. Seguidament l’alcalde
dona la paraula a la Sra. Vilella que fa una INTERVENCIÓ per exposar l'esmena que ha
estat acceptada i ES PRODUEIX DEBAT.
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per unanimitat.
22. Moció del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA
– CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP)
referent a l’eliminació de la
viòlencia vers les dones.
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.
"Aquest 25 de novembre, Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència vers les
dones, reivindiquem una vegada més la total erradicació del terrorisme masclista que
ha assassinat 1071 dones al nostre país des que tenim dades comptabilitzades (2013).
168 a Catalunya. També, en aquests 7 anys, 37 menors (4 a Catalunya) han estat
assassinats pels seus maltractadors.
Les dades només són la punta de l'iceberg. Urgeix frenar l'ofensiva masclista mundial
contra els drets de les dones. És el nostre deure posar en valor el llegat polític
socialista i declarar la nostra contundent aposta per les polítiques feministes com a
instrument vital per aconseguir la igualtat real i efectiva entre dones i homes.Només
el feminisme garanteix una societat lliure de masclisme.
En un moment com l'actual, on els partits de dreta i ultradreta fan discursos
neomasclistes atacant el feminisme i qüestionant la violència masclista, des del
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feminisme socialista responem amb ideologia. Necessitem un govern feminista que
aposti per un nou contracte social, mitjançant la incorporació de la perspectiva
feminista al global de les polítiques públiques. En paraules de Dolors Renau "Els drets
de les dones són drets humans i s'han de garantir".
El passat octubre es va publicar la “Macroenquesta de violència contra la dona”. Les
dades són esfereïdores. El 34,2 % de les dones han sofert violència per part de les
seves parelles o exparelles. El 47,2 % no ha denunciat ni ha utilitzat els serveis públics
d'ajuda. El 40,4 % ha sofert assetjament sexual (el 60,5 % de les joves entre 16 i 24
anys). A més, s'incrementen les violències sexuals grupals a noies menors, fent patent
l'arrelament de la cultura de la violació sobre la base de l'accés precoç a la pornografia
online i al consum de la prostitució.
Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
16/12/2020

En el marc del Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere, l'any passat es va publicar
l'estudi sobre Dones majors de 65 anys víctimes de violència de gènere, que revelava
una violència sostinguda en el temps amb dades esfereïdores: el 40 % de les víctimes
ha sofert violència durant més de quaranta anys i el 27 % la va patir, entre dues i tres
dècades. Parlem de tota una vida de vexacions, agressions, control i por. Un col·lectiu,
especialment vulnerable, que requereix tota la nostra atenció. Una cosa similar
succeeix amb les dones rurals. La seva situació és, en molts casos, tremendament
dura per la seva invisibilitat social en estar relegades a l'àmbit privat i aïllades
geogràficament, tal com indica l'estudi Dones víctimes de violència de gènere en el
món rural realitzat per FADEMUR en compliment del Pacte d'Estat.
Com ja vàrem advertir, la pandèmia sí que coneix de gènere i ha empitjorat la situació
de moltes dones. Les trucades al 016 es van incrementar exponencialment a tot el
territori durant el confinament.
Preveient el risc existent que el confinament dificultés l’accés al servei d’atenció a la
víctima i que la convivència obligatòria sumada a l’angoixa de la situació intensifiqués
les situacions de violència, aquest grup va demanar informació al departament de
Benestar social de l’Ajuntament al mes de setembre, coincidint amb l’inici del curs
polític. D’aquesta es desprèn que des del 16 de març fins al 31 d’agost es van produir
170 denuncies per violència davant dels Mossos d’esquadra i/o Guàrdia Urbana.
D’aquestes 67 eren noves. En aquest mateix període es van haver de fer 1.660
atencions per part dels professionals municipals de Serveis Socials.
En aquest context de gravetat, les i els socialistes reivindiquem les polítiques
feministes com l'eina més útil per fer front a una situació insostenible que agreugen
els partits neomasclistes:
1. Reivindiquem la coeducació que trenqui rols sexistes i violents.
2. Reivindiquem la tolerància zero social davant de qualsevol mena de violència
masclista.
3. Reivindiquem l’aplicació de la perspectiva feminista a totes les accions polítiques.
4. I, a més, reivindiquem un Estat del benestar fort per garantir serveis que alliberin
les dones del treball reproductiu, com a part de l'estratègia contra la feminització de la
pobresa i de la precarietat de caràcter estructural que patim pel fet de ser dones.
Les dones hem avançat molt en drets amb governs socialistes: el dret al divorci i a
l'avortament, la Llei integral contra la violència de gènere i l'actual Pacte d'Estat, la
Llei d'autonomia personal i atenció a la dependència, la Llei d'igualtat efectiva entre
dones i homes, la lluita contra la bretxa salarial o l'equiparació dels permisos de
paternitat i maternitat, són només alguns exemples, igual que el Reial decret aprovat
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pel Govern el passat 31 de març de Mesures urgents en matèria de protecció i
assistència a les víctimes de violència de gènere, a les víctimes d'explotació sexual,
tràfic de dones i nenes amb finalitat d'explotació sexual o agressions sexuals.
I cal seguir en aquesta línia. Una societat que aspira a ser realment democràtica i
socialment justa no pot permetre que la meitat de la població pateixi violència. Per
això per al PSC, la lluita contra la violència masclista és una qüestió d'Estat. El govern
socialista ha transferit recursos del Pacte d'Estat per lluitar contra la violència de
gènere. Ho ha fet per incrementar els recursos i les accions polítiques transversals
feministes.
Per tot l’exposat, el Grup Municipal Socialista de l’Ajuntament de Reus proposa
l’adopció dels següents
Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
16/12/2020

ACORDS:
1. Ratificar el ferm compromís del nostre Ajuntament amb les polítiques feministes, els
drets de les dones i l'erradicació de qualsevol mena de violència contra les dones, i
dotar dels recursos econòmics adequats els instruments de lluita contra totes les
formes de violència contra les dones.
2. Impulsar i/o reforçar les mesures de la Llei Integral contra la Violència de Gènere de
28 de Desembre de 2004 i en el Pacte d'Estat en matèria de violència de gènere en el
marc de les competències locals.
3. Promoure accions de prevenció, sensibilització, difusió, sobre la Violència de Gènere
en dones majors de 65 anys destinades a millorar el coneixement dels seus drets i
dels serveis disponibles per a atendre-les.
4. Sumar el nostre ajuntament a la Xarxa de Municipis Lliures de Tràfic per lluitar amb
eficiència contra el tràfic de nenes i dones per a l'explotació sexual.
5. Intensificar i adaptar tots els recursos dels quals disposa l'Ajuntament relacionats
amb l'atenció a víctimes de violència masclista durant la pandèmia.
6. Combatre els posicionaments polítics que propugnin la negació de l'existència de la
violència masclista o rebutgin la validesa de les polítiques públiques enfocades a la
seva total erradicació.
7. Rebutjar totes les formes de violència contra les dones i manifestar el nostre
compromís amb les víctimes.
8. Instar a la Generalitat a continuar fomentant la coeducació al llarg de la vida per a
construir una ciutadania plena, continuar sent un govern exemplar en la lluita contra
la violència masclista, continuar treballant per garantir la igualtat laboral i la igualtat
salarial, continuar promovent la corresponsabilitat fomentant nous models de
masculinitat, continuar lluitant contra el tràfic de dones i nenes amb finalitat
d'explotació sexual i continuar perseguint el proxenetisme.
9. Comunicar l’aprovació d’aquesta moció a la Generalitat de Catalunya, al Parlament
de Catalunya, a les associacions empresarials i Sindicals, i a les associacions
municipalistes FMC i AMC."
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La Sra. Guaita fa una INTERVENCIÓ per exposar la Moció. Seguidament l’alcalde dóna
la paraula a la Sra. Flores que fa una INTERVENCIÓ per exposar l'esmena que és
acceptada i ES PRODUEIX DEBAT.
L'alcalde informa també que hi haurà votació separada dels punts de la moció i dona
pas a la votació.
Sotmesos els punts 1,2,3,5,6,7,8 i 9 de la proposta a votació s’aproven per unanimitat.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
16/12/2020

Sotmés el punt núm. 4 de la proposta a votació es rebutjat, com a resultat de la
votació que ha estat de 10 vots a favor: ((PSC-CP): Sres./Srs. Martín, Martínez, Guaita,
Marcos, Pozuelo i Fort, (CUP): Sres. Llorens, Fernàndez i Pàmies i el regidor no adscrit:
Sr. Meléndez), 15 vots en contra: ((JxR): Sres./Srs. Pellicer, Vilella, Pallarès, Caelles,
Cuerba, Caballero, Monseny; (ERC): Sres./Srs. Llauradó, Recasens, Flores, Prats,
Berasastegui, Subirats i (A): Sr. Rubio i Sra. Vázquez) i 2 abstencions: (CS): Sra./Sr.
García i López.
23. Precs i preguntes.
Prec que formula la Sra. Martínez del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS
SOCIALISTES DE CATALUNYA – CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP) per a
un sistema de retiment de comptes dels regidors de govern, càrrecs
directius i assessors del govern.
"L’Ajuntament de Reus disposa d’un Portal de Transparència. En el capítol de gestió
econòmica, comptable, pressupostària i patrimonial figuren, entre d’altres, les
retribucions dels regidors de govern així com dels càrrecs directius i assessors del
govern, una partida econòmica molt destacada del pressupost municipal.
No volem entrar en el debat de si aquestes retribucions són massa elevades, però sí
que ens genera dubtes de si són les retribucions merescudes per la feina que realitza
cadascú, impossible d’analitzar i valorar perquè aquestes persones no fan cap
retiment de comptes públic.
El retiment de comptes dels regidors de govern, directius i assessors del govern a la
ciutadania ha de ser un dels principals eixos de transparència de l’Ajuntament de Reus
(independentment del l’estat d’execució del pressupost municipal)
Per tot això, el grup municipal socialista formula el següent PREC:
Que el govern posi en marxa una sistema de retiment de comptes dels regidors de
govern, càrrecs directius i assessors del govern, per tal que periòdicament quedi
justificat davant la ciutadania que la retribució rebuda es correspon a la tasca
realitzada."
Per part de la Sra. Flores ES DONA RESPOSTA al prec.
Prec que formula la Sra. Pozuelo del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS
SOCIALISTES DE CATALUNYA – CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP) per a la
instal·lació de lavabos públics en diferents punts de la ciutat.
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"Aquest grup municipal ha detectat que la manca de lavabos públics a la ciutat resulta
un problema per a moltes persones, agreujat ara que els bars i restaurants estan
tancats per les restriccions a causa de la pandèmia.
Conductors d’autobús, malats de Crohn i Colitis Ulcerosa adscrits al projecte ‘No puc
esperar’ o venedors ambulants són alguns dels col·lectius més perjudicats per
l’absència d’aquestes instal·lacions.
A més, cal tenir en compte que són constants les sancions de la guàrdia urbana cap a
persones que miccionen al carrer, una pràctica incívica que es podria reduir
considerablement si es disposa de serveis públics.
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Per tot això, el grup municipal socialista a l'ajuntament de Reus formula el següent
PREC:
Que l’Ajuntament de Reus instal·li lavabos públics en diferents punts de la ciutat per
tal de donar servei a tota la ciutadania.»
Per part del Sr. Montseny ES DONA RESPOSTA al prec.
Pregunta que formula el Sr. Fort del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS
SOCIALISTES DE CATALUNYA – CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP) en
relació a l’atenció telefònica i presencial a la ciutadania per part de
l’Ajuntament durant la Pandèmia.
"Aquest grup municipal ha rebut les queixes de molts ciutadans i ciutadanes que han
tingut dificultats per realitzar tràmits o obtenir informació de l’Ajuntament des que va
començar la pandèmia, ja sigui de manera presencial a l’OAC o per telèfon. En aquest
darrer cas, fins i tot, contactar amb l’administració per mitjà del 010 els ha resultat
impossible.
Per tot això, el grup municipal socialista a l'ajuntament de Reus formula la següent
PREGUNTA:
-Nombre de treballadors i treballadores que fan atenció a la ciutadania de forma
presencial des de l’OAC, abans i després de la pandèmia. En aquest darrer període,
especificat per mesos, des del març i fins a data d’avui)
-Pel que fa al teletreball, quants treballadors de l’OAC han realitzat o realitzen aquesta
modalitat de feina, des del març i fins a data d’avui i quins mitjans els ha proporcionat
l’Ajuntament per poder-lo realitzar en condicions (relació d’ordinadors, telèfons, etc
marques, característiques i antiguitat)
-Nombre d’atencions realitzades pel personal de l’Ajuntament des de l’inici de la
pandèmia (especificat per mesos) ja sigui per telèfon, via web, o presencialment, amb
cita prèvia.
-Comparativa amb les dades del mateix període de l’any anterior (especificat per
departaments)
-Quina és la mitjana del temps d’espera dels usuaris del servei 010 abans i durant la
pandèmia. (Dades mensuals des d’octubre de 2019 a octubre de 2020, especificat per
mesos).
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Per part de la Sra. Flores 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
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