ESBORRANY ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE REUS
Núm: 13/2020
Caràcter: Ordinària
Data: 21/12/2020
Inici : a les 16:11h
Finalització: a les 00:15h del 22/12/2020
Lloc: Telemàtica
Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
19/01/2021

Hi assisteixen:
Carles Pellicer Punyed, alcalde-president
Marina Berasategui Canals
Maria Luz Caballero Gabás
Montserrat Caelles Bertran
Josep Cuerba Domènech
Edgar Fernández Blázquez
Montserrat Flores Juanpere
Hector Fort Robert
Ángeles Débora García Cámara
Sandra Guaita Esteruelas
Ricardo López Vázquez
Noemí Llauradó Sans
Marta Llorens Pérez
Daniel Marcos Cruz
Andreu Martín Martínez
Ana Isabel Martínez Serrano
Raúl Meléndez Marfil
Hipòlit Monseny Gavaldà
Maria Teresa Pallarès Piqué
Mònica Pàmies Flores
Maria del Carmen Pozuelo Blanco
Carles Prats Alonso
Daniel Recasens Salvador
Daniel Rubio Angosto
Òscar Subirats Torrebadell
Dolors del Mar Vázquez Pérez
Montserrat Vilella Cuadrada
Assisteixen també:
Jaume Renyer Alimbau, secretari general
Baldomero Rovira López, interventor general
Josep Maria Sabaté Vidal, vicesecretari
ORDRE DEL DIA
1. Ratificació de la concurrència de circumstancies i necessitat de celebrar de forma
telemàtica aquesta sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Reus.
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2. Aprovació de l’acta del Ple de la sessió del 20 de novembre de 2020.
3. Informació de l’Alcaldia.
4. Benestar Social. Ratificació de l’acord adoptat per la Junta de Govern Local en
sessió duta a terme el dia 11 de desembre de 2020 en relació amb l’aprovació de la
pròrroga del conveni de col·laboració interadministrativa entre el Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Reus
per a la prestació del servei de residència assistida per a gent gran dependent,
«Residència Horts de Miró», a Reus, per a l’any 2021.
MOCIONS DE L'ALCALDIA
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5. Alcaldia. Donar compte de resolucions de l’Alcaldia en matèria d’organització
municipal.
6. Alcaldia. Nomenament de membres i representants en distints òrgans, organismes
i entitats.
SERVEIS D'HISENDA I SERVEIS GENERALS
7. Servei d’Aprovisionaments, Contractació i Patrimoni. Adjudicació del Lot 1:
serveis de neteja de l’espai públic i serveis de recollida de residus, de la licitació del
Servei de neteja de l'espai públic i recollida de residus municipals, de gestió i
manteniment de les deixalleries i de gestió, manteniment i explotació de la planta de
voluminosos de la ciutat de Reus.
8. Servei d’Aprovisionaments, Contractació i Patrimoni. Adjudicació del Lot 2:
gestió i manteniment de les deixalleries, de la licitació del Servei de neteja de l'espai
públic i recollida de residus municipals, de gestió i manteniment de les deixalleries i de
gestió, manteniment i explotació de la planta de voluminosos de la ciutat de Reus.
9. Servei d’Aprovisionaments, Contractació i Patrimoni. Adjudicació del Lot 3:
gestió, explotació i manteniment de la planta de voluminosos, de la licitació del Servei
de neteja de l'espai públic i recollida de residus municipals, de gestió i manteniment
de les deixalleries i de gestió, manteniment i explotació de la planta de voluminosos
de la ciutat de Reus.
10. Servei d’Aprovisionaments, Contractació i Patrimoni. Adjudicació del Lot 4:
integració tecnològica, de la licitació del Servei de neteja de l'espai públic i recollida
de residus municipals, de gestió i manteniment de les deixalleries i de gestió,
manteniment i explotació de la planta de voluminosos de la ciutat de Reus.
11. Intervenció.Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 2,
reguladora de l'Impost d'Activitats econòmiques.
12. Intervenció. Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 3,
reguladora de l'Impost sobre béns immobles.
13. Intervenció. Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 5,
reguladora de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
SERVEIS DE TERRITORI I URBANISME
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14. Desenvolupament Urbà i Via Pública. Aprovació del Pla Local de Prevenció
de Residus de Reus 2021-2026.
BENESTAR SOCIAL I CIUTADANIA
15. Serveis Socials. Conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya i l’Ajuntament de Reus, relatiu al desenvolupament del projecte comunitari
per a escales del barri Mas Pellicer a Sant Josep Obrer, corresponent a l’any 2020.
PROPOSTES DELS GRUPS MUNICIPALS

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
19/01/2021

16. Proposta de declaració del GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA
D’UNITAT POPULAR (CUP) en suport als encausats i encausades per les
mobilitzacions postsentència de la passada tardor.
MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
17. Moció del GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS DE REUS (CS) per rebutjar la
discriminació lingüística del castellà i per garantir l’educació en totes les llengües
oficials de l’Estat.
18. Moció del GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS DE REUS (CS) referent a l’impuls
de mesures de suport als firaires.
19. Moció del GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR
(CUP) per promoure el consum de producte alimentari de proximitat.
20. Moció del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA
– CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP) per incentivar l’ocupació dels locals
comercials buits a la ciutat.
21. Moció del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA
– CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP) referent a l’impuls de mesures per
garantir els drets de les persones amb discapacitat física durant la pandèmia.
22. 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
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Oberta la sessió per la presidència, es comproven per part de la Secretaria General els
requisits tècnics legals per a la valida constitució telemàtica del Ple i es passen a
tractar els temes següents:
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.
Signat electrònicament
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2. Aprovació de l’acta del Ple de la sessió del 20 de novembre de 2020.
El Sr. Pellicer pregunta si hi ha alguna observació a l’acta que s’ha d’aprovar. No es
formula cap observació per part dels membres de la corporació i l’acta del Ple de la
sessió del 20 de novembre de 2020 s’aprova per assentiment.
3. Informació de l’Alcaldia.
L'alcalde expressa el condol de la corporació als familiars de les víctimes del nostre
entorn més proper que s’han produït a causa de la Covid-19 i també el desig de que
totes les persones afectades es recuperin al més aviat possible.
Agraeix i fa un reconeixement a tots els professionals de la Salut que estan
desenvolupant la seva feina a tot el país i a la nostra ciutat i també a les persones que
estan desenvolupant serveis essencials o serveis per a la comunitat durant aquest
període tan complicat.
També fa un record per les persones que estan patint les restriccions socials i
econòmiques derivades d’aquesta situació sanitària i a les que hem de donar tot el
suport possible.
Sobre la situació de la pandèmia a la ciutat, informa que a data d’avui Reus es troba
amb un risc de rebrot de 380 i fa una crida als reusencs i les reusenques per a que
facin cas de les instruccions de les autoritats sanitàries sobretot en aquestes dates
especials de Nadal.
També fa esment de la satisfacció que comporta que els Pressupostos Generals de
l’Estat del 2021 contemplin la redacció del projecte executiu de l’estació de Bellissens
a Reus, amb esmenes aprovades del Partit Demòcrata, Esquerra Republicana i el
Partit dels Socialistes i agraeix el paper de la regidora Guaita en aquest àmbit.
Aquesta infraestructura és clau pel futur de la ciutat, especialment en la seva part
sud, una zona d’especial creixement urbanístic i equipaments com la Facultat
d’Economia, l’Escola Superior d’Arquitectura, el Centre Tecnològic de Catalunya i
l’Hospital Universitari Sant Joan,
entre d’altres, i que amb aquesta nova
infraestructura podran donar millor servei a la ciutadania.
Seguidament l'alcalde dóna compte de l'activitat institucional tinguda des de la
darrera sessió de Ple Municipal, destacant entre les activitats realitzades les següents:
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•

Cloenda de la taula rodona del cicle "Pere Anguera, deu anys en el record" de
forma telemàtica.

•

Missa pel 5è aniversari de lAV El Santuari de Reus al Santuari de Misericòrdia.

•

Assistència a la presentació de l'Àrea 5G Camp de Tarragona, amb l'Hble. Sr.
Jordi Puigneró, conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública de la
Generalitat de Catalunya, al Paranimf de la URV a Tarragona.

•

Celebració de l'Acte institucional pel Dia Internacional per a l'Eliminació de la
Violència vers les Dones. Rentadors del Casal de les Dones.

•

Reunió telemàtica amb el Sr. Casimiro Iglesias, director general de Planificación
y Evaluación de Red Ferroviaria.

•

Encesa de les Llums Nadal.

•

Inauguració del curs de la Facultat Economia URV a l'Aula Magna.

•

Presentació de la nova junta de l'AAVV Mas Magrané a l'Alcaldia.

•

Acte per commemorar el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat al
Saló de Plens.

•

Missa a l'església de Sant Josep Obrer amb motiu del 32è aniversari de la
canonització de Santa Maria Rosa Molas, Filla Il·lustre de la ciutat.

•

Concert i Diada del Soci del Patronat Sardanista a La Palma.

•

Reunió amb Infraestructures Ferroviàries de Catalunya per parlar del projecte
del tren-tramvia del Camp de Tarragona amb l'Honorable Sr. Calvet, conseller
de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, al Serrallo.

•

Cloenda PECT (Projecte d'especialització i competitivitat territorial) a Nutrisalt i
inauguració de les instal·lacions IRTA.

•

Lliurament del premi de poesia i 40è aniversari "Lo Nunci" al Centre Amics de
Reus.

•

Reconeixement als treballadors municipals jubilats al Saló de Plens.

•

Lliurament dels Premis d'Oli DOP Ciurana al Palau Bofarull.

•

Assistència a la representació dels Retaules Vivents de La Palma.

•

Diferents actes de la Marató de TV3.

L’alcalde informa a continuació que la Junta de Portaveus va donar suport a les
següents Declaracions que es reprodueixen seguidament:
•

Declaració per la defensa del Dret de Manifestació i Protesta:
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«La tardor passada, milers de persones varen estar exercint el dret a la llibertat
d’expressió i de manifestació. Més de 250 d’aquestes persones estan sent
investigades pels delictes de delicte contra la seguretat vial, desordres públics i danys
amb possibles peticions de penes fins a sis anys de presó per haver-se manifestat de
l’11 al 13 de novembre de 2019 a l’autopista AP-7 al Pertús, i posteriorment, a Girona
en protesta contra la sentència dels independentistes empresonats per haver defensat
el referèndum de l’1 d’octubre de 2017.
El dret a manifestació a favor de les pròpies idees polítiques i a protestar contra les
decisions polítiques, judicials o executives és fonamental en una societat democràtica
i lliure i per tant, el seu exercici hauria de ser protegit i no perseguit judicialment.
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Cal reiterar en l’exigència del compliment de les garanties processals en qualsevol
procediment judicial d’aquesta naturalesa i hem de reivindicar que es facin valer les
lleis que ens protegeixen de l’arbitrarietat governativa i posen en perill la llibertat de
les persones actives i compromeses en la vida social i cultural de les seves viles i
ciutats.
Cal fer explícita la denúncia contra la llibertat d’expressió, manifestació i protesta, i
pensem que una societat amb les llibertats civils garantides, qualsevol persona ha de
tenir garantida la llibertat per sumar-se a mobilitzacions i accions que es convoquin en
defensa d’aquests drets fonamentals.
Defensem una llei d'amnistia per als gairebé 2.900 represaliats en la causa general
contra l’independentisme perquè és l’única solució col·lectiva i, sobretot, per poder
afrontar la resolució política del conflicte.
Per tot l’anterior, els Grups Municipals sotasignats, proposen a la Junta de Portaveus
de l’Ajuntament de Reus l’adopció dels següents acords:
Primer: Demanar, en el marc de la llibertat d’expressió que ens empara, als òrgans
judicials que cursin l’arxivament de la causa judicial contra els manifestants de la
Jonquera del novembre de 2019, queposa en perill la llibertat d’expressió, de
manifestació i de protesta les quals són fonamentals en una societat veritablement
democràtica.
Segon: Demanar a l’estat espanyol una llei d’Amnistia per a totes les persones preses
i represaliades, així com el tancament de tots els processos oberts a la causa general
contra l’independentisme.
Tercer: Mostrar tot el suport a les persones i els moviments socials i cívics que estan
sent jutjades per diferents causes per defensar el dret manifestació a favor de les
pròpies idees polítiques i a protestar contra les decisions polítiques, judicials o
executives."
•

Declaració per al suport al Poble Sahrauí davant l’escalada militar al Sàhara
Occidental:

«El passat 9 de novembre, el govern de la República Àrab Sahrauí Democràtica
(RASD) va emetre un comunicat en el que posava en alerta el Consell de Seguretat de
Nacions Unides i la comunitat internacional de la situació que s'està vivint al
Guerguerat, al sud-oest del Sàhara Occidental, i les seves possibles conseqüències.
El Guerguerat és una petita àrea geogràfica del Sàhara Occidental situada a prop d'11
kilòmetres de longitud a la frontera amb la República Islàmica de Mauritània i a 5
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kilòmetres de l'oceà Atlàntic. El regne del Marroc va obrir il·legalment una bretxa al
mur que separa el Sàhara Occidental ocupat pel Marroc dels els territoris alliberats del
Sàhara Occidental controlats per la RASD, i la va asfaltar l'agost de 2016 per facilitar
el trànsit de vehicles que transporten recursos naturals espoliats del Sàhara
Occidental que es comercialitzen a tercers països.
Després de 45 anys d'incompliment constant de les resolucions de Nacions Unides per
part del Regne del Marroc, desenes de civils sahrauís van decidir manifestar-se
pacíficament des del passat 21 d'octubre, bloquejant la carretera que creua la bretxa
del Guerguerat i que diàriament és utilitzat per camions de mercaderies que entren i
surten sense cap control per part de cap autoritat civil ni per part de la Missió de les
Nacions Unides per el Referèndum del Sàhara Occidental (MINURSO).
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El passat 13 de novembre, l'exèrcit del Marroc va entrar a la zona del Guergerat per
trencar el bloqueig dels manifestants i formar un passadís per facilitar el pas de tot
tipus de vehicles en la franja que separen la duana marroquina amb República
Islàmica de Mauritània. La resposta del Front Polisario va ser denunciar aquests fets
davant del Consell de Seguretat de Nacions Unides, enviar efectius militars a prendre
posicions davant un eventual enfrontament armat, i anunciar la represa d'hostilitats.
La bretxa del Guerguerat és, en sí mateixa una violació de les clàusules de l'Acord
Militar núm. 1 signat pel govern de la RASD i el Regne del Marroc l'any 19911. Un fet
que va dur al govern de la RASD ha declarar que la irrupció de qualsevol element
marroquí, ja fos militar, de seguretat o civil, en aquesta zona alliberada del seu
territori, coneguda com a "zona de separació", seria considerada una agressió flagrant
a la que la part sahrauí respondria en legítima defensa de la seva sobirania nacional.
Aquesta situació suposaria la fi de l'alto el foc i l'esclat d'una nova guerra a la regió.
Davant d'aquesta situació, expressem la nostra preocupació per aquesta escalada de
tensió que podria revifar el conflicte armat al Sàhara Occidental.
PRIMER.- Instar el Regne del Marroc a què compleixi els acords internacionals i, en
concret, el Pla d’arranjament (Resolució 690 del Consell de Seguretat de les Nacions
Unides del 29 d’abril de 1991), i que retiri de forma immediata els seus efectius
militars del Guerguerat i deixi d’utilitzar el Guerguerat o un altre pas del sud-oest del
territori sahrauí per comunicar-se amb Mauritània.
SEGON.- Fer una crida a la comunitat internacional, i particularment a les Nacions
Unides i la seva missió de pau en aquest territori (Missió de Nacions Unides per al
Referèndum al Sàhara Occidental -MINURSO), perquè assumeixin el seu mandat i
vetllin pel respecte i el compliment de la Resolució 690 del Consell de Seguretat de les
Nacions Unides del 29 d’abril de 1991 que contempla la realització d’un referèndum
d’autodeterminació, i que assignin un nou Enviat Especial per al Sàhara Occidental,
plaça vacant des del maig de 2019, que pugui liderar la transició cap a la celebració
d’aquest referèndum d’autodeterminació, tal com es preveu a Resolució 690 del
Consell de Seguretat de les Nacions Unides del 29 d’abril de 1991.
TERCER.- Demanar a totes les administracions, al govern de Catalunya, al govern de
l’Estat espanyol, a les institucions europees, així com a les Nacions Unides que
promoguin de manera activa la inclusió d’un mecanisme d’observació i protecció dels
drets humans de la població sahrauí per part de la MINURSO i, alhora, vetllin per
preservar l’esperit pacífic, desmilitaritzat i democràtic en la resolució del conflicte, així
com la pressa de mesures davant l’explotació il·legal dels recursos naturals per part
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del Regne del Marroc al Sàhara Occidental, i facin totes les gestions perquè s'alliberin
els activistes sahrauís presos.
QUART.- Donar suport al poble sahrauí tot participant en els diversos espais que
treballen en aquest sentit com la Coordinadora d’Ajuntaments Solidaris amb el poble
Sahrauí, i el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, i seguir col·laborant amb
les entitats locals de solidaritat amb el poble sahrauí a través dels projectes de
cooperació i d’ajuda humanitària que garanteixen els drets humans de les persones
sahrauís.
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CINQUÈ.- Enviar aquesta resolució a la Secretaria General de Nacions Unides, a la
Comissió Europea, al Ministeri d’Afers Exteriors i Cooperació del govern d’Espanya, al
Departament d’Acció Exterior, Afers Institucionals i Transparència de la Generalitat de
Catalunya, a l’Intergrup Pau i Drets Humans al Sàhara Occidental del Parlament
deCatalunya, a la Delegació del Front Polisario a Catalunya, a la Coordinadora
Catalana d’Ajuntaments Solidaris amb el poble Sahrauí, a la Federació ACAPS, i al Fons
Català de Cooperació al Desenvolupament.»
L’alcalde fa una INTERVENCIÓ per manifestar que el debat respecte a una de les
esmentades Declaracions pot coincidir amb el d’un dels punts de l’ordre del dia i per
no duplicar debats demana entrar en el debat quan s’arribi a l’esmentat punt.
4. Benestar Social. Ratificació de l’acord adoptat per la Junta de Govern
Local en sessió duta a terme el dia 11 de desembre de 2020 en relació amb
l’aprovació de la pròrroga del conveni de col·laboració interadministrativa
entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de
Catalunya i l’Ajuntament de Reus per a la prestació del servei de residència
assistida per a gent gran dependent, «Residència Horts de Miró», a Reus,
per a l’any 2021.
«La Junta de Govern Local, en sessió duta a terme el dia 11 de desembre de 2020, va
aprovar
la pròrroga del conveni de col·laboració interadministrativa entre el
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i
l’Ajuntament de Reus per a la prestació del servei de residència assistida per a gent
gran dependent, «Residència Horts de Miró», a Reus, per a l’any 2021.
D’acord amb els informes obrants a l’expedient, l’aprovació del document de pròrroga
del conveni correspon al Ple de la corporació; no obstant, pels motius que s’hi
exposen, relacionats essencialment amb la urgència expressada per la Generalitat de
disposar del conveni signat de forma immediata, es va sotmetre a aprovació de la
Junta en la sessió indicada al paràgraf anterior. El mateix acord de la Junta de govern
local ja preveu la necessitat de sotmetre l’acord a ratificació del Ple de la Corporació
en la propera sessió plenària que es dugui a terme.
En conseqüència el Ple de la corporació adopta el següent acord:
Ratificar l’acord adoptat per la Junta de Govern Local de data 11 de desembre de
2020, la part dispositiva del qual es reprodueix seguidament:
«Primer: Aprovar la pròrroga per a l’any 2021 del conveni (que fou formalitzat en data
14 d’octubre de 2019) de col·laboració interadministrativa entre el Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Reus
per a la prestació del servei de residència assistida per a gent gran dependent,
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«Residència Horts de Miró», a Reus, amb efectes des de l’1 de gener fins el 31 de
desembre de 2021.
Segon: Instar al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de
Catalunya per tal que, a través de la fórmula que consideri més adient, s’ajustin els
mòduls i imports màxims previstos al pacte segon del document de pròrroga a la
realitat normativa derivada del Decret Llei 39/2020.
Tercer: Facultar a l’alcalde i la regidora competent en matèria de Benestar Social per
tal que, qualsevol d’ells indistintament, formalitzin el document de pròrroga esmentat
i qualsevol altre document necessari per fer efectiu aquest acord.
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Quart: Instar la tramitació del corresponent encàrrec a la Fundació Educativa i Social
per a la gestió de l’esmentat servei durant l’any 2021.
Cinquè: Notificar aquest acord al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la
Generalitat de Catalunya i a la Fundació Educativa i Social.
Sisè: Sotmetre el present acord a ratificació del Ple de la Corporació en la propera
sessió plenària que es dugui a terme.
Setè: Contra aquest acord, que posa fi a la via administrativa, s’haurà d'interposar
recurs contenciós administratiu davant la sala Contenciosa Administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar des del dia
hàbil següent al de la seva notificació.
Alternativament i amb caràcter previ, es pot efectuar un requeriment davant l’òrgan
que l'ha dictada, en el termini de dos mesos a comptar des del dia hàbil següent a la
recepció d'aquesta notificació, en els termes que s'indiquen a l'article 44 de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.’’
L'alcalde cedeix la paraula a la regidora delegada de Benestar, Sra. Villella qui fa una
INTERVENCIÓ per explicar el tema.
Finalitzada l'exposició, l'alcalde pregunta si algun regidor vol intervenir. Fa una
INTERVENCIÓ respecte aquest assumpte la Sra. Guaita.
Seguidament es sotmesa la proposta a votació i s'aprova per unanimitat.
MOCIONS DE L'ALCALDIA
5. Alcaldia. Donar compte de diverses resolucions de l’Alcaldia en matèria
d’organització municipal.
«Vist el que disposa l'article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, en relació a
les competències i facultats que corresponen a l’Alcalde.
En conseqüència es dona compte al Ple de diverses resolucions de l’Alcaldia en
matèria d’organització municipal, que es reprodueixen seguidament:
DECRET_2020016757 de 24/11/2020 Nomenament de membres al Consell Municipal
de l’Habitatge.
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«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.
Atès que l’article 7.1 del Reglament de funcionament del Consell Municipal de
l’Habitatge disposa que el Consell Plenari estarà compost, entre altres, per un
representant de cadascun dels grups polítics municipals.
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Ateses les propostes de nomenaments de representants trameses pels diferents grups
polítics municipals.
HE RESOLT:
PRIMER: Nomenar els següents membres del Consell Municipal de l’Habitatge, en
representació dels grups polítics municipals del consistori:
- Grup municipal de Junts per Reus - Junts x Cat: Sra. Montserrat Vilella Cuadrada i Sr.
Sergi Novo Colom (suplent).
- Grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya: Sr. Alexandre González Castro.
- Grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya – Candidatura de Progrés: Sra.
Ana Martínez Serrano (suplent, Sra. María del Carmen Pozuelo Blanco).
- Grup municipal de Ciudadanos de Reus: Sra. Débora García Cámara.
- Grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular: Sr. Edgar Fernández Blázquez.
- Grup municipal d’Ara Reus: Sra. Dolors del Mar Vázquez Pérez.
SEGON: Notificar la present resolució a les persones interessades.
TERCER: Donar compte d’aquesta resolució en la propera sessió plenària que es dugui
a
terme.»
DECRET_2020017864 de 11/12/2020 Nomenament de membre suplent del Grup
Municipal de C’s al Consell Municipal de l’Habitatge.
«Atès que per acord del Ple de l’Ajuntament en sessió duta a terme el 19 de juny de
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.
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Atès que per decret de l'Alcaldia número 2020016757 de 24 de novembre de 2020 es
varen nomenar els membres que en formarien part.
Vista la proposta del Grup Municipal de Ciudadanos de Reus (C’s).
En conseqüència, considero oportú resoldre el següent:
PRIMER: Nomenar vocal del Consell Municipal de l’Habitatge:
•
•

Un representant de cadascun dels grups polítics municipals.
(CS) Sr. Ricardo López Vázquez (suplent)
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SEGON: Comunicar la present resolució a les persones interessades.
TERCER: Donar compte d’aquesta resolució al Ple de la Corporació en la propera
reunió que es dugui a terme.»
DECRET_2020016931 de 27/11/2020 Nomenament del Sr. Josep Escañó Bové, com
Assessor d’Àrea modificat pel DECRET 2020017695 de 10/12/2020.
«Atès el que disposa l'article 12 del RDL 5/2015, de 30 d'octubre, 304 del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya i l'article 10 del Decret 214/1990 de 30 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, en relació al
personal eventual de confiança o assessorament especial.
Vist l’acord d’aquest Ajuntament pres en el Ple de data 28 de juny de 2019, que va ser
confirmat en el ple de data 3 de juliol de 2019, i vista la proposta de la portaveu del
grup municipal d’ERC-AM.
HE RESOLT:
Primer.- Nomenar al Sr. Josep Escaño Bové, Assessor d'Àrea en funcions
d’assessorament i tasques de col·laboració immediata a regidors/es delegats/es en
relació a determinades Àrees.
El nomenat tindrà la condició de personal eventual d’acord amb la legislació aplicable,
i el seu cessament serà lliure i correspondrà a l’Alcaldia. Malgrat això, i en el seu cas,
cessarà automàticament, sense que sigui preceptiva l’observança de cap forma, en el
moment o data en què es produeixi el cessament o l’expiració del mandat de
l’autoritat que la va nomenar.
Al lloc de treball ocupat pel Sr. Josep Escaño Bové, li correspon les retribucions
equivalents a un lloc de treball A1, nivell 22, amb un complement específic de
16.347,94€ i un complement horari de 4.968,84€ anuals.
Els efectes del nomenament seran a partir del dia 30 de novembre de 2020.
Segon.- Aquest nomenament, el règim de retribucions fixat i la dedicació, es
publicaran en el BOP i DOGC.»
DECRET_2020017156 de 30/11/2020 Designació de membres del Grup Municipal de
C’s a les comissions informatives.
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«Atès que per decret de data 24 de juliol de 2019 núm. 2019012353 es van nomenar
els membres que integren les respectives Comissions Informatives.
Vista la sol·licitud del grup municipal «Ciudadanos de Reus» (Cs) en la que
comuniquen el canvi dels seus representants en distintes comissions informatives.
Vist el que disposa l'article 72 del Reglament Orgànic Municipal.
PRIMER: Nomenar els membres de les següents comissions informatives en
representació del grup municipal «Ciudadanos de Reus» (CS)
COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS D'HISENDA I DE SERVEIS GENERALS
-Ángeles Débora García Cámara (suplent: Sr. Ricardo López Vázquez)
Signat electrònicament
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COMISSIÓ INFORMATIVA D'ACTIVITATS DE LA PERSONA
-Sr. Ricardo López Vázquez (suplent: Sra. Ángeles Débora García Cámara)
SEGON: Donar compte d'aquesta resolució al proper Ple que es dugui a terme.»
Els membres del Ple es donen per assabentats.
6. Alcaldia. Nomenament de membres i representants en distints òrgans,
organismes i entitats.
«Atès que per diferents acords plenaris s’han designat els membres en diferents
òrgans i organismes de l’Ajuntament i representants de l’Ajuntament en distintes
entitats.
Vista la proposta del GRUP MUNICIPAL DE CIUDADANOS DE REUS (CS) de canvi dels
seus representants en CONSELL MUNICIPAL DE L'ESPORT i en el CONSORCI DE
PROMOCIÓ TURÍSTICA, COMERCIAL I CULTURAL DE REUS “REUS VITALITAT”,
Vista la proposta del GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP)
de canvi dels seus representants en el CONSELL MUNICIPAL DE L'ESPORT i en el
CONSELL MUNICIPAL DEL MEDI AMBIENT.
Vista la proposta del GRUP MUNICIPAL DE JUNTS PER REUS (JXReus) de canvi del seu
representant en el CONSELL MUNICIPAL DE L'ESPORT.
Vista la proposta de la regidora delegada de Benestar Social per designar a membres
representants d’algunes entitats que formen part del CONSELL MUNICIPAL DE SERVEIS
SOCIALS.
Vista la proposta de la regidora delegada de l’Àrea de Projecció de Ciutat per designar
un membre del Consell General de l’AGÈNCIA DE PROMOCIÓ DE CIUTAT “REUS
PROMOCIÓ”.
En conseqüència es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords:
PRIMER: Designar a les següents persones:
AGÈNCIA DE PROMOCIÓ DE CIUTAT “REUS PROMOCIÓ”
Consell General:
- Persona relacionada amb l’activitat objecte de l’Agència:
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•

Sr. Pau Salvadó Sans, en representació de la Cambra de Comerç de Reus i en
substitució del Sr. Jordi Busquets Tarrats.

CONSELL MUNICIPAL DE L'ESPORT
• Sra. Raquel Tamar García Cámara, com a suplent i en substitució del Sr. Raúl
Meléndez Marfil.
• Sr. Edgar Fernàndez Blàzquez, com a titular i Sra. Marta Llorens Pérez com a
suplent.
• Sr. Adrià Mirabal Parada, com a titular i en substitució del Sr. Joan Josep
Montoya Torres.
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CONSELL MUNICIPAL DEL MEDI AMBIENT
-Un/a representant de cada grup municipal:
• (CUP) Sra. Mònica Pàmies Flores, com a titular i en substitució del Sr. Eduard
Cirera Riu i Sra. Irene Arjona Gázquez com a representant suplent.
CONSELL MUNICIPAL DE SERVEIS SOCIALS
-Un/a representant de cadascuna de les entitats de la ciutat legalment constituïdes i
inscrites al registre municipal d'entitats ciutadanes que desenvolupin activitats que
estiguin vinculades als Serveis socials:
•

CARITAS INTERPARROQUIAL DE REUS:
• Sr. Miquel Maria Aragonès com a representant titular i en substitució del
Sr. Antonio Garcia Bautista i la Sra. Jordina Sirolla Juanpere com a
representant suplent.

-Un/a representant de cadascun dels dos sindicats majoritaris:
• UGT - UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS:
• Sra. Esmeralda Valiente Bonifacio com a representant titular i
Cristina Plaza López com a representant suplent.

Sra.

CONSORCI DE PROMOCIÓ TURÍSTICA, COMERCIAL I CULTURAL DE REUS “REUS
VITALITAT”,
- Representant designat per l’Ajuntament de Reus, d’entre els membres que integren
el Ple municipal:
• Sra. Débora García Cámara, en substitució del Sr. Raúl Meléndez Marfil.
SEGON: Comunicar l’adopció d’aquest acord a les persones interessades, a les
Regidories, òrgans i organismes corresponents.
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per assentiment.
SERVEIS D'HISENDA I SERVEIS GENERALS
El Sr. Pellicer fa UNA INTERVENCIÓ per informar que, tal com es va acordar a Junta de
Portaveus, els punts de l’ordre del dia 7, 8, 9 i 10 es tractaran en un únic bloc, encara
que es votaran de forma separada. Indica els temps dels quals disposen els regidors
per fer les seves intervencions i dona lectura dels esmentats punts de l’ordre del dia.
Prèviament al tractament d’aquests assumptes, el vicesecretari demana la paraula
per recordar als regidors, tal i com ja es va fer en Junta de Portaveus de dijous, que
en el punt núm. 9 de l’ordre del dia, relatiu a l'adjudicació del Lot 3: gestió, explotació
i manteniment de la planta de voluminosos, a petició d’un informe del Departament
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de Contractació, i amb el vistiplau de la Intervenció, es va demanar que, més allà del
dictamen de la Comissió Informativa (que proposava l’adjudicació a l’únic licitador que
es va presentar per aquest Lot per l’import total), es fan constar els preus unitaris
(que no constaven en el dictamen, però si en la proposta d’adjudicació de la mesa de
contractació). Remarca la importància de que constin expressament els preus unitaris
per les eventuals futures modificacions del contracte o actualitzacions de preus. Indica
que aquests preus unitaris els tenen tots els regidors a la seva disposició, amb una
nota que es va afegir en la documentacio corresponent a aquest punt de l’ordre del
dia i que simplement es vol deixar constància de què a l’hora d’aprovar aquest punt, a
banda d’aprovar el dictamen de la comissió informativa, s’haurien d’aprovar si s’escau
també aquests preus unitaris que consten en l’expedient i que tenen a disposició tots
els regidors.
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Seguidament, l’alcalde fa una INTERVENCIÓ i dona la paraula a la Sra. Caballero per
tal d’exposar les propostes que es sotmeten a consideració del Ple.
A continuació pren la paraula la Sra. Caballero, que fa una INTERVENCIÓ per exposar
les propostes d’acord corresponents als punts 7, 8, 9 i 10 de l’ordre del dia i a
continuació ES PRODUEIX DEBAT.
Tot seguit es passa a la votació dels diferents punts, seguidament es fan constar amb
el resultat de les corresponents votacions.
7. Adjudicació del Lot 1: serveis de neteja de lespai públic i serveis de
recollida de residus, de la licitació del Servei de neteja de l'espai públic i
recollida de residus municipals, de gestió i manteniment de les deixalleries i
de gestió, manteniment i explotació de la planta de voluminosos de la ciutat
de Reus.
«Atès que el Ple municipal, en sessió celebrada en data 19 de juny de 2020, va iniciar
l’expedient per a la contractació del servei de neteja de l'espai públic i recollida de
residus municipals, de gestió i manteniment de les deixalleries i de gestió, manteniment
i explotació de la planta de voluminosos de la ciutat de Reus i va aprovar el plec de
clàusules administratives i tècniques particulars que havia de regir l’esmentada
contractació.
Vist que és un contracte de serveis d’acord amb l’article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic (en endavant, LCSP), i a l’empara del qual
es realitzaran prestacions directes a favor de la ciutadania, conforme al que disposa
l’article 312 de la LCSP.
Vist que l’objecte contractual de la licitació de referència es divideix en els següents lots:
Lot 1: Serveis de neteja de l’espai públic i serveis de recollida de residus.
Lot 2: Gestió i manteniment de les deixalleries.
Lot 3: Gestió, explotació i manteniment de la planta de voluminosos.
Lot 4: Integració tecnològica.
Vist que el valor estimat del contracte, de conformitat amb l’article 101 de la LCSP, és de
149.599.890 euros (més l'IVA que li correspongui) segons el detall següent:

Lot 1
Lot 2

Anual
11.921.252 €
283.613 €

10 anys
119.212.520 €
2.836.135 €

Aquest document ha estat signat electrònicament amb data 19/1/2021
L'autenticitat d'aquest document es pot comprovar a https://serveis.reus.cat/cve mitjançant el CVE: 2021147AD35DF846FDB90C9177283FD8B85DADB0FE980119112407

Lot 3
Lot 4
Modificacions
(20%)
TOTAL

201.798 €
59.994 €

2.017.980 €
599.940 €

2.493.331 €
14.959.989 €

24.933.315 €
149.599.890 €

Vist que el pressupost base de licitació, de conformitat amb l’article 100 de la LCSP, és el
que es detalla a continuació:
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Lot 1
Cost servei
neteja
Cost servei
recollida
Cost personal
Costos
indirectes
Amortitzacions
Despeses
generals

Lot 2
Cost servei

Lot 3
Cost servei

Lot 4
Cost servei
Amortitzacions

Costos Benefici
estruct industri
TOTAL amb
ura 6%
al 2%
TOTAL
IVA 10%
IVA
5.424.911 325.495 108.498 5.858.904
€
€
€
€
585.890 € 6.444.794 €
2.485.733 149.144
2.684.592
€
€
49.715 €
€
268.459 € 2.953.051 €
1.253.864
1.354.173
€
75.232 € 25.077 €
€
135.417 € 1.489.591 €
88.993 € 5.340 € 1.780 € 96.112 €
9.611 €
1.665.038
1.798.241
€
99.902 € 33.301 €
€
179.824 €
119.658 €

7.179 €

262.605 € 15.756 €

186.850 € 11.211 €

30.300 €
25.250 €

1.818 €
1.515 €

11.543.20 692.592
1€
€

105.723 €
1.978.065 €

2.393 €

129.231 €

12.923 €
142.154 €
SUBTOTA 13.113.377
L
€

5.252 €

283.613 €

28.361 €
SUBTOTA
L

3.737 €

606 €
505 €

201.798 €

20.180 €
SUBTOTA
L

311.975 €
311.975 €
221.978 €
221.978 €

32.724 €
27.270 €

6.872 €
39.596 €
5.727 €
32.997 €
SUBTOTA
L
65.993 €
230.864 12.466.65 1.246.666 13.713.323
€
7€
€
€

Vist que procedeix utilitzar el procediment obert, subjecte a regulació harmonitzada i
amb varis criteris d’adjudicació, a l'empara dels articles 131, 156 i 158 de la LCSP.
Atès que al Lot 1 de la present licitació s’han presentat les empreses següents: FCC
MEDIO AMBIENTE, SAU i UTE VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES-ROMERO
POLO.
Atès que en data 8 de setembre de 2020, la mesa de contractació va procedir a la
qualificació de la documentació general (sobre A), presentada pels licitadors i,
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seguidament, va procedir a l’obertura dels sobres B, que contenen la documentació a
valorar mitjançant criteris d’adjudicació basats en judici de valor.
Atès que en data 30 d’octubre de 2020, la mesa de contractació va procedir a donar
compte del resultat de la valoració de la documentació presentada pels licitadors
admesos al Lot 1, a valorar mitjançant criteris d'adjudicació basats en judici de valor,
segons informe tècnic emès pel Cap de Servei de Medi Ambient, de data 28 d’octubre
de 2020, i seguidament es va realitzar l’obertura dels sobres C de les empreses
licitadores admeses, que contenen la documentació a valorar mitjançant criteris
quantificables automàticament.
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Atès que en data 16 de novembre de 2020, la mesa de contractació va donar compte
del resultat de la valoració de la documentació a valorar mitjançant criteris
quantificables automàticament, segons l’informe tècnic valoratiu final emès pel Cap
de Servei de Medi Ambient, de data 13 de novembre de 2020, i s’ha fet la proposta
d’adjudicació pel Lot 1 a favor de l'empresa UTE VALORIZA SERVICIOS
MEDIOAMBIENTALES-ROMERO POLO.
Les característiques i avantatges de la proposició de l'adjudicatària determinants de la
seva elecció son, de conformitat amb l’informe tècnic valoratiu final emès pel Cap de
Servei de Medi Ambient, de data 13 de novembre de 2020, que:
Tècnicament la proposta de FCC Medio Ambiente SAU obté més puntuació que la de la
UTE Valoriza-Romero Polo, al ser ofertes tècnicament molt similars, però, hi ha trets
significatius com les papereres o l’eliminació dels contenidors soterrats del centre,
que fan que l’oferta de FCC obtingui més puntuació que la de la UTE Valoriza-Romero
Polo, però en canvi, la UTE Valoriza-Romero Polo obté major puntuació respecte els
criteris que fan referència a l’organització del servei de neteja i del servei de recollida
domiciliària. A més, l’oferta econòmica de UTE Valoriza Romero Polo, amb un 10,727%
de baixa, ha fet que obtingui major puntuació sobre la de FCC Medio Ambiente, SAU,
amb un 8,269 % de baixa, i junt amb la resta de criteris que es valoren de forma
objectiva, la UTE Valoriza-Romero Polo ha obtingut un total de 40,218 punts davant
dels 33,439 punts de FCC Medio Ambiente. Cap de les dues ofertes està en situació
d’anormalitat. Per tant, la proposta que, conjuntament, resulta tècnicament i
econòmicament més avantatjosa de les presentades, és la de la UTE Valoriza-Romero
Polo, amb un total de 75,078 punts, respecte la de FCC Medio ambiente, SAU amb
74,019 punts.
Atès que per Decret número 2020016226 de l’Alcalde, de data 16 de novembre de
2020, es va fer el requeriment previ a la UTE VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES
ROMERO POLO, per tal que presentés la documentació que disposa la clàusula
quinzena del plec de clàusules administratives i tècniques particulars, i que constituís
una garantia definitiva equivalent al 5% del preu final ofert del Lot 1 (106.424.359,20
euros, IVA exclòs) corresponent a la durada inicial del contracte, per un import de
5.321.217,96 euros.
Atès que en el termini concedit, la UTE VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES
ROMERO POLO va presentar la documentació requerida i va dipositar la garantia
definitiva.
Atès que en data 3 de desembre de 2020, la mesa de contractació va procedir a la
qualificació de la documentació presentada per la UTE VALORIZA SERVICIOS
MEDIOAMBIENTALES ROMERO POLO la qual acredita la personalitat, capacitat i
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solvència econòmica i financera i tècnica o professional per a contractar, assenyalada
al plec de clàusules i va constatar que s’havia dipositat la garantia definitiva.
Vist l'informe d'Intervenció de fiscalització prèvia a l'adjudicació de data 4 de
desembre de 2020.
Vist el que estableix la Disposició addicional segona, apartats primer i segon, de la LCSP,
en virtut de la qual correspon al Ple la competència en matèria de contractació per a
aquest expedient.
En conseqüència es proposa l'adopció dels acords següents:

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
19/01/2021

1.- ADJUDICAR a la UTE VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES ROMERO POLO el Lot
1: serveis de neteja de l’espai públic i serveis de recollida de residus, de la licitació del
Servei de neteja de l'espai públic i recollida de residus municipals, de gestió i
manteniment de les deixalleries i de gestió, manteniment i explotació de la planta de
voluminosos de la ciutat de Reus, per un import total, pel període de 10 anys, de
106.424.359,20 euros (més l’IVA que correspongui), a raó de 10.642.435,92 euros
anuals (més l’IVA que correspongui), i amb la resta de condicions que consten a la seva
oferta de data 7 d’agost de 2020.
Amb caràcter previ a la formalització del contracte l'adjudicatària haurà de presentar
l’escriptura pública de constitució de la Unió Temporal d’Empreses (UTE) en la qual
consti el nomenament de la persona representant o de la persona apoderada única de la
unió amb poders suficients per exercir els drets i complir les obligacions que es derivin
del contracte fins a la seva extinció.
2.- FORMALITZAR el contracte administratiu un cop transcorregut el termini de 15 dies
hàbils des de que es remeti a les empreses licitadores la notificació de l'adjudicació. A
aquest efecte es requerirà a l’empresa adjudicatària per a què formalitzi el contracte
en un termini no superior a cinc dies a comptar del següent a aquell en què hagi rebut
el requeriment, una vegada transcorregut el termini anterior esmentat sense que
s’hagi interposat recurs especial en matèria de contractació que porti aparellada la
suspensió de la formalització o que l’òrgan competent per a la resolució del recurs
hagi aixecat la suspensió.
3.- PUBLICAR l’anunci de la seva formalització al DOUE i en el perfil del contractant, a
l’empara del que disposen els articles 153 i 154 de la LCSP.
4.- NOTIFICAR el present decret als licitadors que han participat en la licitació, i
PUBLICAR-LO al perfil del contractant de l'Ajuntament de Reus.
5.- Aquesta resolució és definitiva en via administrativa i contra ella podeu interposar
recurs especial en matèria de contractació amb caràcter potestatiu. Aquest recurs es
podrà interposar davant del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic,
prèviament o alternativament, a la interposició del recurs contenciós administratiu, en
el termini de 15 dies hàbils, a comptar des del dia següent al de la recepció d’aquesta
notificació, o bé, a comptar des de la data d’enviament de la mateixa, sempre que
l’acte objecte de notificació s’hagués publicat el mateix dia al perfil del contractant,
de conformitat amb el que estableix l’article 50 de la Llei de Contractes del Sector
Públic.
Tanmateix es pot interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat
Contenciós administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del
dia següent al de la recepció d’aquesta notificació.»
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Sotmesa la proposta a votació, s'aprova amb 15 vots a favor: ((JxR): Sres./Srs. Pellicer,
Vilella, Pallarès, Caelles, Cuerba, Caballero, Monseny; (ERC): Sres./Srs. Llauradó,
Recasens, Flores, Prats, Berasastegui, Subirats i (A): Sr. Rubio i Sra. Vázquez), 11 vots
en contra: ((PSC-CP): Sres./Srs. Martín, Martínez, Guaita, Marcos, Pozuelo i Fort; (CUP):
Sres. Llorens, Fernàndez i Pàmies i (CS): Sra./Sr. García i López i 1 abstenció: (regidor
no adscrit: Sr. Meléndez).
8. Adjudicació del Lot 2: gestió i manteniment de les deixalleries, de la
licitació del Servei de neteja de l'espai públic i recollida de residus
municipals, de gestió i manteniment de les deixalleries i de gestió,
manteniment i explotació de la planta de voluminosos de la ciutat de Reus
Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
19/01/2021

«Atès que el Ple municipal, en sessió celebrada en data 19 de juny de 2020, va iniciar
l’expedient per a la contractació del servei de neteja de l'espai públic i recollida de
residus municipals, de gestió i manteniment de les deixalleries i de gestió, manteniment
i explotació de la planta de voluminosos de la ciutat de Reus i va aprovar el plec de
clàusules administratives i tècniques particulars que havia de regir l’esmentada
contractació.
Vist que és un contracte de serveis d’acord amb l’article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic (en endavant, LCSP), i a l’empara del qual
es realitzaran prestacions directes a favor de la ciutadania, conforme al que disposa
l’article 312 de la LCSP.
Vist que l’objecte contractual de la licitació de referència es divideix en els següents lots:
Lot 1: Serveis de neteja de l’espai públic i serveis de recollida de residus.
Lot 2: Gestió i manteniment de les deixalleries.
Lot 3: Gestió, explotació i manteniment de la planta de voluminosos.
Lot 4: Integració tecnològica.
Vist que el valor estimat del contracte, de conformitat amb l’article 101 de la LCSP, és de
149.599.890 euros (més l'IVA que li correspongui) segons el detall següent:

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

Anual
11.921.252 €
283.613 €
201.798 €
59.994 €

10 anys
119.212.520 €
2.836.135 €
2.017.980 €
599.940 €

2.493.331 €
14.959.989 €

24.933.315 €
149.599.890 €

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

Lot 1
Cost servei
neteja
Cost servei
recollida

Costos
Benefici
estructura industria
6%
l 2%
5.424.911 €

325.495 €

2.485.733 €

149.144 €

IVA 10%

TOTAL amb
IVA

108.498 € 5.858.904 € 585.890 €

6.444.794 €

49.715 €

TOTAL

2.684.592 € 268.459 €

2.953.051 €
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Cost personal
Costos
indirectes
Amortitzacions
Despeses
generals

Lot 2
Cost servei

Signat electrònicament
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Lot 3
Cost servei

Lot 4
Cost servei
Amortitzacions

1.253.864 €

75.232 €

25.077 €

1.354.173 € 135.417 €

1.489.591 €

88.993 €
1.665.038 €

5.340 €
99.902 €

1.780 €
33.301 €

96.112 €
9.611 €
1.798.241 € 179.824 €

105.723 €
1.978.065 €

119.658 €

7.179 €

2.393 €

129.231 €

12.923 €
SUBTOTA
L

142.154 €
13.113.377
€

262.605 €

15.756 €

5.252 €

283.613 €

28.361 €
SUBTOTA
L

311.975 €

186.850 €

30.300 €
25.250 €

11.543.201 €

11.211 €

1.818 €
1.515 €

692.592 €

3.737 €

606 €
505 €

201.798 €

32.724 €
27.270 €

12.466.657
230.864 €
€

20.180 €
SUBTOTA
L
6.872 €
5.727 €
SUBTOTA
L
1.246.666
€

311.975 €
221.978 €
221.978 €
39.596 €
32.997 €
65.993 €
13.713.323
€

Vist que procedeix utilitzar el procediment obert, subjecte a regulació harmonitzada i
amb varis criteris d’adjudicació, a l'empara dels articles 131, 156 i 158 de la LCSP.
Atès que per al Lot 2 únicament s’ha presentat a la licitació l’ASSOCIACIÓ DE
FAMILIARS
DE
PERSONES
AMB
DISCAPACITAT
INTEL·LECTUAL
I
DEL
DESENVOLUPAMENT TBC.
Atès que en data 8 de setembre de 2020, la mesa de contractació va procedir a la
qualificació de la documentació general (sobre A), presentada pel licitador i,
seguidament, va procedir a l’obertura del sobre B, que conté la documentació a valorar
mitjançant criteris d’adjudicació basats en judici de valor.
Atès que en data 30 d’octubre de 2020, la mesa de contractació va procedir a donar
compte del resultat de la valoració de la documentació presentada pel licitador admès
al Lot 2, a valorar mitjançant criteris d'adjudicació basats en judici de valor, segons
informe tècnic emès pel Cap de Servei de Medi Ambient, de data 28 d’octubre de
2020, i seguidament es va realitzar l’obertura del sobre C de l’empresa licitadora
admesa, que conté la documentació a valorar mitjançant criteris quantificables
automàticament.
Atès que en data 16 de novembre de 2020, la mesa de contractació ha donat compte
del resultat de la valoració de la documentació a valorar mitjançant criteris
quantificables automàticament, segons l’informe tècnic valoratiu final emès pel Cap
de Servei de Medi Ambient, de data 13 de novembre de 2020, i s’ha fet proposta
d’adjudicació pel Lot 2 a favor de l'empresa ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS DE PERSONES
AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL I DEL DESENVOLUPAMENT TBC.
Atès que les característiques i avantatges de la proposició de l'adjudicatària
determinants de la seva elecció son que és la única empresa presentada al Lot 2 i ha
obtingut un total de 90,60 punts en la valoració global.
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Atès que per Decret número 2020016227 de l’Alcalde, de data 16 de novembre de
2020, es va fer el requeriment previ a l’ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS DE PERSONES AMB
DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL I DEL DESENVOLUPAMENT TBC, per tal que presentés la
documentació que disposa la clàusula quinzena del plec de clàusules administratives i
tècniques particulars.
Vist que de conformitat amb la Disposició Addicional Quarta, apartat tercer, de la LCSP i
l'apartat L del quadre de característiques del contracte que consta al plec de clàusules
administratives particulars, no procedeix l’exigència de garantia definitiva a l’empresa
proposada com a adjudicatària.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
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Atès que en el termini concedit, l’ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS DE PERSONES AMB
DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL I DEL DESENVOLUPAMENT TBC va presentar la
documentació requerida.
Atès que en data 3 de desembre de 2020, la mesa de contractació va procedir a la
qualificació de la documentació presentada per l’ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS DE
PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL I DEL DESENVOLUPAMENT TBC la qual
acredita la personalitat, capacitat i solvència econòmica i financera i tècnica o
professional per a contractar, assenyalada al plec de clàusules.
Vist l'informe d'Intervenció de fiscalització prèvia a l'adjudicació de data 4 de
desembre de 2020.
Vist el que estableix la Disposició addicional segona, apartats primer i segon, de la LCSP,
en virtut de la qual correspon al Ple la competència en matèria de contractació per a
aquest expedient.
En conseqüència es proposa l'adopció dels acords següents:
1.- ADJUDICAR a l’ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS DE PERSONES AMB DISCAPACITAT
INTEL•LECTUAL I DEL DESENVOLUPAMENT TBC el Lot 2: gestió i manteniment de les
deixalleries, de la licitació del Servei de neteja de l'espai públic i recollida de residus
municipals, de gestió i manteniment de les deixalleries i de gestió, manteniment i
explotació de la planta de voluminosos de la ciutat de Reus, per un import total, pel
període de 10 anys, de 2.738.710,00 euros (més l’IVA que correspongui), a raó de
273.871,00 euros anuals (més l’IVA que correspongui), i amb la resta de condicions
que consten a la seva oferta de data 7 d’agost de 2020.
2.- FORMALITZAR el contracte administratiu un cop transcorregut el termini de 15 dies
hàbils des de que es remeti a l’empresa licitadora la notificació de l'adjudicació. A
aquest efecte es requerirà a l’empresa adjudicatària per a què formalitzi el contracte
en un termini no superior a cinc dies a comptar del següent a aquell en què hagi rebut
el requeriment, una vegada transcorregut el termini anterior esmentat sense que
s’hagi interposat recurs especial en matèria de contractació que porti aparellada la
suspensió de la formalització o que l’òrgan competent per a la resolució del recurs
hagi aixecat la suspensió.
3.- PUBLICAR l’anunci de la seva formalització al DOUE i en el perfil del contractant, a
l’empara del que disposen els articles 153 i 154 de la LCSP.
4.- NOTIFICAR el present decret al licitador que ha participat en la licitació, i
PUBLICAR-LO al perfil del contractant de l'Ajuntament de Reus.»
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Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per unanimitat.
9. Adjudicació del Lot 3: gestió, explotació i manteniment de la planta de
voluminosos, de la licitació del Servei de neteja de l'espai públic i recollida
de residus municipals, de gestió i manteniment de les deixalleries i de
gestió, manteniment i explotació de la planta de voluminosos de Reus.
«Vist que el pressupost base de licitació, de conformitat amb l’article 100 de la LCSP, és
el que es detalla a continuació:
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Lot 1
Cost servei
neteja
Cost servei
recollida
Cost
personal
Costos
indirectes
Amortitzaci
ons
Despeses
generals

Costos
estructura
6%

Benefici
industrial
2%

TOTAL

IVA 10%

TOTAL
amb IVA

5.424.911 €

325.495 €

108.498 €

5.858.904 €

585.890 €

6.444.794 €

2.485.733 €

149.144 €

49.715 €

2.684.592 €

268.459 €

2.953.051 €

1.253.864 €

75.232 €

25.077 €

1.354.173 €

135.417 €

1.489.591 €

88.993 €

5.340 €

1.780 €

96.112 €

9.611 €

105.723 €

1.665.038 €

99.902 €

33.301 €

1.798.241 €

179.824 €

1.978.065 €

119.658 €

7.179 €

2.393 €

129.231 €

12.923 €
SUBTOTAL

142.154 €
13.113.37
7€

Lot 2
Cost servei

262.605 €

15.756 €

5.252 €

283.613 €

28.361 €
SUBTOTAL

311.975 €
311.975 €

Lot 3
Cost servei

186.850 €

11.211 €

3.737 €

201.798 €

20.180 €
SUBTOTAL

221.978 €
221.978 €

30.300 €

1.818 €

606 €

32.724 €

6.872 €

39.596 €

25.250 €

1.515 €

505 €

27.270 €

5.727 €
SUBTOTAL

11.543.201
€

692.592 €

230.864 €

12.466.657
€

32.997 €
65.993 €
13.713.32
3€

Lot 4
Cost servei
Amortitzaci
ons

1.246.666 €

Vist que procedeix utilitzar el procediment obert, subjecte a regulació harmonitzada i
amb varis criteris d’adjudicació, a l'empara dels articles 131, 156 i 158 de la LCSP.
Atès que per al Lot 3 únicament s’ha presentat a la licitació l’ASSOCIACIÓ DE
FAMILIARS
DE
PERSONES
AMB
DISCAPACITAT
INTEL·LECTUAL
I
DEL
DESENVOLUPAMENT TBC.
Atès que en data 8 de setembre de 2020, la mesa de contractació va procedir a la
qualificació de la documentació general (sobre A), presentada pel licitador i,
seguidament, va procedir a l’obertura del sobre B, que conté la documentació a valorar
mitjançant criteris d’adjudicació basats en judici de valor, i es va donar lectura del
contingut del mateix.
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Atès que en data 30 d’octubre de 2020, la mesa de contractació va procedir a donar
compte del resultat de la valoració de la documentació presentada pel licitador admès
al Lot 3, a valorar mitjançant criteris d'adjudicació basats en judici de valor, segons
informe tècnic emès pel Cap de Servei de Medi Ambient, de data 28 d’octubre de
2020, i seguidament es va realitzar l’obertura del sobre C de l’empresa licitadora
admesa, que conté la documentació a valorar mitjançant criteris quantificables
automàticament.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
19/01/2021

Atès que en data 16 de novembre de 2020, la mesa de contractació ha donat compte
del resultat de la valoració de la documentació a valorar mitjançant criteris
quantificables automàticament, segons l’informe tècnic valoratiu final emès pel Cap
de Servei de Medi Ambient, de data 13 de novembre de 2020, i s’ha fet proposta
d’adjudicació pel Lot 3 a favor de l'empresa ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS DE PERSONES
AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL I DEL DESENVOLUPAMENT TBC.
Atès que les característiques i avantatges de la proposició de l'adjudicatària
determinants de la seva elecció son que és la única empresa presentada al Lot 3 i ha
obtingut un total de 86,00 punts en la valoració global.
Atès que per Decret número 2020016225 de l’Alcalde, de data 16 de novembre de
2020, es va fer el requeriment previ a l’ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS DE PERSONES AMB
DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL I DEL DESENVOLUPAMENT TBC, per tal que presentés la
documentació que disposa la clàusula quinzena del plec de clàusules administratives i
tècniques particulars.
Vist que de conformitat amb la Disposició Addicional Quarta, apartat tercer, de la LCSP i
l'apartat L del quadre de característiques del contracte que consta al plec de clàusules
administratives particulars, no procedeix l’exigència de garantia definitiva a l’empresa
proposada com a adjudicatària.
Atès que en el termini concedit, l’ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS DE PERSONES AMB
DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL I DEL DESENVOLUPAMENT TBC va presentar la
documentació requerida.
Atès que en data 3 de desembre de 2020, la mesa de contractació va procedir a la
qualificació de la documentació presentada per l’ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS DE
PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL I DEL DESENVOLUPAMENT TBC la qual
acredita la personalitat, capacitat i solvència econòmica i financera i tècnica o
professional per a contractar, assenyalada al plec de clàusules.
Vist l'informe d'Intervenció de fiscalització prèvia a l'adjudicació de data 4 de
desembre de 2020.
Vist el que estableix la Disposició addicional segona, apartats primer i segon, de la LCSP,
en virtut de la qual correspon al Ple la competència en matèria de contractació per a
aquest expedient.
En conseqüència es proposa l'adopció dels acords següents:
1.- ADJUDICAR a l’ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS DE PERSONES AMB DISCAPACITAT
INTEL·LECTUAL I DEL
DESENVOLUPAMENT TBC el Lot 3: gestió, explotació i
manteniment de la planta de voluminosos, de la licitació del Servei de neteja de
l'espai públic i recollida de residus municipals, de gestió i manteniment de les
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deixalleries i de gestió, manteniment i explotació de la planta de voluminosos de la
ciutat de Reus, per una despesa màxima estimada total, pel període de 10 anys, de
2.017.980,00 euros (més l’IVA que correspongui), a raó de 201.798,00 euros anuals
(més l’IVA que correspongui), i amb la resta de condicions que consten a la seva
oferta de data 7 d’agost de 2020, i segons detall:
- Preu per tona segons fracció: Voluminosos: 69 euros, Fusta: 30 euros, Matalàs: 20
euros.
- Benefici per l’Ajuntament per tona d’agent extern: 5%

Signat electrònicament
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2.- FORMALITZAR el contracte administratiu un cop transcorregut el termini de 15 dies
hàbils des de que es remeti a l’empresa licitadora la notificació de l'adjudicació. A
aquest efecte es requerirà a l’empresa adjudicatària per a què formalitzi el contracte
en un termini no superior a cinc dies a comptar del següent a aquell en què hagi rebut
el requeriment, una vegada transcorregut el termini anterior esmentat sense que
s’hagi interposat recurs especial en matèria de contractació que porti aparellada la
suspensió de la formalització o que l’òrgan competent per a la resolució del recurs
hagi aixecat la suspensió.
3.- PUBLICAR l’anunci de la seva formalització al DOUE i en el perfil del contractant, a
l’empara del que disposen els articles 153 i 154 de la LCSP.
4.- NOTIFICAR el present decret al licitador que ha participat en la licitació, i PUBLICARLO al perfil del contractant de l'Ajuntament de Reus.
5.- Aquesta resolució és definitiva en via administrativa i contra ella podeu interposar
recurs especial en matèria de contractació amb caràcter potestatiu. Aquest recurs es
podrà interposar davant del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic,
prèviament o alternativament, a la interposició del recurs contenciós administratiu, en
el termini de 15 dies hàbils, a comptar des del dia següent al de la recepció d’aquesta
notificació, o bé, a comptar des de la data d’enviament de la mateixa, sempre que
l’acte objecte de notificació s’hagués publicat el mateix dia al perfil del contractant,
de conformitat amb el que estableix l’article 50 de la Llei de Contractes del Sector
Públic.
Tanmateix es pot interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat
Contenciós administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del
dia següent al de la recepció d’aquesta notificació.»
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per unanimitat.
10. Adjudicació del Lot 4: integració tecnològica, de la licitació del Servei de
neteja de l'espai públic i recollida de residus municipals, de gestió i
manteniment de les deixalleries i de gestió, manteniment i explotació de la
planta de voluminosos de la ciutat de Reus.
«Atès que el Ple municipal, en sessió celebrada en data 19 de juny de 2020, va iniciar
l’expedient per a la contractació del servei de neteja de l'espai públic i recollida de
residus municipals, de gestió i manteniment de les deixalleries i de gestió, manteniment
i explotació de la planta de voluminosos de la ciutat de Reus i va aprovar el plec de
clàusules administratives i tècniques particulars que havia de regir l’esmentada
contractació.
Vist que és un contracte de serveis d’acord amb l’article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic (en endavant, LCSP), i a l’empara del qual
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es realitzaran prestacions directes a favor de la ciutadania, conforme al que disposa
l’article 312 de la LCSP.
Vist que l’objecte contractual de la licitació de referència es divideix en els següents lots:
Lot 1: Serveis de neteja de l’espai públic i serveis de recollida de residus.
Lot 2: Gestió i manteniment de les deixalleries.
Lot 3: Gestió, explotació i manteniment de la planta de voluminosos.
Lot 4: Integració tecnològica.
Vist que el valor estimat del contracte, de conformitat amb l’article 101 de la LCSP, és de
149.599.890 euros (més l'IVA que li correspongui) segons el detall següent:
Signat electrònicament
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Lot 1
Lot 2
Lot 3
Lot 4
Modificacions
(20%)
TOTAL

Anual
11.921.252 €
283.613 €
201.798 €
59.994 €

10 anys
119.212.520 €
2.836.135 €
2.017.980 €
599.940 €

2.493.331 €
14.959.989 €

24.933.315 €
149.599.890 €

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

Lot 1
Cost servei
neteja
Cost servei
recollida
Cost personal
Costos
indirectes
Amortitzacions
Despeses
generals

Lot 2
Cost servei

Lot 3
Cost servei

Lot 4
Cost servei
Amortitzacions

Benefici
industri
al 2%
108.498
€

TOTAL

IVA 10%

TOTAL amb
IVA

5.858.904 €

585.890 €

6.444.794 €

2.485.733 €
1.253.864 €

Costos
estructu
ra 6%
325.495
€
149.144
€
75.232 €

49.715 €
25.077 €

2.684.592 €
1.354.173 €

268.459 €
135.417 €

2.953.051 €
1.489.591 €

88.993 €
1.665.038 €

5.340 €
99.902 €

1.780 €
33.301 €

96.112 €
1.798.241 €

9.611 €
179.824 €

105.723 €
1.978.065 €

119.658 €

7.179 €

2.393 €

129.231 €

12.923 €
142.154 €
SUBTOTA 13.113.377
L
€

262.605 €

15.756 €

5.252 €

283.613 €

28.361 €
SUBTOTA
L

5.424.911 €

186.850 €

30.300 €
25.250 €

11.211 €

1.818 €
1.515 €

3.737 €

606 €
505 €

201.798 €

32.724 €
27.270 €

20.180 €
SUBTOTA
L
6.872 €
5.727 €
SUBTOTA
L

311.975 €
311.975 €
221.978 €
221.978 €
39.596 €
32.997 €
65.993 €
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11.543.201 €

692.592
€

230.864
€

12.466.657
€

1.246.666
€

13.713.323
€

Vist que procedeix utilitzar el procediment obert, subjecte a regulació harmonitzada i
amb varis criteris d’adjudicació, a l'empara dels articles 131, 156 i 158 de la LCSP.
Atès que al Lot 4 de la present licitació s’han presentat les empreses següents: TSYSTEMS ITC IBERIA, SAU, CONSULTING INFORMATICO DE CANTABRIA, NEC IBÉRICA
S.L.U., TELEFÓNICA SOLUCIONES DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE ESPAÑA,
SOCIEDAD ANÓNIMA UNIPERSONAL, ELECNOR, S.A. i TRADIA TELECOM, S.A.U.
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Atès que en data 8 de setembre de 2020, la mesa de contractació va procedir a la
qualificació de la documentació general (sobre A), presentada pels licitadors i,
seguidament, va procedir a l’obertura dels sobres B, que contenen la documentació a
valorar mitjançant criteris d’adjudicació basats en judici de valor.
Atès que en data 30 d’octubre de 2020, la mesa de contractació va procedir a donar
compte del resultat de la valoració de la documentació presentada pels licitadors
admesos al Lot 4, a valorar mitjançant criteris d'adjudicació basats en judici de valor,
segons informe tècnic emès pel Coordinador del Servei de Tecnologies de la
Informació i Telecomunicacions, de data 28 d’octubre de 2020, i seguidament es va
realitzar l’obertura dels sobres C de les empreses licitadores admeses, que contenen
la documentació a valorar mitjançant criteris quantificables automàticament. A
l’informe valoratiu del Lot 4, es posa de manifest que l’empresa ELECNOR,SA, no
compleix els requeriments tècnics establerts al plec de prescripcions tècniques
particulars, per la qual cosa es proposa l’exclusió d’aquesta empresa de la licitació.
Atès que en data 16 de novembre de 2020, la mesa de contractació ha donat compte
del resultat de la valoració de la documentació a valorar mitjançant criteris
quantificables automàticament, segons l’informe tècnic valoratiu final emès pel
Coordinador del Servei de Tecnologies de la Informació i Telecomunicacions, de data
13 de novembre de 2020, i s’ha fet proposta d’adjudicació pel Lot 4 a favor de
l'empresa TRADIA TELECOM, S.A.U.
Atès que les característiques i avantatges de la proposició de l'adjudicatària
determinants de la seva elecció son que ha obtingut la millor puntuació sumant els
criteris de judici de valor i obtinguts automàticament, per un preu total del servei de
378.000,00€+IVA (37.800,00€+IVA anual) amb una baixa del 36,99% (aquest preu és
una baixa del 14,84% de la mitja aritmètica de les ofertes presentades i al no ser
superior la baixa al 15% d’aquesta mitja no es troba en els supòsits d’anormalitat en
el preu de l’oferta) i per un preu hora de consultoria de 38,20€/hora+IVA amb una
baixa del 36,33%, amb llicenciament il·limitat a nivell de senyals i ús i acredita el
compliment de la UNE 178104. Aquesta empresa en la seva oferta compleix tots els
requeriments tècnics proposant un sistema basat totalment amb codi obert garantint
el compliment dels estàndards oberts així com de ser una plataforma transparent,
robusta i escalable, multientitat, segura, oberta, amb àmplia capacitat d’integració,
gran capacitat en generar gràfiques, informes, sinòptics i quadres de comandament i
de forma autònoma pels tècnics municipals. En la seva oferta presenta una bona
proposta de formació i transferència de coneixement, un correcte equip pluridisciplinar
que implantarà el sistema en 6 mesos, amb importants millores en els SLA en el servei
de suport i manteniment tècnic.
Atès que per Decret número 2020016228 de l’Alcalde, de data 16 de novembre de
2020, es va fer el requeriment previ a l’empresa TRADIA TELECOM, S.A.U., per tal que
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presentés la documentació que disposa la clàusula quinzena del plec de clàusules
administratives i tècniques particulars, i que constituís una garantia definitiva
equivalent al 5% del preu final ofert del Lot 4 (378.000,00 euros, IVA exclòs)
corresponent a la durada inicial del contracte per un import de 18.900,00 euros.
Atès que en el termini concedit, l’empresa TRADIA TELECOM, S.A.U. va presentar la
documentació requerida i va dipositar la garantia definitiva.
Atès que en data 3 de desembre de 2020, la mesa de contractació va procedir a la
qualificació de la documentació presentada per l’empresa TRADIA TELECOM, S.A.U. la
qual acredita la personalitat, capacitat i solvència econòmica i financera i tècnica o
professional per a contractar, assenyalada al plec de clàusules i va constatar que
s’havia dipositat la garantia definitiva.
Signat electrònicament
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Vist l'informe d'Intervenció de fiscalització prèvia a l'adjudicació de data 4 de
desembre de 2020.
Vist el que estableix la Disposició addicional segona, apartats primer i segon, de la LCSP,
en virtut de la qual correspon al Ple la competència en matèria de contractació per a
aquest expedient.
En conseqüència es proposa l'adopció dels acords següents:
1.- EXCLOURE a l’empresa ELECNOR,SA de la present licitació, d’acord amb els motius
que figuren a la part expositiva d’aquesta resolució.
2.- ADJUDICAR a l’empresa TRADIA TELECOM, S.A.U el Lot 4: Integració tecnològica, de
la licitació del servei de neteja de l'espai públic i recollida de residus municipals, de
gestió i manteniment de les deixalleries i de gestió, manteniment i explotació de la
planta de voluminosos de la ciutat de Reus, per un import total pel període de 10 anys
de 378.000,00 euros (més l’IVA que correspongui), a raó de 37.800,00 euros anuals
(més l’IVA que correspongui), i amb la resta de condicions que consten a la seva oferta
de data 11 d’agost de 2020.
3.- FORMALITZAR el contracte administratiu un cop transcorregut el termini de 15 dies
hàbils des de que es remeti a les empreses licitadores la notificació de l'adjudicació. A
aquest efecte es requerirà a l’empresa adjudicatària per a què formalitzi el contracte
en un termini no superior a cinc dies a comptar del següent a aquell en què hagi rebut
el requeriment, una vegada transcorregut el termini anterior esmentat sense que
s’hagi interposat recurs especial en matèria de contractació que porti aparellada la
suspensió de la formalització o que l’òrgan competent per a la resolució del recurs
hagi aixecat la suspensió.
4.- PUBLICAR l’anunci de la seva formalització al DOUE i en el perfil del contractant, a
l’empara del que disposen els articles 153 i 154 de la LCSP.
5.- NOTIFICAR el present decret als licitadors que han participat en la licitació, i
PUBLICAR-LO al perfil del contractant de l'Ajuntament de Reus.
6.- Aquesta resolució és definitiva en via administrativa i contra ella podeu interposar
recurs especial en matèria de contractació amb caràcter potestatiu. Aquest recurs es
podrà interposar davant del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, prèviament
o alternativament, a la interposició del recurs contenciós administratiu, en el termini de
15 dies hàbils, a comptar des del dia següent al de la recepció d’aquesta notificació, o
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bé, a comptar des de la data d’enviament de la mateixa, sempre que l’acte objecte de
notificació s’hagués publicat el mateix dia al perfil del contractant, de conformitat amb
el que estableix l’article 50 de la Llei de Contractes del Sector Públic.
Tanmateix es pot interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós
administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al
de la recepció d’aquesta notificació.»
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Sotmesa la proposta a votació, s'aprova amb 15 vots a favor: ((JxR): Sres./Srs. Pellicer,
Vilella, Pallarès, Caelles, Cuerba, Caballero, Monseny; (ERC): Sres./Srs. Llauradó,
Recasens, Flores, Prats, Berasastegui, Subirats i (A): Sr. Rubio i Sra. Vázquez), 5 vots en
contra: ((CUP): Sres. Llorens, Fernàndez i Pàmies i (CS): Sra./Sr. García i López) i 7
abstencions: (PSC-CP): Sres./Srs. Martín, Martínez, Guaita, Marcos, Pozuelo i Fort i
(regidor no adscrit: Sr. Meléndez).
El Sr. Pellicer tanca el tractament d’aquest punts fent una INTERVENCIÓ per agrair el
desenvolupament del debat respecte als assumptes tractats.
Seguidament l’alcalde informa que els punts de l’ordre del dia núm, 11, 12 i 13 es
tractaran de forma conjunta, encara que es votaran de forma separada, indica els temps
de les intervencions i dona lectura dels esmentats punts.
Dona la paraula a la Sra. Caballero que fa una INTERVENCIÓ per exposar els punts de
l’ordre del dia 11, 12, i 13.
A continuació ES PRODUEIX DEBAT i seguidament es passa a la votació de cadascuna de
les propostes d’acord que seguidament es reprodueixen amb la seva respectiva votació.
11. Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança Fiscal núm. 2,
reguladora de l'Impost sobre Activitats Econòmiques.
«Vist que el Ple en sessió Plenària de data 23 d’Octubre de 2020 va aprovar
provisionalment l’Ordenança Fiscal 2, «reguladora de l’impost d’Activitats
econòmiques.».
Vist que l’acord es va sotmetre al tràmit d’exposició al públic durant el termini de 30
dies hàbils, per tal que les persones i entitats interessades poguessin formular
al·legacions, havent-se publicat l’anunci al BOPT del dia 27-10-2020 i al diari el Punt
avui de data 27 d’octubre de 2020, a l’empara del que disposa l’art 131 de la Llei
39/2015 d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques.
Vist que el dia 9 de desembre de 2020 va finalitzar el termini d’exposició al públic, i es
van presentar les següents al·legacions,dins de termini:
- Al·legació del «grup Municipal C’S», presentada en datat 10-11-2020: el seu
contingut en relació a aquesta Ordenança és el següent:
- Pel que fa a la bonificació del 95% per a la creació d’ocupació, es considerà que
s’hauria d’aplicar al mer manteniment d’ocupació, o en tot cas a la creació d’un únic
lloc de treball, i no a un volum d’ocupació de nova creació que sigui superior a un
mínim de 25 llocs de treball estables, tal i com consta a l’acord d’aprovació
provisional. També es demana que el benefici fiscal sigui del 95% durant els 10 anys
d’aplicació previstos.
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La bonificació per creació d’ocupació, s’encabeix dins el concepte “foment” de
l’ocupació, en un sentit ampli, que pot encabir les accepcions de mantenir (crear un
únic lloc, en definitiva és pràcticament mantenir el volum de llocs actual) o estimular,
si bé la diferència entre una fórmula i altra és molt diferent en relació als seus efectes
i l’impacte sobre el pressupost i la capacitat financera de l’Ajuntament.
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Promoure i estimular la creació d’ocupació , tal i com s’ha configurat la regulació de la
bonificació, cerca la nova inversió o ampliació de la capacitat productiva de les que ja
es trobin instal·lades, això implica que el seu impacte tributari estarà referit a les
activitats respecte dels quals, amb caràcter general, o bé es faran noves edificacions,
o bé s’ampliaran o milloraran les existents, per la qual cosa, la renuncia als ingressos
que suposa tot benefici fiscal, no ha de significar un valor significatiu respecte els
ingressos actuals.
El que es pretén amb l’al·legació presentada és ampliar el supòsit a aquells immobles
en el que es creï un únic lloc de treball, la qual cosa és pràcticament mantenir el
mateix nivell d’ocupació actual, amb aquesta mesura, el menyscapte d’ingressos per
l’IAE a l’Ajuntament pot ser molt significatiu, de l’ordre de milions d’euros, sense cap
contrapartida en la proposta d’al·legació presentada pel Grup Municipal, la qual cosa
generaria un desequilibri en el pressupost municipal que no es pot assumir, i que
obligaria a reduir o tancar serveis en la seva integritat, donada la magnitud del
manllevament d’ingressos proposat.
Vist que a l’acord Plenari de 23-10-2020 que va va aprovar provisionalment
l’Ordenança Fiscal 2, «reguladora de l’impost d’Activitats econòmiques.», per error es
va indicar que es modificava l’apartat 2 de l’art 10, quan en realitat es va esmenar
l’apartat 3 d’aquest article, amb el redactat que s’estableix a la part dispositiva, la
qual cosa es pot esmenar en el present acord, a l’empara del que disposa l’art 109.2
de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre , de Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques.
Vistos l’art 4 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de
les Administracions Públiques, en relació amb el que disposa l’art 18 del Text Refós de
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, RDL 2/2004 de 5 de març, respecte al
concepte d’interessat, i l’art 40 i concordants de la Llei 39/2015 en relació a les
notificacions dels actes administratius, en relació amb l’art 56 de la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de Règim Jurídic i de Procediment Administratiu de les Administracions
Públiques de Catalunya.
Vist que l’òrgan competent per a resoldre les al·legacions és el Ple de la Corporació,
de conformitat amb el que disposa l’art 52.2 d) del Text Refós de la Llei Municipal i de
Règim Local de Catalunya, Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, i art 22.2 d) de la
Llei de Bases de Règim Local, Llei 7/1985 de 2 d’abril.
En conseqüència es proposa l'adopció dels acords següents:
PRIMER: DESESTIMAR l’al·legació presentada pel Grup Municipal de C’S en relació a les
bonificacions en els termes proposats, per les raons indicades a la part expositiva
d’aquest acord.
SEGON: Aprovar definitivament les modificacions de l’Ordenança Reguladora de
l’impost sobre activitats econòmiques, que es va aprovar amb caràcter provisional per
acord Plenari de 23-10-2020, amb el següent detall
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-Es modifiquen els apartats 3, 7 i s’afegeix un nou apartat 8 de l’article 10, que resten
redactats de la següent manera:
“3.- Gaudiran d’una bonificació per creació d’ocupació, els subjectes passius que
tributin per quota municipal i hagin incrementat el promig anual de la seva plantilla de
treballadors amb contracte indefinit durant el període impositiu immediat anterior al
de l’aplicació de la bonificació, en relació amb el període anterior a aquell, d’acord
amb els percentatges que es detallen a continuació:
del 10% al 15%: 25% de la quota municipal
de més del 15% fins al 25%: 40% de la quota municipal
de més del 25%: 50% de la quota municipal
Signat electrònicament
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7.- Gaudiran d’una bonificació de fins al 95%, els immobles on s’exerceixin activitats
econòmiques de nova implantació, o bé que suposin inversions o ampliació de la
capacitat productiva existent, que siguin declarades pel Ple d’especial interès
municipal, atès el foment de l’ocupació que genera.
Per al gaudiment d’aquesta bonificació, caldrà que el nombre de llocs de treball
estables a crear sigui un mínim de 25, en promig anual i en jornada equivalent, durant
tot el període de gaudiment de la bonificació, la qual cosa s’haurà d’acreditar
anualment. També caldrà acreditar en el moment de la sol·licitud que s’ha tramitat a
l’IMFE Mas Carandell una oferta d’ocupació relativa als nous llocs de treball a crear,
per a què aquesta entitat col·labori en el procediment de selecció del personal.
La bonificació anual serà la següent:
-

Del primer al cinquè any: 95% de la quota municipal
El sisè any: 85% de la quota municipal
El setè any: 75% de la quota municipal
El vuitè any: 65% de la quota municipal
El novè any: 55% de la quota municipal
El desè any: 45% de la quota municipal

Per al gaudiment de la bonificació s’haurà de sol·licitar al Ple la seva concessió, junt
amb el detall del projecte d’inversió al municipi i la justificació de la creació de llocs de
treball de caràcter estable. La seva concessió tindrà efectes en el període impositiu
immediat següent.
La bonificació s’aplicarà a la quota resultant d’aplicar,si s’escau, les bonificacions dels
apartats anteriors.
8.- En el cas de correspondre més d’una bonificació de les detallades als punts
anteriors 1 a 7, únicament s’aplicarà la bonificació que comporti més benefici fiscal,
amb l’excepció senyalada a l’apartat setè. Tanmateix les sol·licituds de les
bonificacions esmentades respecte de liquidacions lliurades, i que encara no han
adquirit fermesa en el moment de la sol·licitud, si s’acompleixen els requisits
establerts per a la seva concessió a la data del meritament del període liquidat, una
vegada concedides, sortiran l’efecte corresponent per a tenir-hi dret quan es va
meritar l’impost, llevat que en els apartats anteriors s’indiqui el contrari.
TERCER: PUBLICAR l’acord definitiu ,així com el text modificat de l’ordenança indicada
en el present acord en el BOPT, i en el tauler electrònic de l’Ajuntament de Reus.
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QUART: NOTIFICAR als interessats que han presentat al·legacions, l’adopció d’aquest
acord.»
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova amb 15 vots a favor: ((JxR): Sres./Srs. Pellicer,
Vilella, Pallarès, Caelles, Cuerba, Caballero, Monseny; (ERC): Sres./Srs. Llauradó,
Recasens, Flores, Prats, Berasastegui, Subirats i (A): Sr. Rubio i Sra. Vázquez), 11 vots en
contra: ((PSC-CP): Sres./Srs. Martín, Martínez, Guaita, Marcos, Pozuelo i Fort; (CUP): Sres.
Llorens, Fernàndez i Pàmies i (CS): Sra./Sr. García i López i 1 abstenció: (regidor no
adscrit: Sr. Meléndez).
12. Intervenció. Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança Fiscal
núm. 3, reguladora de l'Impost sobre Béns Immobles.
Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
19/01/2021

«Vist que el Ple en sessió Plenària de data 23 d’Octubre de 20120 va aprovar
provisionalment l’Ordenança Fiscal 3, «reguladora de l’impost sobre béns immobles.»,
(IBI en endavant), que modifica l’art.8 respecte al redactat actual.
Vist que l’acord es va sotmetre al tràmit d’exposició al públic durant el termini de 30
dies hàbils, per tal que les persones i entitats interessades poguessin formular
al·legacions, havent-se publicat l’anunci al BOPT del dia 27-10-2020 i al diari el Punt
avui de data 27 d’octubre de 2020, a l’empara del que disposa l’art 131 de la Llei
39/2015 d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques.
Vist que el dia 9 de desembre de 2020 va finalitzar el termini d’exposició al públic, i es
van presentar les següents al·legacions,dins de termini:
- Al·legació del «grup Municipal C’S», presentada en datat 10-11-2020: Es demana a
l’al·legació n.3 i 4 del seu escrit, que en l’apartat relatiu a les bonificacions:
- En l’aplicació del benefici fiscal per aprofitament elèctric, s’inclogui el supòsit
d’aprofitament tèrmic, i que en tot cas s’està vulnerant el previst al Text refós de la
Llei reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL) per no incloure aquesta tipologia
d’instal·lació com supòsit de gaudiment del benefici fiscal.
- Pel que fa a la bonificació del 95% per a la creació d’ocupació, es considerà que
s’hauria d’aplicar al mer manteniment d’ocupació i no a un volum d’ocupació de nova
creació que sigui superior a un mínim de 25 llocs de treball estables.
Al respecte, cal indicar que:
-La regulació de benefici fiscal introduït per la modificació de l’Ordenança fiscal per a
aquells immobles que realitzin una instal·lació d’aprofitament elèctric té el seu suport
a l’art. 74 del TRLRHL, el qual regula les bonificacions potestatives sobre l’Impost de
Béns Immobles.
Aquesta tipologia de bonificacions fiscals són opcionals i voluntàries, i per la seva
naturalesa, cada entitat local podrà establir, total o parcialment, la seva aplicació. La
regulació concreta estableix la possibilitat de bonificar fins un 50% de la quota per
aquells immobles que hagin instal·lat “aprofitament tèrmic ó elèctric”, essent per tant
una conjunció adversativa ja ens indica que la regulació de cada entitat local, pot
triar, fent ús de la seva autonomia local, optar per una, altra, o ambdues, segons es
consideri en atenció al tipus d’aprofitament que es vol fomentar.
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A més el propi art. 74.5 del TRLRHL acaba determinant que cada entitat local regularà
“la resta d’aspectes substantius i formals” mitjançant la respectiva Ordenança fiscal,
com ha estat el cas.
En definitiva, que la mateixa naturalesa de les bonificacions potestatives, permeten a
cada entitat local, en aplicació del principi d’autonomia local previst a l’art. 137 de la
Constitució Espanyola, fixar quines bonificacions potestatives, i amb quin grau de
detall o criteri d’aplicació, s’apliquen en el seu terme municipal.
- Pel que fa a la bonificació per creació d’ocupació, cal dir que el foment de l’ocupació,
en un sentit ampli, pot encabir les accepcions de mantenir o estimular, si bé la
diferència entre una fórmula i altra és molt diferent en relació als seus efectes i
l’impacte sobre el pressupost i la capacitat financera de l’Ajuntament.
Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
19/01/2021

Promoure i estimular la creació d’ocupació , tal i com s’ha configurat la regulació de la
bonificació, cerca la nova inversió o ampliació de la capacitat productiva de les que ja
es trobin instal·lades, això implica que el seu impacte tributari estarà referit a
immobles respecte dels quals, amb caràcter general, o bé es faran noves edificacions,
o bé s’ampliaran o milloraran les existents, per la qual cosa, la renuncia als ingressos
que suposa tot benefici fiscal, no ha de significar un valor significatiu respecte els
ingressos actuals.
El que es pretén amb l’al·legació presentada és ampliar el supòsit a aquells immobles
en el que es mantingui el mateix nivell d’ocupació actual, amb aquesta mesura, el
menyscapte d’ingressos per IBI a l’Ajuntament pot ser molt significatiu, de l’ordre de
milions d’euros, sense cap contrapartida en la proposta d’al·legació presentada pel
Grup Municipal, la qual cosa generaria un desequilibri en el pressupost municipal que
no es pot assumir, i que obligaria a reduir o tancar serveis en la seva integritat,
donada la magnitud del manllevament d’ingressos proposat.
- Al·legació de «l’Associació de promotors i constructors d’edificis de Catalunya
(APCE)», presentada en data 05-12-2020:
- Es demana que s’apliquin bonificacions excepcionals per a aquelles empreses que
han acordat condonació de rendes de lloguer en habitatges, locals i naus industrials.
- Es considera que el recàrrec sobre l’IBI en el cas dels immobles desocupats és un
supòsit de doble imposició si es té en compte l’impost autonòmic sobre habitatges
buits.
Tanmateix respecte al recàrrec pels immobles d’ús residencial permanents
desocupats, proposen que s’ampliïn les possibles causes de desocupació de
l’habitatge que preveu la Llei 18/2007 de 28 de desembre , del dret a l’habitatge:
- que l’habitatge s’hagi de rehabilitar, d’acord amb art 3.g) de la Llei.
- que l’habitatge estigui hipotecat amb clàusules contractuals que impossibilitin o
facin inviable destinar-lo a un ús diferent del que s’havia previst.
Pel que fa al possible benefici fiscal en relació a aquelles empreses que han acordat
condonació de rendes de lloguer en habitatges, locals i naus industrials, aquest no és
cap dels supòsits previstos al TRLRHL de bonificacions fiscals per l’IBI, per la qual
cosa, les entitats locals no poden introduir en les seves respectives Ordenances fiscals
en aplicació del principi de reserva de Llei en matèria de tributs locals.
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En tot cas aquest seria un supòsit que tindria encaix en l’activitat de foment, fora de
l’àmbit tributari i per tant aliè a un expedient de modificació d’ordenança fiscal, com
és el cas.
En relació al supòsit de doble imposició entre l’Impost català sobre habitatges buits i
el recàrrec sobre l’IBI, no es pot considerar que es dona aquest supòsit de fet, en
atenció a que el recàrrec no es configura com un nou impost. És el mateix tribut, l’IBI,
al qual se li aplica un recàrrec en atenció a determinades circumstàncies que ha de
complir l’immoble, i per tant, no es tracta en cap cas d’un impost diferenciat i amb
elements tributaris diferents al de l’IBI, per tant, no es pot qualificar com un supòsit de
doble imposició.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
19/01/2021

Respecte a l’ampliació de supòsits demanats, considerem que es un criteri
d’oportunitat, que no es basa en cap fonament tècnic que permeti atendre aquesta
petició.
Vistos l’art 4 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de
les Administracions Públiques, en relació amb el que disposa l’art 18 del Text Refós de
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, RDL 2/2004 de 5 de març, respecte al
concepte d’interessat, i l’art 40 i concordants de la Llei 39/2015 en relació a les
notificacions dels actes administratius, en relació amb l’art 56 de la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de Règim Jurídic i de Procediment Administratiu de les Administracions
Públiques de Catalunya.
Vist que l’òrgan competent per a resoldre les al·legacions és el Ple de la Corporació,
de conformitat amb el que disposa l’art 52.2 d) del Text Refós de la Llei Municipal i de
Règim Local de Catalunya, Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, i art 22.2 d) de la
Llei de Bases de Règim Local, Llei 7/1985 de 2 d’abril.
En conseqüència es proposa l'adopció dels acords següents:
PRIMER: DESESTIMAR les al·legacions presentades pel Grup Municipal de C’S en
relació a les bonificacions en els termes proposats, per les raons indicades a la part
expositiva d’aquest acord.
SEGON: DESESTIMAR les al·legacions presentada per l’Associació de Promotors i
constructors d’edificis de Catalunya, per les raons indicades a la part expositiva
d’aquest acord.
TERCER: Aprovar definitivament les modificacions de l’Ordenança Reguladora de
l’impost de Béns immobles, que es va aprovar amb caràcter provisional per acord
Plenari de 23-10-2020, amb el següent detall:
“-Es modifiquen els apartats 2, 9 i 10 de l’art. 8, i s’afegeix un nou apartat 11, que
resten redactats de la següent manera:
“2.- Els habitatges de protecció oficial i els que segons la normativa de la Generalitat
de Catalunya estiguin equiparats als de protecció oficial, gaudiran de bonificació en la
quota íntegra de l’impost, pels percentatges i períodes impositius següents al de
l’atorgament de la qualificació definitiva , segons el detall següent:
Períodes impositius del 1er al 10è any: 50%
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Aquesta bonificació és de caràcter pregat i l’ha de formular l’interessat en qualsevol
moment anterior a l’inici del setè període impositiu de duració de la mateixa, i sortirà
efectes, en el seu cas, des del període impositiu següent a aquell en que es sol·liciti.
Junt a la petició s’acompanyarà la documentació acreditativa del règim de l’habitatge i
el rebut d’IBI de l’any en curs, corresponent a l’immoble de referència.
9.- Gaudiran d’un bonificació d’un 50% de la quota íntegra de l’impost, aquells
immobles en els que s’instal·lin sistemes per a l’aprofitament elèctric de la energia
provinent del sol.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
19/01/2021

La bonificació serà d’aplicació només als béns immobles que realitzin instal•lacions
d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica d’una potència elèctrica instal•lada
major o igual al 30% de la potència elèctrica contractada de l’immoble que sigui
alimentat amb aquesta instal•lació. En el cas que la instal•lació d’autoconsum
alimenti diversos béns immobles, es tindrà en compte la suma de les potències
contractades per cadascun dels béns immobles.
En el cas concret d’habitatges plurifamiliars que tinguin una instal•lació d’autoconsum
amb energia solar fotovoltaica per subministrar electricitat als elements comuns, la
bonificació serà del 5% sobre la quota íntegra per cadascun dels habitatges vinculats.
Aquesta bonificació s’aplicarà durant 2 anys consecutius, a comptar des de el primer
exercici posterior a la presentació de la sol•licitud.
Per tenir dret a aquesta bonificació, caldrà presentar a l’ajuntament la sol•licitud de
bonificació dins del termini de 6 mesos a comptar des de la data que figuri en el
document que acrediti que la instal•lació està executada i legalitzada davant de la
Generalitat,i en qualsevol cas, abans del 31 de gener del primer exercici d’aplicació de
la bonificació. Excepcionalment, per al període impositiu de 2021, s’admetran totes
aquelles sol·licituds quina data que acrediti que la instal•lació està executada i
legalitzada davant de la Generalitat, estigui compresa en els dotze mesos anteriors al
meritament de l’impost.
La sol•licitud de bonificació consistirà en un model d’imprès normalitzat que inclourà
les dades personals de la persona titular de l’Impost sobre Béns Immobles, les dades
de l’immoble, la potència elèctrica de la instal•lació, i la potència elèctrica
contractada de l’immoble. També s’adjuntarà una còpia de l’admissió de la
comunicació prèvia de les obres. La sol•licitud haurà d’acompanyar-se del document o
documents que acreditin que la instal•lació està executada i legalitzada davant de la
Generalitat de Catalunya.
La concessió de la bonificació es farà previ informe favorable dels serveis tècnics de
medi ambient municipals. Caldrà acreditar també abans de la seva concessió, que les
instal·lacions i/o les obres han disposat amb caràcter previ de la corresponent llicència
o tràmit de comunicació prèvia corresponent, a més d’haver abonat efectivament les
taxes i impostos que siguin d’aplicació.
El benefici fiscal no serà d’aplicació als béns immobles que hagin de complir
obligatòriament amb els requisits dels edificis amb consum gairebé zero, o que
estiguin obligats per qualsevol normativa vigent a la realització d’una instal•lació amb
energia solar fotovoltaica.
10.- Gaudiran d’una bonificació de fins al 95%, els immobles on s’exerceixin activitats
econòmiques de nova implantació, o bé que suposin inversions o ampliació de la
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capacitat productiva existent, que siguin declarades pel Ple d’especial interès
municipal, atès el foment de l’ocupació que genera.
Per al gaudiment d’aquesta bonificació, caldrà que el nombre de llocs de treball
estables a crear sigui un mínim de 25, en promig anual i en jornada equivalent, durant
tot el període de gaudiment de la bonificació, la qual cosa s’haurà d’acreditar
anualment. També caldrà acreditar en el moment de la sol·licitud que s’ha tramitat a
l’IMFE Mas Carandell una oferta d’ocupació relativa als nous llocs de treball a crear,
per a què aquesta entitat col·labori en el procediment de selecció del personal.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
19/01/2021

La bonificació anual serà la següent:
- Del primer al cinquè any: 95%
- El sisè any: 85%
- El setè any: 75%
- El vuitè any: 65%
- El novè any: 55%
- El desè any: 45%
Per al gaudiment de la bonificació s’haurà de sol·licitar al Ple la seva concessió, junt
amb el detall del projecte d’inversió al municipi i la justificació de la creació de llocs de
treball de caràcter estable. La seva concessió tindrà efectes en el període impositiu
immediat següent.
11.- En el cas de correspondre més d’una bonificació de les detallades als punts
anteriors 1 a 10, a un immoble o al subjecte passiu de l’IBI corresponent al mateix,
únicament s’aplicarà la bonificació que comporti més benefici fiscal. Tanmateix les
sol·licituds de les bonificacions esmentades respecte de liquidacions lliurades, i que
encara no han adquirit fermesa en el moment de la sol·licitud, si s’acompleixen els
requisits establerts per a la seva concessió a la data del meritament del període
liquidat, una vegada concedides, sortiran l’efecte corresponent per a tenir-hi dret quan
es va meritar l’impost.
QUART: Publicar l’acord definitiu ,així com el text modificat de l’ordenança indicada en
el present acord en el BOPT, i en el tauler electrònic de l’Ajuntament de Reus.
CINQUÈ: NOTIFICAR als interessats que han presentat al·legacions, l’adopció d’aquest
acord.»
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova amb 15 vots a favor: ((JxR): Sres./Srs. Pellicer,
Vilella, Pallarès, Caelles, Cuerba, Caballero, Monseny; (ERC): Sres./Srs. Llauradó,
Recasens, Flores, Prats, Berasastegui, Subirats i (A): Sr. Rubio i Sra. Vázquez), 11 vots en
contra: ((PSC-CP): Sres./Srs. Martín, Martínez, Guaita, Marcos, Pozuelo i Fort; (CUP): Sres.
Llorens, Fernàndez i Pàmies i (CS): Sra./Sr. García i López i 1 abstenció: (regidor no
adscrit: Sr. Meléndez).
13. Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança Fiscal núm. 5,
reguladora de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres.
«Vist que el Ple en sessió Plenària de data 23 d’Octubre de 2020 va aprovar
provisionalment l’Ordenança Fiscal 5, «reguladora de l’impost sobre construccions,
instal·lacions i obres.».
Vist que l’acord es va sotmetre al tràmit d’exposició al públic durant el termini de 30
dies hàbils, per tal que les persones i entitats interessades poguessin formular
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al·legacions, havent-se publicat l’anunci al BOPT del dia 27-10-2020 i al diari el Punt
avui de data 27 d’octubre de 2020, a l’empara del que disposa l’art 131 de la Llei
39/2015 d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques.
Vist que el dia 9 de desembre de 2020 va finalitzar el termini d’exposició al públic, i es
van presentar les següents al·legacions,dins de termini:
- Al·legació del «grup Municipal C’S», presentada en datat 10-11-2020: el seu
contingut en relació a aquesta Ordenança és el següent:

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
19/01/2021

- Pel que fa a la bonificació del 95% per a la creació d’ocupació, es considerà que
s’hauria d’aplicar al mer manteniment d’ocupació, o en tot cas a la creació d’un únic
lloc de treball, i no a un volum d’ocupació de nova creació que sigui superior a un
mínim de 25 llocs de treball estables, tal i com consta a l’acord d’aprovació
provisional. També es demana que el benefici fiscal sigui del 95% durant 5 anys.
La bonificació per creació d’ocupació, s’encabeix dins el concepte “foment” de
l’ocupació, en un sentit ampli, que pot encabir les accepcions de mantenir (crear un
únic lloc, en definitiva és pràcticament mantenir el volum de llocs actual) o estimular,
si bé la diferència entre una fórmula i altra és molt diferent en relació als seus efectes
i l’impacte sobre el pressupost i la capacitat financera de l’Ajuntament.
Promoure i estimular la creació d’ocupació , tal i com s’ha configurat la regulació de la
bonificació, cerca la nova inversió o ampliació de la capacitat productiva de les que ja
es trobin instal·lades, això implica que el seu impacte tributari estarà referit a les
activitats respecte dels quals, amb caràcter general, o bé es faran noves edificacions,
o bé s’ampliaran o milloraran les existents, per la qual cosa, la renuncia la ingressos
que suposa tot benefici fiscal, no ha de significar un valor significatiu respecte els
ingressos actuals.
El que es pretén amb l’al·legació presentada és ampliar el supòsit a aquells immobles
en el que es creï un únic lloc de treball, la qual cosa és pràcticament mantenir el
mateix nivell d’ocupació actual, amb aquesta mesura, el menyscapte d’ingressos per
l’ICIO a l’Ajuntament pot ser molt significatiu, de l’ordre de milers d’euros, sense cap
contrapartida en la proposta d’al·legació presentada pel Grup Municipal, la qual cosa
generaria un desequilibri en el pressupost municipal que no es pot assumir, i que
obligaria a reduir o tancar serveis en la seva integritat, donada la magnitud del
manllevament d’ingressos proposat.
Pel que fa a la seva aplicació durant cinc anys, l’ICIO és un tribut de meritament
instantani i no periòdic com l’IBI i l’IAE, per tant els efectes tributaris respecte els
quals es gaudiria la bonificació únicament es pot considerar en l’exercici de la seva
concessió.
- Al·legació de «l’Associació de promotors i constructors d’edificis de Catalunya
(APCE)», presentada en data 05-12-2020 Es demana que s’apliqui una bonificació en
la quota de l’ICIO per a aquells edificis d’obra nova o gran rehabilitació que obtinguin
certificat energètic A.
Respecte a l’ampliació de supòsits demanats, considerem que es un criteri
d’oportunitat, que no es basa en cap fonament tècnic que permeti atendre aquesta
petició.
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Vistos l’art 4 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de
les Administracions Públiques, en relació amb el que disposa l’art 18 del Text Refós de
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, RDL 2/2004 de 5 de març, respecte al
concepte d’interessat, i l’art 40 i concordants de la Llei 39/2015 en relació a les
notificacions dels actes administratius, en relació amb l’art 56 de la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de Règim Jurídic i de Procediment Administratiu de les Administracions
Públiques de Catalunya.
Vist que l’òrgan competent per a resoldre les al·legacions és el Ple de la Corporació,
de conformitat amb el que disposa l’art 52.2 d) del Text Refós de la Llei Municipal i de
Règim Local de Catalunya, Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, i art 22.2 d) de la
Llei de Bases de Règim Local, Llei 7/1985 de 2 d’abril.
Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
19/01/2021

En conseqüència es proposa l'adopció dels acords següents:
PRIMER: DESESTIMAR l’al·legació presentada pel Grup Municipal C’S en relació a les
bonificacions en els termes proposats, per les raons indicades a la part expositiva
d’aquest acord.
SEGON: DESESTIMAR les al·legacions presentades per l’Associació de Promotors, per
les raons indicades a la part expositiva d’aquest acord.
TERCER: Aprovar definitivament les modificacions de l’Ordenança Reguladora de
l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, que es va aprovar amb caràcter
provisional per acord Plenari de 23-10-2020, amb el següent detall:
- Es modifica l’apartat 5 i s’afegeixen uns nous apartats 6 i 7 de l’article 9, que resten
redactats de la següent manera:
“5.- Gaudiran d’una bonificació del 95%, les construccions, instal·lacions i obres on
s’exerceixin activitats econòmiques de nova implantació, o bé que suposin inversions
o ampliació de la capacitat productiva existent, que siguin declarades pel Ple
d’especial interès municipal, atès el foment de l’ocupació que genera.
Per al gaudiment d’aquesta bonificació, caldrà que el nombre de llocs de treball
estables a crear sigui un mínim de 25, en promig anual i en jornada equivalent, durant
els 5 exercicis posteriors a la concessió, la qual cosa s’haurà d’acreditar anualment,
en cas d’incompliment durant qualsevol dels exercicis posteriors, es procedirà al
reintegrament proporcional del benefici fiscal aplicat. També caldrà acreditar en el
moment de la sol·licitud que s’ha tramitat a l’IMFE Mas Carandell una oferta
d’ocupació relativa als nous llocs de treball a crear, per a què aquesta entitat
col·labori en el procediment de selecció del personal.
Per al gaudiment de la bonificació s’haurà de sol·licitar al Ple la seva concessió, junt
amb el detall del projecte d’inversió al municipi i la justificació de la creació de llocs de
treball de caràcter estable.
6.- Gaudiran d’una bonificació del 95% de la quota les construccions d’habitatges de
protecció oficial i els que segons la normativa de la Generalitat de Catalunya estiguin
equiparats als de protecció oficial, prèvia declaració del Ple de les obres com a
d’especial interès municipal, en atenció a l’especial interès social i utilitat pública de
les mateixes.
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7.- En el cas de correspondre més d’una bonificació de les detallades als punts
anteriors 1 a 6, únicament s’aplicarà la bonificació que comporti més benefici fiscal.
QUART: Publicar l’acord definitiu ,així com el text modificat de l’ordenança indicada
en el present acord en el BOPT, i en el tauler electrònic de l’Ajuntament de Reus.
CINQUÈ: NOTIFICAR als interessats que han presentat al·legacions, l’adopció d’aquest
acord.»

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
19/01/2021

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), 11 vots en
contra: ((PSC-CP): Sres./Srs. Martín, Martínez, Guaita, Marcos, Pozuelo i Fort; (CUP): Sres.
Llorens, Fernàndez i Pàmies i (CS): Sra./Sr. García i López i 1 abstenció: (regidor no
adscrit: Sr. Meléndez).
SERVEIS DE TERRITORI I URBANISME
14. Medi Ambient. Aprovació del Pla Local de Prevenció de Residus de Reus
2021-2026.
«En els darrers anys s’han impulsat noves polítiques de prevenció de residus que
permetin ajudar a frenar el constant creixement en la seva generació.
El Parlament Europeu i el Consell han aprovat les directives 2006/12/CE , 2008/98/CE i
2008/98/CE, sobre la gestió sostenible de residus, la seva reducció i valorització, que
proposen objectius quantitatius i qualitatius pel que fa a la recollida selectiva,
reciclatge i reducció.
A la Directiva 2008/98/CE de 19 de novembre, modificada per recent Directiva
2018/851, el tractament de la prevenció es troba en el primer terme en la jerarquia de
la gestió de residus.
La normativa estatal ha recollit els principis i objectius de les directives europees a la
Llei 22/2011 de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats, i el Pla Estatal Marc de
Gestió de Residus (PEMAR) 2016-2022.
A Catalunya, el Reial decret 210/2018 de 6 d'abril, aprova el Programa General de
Prevenció i Gestió de Residus i Recursos de Catalunya 2020 (PRECAT) que transposa
els objectius de les directives europees i constitueix l'instrument programàtic de la
Generalitat de Catalunya per fer front als reptes de prevenció i gestió de residus. En
l’objectiu 4 de «reduir la generació de residus impulsant la prevenció i particularment
la reutilització», s' estableix com a actuació «l’establiment de l’obligació legal
d’elaboració de plans locals de prevenció per part dels ens locals.»
L’Ajuntament de Reus va elaborar el Pla Local de Prevenció de residus municipals pel
període 2018-2022 que definia la estratègia a seguir en l’àmbit de la prevenció a curt i
mig termini, però ha vist la necessitat d’actualitzar aquest pla per adaptar-lo a la
realitat i a les noves necessitats del municipi.
El nou Pla de Prevenció de Residus defineix un sèrie d’accions per a implantar en el
municipi en els propers anys que han estat escollides en base a l’actualització del Pla
anterior, a criteris de cost econòmic, potencial de prevenció de residus, complexitat
d’implementació...
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En data 3 de desembre de 2020 el cap de servei del departament de Medi Ambient de
l’Ajuntament de Reus emet l’informe tècnic favorable a aprovar la proposta del pla
municipal de prevenció de residus.
En data 4 de desembre emet l'informe la tècnica jurídica del departament de Medi
Ambient.
L’article 8 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC) preveu, entre les competències
dels ens locals, la potestat de planificació.
Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
19/01/2021

L'article 42 del Text refós de la llei reguladora dels residus provat pel Decret Legislatiu
1/2009, de 21 de juliol, estableix com a una competència pròpia del municipi la de
gestió dels residus.
L'article 12.5.c.1 de la Llei 22/2011 , de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats,
estableix que les entitats locals poden elaborar programes de prevenció i gestió de
residus de la seva competència. L'article 9.2 del TRLRR afegeix que aquests
programes s'han d’elaborar d'acord amb el Programa de gestió de residus municipals
de Catalunya.
Els articles 16 i 17 de la Llei 27/2006, de 18 de juliol, dels drets d'accés a la
informació, de participació pública i d'accés a la justícia en matèria de medi ambient
(incorpora directives 203/4/CE i 2003/35/CE); que regulen la participació del públic en
la elaboració de plans en matèria de residus.
Articles 63 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, que aprova el Reglament
d'obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS) i article 178 del TRLMRLC, quant al
procediment de tramitació aplicable per analogia, com a instrument de planificació, en
la part que resulti procedent.
L'òrgan competent per aprovar el Pla Local de Prevenció de Residus de Reus, és el Ple.
Per tot l’exposat, es proposa al Ple, previ dictamen de la Comissió Informativa de
Serveis de Territori i Urbanisme, l’adopció dels següents acords:
Primer. Aprovar inicialment el Pla Local de Prevenció de Residus de Reus 2021-2026.
Segon. Sotmetre aquest Pla a informació pública, per un termini de trenta dies,
mitjançant un anunci publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en el
Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, en un dels mitjans de comunicació escrita,
així com a la pàgina web municipal, perquè es pugui examinar l'expedient i formular
les reclamacions o suggeriments que s'estimin pertinents. En el cas que no es
presentin reclamacions o suggeriments en l'esmentat termini, el Pla es considerarà
aprovat definitivament sense necessitat d'un acord exprés del Ple, i es publicarà."
L'alcalde cedeix la paraula al regidor delegat de Medi ambient per tal d'exposar la
proposta.
Seguidament fa una INTERVENCIÓ el Sr. Rubio per exposar el contingut de la proposta
i ES PRODUEIX DEBAT.
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Sotmesa la proposta a votació, s'aprova amb 18 vots a favor: ((JxR): Sres./Srs. Pellicer,
Vilella, Pallarès, Caelles, Cuerba, Caballero, Monseny; (ERC): Sres./Srs. Llauradó,
Recasens, Flores, Prats, Berasastegui, Subirats i (A): Sr. Rubio i Sra. Vázquez), (CS):
Sra./Sr. García i López i (regidor no adscrit: Sr. Meléndez)), 3 vots en contra: (CUP): Sres.
Llorens, Fernàndez i Pàmies i 6 abstencions: (PSC-CP): Sres./Srs. Martín, Martínez, Guaita,
Marcos, Pozuelo i Fort.
BENESTAR SOCIAL I CIUTADANIA

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
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L'alcalde fa una INTERVENCIÓ per informar que el següent punt de l'ordre del dia no
ha estat tractat amb caràcter previ per la Comissió Informativa de Benestar Social i
Ciutadania i dona la paraula al vicesecretari que fa una INTERVENCIÓ per explicar la
necessitat de votar la declaració de la ùrgencia d'aquest assumpte per a que pugui
ser tractat en aquesta sessió del Ple.
El Sr. Pellicer torna a fer una INTERVENCIÓ i proposa, i així s'acorda, la declaració de
l'urgència del punt núm. 15 de l'ordre del dia per poder ser tractat en aquesta sessió
del Ple, que queda aprovada per 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./Sr.
García i López), 6 vots en contra: (PSC-CP): Sres./Srs. Martín, Martínez, Guaita, Marcos,
Pozuelo i Fort i 4 abstencions: ((CUP): Sres. Llorens, Fernàndez i Pàmies i (regidor no
adscrit: Sr. Meléndez)). Els vots del Sr. Fort i de la Sra. Pallarès es recullen de forma
verbal per incidència tècnica.
15. Benestar Social: Aprovació del conveni de col·laboració amb lAgència de
l’Habitatge de Catalunya per al desenvolupament del projecte comunitari per
a Escales del barri Mas Pellicer a Sant josep Obrer, per a l’any 2020.
«Fets
1.- El barri de Mas Pellicer és un polígon d’habitatges situat a la zona de Sant Josep
Obrer, format per 588 habitatges de promoció pública, tant en règim de lloguer com
de compravenda, que es troben gestionats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.
La població que hi viu presenta un risc d’exclusió social elevat. Les
característiques demogràfiques, urbanístiques, econòmiques, laborals i socials
han coincidit en el temps amb diversos elements que s’han superposat i han
desencadenat en una problemàtica de convivència, habitabilitat i incivisme en el
context de les escales i els espais comunitaris del conjunt de blocs de protecció
oficial.
2.- Des de l'any 2014, per tal de treballar la millora de la convivència veïnal del
barri, es va iniciar el projecte Escales. Aquest projecte es porta a terme amb la
col·laboració del Pla de Desenvolupament Comunitari del barri St. Josep Obrer i de
l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, i va néixer de la necessitat del seguiment
que havia de fer l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, en quant a les persones
nouvingudes als habitatges de protecció oficial del barri. En aquest seguiment es
va constatar que s'havia de treballar per una millora de les relacions entre el
veïnat i el seu entorn, i per la millora de la convivència i la cohesió social al
territori.
Aquest projecte, presentat per l'Ajuntament de Reus a l'Agència de l'Habitatge de
Catalunya, té com objectiu donar resposta a la problemàtica social i habitacional del
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barri Mas Pellicer mitjançant l’impuls d’accions socioeducatives i l’oferiment de suport,
assessorament i mediació a les diferents Juntes Administradores d’escala i Comunitats
de Propietaris situades al conjunt de blocs de protecció oficial del barri.
És un projecte interadministratiu, transversal i en xarxa que es valora de forma molt
positiva per tots els agents socials implicats directa i indirectament.
L’Ajuntament de Reus, actualment, executa el gruix d’aquest projecte a través de la
Fundació Educativa i Social, mitjà propi personificat de l'Ajuntament de Reus, a la qual
se li formula el corresponent encàrrec. El cost previst del projecte per a l'anualitat de
2020 és de 17.856,40€, de conformitat amb l’informe esmentat a l’antecedent 7.

Signat electrònicament
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3.- En data 31 d’agost de 2020 mitjançant decret de la regidoria delegada de
l’Àrea de Benestar Social núm. 2020011635 l’Ajuntament de Reus va sol·licitar a
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya la concessió d’una subvenció per import de
10.000€,per a la consecució dels objectius continguts en el projecte d’intervenció
comunitària, com agent implicat en tot allò que afecta al seu municipi i sobretot
en aquelles zones de major vulnerabilitat social per als seus residents .
4.- En data 5 de novembre de 2020 l’Ajuntament de Reus va rebre un escrit, a
través del registre electrònic de l’EACAT, en virtut del qual es remet a
l’Ajuntament, per a la seva formalització el conveni entre l’Agència de l’Habitatge
de Catalunya i l’Ajuntament de Reus, relatiu al desenvolupament del projecte
comunitari per a escales del barri Mas Pellicer a Sant Josep Obrer, corresponent a
l’any 2020, i que regula l’esmentada subvenció.
5.- En data 8 de gener de 2020 es formulà la corresponent reserva de crèdit
número 2020000085 per l’import de 17.856,40€.
6.- En data 14 de desembre de 2020 la tècnica d’Immigració emet informe
favorable a l’aprovació el conveni de col·laboració amb l'Agència de l'Habitatge
de Catalunya pel projecte Escales per a l'any 2020.
7.- En data 16 de desembre de 2020 la Cap de Servei de Serveis socials emet
informe-memòria favorable en què proposa l’aprovació i signatura del conveni de
col·laboració amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya en el mateix sentit.
8.- En data 16 de desembre de 2020 l’Assessoria jurídica emet informe favorable en
relació al contingut del conveni que es proposa.
Fonaments de dret
PRIMER: L’article 2 de la Llei 13/2009, de 22 de juliol, de l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya pel qual s’estableix que l’Agència té com a objectiu executar i gestionar les
polítiques d’habitatge que són competència de la Generalitat de Catalunya, les quals
s’han de desenvolupar d’acord amb els principis de cooperació i col·laboració amb els
ens locals, i en concertació, si escau, amb altres ens de caràcter públic o privat.
SEGON: L’article 26.4 del Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a
l’habitatge que estableix que, quan s’escaigui la col·laboració entre les administracions
per impulsar projectes de millora de les relacions veïnals amb la finalitat de reduir la
conflictivitat i fomentar la convivència entre les persones que resideixen en barris
d’habitatges protegits i amb especials dificultats, l’Agència pot signar convenis amb les
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administracions locals per a l’atorgament de subvencions directes per tal de promoure
actuacions de cohesió social.
TERCER: Els articles 47 a 52 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector
públic i els articles 108 a 111 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya, en relació al règim jurídic
aplicable als convenis de col·laboració.
QUART: L'article 309 del citat Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals de
Catalunya, del qual se'n dedueix que la competència per a l'aprovació d'aquests
convenis interadministratius corresponen al Ple de la Corporació.

Signat electrònicament
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CINQUÈ: L’apartat segon a) del Decret d’Alcaldia número 2019017983 de data 7 de
novembre de 2019 estableix que la Regidoria delegada de l'Àrea de Benestar Social,
té atribuït per delegació de l’Alcaldia, l’estudi, definició i proposta d’estratègies,
plans, projectes i directrius en matèria de educació cívica, participació i relacions
cíviques i immigració i que dins d'aquest àmbit porta a terme accions per tal de
promoure la convivència i la cohesió social al municipi.
SISÈ: El Ple de la Corporació, en sessió duta a terme el dia 3 de juliol de 2019, delegà
en la Junta de Govern Local totes les competències de caràcter delegable del Ple de la
Corporació.
SETÈ: Les dates de recepció i tramitació del conveni requereixen la seva tramitació
amb caràcter d’urgència, en la mesura que es refereix a accions i finançament
exclusivament vinculats a l’any 2020.
Aquesta tramitació d’urgència fa convenient la seva tramitació per part del Plenari,
que avoca la competència prèviament delegada, als efectes exclusius de l’aprovació
de l’esmentat conveni, i la seva tramitació per la via d’urgència.
En aquest sentit, els articles 10 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del
Sector Públic, i 9 de la Llei 26/2020, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de
les administracions públiques de Catalunya, possibiliten i regulen l’avocació de
competències.
Per la seva banda, l’article 71.6.d) del Reglament Orgànic Municipal possibilita
l’aprovació d’un expedient pel Ple de la corporació, sense dictamen previ de la
Comissió informativa corresponent, per a aquells assumptes declarats d’urgència.
Per tot l’exposat, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels acords següents:
PRIMER: DECLARAR la urgència de l’assumpte que s’indica al tercer punt del present
acord, en els termes previstos a l’article 71.6.d) del Reglament Orgànic Municipal.
SEGON: AVOCAR la competència delegada a la Junta de Govern local per acord de
data 3 de juliol de 2019 als efectes exclusius d’aprovar el conveni referit al punt
següent.
TERCER: APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Agència de l'Habitatge de
Catalunya i l'Ajuntament de Reus relatiu al desenvolupament del projecte comunitari
per a escales a la zona de Mas Pellicer al barri de Sant Josep Obrer, corresponent a
l’any 2020.
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QUART: ACCEPTAR la subvenció de l’Agència d’Habitatge de 10.000€, pel projecte
esmentat, en els termes de la clàusula cinquena del conveni.
CINQUÈ: FACULTAR la regidora delegada de l'Àrea de Benestar Social, Sra. Montserrat
Vilella Cuadrada, per tal que formalitzi els documents necessaris per tal de formalitzar
el conveni i dictar qualsevol altra resolució necessària per a l’execució del present
acord.
SISÈ: NOMENAR la Sra. Àngels Granados Serrano, Cap de Servei de Serveis Socials,
com a representant de l’Ajuntament de Reus en la comissió tècnica de seguiment, tal i
com estableix la clàusula vuitena del conveni.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
19/01/2021

SETÈ: NOTIFICAR aquest acord a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, als efectes
escaients.
Contra aquest acord, que posa fi a la via administrativa, s’haurà d'interposar recurs
contenciós administratiu davant la sala Contenciosa Administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar des del dia
hàbil següent al de la seva notificació.
Alternativament i amb caràcter previ, es pot efectuar un requeriment davant l’òrgan
que l'ha dictada, en el termini de dos mesos a comptar des del dia hàbil següent a la
recepció d'aquesta notificació, en els termes que s'indiquen a l'article 44 de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.»
Fa una INTERVENCIÓ la Sra. Vilella per exposar el tema i ES PRODUEIX DEBAT.
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova amb 24 vots a favor: ((JxR): Sres./Srs. Pellicer,
Vilella, Pallarès, Caelles, Cuerba, Caballero, Monseny; (ERC): Sres./Srs. Llauradó,
Recasens, Flores, Prats, Berasastegui, Subirats, (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.
A les 20:14 h la presidència estableix un recés en la sessió que es reinicia a les 20:30
h amb el tractament del següent punt de l’ordre del dia:
PROPOSTES DELS GRUPS MUNICIPALS
16. Proposta de declaració del GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA
D’UNITAT POPULAR (CUP) en suport als encausats i encausades per les
mobilitzacions postsentència de la passada tardor.
"La tardor passada, durant els dies 11 al 13 de novembre milers de persones varen
estar exercint el dret a la llibertat d'expressió i de manifestació. Més de 250
d'aquestes persones estan sent investigades pels delictes de delicte contra la
seguretat viària, desordres públics i danys amb possibles peticions de penes fins a sis
anys de presó per haver-se manifestat de l'11 al 13 de novembre de 2019 a
l'autopista AP-7 al Pertús, i posteriorment, a Girona en protesta contra la sentència
dels independentistes empresonats per haver defensat el referèndum de l'1 d'octubre
de 2017. D'aquestes 250 persones de tot el país, 16 d'elles són de la comarca del
Bages.
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A Reus, més de 30 persones estan sent investigades per les mobilitzacions del mes de
setembre i octubre. I no podem oblidar les persones, fins i tot regidores i l'alcalde
d'aquest plenari, que també van ser investigades per les manifestacions de la tardor
del 2017.
Atès que el dret a manifestació a favor de les mateixes idees polítiques i a protestar
contra les decisions polítiques, judicials o executives és fonamental en una societat
democràtica i lliure i per tant, el seu exercici hauria de ser protegit i no perseguit
judicialment.
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Atès que exercir el dret a manifestació i la llibertat d'expressió, en defensa d'una
ideologia o un projecte polític democràtic no és cap delicte ni tampoc ho és voler
canviar el marc polític vigent i per tant, no justifica la persecució política de qui el
defensa públicament.
Atès que volem denunciar també, una vegada més, la manca de garanties processals
que hem vist en aquest sumari (interrogatoris massius sense evidències, abús del
secret de sumari, acusacions no fonamentades, tergiversació dels fets, filtracions
interessades a la premsa mentre el sumari en teoria era secret), valent-se de lleis que
només protegeixen l'arbitrarietat governativa i posen en perill la llibertat de les
persones actives i compromeses en la vida social i cultural de les seves viles i ciutats.
Atès que volem denunciar també que aquestes males praxis, abusos de poder i
vulneracions han estat freqüents en els darrers temps en les causes judicials contra
l'independentisme o els moviments solidaris aplicant el dret penal de l'enemic a totes
elles. En són clars exemples els casos de la Tamara Carrasco, dels CDR's detinguts el
23 de setembre, del Dani Gallardo a Madrid i de les 194 persones detingudes a
Catalunya per les protestes postsentència, entre d'altres.
Atès que volem fem explícita la denúncia contra la llibertat d'expressió, manifestació i
protesta, i pensem que una societat amb les llibertats civils garantides, qualsevol
persona ha de tenir garantida la llibertat per sumar-se a mobilitzacions i accions que
es convoquin en defensa d'aquests drets fonamentals.
Atès que defensem una llei d'amnistia per als gairebé 2.900 represaliats en la causa
general contra l'independentisme perquè és l'única solució col·lectiva i, sobretot, per
poder afrontar la resolució política del conflicte.
Per tot això, la Candidatura d'Unitat Popular de Reus proposa al ple de l'Ajuntament de
Reus l'adopció dels següents acords:
Primer.- Demanar als òrgans judicials que cursin l'arxivament de la causa judicial
contra els manifestants de Reus i de la Jonquera dels mesos de setembre, octubre i
novembre de 2019, que posa en perill la llibertat d'expressió, de manifestació i de
protesta les quals són fonamentals en una societat veritablement democràtica.
Segon.- Exigir a l'estat espanyol una llei d'Amnistia per a totes les persones preses i
represaliades, així com el tancament de tots els processos oberts a la causa general
contra l'independentisme.
Tercer.- Que l'Ajuntament de Reus faci públic el suport a les gairebé 2.900 persones
represaliades des de la tardor del 2017 en la causa general contra l'independentisme.
Quart.- Mostrar el rebuig com a Ajuntament a la persecució judicial arbitrària dels
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moviments socials, polítics i cívics.»
Fa una INTERVENCIÓ el Sr. Fernàndez per exposar la proposta de declaració i ES
PRODUEIX DEBAT.
L’alcalde fa una INTERVENCIÓ per cloure aquest assumpte.
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova amb 18 vots a favor: ((JxR): Sres./Srs. Pellicer,
Vilella, Pallarès, Caelles, Cuerba, Caballero, Monseny; (ERC): Sres./Srs. Llauradó,
Recasens, Flores, Prats, Berasastegui, Subirats, (A): Sr. Rubio i Sra. Vázquez i (CUP):
Sres. Llorens, Fernàndez i Pàmies) i 9 vots en contra: ((PSC-CP): Sres./Srs. Martín,
Martínez, Guaita, Marcos, Pozuelo i Fort; (CS): Sra./Sr. García i López i (regidor no
adscrit: Sr. Meléndez))
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MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
17. Moció del GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS DE REUS (CS) per rebutjar la
discriminació lingüística del castellà i per garantir l’educació en totes les
llengües oficials de l’Estat.
"Desde hace varias décadas en nuestra Comunidad Autónoma de Cataluña se está
negando a los ciudadanos el derecho a recibir una educación donde el español sea
lengua vehicular pese a que el español es lengua cooficial en la comunidad autónoma
y pese a que la UNESCO reconoce el derecho de los niños a educarse en su lengua
materna. Además, al ser el español lengua oficial del Estado, se incumple la
Constitución Española. La Constitución Española establece con total claridad en su
artículo 3 que “el castellano es la lengua oficial del Estado. Todos los españoles tienen
el deber de conocerla y el derecho de usarla. Las demás lenguas españolas serán
también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con los
Estatutos. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas en España es un
patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección”.
La realidad actual en materia de enseñanza de las lenguas oficiales de Cataluña
margina a la lengua española, según queda acreditado en los 2.214 Proyectos
Lingüísticos de los Centros educativos públicos de Cataluña, de los que 43
corresponden a centros de Educación Infantil Inicial (guardería), 1.626 a centros de
Educación Infantil y Primaria, 524 a centros de Educación Secundaria (ESO) y
Bachillerato y 21 a centros de educación especial.
El ayuntamiento de Reus condiciona el otorgamiento de subvenciones para proyectos
que fomenten los “Principios de la ciudad educadora” a que los proyectos estén
redactados exclusivamente en catalán marginando a la lengua española.
En la actualidad, ningún colegio o instituto público o concertado en Cataluña cumple
con la exigencia judicial que establece que como mínimo un 25% de la enseñanza
debe impartirse en español. El Govern de la Generalitat siempre ha apostado por la
inmersión lingüística obligatoria –pese a que, según la ley, el sistema es de conjunción
lingüística- como una herramienta para la construcción nacional catalana, priorizando
los criterios ideológicos y políticos por encima de los criterios y objetivos pedagógicos,
pretendiendo la exclusión del español del sistema educativo, reduciéndolo al papel
residual de una lengua extranjera en coherencia con el proyecto independentista.
Por ello, desde Ciudadanos siempre hemos apostado por un modelo trilingüe en la
enseñanza en Cataluña, donde el catalán, el español sean lenguas vehiculares de la
enseñanza en sintonía con los sistemas educativos del resto de España y de Europa,
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que optan por tener más de una lengua vehicular. Cabe recordar que en ninguna
democracia del mundo existe un régimen lingüístico como el de modelo catalán que
excluya una lengua oficial, y que es además la lengua materna de la mayoría de los
catalanes como lengua vehicular. De hecho, tanto el Parlamento Europeo como el
Consejo de Europa se han comprometido a vigilar la vulneración de derechos de los
niños que se está produciendo en Cataluña. La negativa a proporcionar la educación
en español está produciendo una vulneración de los derechos fundamentales de los
niños que es especialmente grave en el caso de los alumnos con necesidades
educativas especiales. Los alumnos castellanohablantes con trastorno de espectro
autista y los alumnos con trastorno específico del lenguaje se ven especialmente
perjudicados en su desarrollo al no poder educarse en su lengua materna.
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Una de las falacias que se utilizan para defender el sistema de la mal llamada
inmersión lingüística es decir que es un sistema que garantiza la cohesión social. Este
argumento es, a todas luces, falso. En primer lugar, perjudica gravemente a los
alumnos con necesidades educativas especiales, como se acaba de señalar, pero es
que, además, perjudica el rendimiento académico como demuestran varios estudios.
Por otra parte resulta curioso que grandes defensores de “l’escola catalana” como
Pujol, Mas, Montilla o Junqueras no quieran ese modelo educativo para sus hijos y
opten por centros privados, al alcance de muy pocos ciudadanos, mientras obligan al
resto de niños a educarse en un sistema monolingüe con una sola lengua vehicular.
Desde Cs queremos que todos los alumnos tengan las mismas oportunidades, que
todos puedan educarse en varias lenguas vehiculares y no sólo los que provienen de
familias adineradas.
Otra de las falacias es decir que el nivel de español de los alumnos catalanes es
superior al del resto de España cuando no existe ninguna prueba homologable que
demuestre tal afirmación. De hecho, basta cotejar el examen de lengua española de
las pruebas de acceso a la universidad de Cataluña con el de la Comunidad de Madrid
o el de Castilla y León para comprobar que el de Cataluña es bastante más fácil (no
hay ni análisis morfosintáctico propiamente dicho ni preguntas de Historia de la
Literatura por poner tan sólo un par de ejemplos). Sólo desde un pensamiento alejado
de la realidad se puede afirmar que con dos horas a la semana de una lengua se
obtienen mejores resultados que con veinte.
Por otra parte, también hemos denunciado las numerosas subvenciones que desde las
administraciones públicas de Cataluña se han otorgado y se otorgan a entidades y
organizaciones cuyo objetivo es la imposición de la lengua catalana en las distintas
esferas públicas y cotidianas y que, a su vez, para conseguir tal objetivo, discriminan
a la lengua española, con criterios que son contrarios a los principios de libertad e
igualdad de todos los ciudadanos. En el caso de Plataforma per la Llengua, han
reivindicado la autoría de la enmienda que suprime el español como lengua vehicular
(sin que ningún partido haya desmentido dicha autoría) y explicitan en el documento
que hicieron público el pasado 20 de noviembre que va a servir para poder controlar
la lengua que los alumnos hablan a la hora del patio, en el comedor escolar y en las
actividades extraescolares.
El Gobierno de España del PSOE-PSC y de Unidas Podemos, junto a sus confluencias,
como es el caso de los Comunes en Cataluña, siempre han cedido a las presiones por
parte de los partidos independentistas, abandonando a la gran mayoría de ciudadanos
catalanes que tienen en el español su lengua materna y que representan una
mayoría. Ahora además, dan un paso más, con la enmienda aprobada en el proyecto
de una nueva Ley de Educación, que el PSOE ha pactado con ERC y Unidas Podemos
-y que ha sido redactada por Plataforma per la Llengua- con la que pretenden eliminar
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del texto normativo del proyecto de la Ley Orgánica de Educación (LOMLOE) la
referencia a que “el castellano es lengua vehicular en toda España”. Esta enmienda es
una nueva concesión a ERC y faculta al Govern de la Generalitat a discriminar y
relegar aún más al español en el ámbito de la enseñanza.
Parece evidente que la reforma que se plantea supone una vulneración de la
Constitución Española, del Estatuto de Autonomía de Cataluña y de los derechos de
los ciudadanos españoles, atentando gravemente contra principios constitucionales
como la libertad y la igualdad.
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Por todo ello, creemos muy necesario defender los derechos de los ciudadanos en
Cataluña, reflejados en la Constitución española y en el Estatuto de Autonomía de
Cataluña, reforzados por numerosas sentencias judiciales favorables que no se
cumplen por parte de las administraciones, rechazar la discriminación del español en
el ámbito educativo, así como en otros muchos ámbitos de la vida cotidiana y
denunciar el abandono por parte del Gobierno de España al que una gran parte de los
ciudadanos catalanes se ven sometidos.
Por todo lo anterior, el Grupo Municipal de Ciudadanos de Reus propone adoptar los
siguientes
ACUERDOS:
Primero.- Instar al Ayuntamiento de Reus a que en las bases de las subvenciones que
otorgue no impida que los proyectos sean presentados en lengua española,
permitiendo que se presenten en cualquiera de las lenguas oficiales de esta
Comunidad Autónoma.
Segundo.- Instar al Ayuntamiento de Reus a que retire o impida cualquier tipo de
subvención o dotación de recursos públicos a entidades de marcado carácter
partidista, cuyos objetivos son contribuir al señalamiento de los ciudadanos, incluidos
los escolares y estudiantes, en función de la lengua que utilizan.
Tercero.- Instar al Ayuntamiento de Reus a que se comprometa al cumplimiento de
nuestra Constitución, especialmente, en la defensa de todos los ciudadanos y de sus
derechos lingüísticos, para proteger y fomentar los contemplados en el artículo 3 de la
Constitución Española.
Cuarto.- El Ayuntamiento de Reus rechace la enmienda acordada por el Gobierno de
España del PSOE y Unidas Podemos, con ERC, en el marco del proyecto de una nueva
Ley educativa que quiere eliminar el castellano como lengua vehicular en España y,
en concreto también, del sistema educativo en Cataluña e insta a su retirada del
citado Proyecto de Ley.
Quinto.- Instar al Govern de la Generalitat de Cataluña a trabajar para promover un
sistema trilingüe de la enseñanza pública en Cataluña con tres lenguas vehiculares
para igualarnos al resto de democracias de nuestro entorno.
Sexto.- Instar al Govern de la Generalitat de Cataluña a hacer cumplir las resoluciones
judiciales favorables en la enseñanza en español, con un mínimo del 25%, a través de
los Proyectos Lingüísticos de Centro y de la Inspección Educativa.
Séptimo.- Instar al Gobierno de España, del PSOE y Unidas Podemos, a promover una
nueva Ley educativa que priorice los criterios objetivos pedagógicos del conjunto de la
ciudadanía, por encima de los criterios políticos o ideológicos.
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Octavo.- Trasladar el resultado de la votación de esta moción al Congreso de los
Diputados, al Senado y al Ministerio de Educación, así como a los medios de
comunicación y redes sociales de titularidad municipal.»
Fa una INTERVENCIÓ la Sra. García per explicar la Moció i ES PRODUEIX DEBAT.
Sotmesa la proposta a votació, es rebutja amb 2 vots a favor CS): Sra./Sr. García i
López, 24 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 (CUP): Sres. Llorens, Fernàndez i Pàmies) i una abstenció:
(regidor no adscrit: Sr. Meléndez).
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18. Moció del GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS DE REUS (CS) referent a
l’impuls de mesures de suport als firaires.
“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.
En el caso de las ferias de atracciones su situación ya era complicada antes de la
crisis por las trabas administrativas, los elevados costes de mantenimiento o los
cambios en la forma de consumo que complicaban el desempeño de la actividad de
las personas dedicadas a estas actividades. La situación se ha visto altamente
agravada por el coronavirus.
La naturaleza de estas actividades concentra la mayoría de su actividad en los meses
de primavera y verano y, dada la situación actual es posible que muchos feriantes no
puedan retomar la actividad como mínimo hasta la primavera del año 2021
(suponiendo que las condiciones epidemiológicas lo permitan).
Durante estos meses además deberán mantener licencias, permisos e incurrir en
gastos derivados de su negocio como alquileres o el mantenimiento de las atracciones
que conllevarán costes para las personas que desarrollan la actividad en momentos
en los que no están obteniendo ningún ingreso. Todo ello sumado a sus gastos
familiares, en una situación complicada para toda la sociedad.
El esfuerzo y el trabajo de los feriantes, si la administración no colabora, no será
suficiente para la supervivencia de una actividad necesaria para nuestros municipios,
dinamizadora de eventos y fiestas populares, que contribuye a generar también
actividad comercial y aumento de facturación y ventas a muchos negocios de los
municipios durante el periodo de instalación de la feria, y que sin duda está ligada y
relacionada a la cultura popular de nuestra tierra. Por ello va a ser necesaria la
implicación de la administración.
Por otro lado, la reivindicación de esta actividad como actividad cultural es unitaria en
todo el sector y, por parte de muchas voces de la sociedad, no en vano las ferias de
atracciones son uno de los principales reclamos que ofrecen los municipios para hacer
que sus habitantes y vecinos disfruten de las fiestas patronales, ferias comerciales y
ferias agrícolas y ganaderas, por ello, parece lógico pensar que forman parte de la
cultura y tradición de todos los municipios y comunidades de nuestro país.
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Desde diferentes gremios y asociaciones de ferias y feriantes de Cataluña se lleva
años defendiendo este reconocimiento como actividad cultural para las actividades
relacionadas con los diversos establecimientos que conforman las ferias de
atracciones; por su innegable vinculación a eventos culturales y por su tradición
histórica, estando documentada este tipo de actividad en nuestro país desde hace
varios siglos.
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Parece lógico estimar este reconocimiento teniendo en cuenta que, de forma habitual,
se ha gestionado lo relativo a esta actividad desde el área de cultura de muchos
municipios, y también que a la hora de tributar el impuesto de IVA se les ha aplicado a
las atracciones y servicios que forman el conjunto de la feria el tipo correspondiente al
IVA cultural. En la situación actual, la declaración de esta actividad como cultural
puede ser una medida eficaz para paliar los efectos que la crisis del COVID19 está
provocando.
En diversos países europeos, el sector de la feria de atracciones persigue y ha iniciado
trámites, resueltos con éxito en varios casos, para conseguir este reconocimiento
cultural por parte de las respectivas administraciones y gobiernos.
La situación actual, ante la emergencia del COVID19, requiere altura de miras hacia el
sector y voluntad política para conseguir que el sector pueda salir adelante en un
momento tan complicado.
Recientemente, el 3 de diciembre de este año, a instancias de Cs el Parlament de
Cataluña declaró la actividad de la feria de atracciones como actividad cultural.
Por todo lo anterior, el Grupo Municipal de Ciudadanos de Reus propone adoptar los
siguientes
ACUERDOS:
Primero. Que el Ayuntamiento de Reus, teniendo en cuenta la situación complicada
que está atravesando el sector y cuando sea posible llevar a cabo la actividad, valore
aplicar bonificaciones completas o reducciones de las tasas correspondientes a la
ocupación de vía pública para el desarrollo de la actividad de la feria de atracciones
como medida de apoyo fiscal al sector incluyendo el primer trimestre de 2021.
Segundo. Que el Ayuntamiento de Reus, teniendo en cuenta que el comité técnico del
plan PROCICAT ha aprobado un “Pla sectorial per Fires d´atraccions de Catalunya” que
tiene por objeto detallar un conjunto de medidas y protocolos aplicables al sector para
posibilitar el reinicio de la actividad reduciendo el riesgo de contagio, valore la
posibilidad de recuperar esta actividad en el municipio siempre y cuando sea posible
garantizar las medidas sanitarias.
Tercero. Instar al Parlamento de Cataluña a dar cumplimiento a las iniciativas
parlamentarias aprobadas en el Pleno del Parlamento de Cataluña y, destinar una
línea de ayudas económicas extraordinarias a los profesionales del sector de la feria
de atracciones que tengan registrada su actividad en Cataluña.»
Fa una INTERVENCIÓ el Sr. López per exposar la Moció 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):
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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.
19. Moció del GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR
(CUP) per promoure el consum de producte alimentari de proximitat.
L'alcalde anuncia que en relació a aquest punt de l'ordre del dia hi ha una
esmena presentada pel grup municipal PSC, 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 pagesia i el món rural són claus per la sostenibilitat del territori i per garantir un
sistema alimentari saludable i sostenible. La pèrdua progressiva del valor social i
econòmic de l'agricultura, la ramaderia i la pesca ha tingut conseqüències a molts
nivells (socials, econòmics, ecològics, de salut...). El despoblament rural, la manca de
relleu generacional, la dificultat d'accés a la terra, la crisi persistent dels preus
agrícoles o la pèrdua de control sobre allò que mengem, en són alguns exemples.
Alhora, des de fa temps, són moltes les persones i entitats que s'han fet conscients
d'aquesta realitat i han plantejat alternatives tant individuals com col·lectives. Tant
des de l'enfocament del consum com des de la producció, aquestes iniciatives
comparteixen el principi de sobirania alimentària i aposten per avançar cap a un
sistema alimentari més just i sostenible que posi en valor la pagesia:
•
•
•
•

L'aposta individual de moltes famílies pel producte ecològic i de proximitat,
els grups o cooperatives de consum
les apostes d'agricultors i ramaders per explotacions respectuoses amb el
territori
les iniciatives que pretenen acostar productors i consumidors i facilitar la venda
directa.

Hi ha una gran quantitat d’exemples al nostre territori de l'existència d'una
transformació cap a un model que recupera el valor del camp i el consum de
proximitat.
Aquesta transformació ve de fa anys, tanmateix el confinament derivat de la COVID19 ha generat una sacsejada tant pels productors i productores com pels consumidors
i consumidores a evidenciar la dependència d'uns amb els altres i alhora la dificultat
de trobar-se, fet que ha esdevingut un revulsiu per l'aposta del consum de proximitat.
Tot plegat ens ha obert una oportunitat per reflexionar i alhora per donar resposta a
un seguit de reptes que han quedat sobre la taula.
Tanmateix, un dels reptes més difícils per facilitar el consum de proximitat al gran
gruix de la població, és el sistema de distribució i transport i la comercialització dels
productes agroalimentaris. Això és especialment important en produccions petites en
què el volum de producte dificulta tant assumir com delegar aquesta part del procés
garantint unes condicions dignes pels i les productores i la sostenibilitat tant en
l'àmbit econòmic com ambiental de tot el procés.
Són molts els petits productors que reclamen suport institucional per donar un impuls
a totes aquestes iniciatives i facilitar les vies i mecanismes que permetin donar
sortida als seus productes en l'àmbit local.
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És per totes les raons exposades que sol·licitem al ple de l'Ajuntament de Reus
l'adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Elaboració d'un estudi per a la creació d'una xarxa de Centres d'Intercanvi
Agroalimentari de Proximitat (CIAPs) a la ciutat de Reus i el Baix Camp i que es tinguin
en compte les iniciatives que ja hi ha al territori com l’Agromercat del Mercat del
Camp, les iniciatives web d’Unió de Pagesos com Pagesia a casa, o Compra a pagès
del Consell Comarcal. També les organitzacions de productors agraris de fruita seca.

Signat electrònicament
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SEGON.- Obrir una nova línia de treball a l'àrea de promoció i desenvolupament
econòmic i dotar-la dels recursos necessaris amb l'objectiu de promoure el consum de
producte alimentari de proximitat amb mesures com:
• Vincular els productors i productores de Reus amb el futur CIAP.
• Formació dirigida als tècnics/ques de promoció econòmica del territori.
• Promoure el producte de proximitat i agroecològic als mercats municipals (fixes
i ambulants).
• Promoure el compliment de la legislació pel que fa a la informació sobre l'origen
dels productes. Estendre aquesta campanya als mercats ambulants.
• Elaboració de recursos educatius per conscienciar infants i famílies dels
beneficis d'una alimentació saludable i sostenible, garantint la perspectiva de
gènere.
• Fer promoció de les opcions de botigues de productes de proximitat existents i
d’agrobotigues que ja hi ha a la ciutat.
TERCER.- Limitar el nombre de grans superfícies a Reus per tal de protegir el petit
comerç local. Fent una moratòria que eviti l'obertura de cap altre gran supermercat i
afavorint la presencia a cada barri de la nostra ciutat, de comerç local oferint els
serveis bàsics a la ciutadania.
QUART.- Donar continuïtat al Mercat del Carrilet com un dels nostres dos mercats de
ciutat, valorant el seu vessant social, integradora de barri i punt fonamental de
promoció i venda de productes locals. Fomentar aquest espai públic com a punt
d'informació de salut alimentària mitjançant l'estudi i aplicació de propostes com, per
exemple:
•
•
•
•
•

Parades especialitzades en productes de cuina d'altres països, ecològics o
vegans
Tallers de cuina per a totes les edats, educatius, amb productes de temporada i
cuinats de forma saludable
Establir un punt de Nutrició amb la Universitat que sigui un espai de consulta
per les consumidores i clientes del Carrilet
Restaurant/Bar amb productes exclusivament del mercat que sigui un referent
en l'oferta de la ciutat.
Crear una plataforma de venda en línia pròpia del mercat i lligada a una
empresa pública municipal de logística.»

Fa una INTERVENCIÓ la Sra. Pàmies per exposar la Moció i el Sr. Fort fa una
INTERVENCIÓ per exposar l'esmena presentada i que és acceptada. Seguidament ES
PRODUEIX DEBAT.
L’alcalde informa que hi haurà votació separada del punts de la moció.
Sotmesos els punts 1 i 2 de la proposta a votació s’aproven per unanimitat.
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Sotmès el punt 3 de la proposta a votació, es rebutja amb 10 vots a favor: ((PSC-CP):
Sres./Srs. Martín, Martínez, Guaita, Marcos, Pozuelo i Fort; (CUP): Sres. Llorens,
Fernàndez i Pàmies i (regidor no adscrit: Sr. Meléndez)) i 17 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 (CS): Sra./Sr. García i López.)
Sotmès el punt 4 de la proposta a votació, es rebutja amb 12 vots a favors: ((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) i
15 vots en contra: ((JxR): Sres./Srs. Pellicer, Vilella, Pallarès, Caelles, Cuerba,
Caballero, Monseny; (ERC): Sres./Srs. Llauradó, Recasens, Flores, Prats, Berasastegui,
Subirats i (A): Sr. Rubio i Sra. Vázquez)
Signat electrònicament
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20. Moció del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE
CATALUNYA – CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP) per incentivar
l’ocupació dels locals comercials buits a la ciutat.
«La crisi del coronavirus ha agreujat la tendència de desocupació de locals comercials.
Tot i que alguns ja havien abaixat la persiana molt abans de la pandèmia, molts d’ells
són víctimes clares de la Covid 19.
A la nostra ciutat, importants artèries comercials que durant anys han estat clares
dinamitzadores comercials, acumulen un bon nombre de locals tancats. I a aquests,
cal afegir baixos d'edificis situats en zones on encara no s’ha desenvolupat l’activitat
comercial.
I aquest despoblament de carrers genera un efecte dissuasiu que allunya la clientela i
limita les vendes en els comerços que mantenen la seva activitat. A més la manca
d’activitat en molts locals genera brutícia i un aspecte impropi per una ciutat com
Reus que de sempre ha estat capital comercial i de serveis.
L’escenari és desolador i cal una aposta pública per revitalitzar els locals buits de la
ciutat.
En primer lloc, cal tenir en compte que alts preus dels lloguers són un gran obstacle i
el principal problema per mantenir una activitat comercial i, en aquest sentit, cal que
l’ajuntament creï fórmules que ajudin a trobar solucions en aquest àmbit.
Ajuntaments com el de Barcelona disposen d’ajuts econòmics per incentivar que les
persones arrendadores rebaixin almenys un 25% els lloguers dels locals comercials a
les persones que els tinguin llogats o vulguin llogar.
La mesura està destinada a protegir, donar suport i facilitar el manteniment del
comerç de proximitat en les condicions actuals, fomentant la rebaixa de lloguers als
establiments i, a la vegada, actuant com a incentiu i reconeixement perquè els
propietaris contribueixin a la continuïtat de l’activitat comercial als carrers de la
ciutat.
I en aquesta línia, i per tal d’incentivar a aquells propietaris que tinguin els locals buits
i que no li estan donant cap ús comercial resulta interessant la mesura anunciada per
algunes administracions de sancionar els propietaris dels locals que els tinguin bruts i
en mal estat. Passejant per la nostra ciutat, trobem un bon nombre de locals que
reuneixen unes condicions mínimes de salubritat i cal posar-hi remei.
El grup municipal del PSC som conscients que rebaixar els lloguers i mantenir els
locals atractius per afavorir la implantació d’activitat comercial són ajudes importants
però no són la solució definida per revitalitzar el sector. I en això coincidim amb
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representants de diversos actors implicats amb qui hem mantingut converses a l’hora
de confeccionar aquesta moció, molt preocupats per al desertització comercial que
està patint la nostra ciutat.
És per això que proposem al govern municipal una redefinició de la destinació dels
locals situats en planta baixa a tota la ciutat. Alguns municipis es plantegen
reconvertir-los en habitatges dirigits a persones grans i amb mobilitat reduïda. Però
aquesta solució no ens sembla del tot satisfactòria, ja que molts s’acosten més a un
infrahabitatge que no pas a un pis tradicional i en condicions dignes.
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El que planteja el grup municipal del PSC és facilitar que activitats del sector serveis
que ara es realitzen en plantes altes (despatxos d’advocats, consultes de metges,
oficines, acadèmies i tot tipus d’activitats de serveis) es puguin realitzar als baixos
dels edificis. La proposta persegueix dos objectius: d’una banda, incentivar l’ocupació
de locals buits i, de l’altra, crear un efecte reclam per als comerços propers, evitant
que els clients i clientes s’allunyin pel despoblament dels carrers, limitant les vendes a
uns nivells molt preocupants.
Aquesta reconversió que proposem requereix d’un ens que impulsi un procés de
participació, que generi relacions entre tots els sectors implicats: Ajuntament
(Redessa i l’oficina d’habitatge), Cambra de la propietat urbana, Col·legi d’arquitectes,
Cambra de comerç associacions de comerciants, etc.
Aquest ens municipal, a més de ser el principal impulsor d’aquesta reconversió, ha de
fer una funció de mediació entre propietaris dels locals i els possibles llogaters per ferla possible. També s’encarregarà de gestionar les rebaixes dels lloguers proposades
també en aquesta moció així com de la inspecció de locals buits i imposicions de
sancions quan aquests no estiguin en les condicions adequades.
Per tot això, proposem l’adopció dels següents acords:
1. Que l’Ajuntament de Reus creï un ens municipal que impulsi un procés de
redefinició dels usos dels locals comercials buits situats a les plantes baixes dels
edificis de la ciutat. Que aquesta reconversió es faci a partir d’un pla de participació
de totes les entitats i associacions locals del sector.
2. Que l’Ajuntament de Reus creï una línia d’ajuts econòmics dirigit a persones
arrendadores de baixos destinats a locals comercials per incentivar que redueixin el
preu del lloguer a les persones arrendatàries almenys en un 25% durant un període
mínim de 6 mesos. Que l’ens proposat en el punt 1 faci les funcions de mediació
entre propietaris/es i llogaters/es.
3. Que l’Ajuntament de Reus destini una patrulla d’inspecció de locals comercials buits
per tal de sancionar els propietaris que els tinguin bruts i en mal estat.
Aquesta moció treballa els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) marcats
per l’ONU: Nª8- Treball decent i creixement econòmic”
Fa una INTERVENCIÓ el Sr. Martín per exposar la Moció i ES PRODUEIX DEBAT.
L’alcalde informa que hi haurà votació separada del punts de la moció.
Sotmesos els punts 1 i 2 de la proposta a votació, es rebutjen amb 12 vots a favor:
((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) i 15 vots en contra: ((JxR): Sres./Srs. Pellicer, Vilella, Pallarès, Caelles,
Cuerba, Caballero, Monseny; (ERC): Sres./Srs. Llauradó, Recasens, Flores, Prats,
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Berasastegui, Subirats i (A): Sr. Rubio i Sra. Vázquez)
Sotmès el punt 3 de la proposta a votació, es rebutja amb 10 vots a favor: ((PSC-CP):
Sres./Srs. Martín, Martínez, Guaita, Marcos, Pozuelo i Fort; (CUP): Sres. Llorens,
Fernàndez i Pàmies i (regidor no adscrit: Sr. Meléndez)) i 17 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 (CS): Sra./Sr. García i López.)
El Sr. Pellicer fa una INTERVENCIÓ per recordar el que estableix el Reglament orgànic
municipal en relació amb la durada de les sessions del Ple i demana als grups
municipal que interventin ajustar l’ús de la paraula per no superar el temps
suplementari que preveu el ROM superades les OO:OOh.
Signat electrònicament
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21. Moció del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE
CATALUNYA – CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP) referent a l’impuls de
mesures per garantir els drets de les persones amb discapacitat física
durant la pandèmia.
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 mes de desembre hem celebrat el Dia Internacional de les Persones amb
Discapacitat, amb l’objectiu principal de visibilitzar els obstacles i barreres que té
aquest col·lectiu de persones, que a Catalunya suposa un 9% de la població. Es tracta
de ciutadans i ciutadanes de ple dret i és obligació de totes les administracions
eliminar les traves i barreres que impedeixen la seva plena participació en la societat
en què vivim.
En aquests moments en què la pandèmia de la COVID-19 ens està colpejant amb
duresa i les conseqüències de les mesures de contenció de la malaltia ens han
submergit en un crisi econòmica i social sense precedents, com a societat hem d’estar
molt amatents als efectes que la situació pot causar a la ciutadania, sobretot en els
col·lectius més vulnerables i fer tot el possible per pal·liar-ne els efectes nocius.
Tal i com alerten els experts, durant el confinament i les etapes posteriors amb
importants restriccions, s’ha parlat molt poc de les persones amb discapacitat aïllades
en els seus domicilis sense possibilitat de sortir; les persones sordes malaltes o amb
necessitats socials que han patit un doble aïllament; les persones cegues que han de
prescindir del tacte i són incapaces de percebre les distàncies de seguretat; les
famílies que han claudicat confinades a casa amb fills i filles amb trastorns de
conducta; les persones amb discapacitat i amb malalties progressives confinades a les
seves llars i sense teràpies.
En aquest sentit convé recordar que l’OMS ja des del mes de març va alertar que les
persones amb discapacitat són un grup especialment vulnerable, amb un major risc
de contagi que la població general i va alertar sobre les dificultats concretes que
poden patir:
•

barreres a l’hora de posar en pràctica mesures d’higiene bàsiques, com ara
rentar-se les mans (els lavabos o piques poden ser-los físicament inaccessibles,
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•
•
•

o bé una persona podria tenir dificultats a l’hora d’ajuntar les mans i fregar-seles bé)
dificultat a l’hora de distanciar-se socialment, ateses les seves necessitats
d’ajuda addicionals (o perquè estan internats en alguna institució)
restriccions per poder tocar coses per obtenir informació de l’entorn o bé ajuda
física
barreres a l’hora d’accedir a la informació sobre salut pública

Alerta també que depenent de les seves afeccions subjacents, les persones amb
discapacitat podrien tenir un risc més alt de desenvolupar casos més greus de Covid19 si s’infecten.
Signat electrònicament
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Així mateix adverteix que les persones amb discapacitat i les seves famílies també
podrien quedar afectades d’una manera desproporcionada a causa d’una interrupció o
reducció greu dels serveis dels quals depenen.
Les persones amb discapacitat i les seves famílies, que han viscut un confinament
especialment dur, han de poder gaudir, ara, de tots els espais de la ciutat. Per tant,
han de ser accessibles i del tot segurs. I per tant, caldrà vetllar perquè estiguin del tot
adaptats a les seves necessitats. Cal recordar que al mes de febrer, el Ple va aprovar
una moció socialista que demanava una actualització del Pla d‘accessibilitat per tal
d’identificar les barreres existents a la via pública i també als edificis públics. I que a
partir de les dades recollides s’establissin millores progressives per eliminar les
barreres arquitectòniques que encara hi ha a la ciutat.
En l’àmbit laboral, la pandèmia ha colpejat especialment a l’ocupació de les persones
amb discapacitat perquè ha afectat molt directament el sector serveis que un dels
sectors que proporcionava més ocupació. Si bé les oportunitats laborals d’aquest
col·lectiu ja són precàries, encara ho seran més, i més complexes, en aquest context
de crisi, amb la qual cosa la necessitat de més i millors oportunitats és indispensable
per al conjunt de persones amb discapacitat per tal de no quedar exclosos del mercat
ordinari de treball. És prioritari i importantíssim un nou pla d’acció per buscar nous
sectors d’ocupació, nous perfils d’ocupació, nova formació per als treballadors i les
treballadores i noves empreses que ofereixin treball.
Convé recordar també que l'Assemblea General de les Nacions Unides estableix
mesures, tant de no discriminació com d'acció positiva, que els estats han d'implantar
per garantir que les persones amb discapacitat puguin gaudir dels seus drets en
igualtat de condicions com la resta de persones. També aspira a potenciar el respecte
per la dignitat humana, la igualtat i la llibertat personal, tot propiciant la inclusió social
basant-se en determinats principis: vida independent, no discriminació, accessibilitat
universal, normalització de l’entorn i diàleg civil, entre d’altres.
Cal recordar que el 2013 es va aprovar la Llei General de les Persones amb
Discapacitat i de la seva inclusió social, que pretenia garantir les condicions bàsiques
de no discriminació i accessibilitat universal.
Per tots aquests motius, proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Que l’Ajuntament de Reus, en el marc del Consell Municipal de la
Discapacitat i amb la implicació de tots els actors socials de l’àmbit, treballi en la
propera reunió del Consell les propostes de millora que puguin fer les entitats per tal
de reduir les desigualtats que l’efecte de la covid-19 pugui produir a les persones amb
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discapacitat de la ciutat. Amb el benentès que caldrà elevar, si és el cas, les propostes
a l’administració o òrgan competent.
SEGON.- Tenir en compte, en el reforç dels serveis socials, d’atendre les necessitats
socials emergents derivades de la covid-19 que impacten directament en la població
amb discapacitat física, psíquica o sensorial, en quant a la disminució d'ingressos
econòmics, garantia alimentària, d’habitatge i subministraments. disminució
d’ingressos econòmics, despeses d’alimentació, habitatge, subministraments...
TERCER.- Traslladar aquests acords a les entitats i organitzacions de persones amb
discapacitat de la nostra ciutat.
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Aquesta moció treballa els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) marcats
per l’ONU: Nº 10- Reducció de les desigualtats.»
Fa una INTERVENCIÓ el Sr. Marcos per exposar el tema i ES PRODUEIX DEBAT.
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per unanimitat.
22. Precs i preguntes.
Prec que formula la Sra. Garcia del Grup Municipal Ciudadanos de Reus (CS)
acerca de la colocación de las banderas en el lugar de honor en la fachada
del Ayuntamiento.
"La Sentencia 130/2020 de 11 de mayo del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
1 de Tarragona dictaminó que el Ayuntamiento de Reus en el plazo no superior a un
mes debía colgar la bandera española en la fachada del Ayuntamiento de Reus por
estar incumpliendo la obligación legal de colgar las banderas oficiales (artículos 4, 9.1
y 103.1 de la Constitución española; el artículo 8 del Estatuto de Autonomía de
Cataluña (Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, los artículos 3 a 7 de la Ley 39/1981,
de 28 de octubre, por la que se regula el uso de la bandera de España y el de otras
banderas y enseñas; y el artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local). Sin embargo, transcurrido con exceso el plazo concedido
por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo la bandera no fue colgada.
En fecha 13 de julio 2020 este Grupo Municipal presentó instancia solicitando que de
forma inmediata, sin más dilaciones y en cumplimiento de la legalidad vigente el
Ayuntamiento acatara la Sentencia nº 130/2020, de 11 de mayo de 2020, del Juzgado
de lo Contencioso Administrativo 1 de Tarragona y colgara la bandera española en el
edificio consistorial, solicitando asimismo este Grupo Municipal que la bandera
española estuviera acompañada de las demás banderas oficiales.
En el trámite de ejecución provisional de la Sentencia, el Juzgado de lo Contencioso
Administrativo 1 de Tarragona dictó Auto en el cuál acordaba el cumplimiento
provisional de la Sentencia y ordenaba que la bandera ondeara en el exterior.
La bandera española debe ondear junto al resto de banderas propias, ocupando la
bandera española siempre lugar destacado, visible y de honor.
La bandera española finalmente ha sido colgada este mes de diciembre junto al resto
de banderas (local, autonómica y europea) pero el lugar de colocación elegido por el
consistorio municipal ha sido en un lateral del torreón, no en la fachada principal,
siendo el lugar escogido de colocación un lugar escondido, donde las banderas son
poco visibles y no es el lugar de honor.
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La acción de colocar las banderas en el lateral del torreón es una mofa al
requerimiento judicial y una conducta obcecada en la desobediencia, constituyendo
una falta de respeto a todas las banderas oficiales.
Por todo ello, el Grupo Municipal de Ciudadanos de Reus formula los siguientes
RUEGOS
Primero. Que se cumpla y respete la decisión judicial sin reinterpretar la sentencia y
por tanto que las banderas ondeen en la fachada principal del edifico consistorial, en
lugar destacado, visible y de honor.
Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
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Segundo. Que en otras ocasiones cuando se han colgado banderolas o crespones se
han colocado en lugar visible y de honor como son los balcones de la fachada
principal por lo que se interesa que las banderas ondeen en el balcón principal de la
fachada principal.»
Per part de la Sra. Flores ES DONA RESPOSTA al prec.
Prec que formula la Sra. Martínez del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS
SOCIALISTES DE CATALUNYA – CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP) perquè
tots els nens i nenes de Reus pugin veure el Reis d’Orient.
«Les activitats organitzades a la nostra ciutat amb motiu de l'arribada dels Reis
d'Orient s’han vist modificades enguany arran de la pandèmia de la COVID19.
Està previst que del 2 al 5 de gener, el parc de Sant Jordi acolli el campament de Ses
Majestats que es podrà descobrir en grups de 6 persones, acompanyats d’un patge i
on els nenes i nenes podran lliurar les seves cartes. Per accedir al recinte cal disposar
d’una
entrada
sol·licitada
el
dia
15
de
desembre
a
través
de https://ticket.reuscultura.cat/.
Però es dona la circumstància que en poques hores es van esgotar les entrades, fet
que va obligar a l’Ajuntament a doblar el nombre de tiquets i a ampliar els dies de
visita, una mesura que tampoc no ha estat suficient per garantir que tots els infants
de la ciutat podran veure els Reis i que pot causar greuges comparatius i una gran
decepció entre la canalla. Els tiquets es van tornar a esgotar al moment.
Cal tenir en compte que els nenes no poden anar sols, que necessiten anar
acompanyats dels pares i mares. A més, l’Ajuntament coneix quin és el volum de
nens i nenes hi ha a Reus. Per la qual cosa sobta que en trobem en aquesta situació,
en un any especialment dur que ha provocat, fins i tot, la suspensió del Parc Infantil
de Nadal.
Ens consta que la Federació d’Associacions de Veïns de Reus (FARVR) té en cartera
diverses propostes perquè tots els nenes i nenes dels diferents barris de la ciutat
puguin veure el pas del Reis per Reus, tal i com es mereixen sobretot després de les
restriccions que han patit aquest darrer any, formulem el següent prec:
Que l’Ajuntament de Reus col·labori amb la Federació d’Associacions de Veïns de Reus
(FAVR) per tal de garantir que tots els nenes i nenes de la ciutat puguin veure els Reis
d’Orient lliurar-los les seves cartes.»
Per part del Sr. Recasens ES DONA RESPOSTA al prec.
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Pregunta que formula el Sr. Marcos del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS
SOCIALISTES DE CATALUNYA – CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP) sobre
la construcció d’un camp municipal per a la pràctica del Rugbi.
«El Reus Rugbi Club va ser apartat de l'annex de l'Estadi Municipal l'any 2016. Des
d’aleshores, s'entrena i juga a les instal·lacions del camp de La Pastoreta, un
equipament que comparteix amb altres entitats i que no presenta les condicions
òptimes per a la pràctica d’aquest esport.
L’any següent, el regidor d’esports es va comprometre a construir un camp municipal
adequat per la pràctica del rugbi abans que finalitzés el mandat 2015-2019.
Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
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Més d'un any i mig després, la ciutat continua sense un equipament per la pràctica
d'aquest esport.
Per això formulem la següent pregunta:
Quina és la previsió del govern per tal que la ciutat disposi d’un camp adequat per a la
pràctica del rugbi, donant compliment als compromisos adquirits.
Si han tingut converses amb els clubs federats que juguen a la ciutat i a quins
compromisos han arribat."
Per part del Sr. Cuerba ES DONA RESPOSTA al 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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