ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE REUS
Núm: 2/2021
Caràcter: Ordinària
Data: 22/01/2021
Horari: 10:15 h - 15:07 h
Lloc: Telemàtica
Hi assisteixen:
Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
23/02/2021
Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
23/02/2021

Carles Pellicer Punyed, alcalde-president
Marina Berasategui Canals
Maria Luz Caballero Gabás
Montserrat Caelles Bertran
Josep Cuerba Domènech
Edgar Fernández Blázquez
Montserrat Flores Juanpere
Hector Fort Robert
Ángeles Débora García Cámara
Sandra Guaita Esteruelas
Ricardo López Vázquez
Noemí Llauradó Sans
Marta Llorens Pérez
Daniel Marcos Cruz
Andreu Martín Martínez
Ana Isabel Martínez Serrano
Raúl Meléndez Marfil
Hipòlit Monseny Gavaldà
Maria Teresa Pallarès Piqué
Mònica Pàmies Flores
Maria del Carmen Pozuelo Blanco
Carles Prats Alonso
Daniel Recasens Salvador
Daniel Rubio Angosto
Òscar Subirats Torrebadell
Dolors del Mar Vázquez Pérez
Montserrat Vilella Cuadrada
Assisteixen també:
Jaume Renyer Alimbau, secretari general
Baldomero Rovira López, interventor general
Josep Maria Sabaté Vidal, vicesecretari
ORDRE DEL DIA
1. Ratificació de la concurrència de circumstancies i necessitat de celebrar de forma
telemàtica aquesta sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Reus.
2. Aprovació de les actes del Ple de les sessions dels dies 21 i 30 de desembre de
2020.
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3. Informació de l’Alcaldia.
MOCIONS DE L'ALCALDIA
4. Alcaldia. Nomenament de membres i representants en distints òrgans, organismes
i entitats.
SERVEIS D'HISENDA I DE SERVEIS GENERALS
5. Intervenció. Correcció d'errada material de l'acord de Ple de data 30 de desembre
de 2020 relatiu al refinançament del crèdit de la Fira.
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BENESTAR SOCIAL I CIUTADANIA
6. Benestar Social. Aprovació del Pla Local de la Infància i l’Adolescència (PLIA) de
Reus pels anys 2021-2024.
SERVEIS DE TERRITORI I URBANISME
7. Habitatge. Aprovació de l’Addenda de la pròrroga del conveni de col·laboració
entre l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i l'Ajuntament de Reus pel que fa a
l'Oficina d'Habitatge situada en aquest municipi, per a l'any 2021.
8. Habitatge. Aprovació de l’Addenda de la pròrroga del conveni de col·laboració
entre l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i l'Ajuntament de Reus relatiu al Programa
de Mediació per al Lloguer Social per a l'any 2021.
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MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
9. Moció del GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS DE REUS (CS) per la baixa de
l’Associació de Municipis per la Independència (AMI) i pel rebuig dels acords amb
formacions polítiques que no condemnin la violència terrorista i no respectin la
Constitució.
10. Moció del GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS DE REUS (CS) referent a la millora
de la situació actual dels centres d’atenció primària (CAP) del municipi.
11. Moció del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA
– CANDIDATURA DE PROGRÉS–(PSC-CP), DE LA CANDIDATURA D’UNITAT
POPULAR (CUP), DE CIUDADANOS DE REUS (CS) i del regidor no adscrit Raul
Meléndez Marfil per impulsar una consulta ciutadana sobre el tancament del Mercat
del Carrilet.
12. Moció del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA
– CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP) per impulsar un Pla integral de millora
de l’espai urbà de la ciutat.
13. Moció del GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR
(CUP) per a combatre la pobresa energètica.
14. Moció del GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR
(CUP) en matèria de lluita antifeixista.
15. Precs i preguntes.
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Assumptes sobrevinguts, si s'escau.
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
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Les intervencions orals realitzades en aquesta sessió per l’alcalde, regidors
i, en el seu cas, el secretari i l’interventor als diferents punts de l’ordre del
dia assenyalats a l’acta amb "ES PRODUEIX DEBAT" o "INTERVENCIÓ
DE........" o " ES DONA RESPOSTA" estan contingudes en suport digital àudio
autenticat, amb la incorporació de la signatura d’aquesta Secretaria
General. Una vegada aprovat l’esborrany de l’acta d’aquesta sessió, les
esmentades intervencions orals quedaran incorporades automàticament a
l’acta, formant part, d’una manera intrínseca i indissoluble, de l’esmentat
document administratiu, d'acord amb els articles 26, 36, 70.2, 71 i 80.2 de la
Llei 39/2015 d'1 d'octubre sobre procediment administratiu comú de les
administracions públiques, articles 17 i 18 de la Llei 40/2015 d'1 d'octubre
de règim jurídic del sector públic, i l'article 118 del Reglament Orgànic
Municipal
Oberta la sessió per la presidència, es comproven per part de la Secretaria General els
requisits tècnics legals per a la vàlida 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.
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L’alcalde exposa els motius que justifiquen en el marc de l’actual crisi sanitària la
necessitat de dur a terme de forma telemàtica aquesta sessió del Ple.
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per assentiment.
2. Aprovació de les actes del Ple de les sessions dels dies 21 i 30 de
desembre de 2020.
El Sr. Pellicer pregunta si hi ha alguna observació a les actes que s’han d’aprovar. No
es formula cap observació per part dels membres de la corporació i les actes del Ple
de les sessions corresponents als dies 21 i 30 de desembre de 2020 s’aproven 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 en nparticular, i també a
les persones que estan desenvolupant serveis essencials o serveis per a la comunitat
durant aquest període tan complicat.
També expressa el suport d'aquesta corporació a les persones que estan patint les
restriccions socials i econòmiques derivades d’aquesta situació sanitària.
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Sobre la situació de la pandèmia a la ciutat el Sr. Pelicer informa que ens trobem amb
un risc de rebrot de 983 (darrera dada registrada) i fa una crida especial als reusencs i
les reusenques per a què extremin la prudència i segueixin la normativa i
recomanacions de les autoritats sanitàries.
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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•

Posada a disposició dels municipis del Baix Camp i del Priorat dels serveis
necessaris per fer front al darrer temporal de neu i fred.

•

Ofrena floral al Mausoleu del General Prim amb motiu dels 150 anys de la seva
mort.

•

Lliurament de les Claus de la Ciutat als Reis d'Orient al Parc Sant Jordi.

•

Visita institucional de la Honorable Sra. Àngels Ponsa, consellera de Cultura de
la Generalitat de Catalunya.

L’alcalde informa, a continuació que la Junta de Portaveus de 20 de gener de 2021 ha
donar suport, per unanimitat, a aquesta Declaració que es reprodueix seguidament:
ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE REUS A LA
«XARXA DE MEMÒRIA I DE PREVENCIÓ DEL FEIXISME. MAI MÉS».
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"La recuperació i defensa de la memòria històrica son un deure indefugible de les
societats democràtiques.
Recuperar i defensar; per sobre de tot, prevenir. Perquè un esdeveniment com la
barbàrie nazi no es torni a repetir.
El projecte de “Xarxa de memòria i de Prevenció del Feixisme. Mai més”, te aquest
com a objectiu fonamental: recuperar els valors republicans, defensar la memòria dels
deportats i deportades espanyols i catalans, i sensibilitzar perquè “mai més” es
repeteixin situacions semblants.
I això, fer-ho a partir de les experiències personals, de les històries de persones de la
localitat , que el feixisme va internar en els camps nazis. Son projectes “amb rostre”
que han d’aportar a la ciutadania i a la joventut la memòria que ha d’esdevenir
compromís.
L'“Amical de Mauthausen i altres camps i de totes les víctimes del nazisme d'Espanya”
és una associació fundada l’any 1962, en plena Dictadura, per un grup d’antics
deportats amb la finalitat de defensar els seus drets morals i materials, donar-se
suport mutu i endegar, en la mesura del què permetien les circumstàncies polítiques,
una tasca de divulgació de la seva tràgica experiència.
Actualment l’associació, la més antiga d'Espanya en el camp de la preservació de la
memòria del passat, compta gairebé amb un miler de socis, repartits per tot l’estat i
també a altres països d'Europa i Amèrica.
La seu de l’entitat és a Barcelona, però té delegacions a Andalusia, Aragó, Astúries,
Galícia, Madrid, País Basc, Extremadura i País Valencià.
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A nivell internacional, l'Amical ostenta la representació espanyola als Comitès
Internacionals de Mauthausen, Buchenwald i Sachsenhausen, i manté estretes
relacions amb amicals dels diversos camps, a França i altres països, que han permès la
implicació en projectes d’abast europeu.
La preservació de la memòria de la deportació republicana, amb la manca de
testimonis directes, apunta la necessitat d’endegar estratègies que vinculin les
experiències del passat amb reflexions sobre el present, especialment entre els joves.
La contínua vulneració dels Drets Humans arreu del món, i els intents, sovint
malintencionats, de deformar el passat de lluita per les llibertats dels republicans
deportats, ens obliguen a treballar en la línia de l’anàlisi històrica i del seu
coneixement i reconeixement.
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L’associació recull l’experiència personal de la deportació, l’exili, el pas pels camps
francesos i la dissortada vivència en els camps nazis; però també la experiència i la
lluita per la República i els valors republicans de la igualtat, la solidaritat i la
fraternitat, en el gran marc de l’humanisme i la justícia social.
D’aquesta experiència i voluntat esdevé la missió de l’Amical, treballar per la
conservació de la memòria històrica de la deportació i treballar per a la prevenció del
feixisme i el projecte Amical que recull aquestes premisses:
MEMÒRIA, DEPORTACIÓ I PREVENCIÓ DEL FEIXISME, sota el lema de dos camps
emblemàtics:
PROJECTE BUCHENWALD-MAUTHAUSEN.
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Per al desenvolupament d’aquest projecte i dels seus objectius de conservar la
memòria històrica de la deportació republicana, i prevenir i sensibilitzar contra el
feixisme, s’impulsen els projectes des del mon local, els projectes amb rostre, a partir
de les vides de les persones concretes de cada vila o ciutat i de les seves experiències
en el relat històric de l’exili i la deportació i es vol comptar amb el suport del municipi,
del seu ajuntament i de les entitats cíviques, acadèmiques o de memòria existents, i
especialment amb la participació dels centres de secundària.
Las accions a desenvolupar es transformen en programes d’activitats que contemplen
entre altres: projectes pedagògics, xerrades i conferències, cicles de cinema sobre la
deportació, exposicions, la commemoració del Dia Internacional de l’Holocaust, o els
viatges als camps.
Per a l’execució dels objectius i del projecte s’impulsa el projecte de “Xarxa de
Memòria i de Prevenció del Feixisme. Mai Més”.
Una Xarxa que a partir del món local, de les ciutats, i dels projectes amb rostre, vol
sumar consells comarcals, municipis, entitats i centres educatius del país, que es
coordinin amb altres xarxes de l’estat i amb ciutats i xarxes d’Europa.
Per tot això, la Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Reus ACORDA
Primer. Adherir-se a la “Xarxa de Memòria i de Prevenció del Feixisme. Mai Més”, per a
participar conjuntament amb l’Amical en la tasca de sensibilització i divulgació i
prevenció del feixisme, i amb la recerca històrica dels deportats i deportades del
municipi i amb la implicació amb altres entitats culturals i cíviques i especialment amb
el/els centres de secundària de la ciutat, definir i realitzar conjuntament un programa
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d’activitats que faci de la nostra societat una societat més justa, solidària, tolerant i
lliure de feixisme.
Segon. Realitzar els tràmits per a signar un conveni de col·laboració amb l’“Amical de
Mauthausen i altres camps” per a l’impuls i desenvolupament de les activitats de la
“Xarxa Mai Més” i del Projecte Mauthausen/Buchenwald.
Tercer. Comunicar aquest acord a l’“Amical de Mauthausen i altres camps”.
Seguidament, l’alcalde informa que la Junta de Portaveus d’avui ha donat suport a
aquesta Moció, amb el vot favorable dels grups municipals d’ERC, JXReus, ARA Reus i
CUP, i els vots en contra dels grups municipals del PSC i CS, i que es reprodueix
seguidament:
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MOCIÓ PER AL SUPORT AL CONSELLER BERNAT SOLÉ, ACUSAT DE
DESOBEDIÈNCIA GREU PER L’1 D’OCTUBRE
«Un nou judici polític, i una nova sentència que no hauria de ser, aquest cop contra
l’exalcalde d’Agramunt i conseller d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i
Transparència, Bernat Solé. Una nova mostra de la interferència judicial cap a l’àmbit
polític i que, a més, es dona en ple procés electoral sent el conseller Solé el
responsable d’organitzar les properes eleccions al Parlament de Catalunya. Es tracta,
doncs, d’una interferència també en el procés electoral que hi ha en marxa.
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El conseller Solé, acusat de desobediència greu per haver posat a disposició de la
ciutadania les eines per poder votar el 1 d’octubre, quan era alcalde d’Agramunt, no
és l’únic alcalde o alcaldessa del país en un procés polític obert ara mateix. Sí que és
el primer que rep una sentència, que és desproporcionada i una nova mostra del
segrest de la política catalana en mans del sistema judicial. Ens trobem davant una
nova ingerència de venjança, i ens reafirmem en el convenciment que votar no pot ser
mai delicte. Ens trobem davant un nou episodi de la causa general contra
l’independentisme que suposa, una vegada més, i malauradament, una vulneració
dels drets polítics individuals de les persones condemnades, represaliades, de les
preses i exiliades polítiques, i una retallada dels drets i llibertats col·lectives.
Aquesta sentència ens reafirma en repetir que l’únic camí per solucionar el conflicte
polític català és el del diàleg i l’acord. I que és imprescindible aprovar una Llei
d’Amnistia per posar immediatament en llibertat tots els presos i preses polítiques,
tancades a la presó sense haver comès cap delicte, tancar les causes obertes contra
totes les persones represaliades, i fer possible el retorn de les persones exiliades,
procés que ha d’acabar indiscutiblement en un referèndum pactat sobre la
independència de Catalunya. I reafirmem, així mateix, que l’exercici al dret
d’autodeterminació és l’instrument que necessitem per donar la paraula al poble i
decidir democràticament i de forma lliura el futur del nostre país.
Davant una nova sentència que és una venjança contra tot el moviment
independentista, tornem a reiterar el suport a totes les persones represaliades pel
procés polític, i a insistir que, malgrat ho intentin, res l’aturarà.
Per tots aquests motius, el grup municipal d’Esquerra Republicana proposa al Ple
d’aquest Ajuntament l’aprovació dels següents acords:
PRIMER. Manifestar el rebuig a la sentència condemnatòria emesa pel Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya al Conseller Bernat Solé, acusat de desobediència
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greu quan era alcalde l’1 d’octubre de 2017.
SEGON. Donar suport a totes les persones represaliades en el marc de la causa
general independentista, reclamar la fi de tots els processos judicials oberts al
respecte, i exigir la llibertat immediata de tots els presos i preses polítiques i el retorn
de les persones exiliades.
TERCER. Exigir l’aprovació immediata d’una Llei d’Amnistia com a via per a la solució
del conflicte.
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QUART. Reiterar el compromís amb el dret a l’autodeterminació, dret polític
fonamental recollit en tractats internacionals com la Carta de les Nacions Unides i el
Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics, signats també per l’Estat espanyol, i
reivindicar-lo com a dret en virtut del qual resoldre el conflicte polític existent, per via
democràtica i pacífica.
CINQUÈ. Exigir la fi de la judicialització de la política catalana i insistir que l’única via
per solucionar el conflicte polític és la de la política, el diàleg i l’acord.
SISÈ. Fer arribar aquest acord a la presidència del govern de l’Estat espanyol, a tots
els grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i a la seva presidència, a tots els
grups parlamentaris del Congrés de Diputats, així com a les entitats municipalistes»
MOCIONS DE L'ALCALDIA
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4. 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 LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP)
de designar el seu representant suplent en el CONSELL MUNICIPAL DE POLÍTIQUES DE
GÈNERE.
En conseqüència es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords:
PRIMER: Designar el següent membre d’aquest òrgan municipal complementari:
CONSELL MUNICIPAL DE POLÍTIQUES DE GÈNERE:

•

Un/a representant de cada grup municipal amb representació a l'Ajuntament:

−

(CUP) Sra. Marta Llorens Pérez (suplent)

SEGON: Comunicar l’adopció d’aquest acord a les persones interessades, a la
Regidoria, i òrgan municipal corresponent.»
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per assentiment.
SERVEIS D'HISENDA I DE SERVEIS GENERALS
5. Intervenció. Correcció d'errades material de l'acord de Ple de data 30 de
desembre de 2020, relatiu al refinançament del crèdit de la Fira.
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«L'acord del Ple de data 30 de desembre de 2020 relatiu al crèdit de la Fira, tot i
recollir en la part expositiva totes les operacions previstes en l'acord de
refinançament, per errada material en la transcripció de la proposta redactada al
programa d'òrgans col·legiats, no es van transcriure tots els punts en la part
resolutiva, essent tots ells són transcendents ja que significa adaptar a termes de
prudència financera dues operacions que l'Ajuntament de Reus te concertades amb el
BBVA i que formen part del conjunt d'acords de refinançament, deixar sense efecte el
conveni de finançament amb Redessa i l’autorització a la regidora d’Hisenda per a la
formalització dels acords. L'error s'aprecia tenint en compte exclusivament les dades
del propi expedient, la correcció no produeix una alteració del sentit de l'acte, ni
encara menys l'anul·la o el deixa sense efecte. No obstant això, per esmenar aquest
error, es redacta una proposta de rectificació de l'errada que cal que s'incorpori a
l'orde del dia del Ple i acordar-se expressament.
Atès l'article 109.2 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre del procediment administratiu
comú de les Administracions Públiques, que preveu: "2. Les administracions públiques
poden rectificar, així mateix, en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels
interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes."
Amb aquests antecedents, es proposa al Ple de la Corporació, la rectificació de l’errada
material de l’acord del Ple de data 30 de desembre de 2020, per l’omissió en la
incorporació a la proposta dels punts 3r a 5è, restant de la següent manera:
En conseqüència es proposa l'adopció dels acords següents:
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On diu:
Primer: Aprovar l'operació de crèdit per un import de 25.701.500,77 €, en els termes i
condicions exposats en els antecedents del present acord, condicionada a
l'autorització del director o a la directora general de Política Financera i Assegurances.
Segon: Destinar l'import del préstec a l'amortització anticipada del préstec sindicat
concertat per Redessa el 16 de maig de 2011.
Ha de dir:
Primer: Aprovar l'operació de crèdit per un import de 25.701.500,77 €, en els termes i
condicions exposats en els antecedents del present acord, condicionada a
l'autorització del director o a la directora general de Política Financera i Assegurances.
Segon: Destinar l'import del préstec a l'amortització anticipada del préstec sindicat
concertat per Redessa el 16 de maig de 2011.
Tercer: Deixar sense efecte el Conveni entre l'Ajuntament de Reus i Redessa pel que fa
al compromís de l'Ajuntament de Reus d'atendre la totalitat de les quotes del crèdit.
Quart: Acordar la novació en termes de prudència financera previst a la Resolució de 3
de desembre de 2020, de la Secretaria General del Tresor (BOE de 5 de desembre de
2020), de les dues operacions actualment en vigor amb l’entitat BBVA, en les
condicions detallades a la part expositiva. Tramitar la novació d'acord als
procediments previstos en l'Ordre de ECF/138/2007, de 27 d'abril sobre procediments
en matèria de tutela financera dels ens locals, del Departament de la Vicepresidència i
d'Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya.
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Cinquè: S'autoritza a la Regidora d'Hisenda a signar la documentació necessària per a
l'execució dels presents acords.»
La Sra. Caballero fa una INTERVENCIÓ per exposar el tema i ES PRODUEIX DEBAT.
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova amb 26 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, Sra. Vázquez; (PSC-CP):
Sres./Srs. Martín, Martínez, Guaita, Marcos, Pozuelo, Fort; (CUP): Sres. Llorens,
Fernàndez, Pàmies i (CS): Sra. García, Sr. López) i 1 abstenció: (regidor no adscrit: Sr.
Meléndez).
Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
23/02/2021

BENESTAR SOCIAL I CIUTADANIA
6. Benestar Social. Aprovació del Aprovar el Pla
l'Adolescència (PLIA) de Reus per als anys 2021-2024

de

la

infància

i

«La Llei 14/2010 dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència, estableix en
el seu article 23 que els municipis i la resta d’ens locals, amb col·laboració de la
Generalitat, han de promoure:

Signat electrònicament
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- L'establiment de recursos o serveis preventius per als infants i els adolescents.
- Els serveis residencials i d'acolliment en consideració a la situació i les
necessitats dels infants i els adolescents del llur territori, mitjançant els plans
d'actuació local previstos per la Llei de serveis socials.
- Facilitar l'emplaçament dels recursos preventius i dels serveis residencials i
d'acolliment.
Cada dos anys UNICEF Comité Espanyol obre una convocatòria a fi de reconèixer els
governs locals que poden demostrar el seu compromís amb els drets de la infància i
adolescència de la seva localitat. Aquest reconeixement té una vigència de quatre
anys i implica que el govern local compleix amb els requisits establerts en les bases
que han de regir la convocatòria del Reconeixement de Ciutats Amigues de la Infància
a la qual es presenten. En aquest document s’assumeix una sèrie de compromisos
mitjançant la signatura d’un conveni; entre ells, lliurar un informe intermedi al cap de
dos anys, en què comunica els avenços en la implementació del seu pla local
d’infància i adolescència (PLIA).
El PLIA sorgeix de la necessitat, de redactar un document que permeti concretar les
actuacions dirigides a la infància i l’adolescència, que donin resposta a les necessitats
i als drets de nens i nenes i adolescents del municipi.
És l’eina que ha d’ajudar a ordenar i definir les actuacions municipals en matèria
d’infància i adolescència, tot implicant els agents del territori que treballen per
aquestes franges d’edat i amb els propis infants i adolescents, per dur a terme una
estratègia conjunta d’actuació, per tant, és un document de planificació estratègic que
s’ha elaborat en base a un diagnòstic previ, i on s’estableix els temps, el personal, i el
pressupost necessari. Aquesta planificació inclou un sistema de seguiment i evaluació.
El principal eix és considerar a la infància i l’adolescència com a subjecte de drets que
han de ser protegits, contemplats i desenvolupats. La finalitat del Pla, és atendre a les
necessitats, garantint els drets fonamentals, contribuint al desenvolupament integral
dels mateixos a través de la creació, adaptació i posada en pràctica de condicions,
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recursos i espais òptims per un creixement saludable i respectuós amb la diversitat
social de la infància i l’adolescència.
En data 10 de març de 2014, per Decret número 2581, les regidories de Benestar
Social, així com, la gerència de serveis generals i les gerències de serveis personals,
econòmics i territorials són instades a donar instruccions i prestar la col·laboració
adient a la regidoria coordinadora de l’elaboració del Pla de la infància i l’adolescència
per a la igualtat d’oportunitats (PIAO).
En data 24 de febrer de 2016, per Decret número 2033, es constitueix la Taula Local
d’Infància de Reus amb l’objectiu de potenciar la coordinació dels agents implicats en
la promoció social de la infància i l’adolescència, i la detecció i la intervenció davant
de possibles situacions de risc o de desemparament.
Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
23/02/2021

En data 14 d’agost de 2018, per Decret número 11867, s’aprova l’adhesió de Reus
com a municipi aliat al «Programa ciutat amigues de la infància» d’UNICEF.

Signat electrònicament
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A finals de l’any 2019, la regidoria de Benestar Social de l’Ajuntament de Reus fa un
encàrrec a la Càtedra d’Inclusió de la Universitat Rovira i Virgili (URV) per realitzar una
diagnosi de la situació actual de la infància i l’adolescència (0-18 anys) en tots els
aspectes possibles (població, social, cultural, educatiu, lleure, …). L’estudi de la
diagnosi sobre la infància es va portar a terme durant el primer semestre de l’any
2020, i es va fer l’entrega dels resultats obtinguts a l’Ajuntament durant el segon
semestre de l’any 2020. Les conclusions extretes d’aquest estudi, defineixen la part
executiva del Pla local de la infància i l’adolescència (PLIA); els quals també tenen en
compte la connexió amb els quatre eixos que defineixen el PAM (Pla d’acció municipal
2019-23) en concretdins de l’eix 1. PROGRÉS SOCIAL, concretament en l’acció 1.2.
CICLE DE VIDA 1.2.03. Vetllar per la igualtat d’oportunitats dels infants i
adolescents.1.2.3.3. Mantenir la Taula d’Infància amb diferents comissions i
desenvolupar de forma operativa I transversal el Pla d’Infància i Adolescència per a la
Igualtat d’Oportunitats (PIAIO). 1.2.3.4. Aconseguir el reconeixement de Ciutat Amiga
de la Infància i els diferents plans municipals que s’estan treballant.
Per tant, tenint en compte els continguts teòrics que aporten tant UNICEF com la
Càtedra d’inclusió de la URV respecte la infància, l’execució del PLIA queda
determinada en set eixos: participació, transversalitat, igualtat d’oportunitats,
protecció, urbanisme, mobilitat segura i espai públic, salut i comunicació.
Consta a l’expedient la proposta de PLIA municipal elaborat pels serveis tècnics
municipals de diverses regidories
En data 13 de gener de 2021, s’emet informe tècnic per l’assessor psicòleg d’atenció
social de Serveis Socials en el què valora favorablement la formalització del PLIA.
En data 13 de gener de 2021 la Cap de Servei de Serveis socials emet informe-memòria
favorable en què proposa l’aprovació del Pla Local de la Infància i l’Adolescència.
L’article 8.i de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accès a la
informació pública I bon govern, en aplicació del principi de transparència, recull
l’obligatorietat de fer pública per part de l’Administració Pública la informació relativa
al plans.
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En la mateixa línia que el precepte anterior, en l’article 12 de l’esmentada Llei, rau
l’obligatorietat de fer públics els plans tan anuals com plurianuals, així com generals i
sectorials, com és el PLIA.
Els ens locals territorials tenen atribuïda, en l’àmbit de les seves competències, la
potestat de planificació, d’entre d’altres, d’acord amb el que estableix l’article 8 del
Decret legislatiu 2/2003 de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, i l’article 4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local.

Signat electrònicament
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L’article 25.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local,
disposa que els municipis exerciran com a competències pròpies, les actuacions en
matèria d'avaluació I informació de situacions de necessitat social I l’atenció
immediata a persones en risc d’exclusió social.
Per tot l’exposat, es proposa al Ple de la Corporació, previ dictamen de la Comissió
Informativa de Benestar Social i Ciutadania, l’adopció dels següents acords:
PRIMER: Aprovar el PLA DE LA INFÀNCIA I L’ADOLESCÈNCIA PER ALS ANYS 2021-2024.
SEGON: Facultar a la Regidora delegada de l’Àrea Benestar Social, per subscriure tots els
documents que siguin necessaris pel desenvolupament d’aquest acord.
TERCER: Donar al Pla local de la infància i l'adolescència, la publicitat necessària.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
23/02/2021

Aquesta resolució és definitiva en via administrativa i contra ella es pot interposar
recurs contenciós administratiu davant dels Jutjats del Contenciós Administratiu de
Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció
de la seva notificació.
No obstant això, amb caràcter potestatiu es pot interposar recurs previ de reposició
davant l’òrgan que ha dictat l’acte en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà
de la recepció de la seva notificació."
La Sra. Vilella fa una INTERVENCIÓ 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, Sra. Vázquez, (PSC-CP):
Sres./Srs. Martín, Martínez, Guaita, Marcos, Pozuelo,Fort, (CS): Sra. García, Sr. López i
(regidor no adscrit: Sr. Meléndez)) i 3 abstencions: (CUP): Sres. Llorens, Fernàndez i
Pàmies.
SERVEIS DE TERRITORI I URBANISME
Seguidament l’alcalde informa que els punts de l’ordre del dia núm. 7 i 8 es tractaran de
forma conjunta, encara que es votaran de forma separada.
L’alcalde cedeix la paraula a la Sra. Pallarés que fa una INTERVENCIÓ per exposar els
punts de l’ordre del dia núm. 7 i 8 i ES PRODUEIX DEBAT.
7. Habitatge. Aprovació de l'Addenda de pròrroga del conveni de
col·laboració entre l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i l'Ajuntament de
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Reus pel que fa a l'Oficina d'Habitatge situada en aquest municipi, per a
l'any 2021.
«Atès que en data 06/03/2019 es va formalitzar el conveni de col·laboració entre
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Reus, relatiu a l’oficina local
d’habitatge situada en aquest municipi, amb l’objecte d’establir els termes i les
condicions de la col·laboració entre les parts per a l’assessorament i gestió de serveis
en matèria d’habitatge respecte de diverses tasques competència de la Generalitat de
Catalunya, en el marc del Pla per al dret a l’habitatge aprovat per Decret 75/2014, de
27 de maig.
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Atès que el pacte onzè del conveni esmentat preveu que:
“El conveni tindrà vigència fins al dia 31 de desembre de 2019, i pot ser prorrogat fins
a un màxim de 4 anys addicionals, de conformitat a l’article 49 de la Llei 40/2015, d’1
d’octubre, de règim jurídic del sector públic, per mutu acord de les parts, prèvia
petició per escrit de qualsevol de les parts signatàries, que ho haurà de realitzar amb
un preavís d’un mes del venciment del termini inicial.”
Vista la sol·licitud de la regidora delegada de l’àrea d’Economia, Coneixement i
Habitatge de l’ajuntament de Reus de data 02/12/2020 a l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya per tal de subscriure els convenis de col·laboració en relació amb l’Oficina
d’Habitatge i la Borsa de Mediació per a l’anualitat 2021.
Vista la proposta d’addenda al conveni de col·laboració entre l'Agència de l'Habitatge
de Catalunya i l'Ajuntament de Reus relatiu a l’oficina local d’habitatge.

Signat electrònicament
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Atès que l’acord 2) de l’esmentada proposta d’addenda disposa:
Mantenir els pactes previstos en el conveni signat l’any 2019, acordant que les
aportacions econòmiques que s’hi estableixen en el pacte quart, seran per al 2021, les
següents:
2.1. L’import del pagament fix per serveis bàsics establert en el pacte quart, a) del
conveni, serà de 52.473,00 €.
2.2. L’aportació màxima que s’estableix en el pacte quart, c) del conveni serà de
69.964,00 €.
Això són: 52.473,00 € en un pagament fix inicial pels serveis bàsics d’informació i
atenció ciutadana i la quantitat restant fins a 69.964,00 € en funció del nombre
d’expedients tramitats i de l'activitat justificada.
Atès que La vigència de l’addenda de pròrroga proposada serà fins al 31 de desembre
de 2021.
De conformitat amb l'establert als articles 57 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora
de les bases del règim local i 191.1 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; amb l’article
47 i següents de la Llei 40 /2015 d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic; així
com els articles 303 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova
el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya; a proposta de la
Comissió Informativa de Serveis d’Hisenda i de Serveis Generals, i en virtut de la
competència atorgada al Ple de l'Ajuntament per l'article 22.2.g) de la Llei 7/1985, de
2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.
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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:
1er. APROVAR la proposta d’addenda al conveni de col·laboració entre l’Agència de
l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Reus pel que fa a l’Oficina d’Habitatge
situada en aquest municipi, per a l’any 2021.
2n. FACULTAR el Molt Il·lustre senyor alcalde, Sr. Carles Pellicer Punyed, per subscriure
l’addenda esmentada i demés documents necessaris per fer efectiu aquest acord.»
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Carles Pellicer Punyed
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Sotmesa la proposta a votació, s'aprova amb 20 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, Sra. Vázquez; (CUP): Sres.
Llorens, Fernàndez, Pàmies i (CS): Sra. García, Sr. López) i 7 abstencions: ((PSC-CP):
Sres./Srs. Martín, Martínez, Guaita, Marcos, Pozuelo, Fort i (regidor no adscrit: Sr.
Meléndez))
8. Habitatge.Aprovació de l'Addenda de pròrroga del conveni de
col·laboració entre l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i l'Ajuntament de
Reus relatiu al Programa de Mediació per al Lloguer Social per a l'any 2021.
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Atès que en data 06/03/2019 es va formalitzar el conveni de col·laboració entre
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Reus, relatiu al Programa de
Mediació per al Lloguer Social d’habitatges d’aquest municipi, que tenia per objecte
establir els termes i les condicions de la col·laboració entre les parts per impulsar el
programa mitjançant la Borsa de Mediació, per tal de facilitar a la ciutadania la
proximitat de la gestió d’aquests serveis en el territori, en el marc del Pla per al dret a
l’habitatge aprovat per Decret 75/2014, de 27 de maig.
Atès que el pacte onzè del conveni esmentat preveu que:
“El conveni tindrà vigència fins al dia 31 de desembre de 2019, amb efectes de l’1 de
gener, i pot ser prorrogat, per mutu acord de les parts, prèvia petició per escrit de
qualsevol de les parts signatàries, que ho haurà de realitzar amb un preavís d’un mes
del venciment del termini inicial.”
Vista la sol·licitud de la regidora delegada de l’àrea d’Economia, Coneixement i
Habitatge de l’ajuntament de Reus de data 02/12/2020 a l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya, per tal de subscriure els convenis de col·laboració en
relació amb
L’Oficina d’Habitatge i la Borsa de Mediació per a l’anualitat 2021.
Vista la Proposta d’Addenda al Conveni de col·laboració entre l'Agència de l'Habitatge
de Catalunya i l'Ajuntament de Reus relatiu al Programa de Mediació per al Lloguer
Social per a l'any 2021.
Atès que l’acord segon de l’esmentada addenda preveu mantenir tots els pactes
previstos en el conveni signat l’any 2019, acordant que les aportacions econòmiques
que s’hi estableixen en els pactes quart i cinquè, seran per al 2021, les següents:
a) L’import del pagament fix en concepte de bestreta i a compte de l’aportació
màxima
establert en el pacte cinquè a) del conveni, serà de 17.550,00 €.
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b) L’aportació màxima que s’estableix en el pacte quart, 3) del conveni serà de
38.250,00 €.
Això és: una aportació màxima a l'Ajuntament de Reus de 38.250,00 € per a l’any
2021; aquesta aportació són 17.550,00 € en un pagament inicial i en concepte de
bestreta i a compte de l’aportació màxima; i la quantitat restant en funció del nombre
d’expedients tramitats i de l'activitat justificada.
Vist l’article 49 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
Atès que la vigència de l’addenda de pròrroga que es proposa serà fins al 31 de
desembre de 2021.
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De conformitat amb l'establert als articles 57 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora
de les bases del règim local i 191.1 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; amb l’article
47 i següents de la Llei 40 /2015 d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic; així
com els articles 303 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova
el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya; a proposta de la
Comissió Informativa de Serveis d’Hisenda i de Serveis Generals, i en virtut de la
competència atorgada al Ple de l'Ajuntament per l'article 22.2.g) de la Llei 7/1985, de
2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.
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:
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S’ACORDA
1er. APROVAR la proposta d’addenda de pròrroga del conveni de col·laboració entre
l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i l'Ajuntament de Reus relatiu al Programa de
Mediació per al Lloguer Social per a l'any 2021.
2n. FACULTAR el Molt Il·lustre senyor alcalde, Sr. Carles Pellicer Punyed, per subscriure
l’addenda esmentada i demés documents necessaris per fer efectiu aquest acord.»
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova amb 20 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, Sra. Vázquez; (CUP): Sres.
Llorens, Fernàndez, Pàmies i (CS): Sra. García, Sr. López) i 7 abstencions: ((PSC-CP):
Sres./Srs. Martín, Martínez, Guaita, Marcos, Pozuelo, Fort i (regidor no adscrit: Sr.
Meléndez))
MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
9. Moció del GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS DE REUS (CS) per la baixa de
l’Associació de Municipis per la Independència (AMI) i pel rebuig dels acords
amb formacions polítiques que no condemnin la violència terrorista i no
respectin la Constitució.
“El pluralismo político es un principio rector y superior de nuestra Constitución
(artículo 1) y nuestro Estatuto de Autonomía (artículo 4) que sirve como garantía de
nuestra democràcia y, como tal, todos los poderes públicos deben perseguir en su
actuación tanto su respeto como su promoción en beneficio del conjunto de la
ciudadanía.
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Durante los últimos años, y de manera muy especial, en territorios como Cataluña,
estamos viendo y viviendo ataques a diferentes niveles a nuestro sistema
constitucional, muchas veces propiciados desde la propia administración autonómica y
de entidades de la sociedad civil, subvencionadas por la propia administración, cuyo
único objetivo es defender sus intereses politicos independentistas, de ruptura de la
convivencia y de fractura de la sociedad, atacando, sin respetar y en muchas
ocasiones superando los límites constitucionales.

Signat electrònicament
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En Cataluña, estos límites fueron superados en los infames plenos de los días 6 y 7 de
septiembre de 2017 en el Parlamento de Cataluña, en los que los partidos
independentistas faltaron al respeto a las normas que nos hemos dado entre todos los
españoles, como la Constitución Española, incluso al propio Estatuto de Autonomía de
Cataluña. Esos plenos también supusieron una falta de respeto al conjunto de los
diputados de los partidos constitucionalistas y a sus votantes, en lo que resultó un
auténtico golpe a la democracia.
En Cataluña, se hace más necesario que
hagamos frente a estos ataques. Es
administraciones donde sea posible, los
posibiliten que estos partidos contrarios
gobiernen.

nunca que los partidos constitucionalistas
de vital importancia que en aquellas
partidos constitucionalistas se unan y no
a la Constitución y a las leyes vigentes,

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
23/02/2021

En Cataluña, hemos visto acuerdos de partidos constitucionalistas, en especial del
PSC, con formaciones independentistas en municipios, Consejos Comarcales o en
Diputaciones. Estos acuerdos, en muchos casos, con una alternativa plenamente
constitucionalista posible, lo único que consigue es que los ataques al
constitucionalismo se multipliquen y se realicen desde las propias administraciones, y
en este caso, con la connivencia de los partidos constitucionalistas que lo han hecho
posible.
En Cataluña estamos a las puertas de una nueva contienda electoral autonómica. No
ha sido posible realizar una candidatura que agrupe a todos los constitucionalistas
para afrontar con mayor garantías estas elecciones. Aún así, después de las
elecciones, es necesario que los partidos constitucionalistas se unan en un frente
común que pueda gobernar Cataluña pensando en todos los catalanes, y no
solamente en una parte.
También observamos como desde el Gobierno de España del PSOE y PODEMOS, se han
priorizado los acuerdos de gobierno con las formaciones independentistas y con
formaciones que nunca han condenado la violencia terrorista, por encima de otras
alternativas moderadas y centristas, que actúan dentro de los márgenes
constitucionales, y con ello, las consiguientes cesiones a estas formaciones que lo
único que hacen y consiguen es mermar el Estado de Derecho y el bienestar del
conjunto de todos los ciudadanos.
La Asociación de Municipios por la Independencia (AMI) es una entidad partidista del
independentismo que no tiene ninguna finalidad social y que fomenta la división de la
sociedad, la fractura y el enfrentamiento entre los ciudadanos, pero a su vez, se
financia con el dinero público de todos, piensen como piensen, comulguen o no con el
independentismo. Esta entidad, además, adolece de una reiterada falta de
transparencia relativa al control de sus cuentas y finanzas, incumpliendo la Ley de
Transparencia al no publicar sus cuentas correspondientes a los años 2017 y 2018 y
por otro lado, tampoco se está exigiendo desde los ayuntamientos y municipios que
forman parte y sufragan con dinero público de todos los ciudadanos, una fiscalización
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del dinero recibido en concepto de subvención,
irresponsabilidad por parte de estos entes locales.

suponiendo

una

absoluta

En consecuencia, tal y como se ha pronunciado nuestro Tribunal Supremo, las
corporaciones locales, como los Ayuntamientos, deben, a través de los actos y
acuerdos que emanen de sus órganos, perseguir la promoción del pluralismo político
en todo caso, y abstenerse en consecuencia, de promover cualquier iniciativa que
implique separarse del absoluto e íntegro cumplimiento de dicho principio.
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Por ello, y tal y como se recoge del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº1 de
Tarragona, en su sentencia de 16/2017, por muy legítimos que puedan ser sus fines
desde un punto de vista político para, al menos, una parte de la ciudadanía, un
acuerdo del pleno de un Ayuntamiento que tenga valor de acto jurídico de adhesión a
la “Asociación de Municipios por la Independencia” y del que se genere, por ejemplo,
la obligación de contribuir dinerariamente con dicha asociación con cargo al
presupuesto público no es conforme con el principio de pluralismo político y, por tanto,
es nulo.
El pago de la cuota por ser miembro de la AMI sale directamente del presupuesto
municipal con la correspondiente partida presupuestaria. De hecho, para el año 2015
estaba previsto realizar el pago de 5.000€ por parte del Ayuntamiento de Reus y a
partir de 2016 de 10.000€.
Por todo lo anterior, el Grupo Municipal de Ciudadanos de Reus propone adoptar los
siguientes
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ACUERDOS:
Primero. Proceder a revisar el acuerdo de adhesión a la Asociación de Municipios por la
Independencia (AMI) del pleno del día 13/07/2015 por no ofrecer un completo,
absoluto e íntegro respeto al principio de pluralismo político y proceder a la inmediata
revocación del mismo.
Segundo. Destinar cualquier cantidad de dinero resultante de dicha revisión y efectiva
revocación a políticas sociales para hacer frente a las consecuencias del COVID-19.
Tercero. Proceder a solicitar la inmediata baja del Ayuntamiento de Reus de la
Asociación de Municipios por la Independencia (AMI).
Cuarto. Rechazar los acuerdos en los municipios, Consejos Comarcales, Diputaciones o
en el Gobierno de España, con aquellas formaciones políticas que no acaten y
respeten la Constitución Española.
Quinto.- Rechazar los acuerdos en los municipios, Consejos Comarcales, Diputaciones
o en el Gobierno de España, con aquellas formaciones políticas que no hayan
condenado o condenen la violencia terrorista.
Sexto.- Instar a los partidos constitucionalistas a hacer posible un gobierno
constitucionalista en la Generalitat de Cataluña, después de las próximas elecciones
autonómicas, rechazando la posibilidad de acuerdos con aquellas formaciones que no
acaten y respeten la Constitución Española.
Séptimo.- Revisar los acuerdos en los municipios, Consejos Comarcales y en las
Diputaciones, con aquellas formaciones políticas que no acaten y respeten la
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Constitución Española, realizando nuevos acuerdos de gobierno, en los sitios donde
exista una mayoría alternativa constitucionalista posible."
La Sra. García fa una INTERVENCIÓ per exposar la Moció i ES PRODUEIX DEBAT.
Sotmesa la proposta a votació, es rebutja amb 2 vots a favor CS): Sra./Sr. García,
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, Sra. Vázquez; (PSC-CP): Sres./Srs. Martín, Martínez, Guaita,
Marcos, Pozuelo,Fort i (CUP): Sres. Llorens, Fernàndez, Pàmies) i 1 abstenció: (regidor
no adscrit: Sr. Meléndez).
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10. Moció del GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS DE REUS (CS) referent a la
millora de la situació actual dels centres d’atenció primària (CAP) del
municipi.
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“Tras meses conviviendo con la pandemia del Covid-19, una tercera ola de la misma
amenaza con un nuevo colapso sanitario en la atención primaria de nuestro municipio.
En esta tercera ola del coronavirus, se encienden todas las alarmas: la falta de
medios, la falta de personal, el volumen de carga de trabajo y las bajas retribuciones
que provocan una fuga de talento. Los profesionales señalan que los recortes de la
última década han hecho perder alrededor de unos 1.000 facultativos en los CAPs que
reclaman contrataciones de una dimensión similar para poder atender el volumen de
pacientes actual con calidad. De esta cifra, sin embargo, la Generalidad sólo ha
realizado aproximadamente 120 contrataciones a consecuencia del pacto al que se
llegó hace dos años, aunque todavía queda lejos de las 300 contrataciones que el
Ejecutivo se comprometió a incorporar, a través del Instituto Catalán de Salud (ICS). El
Consejero de Economía, Pere Aragonés, y la Consejera de Salud, Alba Vergés,
anunciaban un plan de refuerzo de la atención primaria con nuevas inversiones en un
área que reconocían maltratada, y que ha recibido la crítica por ser un plan que no se
corresponde con una realidad que califican de angustiosa, y que no ha sido
consensuado con los profesionales y que, hasta ahora, se está supliendo gracias al
sobreesfuerzo que hacen cerca de 800 profesionales trabajando más horas. Esta
situación provoca las quejas y situaciones graves que viven muchos usuarios que ven
con gran preocupación como los CAPs tienen un gran déficit de asistencia y de medios
telemáticos, déficit que les impide llevar a cabo muchas visitas y consultas de vital
necesidad para los vecinos de los municipios, como es en nuestro caso.
Nuestro grupo municipal ha recibido quejas continuas de vecinos del municipio sobre
la atención a los pacientes en los CAPs por el funcionamiento de los mismos. Las
quejas se centralizan en no recibir atención telefónica cuando telefonean a los CAPs,
así como de las largas colas que se han venido produciendo en los CAPs donde se
daba cita previa para realitzar las PCR a veinte personas a la misma hora y que
finalmente eran atendidos por orden de lista del que disponía el CAP, no siendo
atendidos en la hora en la que tenían la cita previa.
Por todo lo anterior, el Grupo Municipal de Ciudadanos de Reus propone adoptar los
siguientes
ACUERDOS:
Primero. Instar al Ayuntamiento de Reus a tomar las medidas necesarias, dentro de
sus competencias locales, para mejorar el servicio de atención y apoyo a los
ciudadanos en los CAPs del municipio, así como para que habilite los medios
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necesarios para que la ciudadanía, especialmente
vulnerables, estén atendidos de manera adecuada.

aquellos

colectivos

más

Segundo. Instar al Gobierno de la Generalidad y al Departamento de Salud para que
garanticen los profesionales necesarios en los CAPs para atender la patología del
COVID19, así como el resto de patologías que quedaron desatendidas durante el
primer estado de alarma y las existentes en la actualidad.
Tercero. Instar al Gobierno de la Generalidad y al Departamento de Salud a satisfacer
la demanda de los profesionales, y habilitar los medios técnicos y económicos
necesarios para poder atender todo tipo de visitas y cubrir las necesidades de los
ciudadanos que se están viendo relegadas.
Signat electrònicament
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Cuarto. Instar al Gobierno de la Generalidad y al Departamento de Salud para que
garanticen un procedimiento ágil de solicitud de cita previa con los CAPs,
especialmente para aquellas personas que tienen dificultad para el uso de medios
informáticos y electrónicos.»
Fa una INTERVENCIÓ el Sr. López per exposar la Moció i ES PRODUEIX DEBAT.
Sotmesa la proposta a votació, es rebutjada amb 12 vots a favor: ((PSC-CP): Sres./Srs.
Martín, Martínez, Guaita, Marcos, Pozuelo, Fort; (CUP): Sres. Llorens, Fernàndez,
Pàmies i (CS): Sra. García i Sr. 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)
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11. Moció del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA
– CANDIDATURA DE PROGRÉS–(PSC-CP), DE LA CANDIDATURA D’UNITAT
POPULAR (CUP), DE CIUDADANOS DE REUS (CS) i del regidor no adscrit Raul
Meléndez Marfil per impulsar una consulta ciutadana sobre el tancament del
Mercat del Carrilet.
«El govern de Reus, format per JuntxReus, ERC i Ara Reus, s’ha quedat sol en la seva
obstinació de tancar el Mercat del Carrilet. Una decisió que no satisfà ningú, ni a les
paradistes, ni als clients i veïns dels barris propers, ni als grups de l’oposició. Ni
l’alcalde ni cap dels regidors de l’equip de govern han estat capaços d’aportar
arguments prou sòlids per convèncer ningú que tancar el mercat és l’única opció
possible.
L’equip de l’alcalde Pellicer es manté inflexiblement ferm en aquesta intenció, molt
poc encertada, sense tenir en compte cap altre possibilitat, amb la simple justificació
que l’equipament no és viable econòmicament. En aquest sentit, cal posar de manifest
que la viabilitat econòmica d’un servei municipal no és principal objectiu de
l’administració i en el cas de Reus, com en la majoria de pobles i ciutats, l’Ajuntament
presta multitud de serveis deficitaris com el transport urbà, les biblioteques, les
escoles bressol o les piscines municipals. Per tant, en el cas del Carrilet, el govern
podria actuar de la mateixa manera que en aquests serveis esmentats, fent
l’aportació econòmica necessària que permeti mantenir l’activitat del mercat, en tant
que es tracta d’un servei públic essencial.
De res serveixen les demandes i queixes dels veïns i veïnes, que es quedaran sense
opcions de comprar producte fresc al barri. De res serveixen les reclamacions de les
paradistes, que temen pel seu futur laboral si al juny perden el seu negoci i amenacen
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en portar el tema als jutjats perquè se senten enganyades i maltractades pel govern.
De res serveixen les propostes de l’oposició per facilitar la continuïtat de l’equipament.
(El PSC ha presentat fins a 10 accions encaminades a garantir la continuïtat del
mercat).
El govern està decidit a tancar-lo i ningú entén per què. És poc sòlid l’argument que
l’equipament no és viable. Sobretot perquè ha estat el mateix govern qui l’ha deixat
abandonat durant molts anys, sense cap acció de dinamització i revitalització perquè
pugui mantenir la viabilitat econòmica i comercial. Només cal veure la resposta
donada pel regidor responsable a la pregunta formulada pel PSC en relació a les
campanyes publicitàries dels Mercats de Reus, on queda reflectida que el pressupost
de la campanya del Mercat Central (22.797 euros) ha estat el doble que la del Mercat
del Carrilet (11.778,80 euros).
Signat electrònicament
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A més, cal tenir en compte, d’una banda, que hi ha un estudi comercial del Mercat del
Carrilet de Reus realitzat per l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona que proposa
múltiples fórmules de dinamització i revitalització del mercat. D’altra banda, no
existeix cap informe que analitzi l’impacte econòmic que suposarà el tancament del
mercat al seu entorn i a les arques municipals.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
23/02/2021

Amb voluntat, de fórmules dinamitzadores n’hi ha: aprofundir en l’especialització com
a valor afegit, incorporar serveis complementaris, oferir nous horaris, millorar la
promoció i l’animació comercial, promoure el paper del mercat com nucli de
vertebració social dels barris, impulsant la col·laboració i participació del mercat en la
vida social i associativa del barri, treballar en l’associacionisme i la relació amb els
eixos comercials, projectar una imatge de renovació respecte al que s’havia fet fins
ara, a fi de convertir-se en un centre comercial de proximitat, etc. amb fórmules
imaginatives.
I ara, a més, les administracions locals disposen d’un ajuts específics per a la
modernització dels mercats municipals, amb una partida de més de 67 milions d’euros
als Pressupostos Generals de l’Estat, que podrien contribuir a una actualització de les
instal·lacions del Carrilet.
Si el mercat no és viable, cal treballar perquè ho sigui. D’això depèn el futur de moltes
famílies a qui no se’ls pots donar l’esquena, i també d’un barri que patirà un important
deteriorament econòmic i social.
La ciutadania reusenca clama contra el tancament del mercat. 9.000 signatures
recollides en són la prova. I el govern de la ciutat ha d’escoltar aquest clam i decidir
sobre el futur del Carrilet en conseqüència.
El Ple va aprovar l’any 2019 el Reglament de Participació Ciutadana, un document
normatiu que regula els canals de relació entre l’Ajuntament de Reus i la ciutadania.
L’article 47 estableix l’opció de realitzar ‘Consultes populars no referendàries de
caràcter sectorial’.
Es tracta de consultes ciutadanes per mitjà de les quals l’Ajuntament de Reus demana
l’opinió a un determinat col·lectiu de persones sobre una actuació, una decisió o una
política pública, la qual s’expressa mitjançant vot directe, lliure, igual i secret en les
urnes establertes a aquest efecte.
El reglament estableix que les consultes populars no referendàries poden promoure’s
per iniciativa institucional o per iniciativa ciutadana. I en el cas de ser per iniciativa
institucional, hi té dret el ple, mitjançant un acord per majoria simple, a proposta de
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dues cinquenes parts dels regidors i de les regidores o bé per iniciativa de l’alcalde o
l’alcaldessa, per iniciativa pròpia o a proposta de dues cinquenes parts dels membres
de la corporació.
Una consulta popular no referendària permetrà conèixer l’opinió dels ciutadans i
ciutadanes majors de 16 anys i empadronats a Reus sobre la qüestió sotmesa a
consulta, en cas referent al tancament del Mercat del Carrilet. I tot i no tenir caràcter
vinculant, permetrà a la ciutadania escoltar el pronunciament i justificació del govern
sobre la seva incidència en l’actuació pública sotmesa a consulta, tal i com estableix
el Reglament de Participació Ciutadana.
Per tot això, el grup municipal socialista a l'ajuntament de Reus proposa l'adopció dels
següents ACORDS:
Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
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1. Que el Ple de l’Ajuntament de Reus promogui per iniciativa institucional una
consulta popular no referendària de caràcter sectorial, tal i com estableixen els
articles 47,48 i 49 de la secció IV del Reglament de Participació Ciutadana
municipal.
2. Que la consulta contingui les preguntes següents perquè les persones cridades
a participar-hi puguin donar-hi una resposta afirmativa, negativa o en blanc:

Signat electrònicament
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- està d’acord que el govern municipal de JuntsxReus, ERC i Ara Reus
tanqui el Mercat del Carrilet?
-sí
-no
-m’és indiferent
-creu que l’argument que el mercat no és rentable és motiu suficient per
voler tancar-lo?
-Sí. Que el mercat no sigui rentable és motiu suficient per
tancar
-No. Cal mantenir l’activitat igualment i cal aplicar fórmules
per revitalitzar el mercat»
El Sr. Martín fa una INTERVENCIÓ per exposar la Moció i ES PRODUEIX DEBAT.
Sotmesa la proposta a votació, es rebutjada amb 12 vots a favor: ((PSC-CP): Sres./Srs.
Martín, Martínez, Guaita, Marcos, Pozuelo, Fort; (CUP): Sres. Llorens, Fernàndez,
Pàmies i (CS): Sra. García, Sr. 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)
12. Moció del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA
– CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP) per impulsar un Pla integral de
millora de l’espai urbà de la ciutat.
L'alcalde anuncia que en relació a aquest punt de l'ordre del dia hi ha una
esmena presentada pels grups municipals de JxR, ERC I ARA REUS, la qual
ha estat acceptada i per tant, es sotmet la proposta a la consideració del Ple
amb ella inclosa.
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"Aquesta moció treballa els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) marcats
per l’ONU: Núm 11. Ciutats i comunitats sostenibles: Crear ciutats sostenibles i
poblats humans que siguin inclusius, segurs i resistents.
Millorar l’espai públic com a element vertebrador de la ciutat. Aquest és un dels
objectius que recull el Pla d’Acció Municipal 2019-2023 de la nostra ciutat. Entre
d’altres, preveu treballar en el manteniment a tots els barris i urbanitzacions; un pla
de millora de voreres; paviments més segurs per als vianants i el reforç de la
il·luminació. I, en aquesta línia, el govern ha aprovat un Pla d’inversions per al 2021
que, entre d’altres actuacions, preveu el desplegament dels plans directors de via
pública (asfaltat, voreres, jocs infantils, mobiliari urbà...) amb una dotació econòmica
de només 525.000 euros.
Signat electrònicament
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Aquesta minsa partida fa preveure que només permetrà el rentat de cara puntual en
alguns carrers de la ciutat, tot i haver barris que necessiten d’una actuació integral de
dignificació, ja que presenten moltes deficiències urbanístiques. Ens referim, per
exemple, a la zona que inclou els carrers de Lepant, Argentera, Pare Gil, Roger de
Belfort; la zona al voltant del carrer de Mare Molas, o el barri de la Muralla,
especialment els carrers Miramar, Campomanes i adjacents, per posar alguns
exemples, tot i que el mateix passa en molts carrers d’altres barris de la ciutat.

Signat electrònicament
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Requereixen un ambiciós pla d’actuació per tal de remodelar carrers, millorant el
paviment de la calçada; de les voreres, inclosa la supressió de barreres
arquitectòniques; soterrar les línies elèctriques i xarxes de comunicació; millorar els
serveis de gas, clavegueram... Cal vetllar per assegurar una manteniment adequat de
tots els barris de la ciutat. Cada cop és més creixent la preocupació de la ciutadania
per la manca d’un manteniment adequat de l’entorn.
Per tal de fer front a aquesta situació, cal que l’Ajuntament realitzi una diagnosi
exhaustiva de l’estat de la via pública arreu de la ciutat, una radiografia detallada que
detecti quines són les necessitats i determinar un pla d’actuació, prioritzant i
programant les actuacions a realitzar al llarg del mandat. Un document que reculli tota
la informació detallada sobre l’estat de les calçades, voreres, rebaixos, esvorancs,
passos de vianants, senyalització vertical i horitzontal, mobiliari urbà, parcs i jardins,
enllumenat i altres serveis.
Aquesta diagnosi ha de comptar amb la col·laboració de les entitats veïnals i altres
col·lectius de la ciutat per tal que puguin aportar informació de les mancances de cada
barri i suggerir propostes de millora.
Cal que el govern realitzi una acció de calat per resoldre els dèficits de la ciutat en
l’àmbit urbanístic, i d’aquesta manera donar resposta a les reclamacions del veïns i
veïnes, dignificant l’entorn i millorant la seva qualitat de vida.
Per tot això, el grup municipal socialista a l'ajuntament de Reus proposa l'adopció dels
següent ACORD:
1.- Integrar els resultats de les diagnosis realitzades contemplant dinàmiques
participatives dels diferents plans sectorials que està elaborant l'Ajuntament que
afecten a l'espai urbà i articular el sistema d'informació a la ciutadania de les accions
que se'n derivin entenent la diversitat territorial que es dona a la ciutat i dels
consegüents nivells d'intervenció que se'n requereixen.»
El Sr. Marcos fa una INTERVENCIÓ per exposar la Moció. També fa una INTERVENCIÓ la
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Sra Berasategui per exposar l'esmena presentada pels grups de govern i que el grup
proposant accepta i ES PRODUEIX DEBAT.
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per unanimitat.
13. Moció del GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR
(CUP) per a combatre la pobresa energètica.
«La pobresa energètica es defineix com aquella situació de dificultat o incapacitat de
mantenir l'habitatge a una temperatura adequada per al confort i la salubritat, així
com de dificultat o incapacitat per fer front al pagament de les factures de
subministraments bàsics d'electricitat, gas i aigua, i la incapacitat de viure en una llar
sense defectes estructurals (com ara goteres al sostre, humitats...).
Signat electrònicament
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El 2016 l’Institut Català d'Avaluació de Polítiques Públiques va fer un càlcul de
l'impacte de la pobresa energètica a Catalunya, segons el qual l’11% de les llars
(325.021 llars, 855.000 persones) en pateixen. L’Aliança contra la Pobresa Energètica
(APE) assegura que en el marc de l’Estat espanyol un 17% de la població té dificultats
per pagar la llum, el gas o l’aigua.
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L’ACA (Associació de Ciències Ambientals), en el seu informe de 2016, denuncia que la
pobresa energètica ha arrossegat a la mort a més de 7.000 persones, entre les quals
hi ha la Rosa, una veïna de 81 anys de Reus que va morir el 14 de novembre de 2016
en un incendi a casa seva a causa d’una espelma mal apagada, després que Gas
Natural Fenosa hagués tallat el subministrament de llum. Un any després, a Manresa,
un home va morir per intoxicació de fum en un incendi provocat per una vella estufa
després que Fecsa Endesa tallés el subministrament de llum en el pis precari on vivia.
I tot just a principis de l’any passat tres persones van perdre la vida i una trentena van
resultar ferides en un incendi a Badalona a conseqüència de la pobresa energètica.
Malauradament, però, aquests casos són la punta d’un iceberg que amaga una
problemàtica social resultat de la suma de diverses desigualtats estructurals. A l’altra
banda hi trobem un dels principals poders fàctics del règim del 78: l’oligopoli energètic
conformat per Endesa, Gas Natural-Fenosa, Iberdrola, EON Espanya i EDP, així com el
de l’aigua amb AGBAR. Aquestes multinacionals, lluny de patir els estralls de la
darrera i la present crisi econòmica, han continuat augmentant els seus beneficis a
costa d’incrementar tarifes (l’electricitat ha pujat un 83% des del 2013 i l’aigua s’ha
encarit en un 65% des del 2008).
Referent al augment de les factures de la llum cal ressaltar que es vol justificar, entre
altres raons, com a necessari per al bon manteniment de la xarxa quan el nostre
territori pateix talls constants i reiterats de llum, i la manca de seguretat en aquesta
xarxa causa alhora un greu impacte en la fauna autòctona, quasi 3000 aus protegides
moren anualment per aquest mal estat dels cablejats de baixa, mitjana i alta tensió a
Catalunya.
Cal afegir, a més, que qui s’endú la pitjor part de la pobresa energètica són les dones,
degut a les desigualtats derivades de l’actual societat patriarcal, tal com molt bé
explica l’APE a la tercera Revista de la Xarxa Sud: “Segons l’informe Gender
Perspective on Access to Energy in the EU, del Parlament Europeu, un 15% de les
espanyoles dediquen més del 10% dels seus ingressos anuals a pagar les factures de
l’energia. En el cas de les dones majors de 65 anys, el 26% d’elles dediquen més
d’aquest 10% de les seves pensions, per sobre de la mitjana total de la Unió Europea.
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Així mateix, la vulnerabilitat associada a la pobresa energètica augmenta fins al 51,2%
en les llars monoparentals, configurades per una dona amb un o més fills a càrrec.”
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És evident que si bé l’exclusió habitacional aguditza la problemàtica de la pobresa
energètica, l’actual crisi sanitària i socioeconòmica ho agreuja encara més. Per aquest
motiu, el passat 6 de novembre, més de 3.000 organitzacions i moviments socials van
presentar al Ministeri de Transició Ecològica un manifest per reclamar al govern
espanyol una nova moratòria en els talls de subministraments bàsics com aigua, llum i
gas, recordant les conseqüències econòmiques de l'actual estat d'alarma, les
recomanacions de quedar-se a casa i que s'apropa l'hivern. En aquest sentit, les
organitzacions signants reclamen a l’executiu de Pedro Sánchez que, fins que no
s’estableixi de manera efectiva el principi de precaució en la legislació espanyola en
matèria de pobresa energètica, es prorrogui de manera indefinida la prohibició de talls
en l’àmbit domèstic.
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A Catalunya, des de la vigència de la Llei 24/2015, sobre emergència habitacional i
pobresa energètica, en principi les persones que no poden pagar les factures per
motius de vulnerabilitat social estan protegides davant els talls a través de l’anomenat
principi de precaució, que impedeix a les companyies efectuar qualsevol tall quan les
persones acreditin estar en risc d’exclusió residencial, i mentre duri aquesta situació.
Aquesta norma és molt més protectora que l’estatal i supleix doncs el problema de la
temporalitat de la moratòria prevista per l’estat de l’arma, però estableix l’obligació de
signar convenis entre l’administració i les empreses subministradores per eixugar el
deute de les famílies i, a dia d’avui, més de cinc anys després, aquests convenis no
s’han signat per la negativa de les empreses. És per això que les administracions
locals han d’entendre la lluita per la condonació del deute per part de les companyies
subministradores com una reivindicació prioritària.
Per últim, malgrat que les administracions locals tenen poc marge de maniobra
donades la limitació de competències i la debilitada estructura administrativa, hi ha
accions que sí que poden desenvolupar per tal de fer front a la pobresa energètica,
especialment pel que fa al subministrament d’aigua. Una assignatura pendent a la
nostra ciutat, però, és la de desplegar el projecte de comptadors solidaris, una
iniciativa imprescindible per fer front als casos de pobresa energètica a llars que es
veuen obligades a residir en habitatges ocupats.
En el marc del primer decret d’Estat d’Alarma, a Tarragona mateix van instal·lar una
vintena de comptadors d’aigua solidaris per al subministrament d’aigua en habitatges
on hi viuen persones vulnerables, per tal de pal·liar les conseqüències del tancament
de les fonts públiques. Però també Blanes, que ha instal·lat desenes de comptadors
solidaris des del 2013 (43, només el 2016); i Manresa, que compta fins i tot amb una
interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia que autoritza l’entrada a un pis per a la
instal·lació d’un comptador solidari, amb la qual cosa queda totalment avalada la
iniciativa de l’Ajuntament.
Per tots aquests motius el grup municipal de la CUP proposa al ple de l’Ajuntament de
Reus l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Que l’Ajuntament de Reus i Aigües de Reus facilitin la contractació
provisional del subministrament d’aigua a les llars que pateixen exclusió residencial i
es veuen obligades a ocupar, mitjançant la instal·lació de comptadors d’aigua
solidaris, previ informe de Serveis Socials.
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SEGON.- Que l’Ajuntament de Reus estableixi un protocol a seguir juntament amb
Serveis Socials i Aigües de Reus per determinar el procés per donar d’alta els
comptadors d’aigua solidaris.
TERCER.- Que l’Ajuntament de Reus estudiï la fórmula per instal·lar comptadors
solidaris de llum i gas a les llars que pateixen exclusió residencial i es veuen obligades
a ocupar, en el marc de la Taula contra la Pobresa Energètica.
QUART.- Que l’Ajuntament de Reus torni a demanar i negociar la condonació del deute
per part d’Endesa i les empreses subministradores, acumulat per les persones
protegides per la Llei 24/2015, des de l’any 2015.
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CINQUÈ.- Que l’Ajuntament de Reus traslladi aquests acords a Aigües de Reus, a la
Taula contra la Pobresa Energètica Tarragona-Reus, a l’Aliança contra la Pobresa
Energètica del Camp de Tarragona, a la Taula d’Entitats del Tercer Sector i a ENDESA.»
El Sr. Fernàndez fa una INTERVENCIÓ per exposar el tema i ES PRODUEIX DEBAT.
Sotmesa la proposta a votació, es rebutjada amb 9 vots a favor: ((PSC-CP): Sres./Srs.
Martín, Martínez, Guaita, Marcos, Pozuelo, Fort i (CUP): Sres. Llorens, Fernàndez,
Pàmies), 17 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, Sra. Vázquez i (CS): Sra. García i Sr. López) i 1 abstenció:
(regidor no adscrit: Sr. Meléndez).
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14. Moció del GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR
(CUP) en matèria de lluita antifeixista.
«El passat dissabte 16 de gener, coincidint amb el 82è aniversari de l’entrada de
l’exèrcit franquista a Reus, i per recordar les persones que van morir durant la Guerra
Civil i la dictadura franquista, una dotzena d’entitats de la ciutat van organitzar una
jornada de recuperació de memòria històrica. Una de les accions que es van realitzar a
la Plaça Abat Oliva va ser la creació d’un mural de 40 metres del memorial
democràtic amb els noms dels reusencs identificats que van morir en aquests dos
episodis.
D’altra banda, la CUP de Reus hem endegat diferents propostes dins l’àmbit de
recuperació de la memòria històrica des que formem part del consistori reusenc. Entre
altres propostes hem treballat les següents iniciatives:


Retirada dels alcaldes franquistes dels panells honorífics de la Sala Evarist
Fàbregas de l’Ajuntament de Reus com ha fet que contradiu la llei de memòria
històrica tal com va apuntar el Síndic de Greuges en el seu moment.



Reconeixement públic de la memòria de Guillem Agulló i Salvador i de Cipriano
Martos Jiménez i proposar el seu nom a la Comissió de Nomenclàtor de la ciutat
per substituir noms de persones vinculades amb el franquisme per les que
n’han estat víctimes.



Sol·licitar al Memorial Democràtic l’adhesió de Reus al projecte Stolpersteine,
iniciar els tràmits per tal de col·locar, tan aviat com fos possible, les llambordes
corresponents als deportats de Reus i fer arribar aquest acord al Memorial
Democràtic, als familiars dels deportats de Reus als camps nazis i a l’Amical de
Mauthausen.
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Des de sempre, hem criticat que ni la Generalitat ni aquest Ajuntament no compleixen
amb la tasca de recuperació de la memòria històrica com un deure institucional per a
la reparació històrica i la denúncia del feixisme que encara preval en molts espais de
les nostres vides. (Tot just, la nit abans de la jornada del passat dissabte, el mural
havia patit un atac feixista.) Per tant, celebrem que d’una vegada per totes, aquest
govern hagi plantejat durant aquesta setmana, una de les propostes que la CUP ja
vam portar al consistori reusenc tal com hem enumerat en aquesta exposició de
motius: L’adhesió a la “Xarxa de Memòria i de Prevenció del Feixisme. Mai Més”, i
participar conjuntament amb “l’Amical de Mathausen i altres Camps” per a l’impuls i
desenvolupament de les activitats de la “Xarxa Mai Més” i del Projecte
Mauthausen/Buchenwald.

Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
23/02/2021

És una obligació de les institucions públiques dur a terme tasques de sensibilització,
divulgació i reparació com a denúncia i prevenció del feixisme. Cal treballar per un
establiment de continguts i estratègies que impliquin aquests espais de referencialitat
ciutadana, de caràcter de servei públic i de preservació de drets civils i polítics en la
lluita antifeixista. La recuperació de la memòria històrica ha de ser una part de la
lluita, però que no es podrà resoldre mai si no existeix un ferm compromís polític de la
defensa dels valors i drets universals.
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El feixisme no ha desaparegut mai, però en el context actual de la Covid-19, allò que
s’anomena de manera interessada “crepuscles feixistes” i que se n’acostuma a
relativitzar la seva presència en el nostre dia a dia, han tingut un protagonisme molt i
molt elevat. La teoria de la conspiració, el negacionisme, la falta de llibertat, han estat
conceptes utilitzats de manera molt premeditada pel feixisme i les opcions polítiques
que el defensen. És per això que hem de mantenir un front antifeixista en tots els
vessants d’aquesta lluita: la històrica, la divulgativa, la reparativa i totes elles de
manera activa i explícita sense formalismes ni subterfugis.
Per tant, la Candidatura d’Unitat Popular de Reus proposa al Ple de l’Ajuntament de
Reus els següents acords:
PRIMER.- Crear un Pacte Local Antifeixista com a garant de la defensa dels
valors i drets universals. Aquest es farà explícit a partir del treball comú del
conjunt dels partits polítics, associacions per a la recuperació de la memòria
històrica i organitzacions feministes, antifeixistes, antiracistes així com d’altres
relacionades amb la defensa d’una vida digna de la nostra ciutat.
SEGON.- Establir un codi deontològic per representants polítics en el marc del
Pacte Local Antifeixista que sigui vinculant per aquelles organitzacions
polítiques que s’hi adhereixin.
TERCER.- Manifestar el compromís explícit d'aquest Ple amb la lluita contra els
delictes motivats per l’odi, el masclisme, el racisme i la xenofòbia que
conformen el discurs d’aquelles opcions polítiques feixistes i que vulneren els
drets fonamentals, civils i polítics.»
La Sra. Llorens fa una INTERVENCIÓ per exposar la Moció i ES PRODUEIX DEBAT.
Sotmesa la proposta a votació, es rebutjada amb 11 vots a favor: ((PSC-CP): Sres./Srs.
Martín, Martínez, Guaita, Marcos, Pozuelo, Fort; (CUP): Sres. Llorens, Fernàndez,
Pàmies i (CS): Sra. García i Sr. López, 15 vots en contra: ((JxR): Sres./Srs. Pellicer,
Vilella, Pallarès, Caelles, Cuerba, Caballero, Monseny; (ERC): Sres./Srs. Llauradó,
Recasens, Flores, Prats, Berasastegui, Subirats i (A): Sr. Rubio i Sra. Vázquez) i 1
abstenció: (regidor no adscrit: Sr. Meléndez)
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15. Precs i preguntes.
Prec que presenta el regidor no adscrit, Sr. Meléndez, per garantir que totes
les persones que viuen al Barri Mas Pellicer i al districte de Sant Josep Obrer,
en general, tinguin els mateixos serveis publics que la resta de la ciutadania
de Reus.
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«A les darreres setmanes, han aparegut varies noticies a la premsa referenciant les
misèries amb les que les persones que hi viuen al Barri Mas Pellicer, i el districte de
Sant Josep Obrer en general, que han de veure al seu dia a dia a una part de la ciutat
de Reus oblidada, i que als darrers mesos s'ha tornat insostenible, per la manca de
manteniment de la part publica i privada dels seus espais, responsabilitat d´aquest
Ajuntament i de la Generalitat.
Que aquest regidor, s´ha reunit amb el veïns d´aquest barri de persones treballadores
i jubilades, per escoltar i comprovar els fets públicament denunciats.
No oblidem que al barri conviuen mes de cinc mil persones, el que fa que sigui una de
les zones mes denses de població de la ciutat de Reus.
Si, de la ciutat de Reus i no d´altra, però que els seus carrers trencats, els seus fanals
que no il·luminen prou, quan il·luminen, les seves zones verdes oblidades i deixades a
l´herba autòctona i espais d´aparcament insuficients per la manca d´espai,
planificació i els mes de vint vehicles abandonats que ningú retira al depòsit
municipal. Tot allò sembla d´altra zona del planeta molt menys desenvolupada que la
nostra ciutat, i no es just.
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I parlem també de les seves zones esportives, i que es limita a un petit camp
polivalent de bàsquet i futbol, que ningú fa servir per la por de donar amb la pilota a
les desenes de vehicles estacionats al seu voltant, i de vegades al mateix camp. Hem
de dotar a totes les zones de la ciutat de les instal·lacions esportives mínimes, abans
de projectar grans instal·lacions de gestió privades amb diners públics.
Això si, han obert un circuit de carreres, al voltant de tot el barri, on la manca de les
bandes sonores, destrossades per l’ús i el pas del temps, deixen llibertat perquè els
cotxes facin el que vulguin amb velocitat, temeritat i soroll.
Penso, que Reus i la seva gent es mereix qualitat de vida per igual, visquin on visquin i
vinguin d´on vinguin.
Que l´Ajuntament de Reus, davant d´aquestes circumstancies excepcionals
d’abandonament en que es troba aquesta part de la ciutat, prengui les mesures
necessàries per la reactivació i adequació de totes les zones afectades amb reunions
de treball urgents amb els representants veïnals, que son els que més coneixen, i han
explicat a aquest regidor, la realitat del seu barri »
Per part del Sr. Monseny ES DONA RESPOSTA al prec. L’alcalde fa una INTERVENCIÓ
respecte aquest assumpte.
Prec que formula la Sra. Pozuelo del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS
SOCIALISTES DE CATALUNYA – CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP) per
millorar la seguretat al Camí del Burgar i evitar accidents de circulació.
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"Aquest grup municipal ha rebut la reclamació de veïns i veïnes del Camí del Burgar
de Reus per tal que l’Ajuntament apliqui mesures que evitin accidents de circulació en
aquest vial.
Es queixen que a la sortida dels seus immobles no disposen de bona visibilitat a l’hora
d’incorporar-se al camí, i troben a faltar la instal·lació de miralls que els permeti
detectar la presència de vehicles circulant en ambdós sentits de la marxa.
També es queixen que els vehicles circulen a molta velocitat per aquest tram i resulta
perillós incorporar-se al vial, amb el risc de patir un accident. Proposen la instal·lació
de bandes rugoses que obliguin a reduir la velocitat i evitin topades com les que ja
s’han produït en diverses ocasions.
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Per tot això, el grup municipal socialista formula el següent PREC:
Que el govern estudiï una solució en aquest vial per evitar accidents, atenent les
reivindicacions del veïnat de la zona, ateses les reiterades incidències que s’hi
produeixen.
Que consensuï les actuacions a realitzar amb els veïns afectats, valorant la instal·lació
de bandes rugoses al llarg del camí i miralls per tal que les entrades i sortides dels
seus immobles siguin més segures."
Per part de la Sra. Vàzquez ES DONA RESPOSTA al prec.
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Pregunta que formula la Sr. Marcos del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS
SOCIALISTES DE CATALUNYA – CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP) en
relació al deute que l’Ajuntament manté amb l’empresa SECE.
"El passat mes d’octubre ens va arribar la informació que l'Ajuntament no estava al
corrent del pagament a l'empresa SECE, encarregada del manteniment de
l’enllumenat públic de la ciutat, i que tenia problemes en la licitació del contracte de
serveis.
Aleshores vam preguntar al govern via instància si l'Ajuntament estava al corrent del
pagament a aquesta empresa. I, en cas contrari, quin era el deute total en aquell
moment i quin era el motiu per no liquidar els imports corresponents. També vam
demanar informació sobre l'estat de la licitació del contracte amb aquesta empresa.
La resposta donada pel govern va ser que el contracte de manteniment de
l'enllumenat públic de la ciutat de Reus es formalitza per una sèrie d'anualitats
determinades i periòdicament s'ha de procedir a la seva renovació per tal d'actualitzar
el servei i la seva despesa associada. El darrer contracte de manteniment tenia una
durada de quatre anys (2016-2019).
Al desembre de 2019 va finalitzar el període ordinari del contracte de manteniment de
l'enllumenat públic en vigor, és per això que en aquest 2020, coincidint amb el procés
d'elaboració i tramitació del nou contracte, s'ha dilatat la gestió de les factures
mensuals del manteniment ordinari habitual, que es començaran a regularitzar
properament.
Com aquesta resposta no satisfeia les nostre preguntes sobre el deute de l’ajuntament
amb l’empresa i informació relativa a la nova licitació, vam tornar a registra una
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instància al mes de desembre amb preguntes que encara no han estat respostes a la
Comissió Informativa.
Per això les elevem al Ple.
PREGUNTES:

•

Quin és el deute total a dia d'avui amb l'empresa SECE i quin és el motiu per no
liquidar els imports corresponents?

•

La licitació actual està prorrogada? Per quant de temps? Per quan esta previst
fer la nova?"
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Per part de la Sra. Caballero ES DONA RESPOSTA a la pregunta.
Pregunta que formula la Sra. Martínez del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS
SOCIALISTES DE CATALUNYA – CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP) en
relació a l’adjudicació pendent de beques menjador.
«Al mes de setembre i un cop començat el curs escolar vam conèixer retards en
l’adjudicació de beques menjador dirigides a infants de famílies vulnerables per
problemes “burocràtics” de l’administració, segons va assegurar el govern.
En aquell moment ens vam queixar que la burocràcia no pot fer que els infants més
vulnerables de la nostra ciutat pateixin aquesta situació i vam reclamar màxima
urgència perquè les beques menjador arribessin a totes les persones beneficiàries.
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Passats uns mesos, a la comissió informativa de 30 novembre vam tornar a preguntar
pe aquests ajuts de menjador i si encara quedaven famílies sense conèixer si tenien la
beca aprovada o no. La regidora Vilella va contestar que la majoria d’ajudes estaven
valorades i/o resoltes, indicant que faltava una comissió per resoldre les sol·licituds
més complexes.
Doncs bé, aquest grup municipal ha rebut la queixa que diverses famílies que hores
d’ara encara no tenen aquest tema resolt i no saben si podran obtenir una beca
menjador, quan ja ha passat un trimestre de curs escolar, amb la incertesa i l’angoixa
que això els suposa.
Per això, el grup municipal del PSC formules la següent PREGUNTA:

•
•
•
•

Quants expedients de sol·licitud de beca menjador sol·licitades per famílies
reusenques queden pendents de resoldre?
L’Ajuntament s’ha posat un termini per resoldre la situació amb la màxima
celeritat possible?
I si es comproven tots els motius o només els específics de l’Ajuntament?
La regidoria de Benestar social està en contacte amb les famílies, informant-les
de la situació en què es troben les seves sol·licituds per rebre l’ajut de
menjador?»

Per part de la Sra. Vilella ES DONA RESPOSTA a la pregunta.
I, sense més assumptes a tractar s'aixeca la sessió de la qual, com a secretari general,
estenc aquesta acta, amb el vistiplau del Molt Il·lustre Sr. Alcalde.
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L’alcalde

El secretari general
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