ESBORRANY ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE REUS
Núm: 3/2021
Caràcter: Ordinària
Data: 19/02/2021
Horari: 09:05 h - 15:18 h
Lloc: Telemàtica
Hi assisteixen:
Signat electrònicament
Josep Maria Sabate Vidal
15/03/2021

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
Carles Prats Alonso
Daniel Recasens Salvador
Daniel Rubio Angosto
Òscar Subirats Torrebadell
Dolors del Mar Vázquez Pérez
Montserrat Vilella Cuadrada
S’ha excusat:
Maria del Carmen Pozuelo Blanco
Assisteixen també:
Josep Maria Sabaté Vidal, vicesecretari, que actúa com a secretari en funcions
Baldomero Rovira López, interventor general
ORDRE DEL DIA
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1. Ratificació de la concurrència de circumstancies i necessitat de celebrar de forma
telemàtica aquesta sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Reus.
2. Aprovació de les actes del Ple de les sessions de 20 i 22 de gener de 2021.
3. Informació de l’Alcaldia.
HONORS I DISTINCIONS
4. Concessió de la Menció Honorífica Municipal a la Confraria de Sant Bernat Calvó de
Reus.
SERVEIS D'HISENDA I SERVEIS GENERALS
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5. Coordinació Jurídica entre l'Ajuntament i les empreses municipals i
Defensa Jurídica. Ratificació del Decret d'Alcaldia núm. 16453, de 18 de novembre
de 2020, de compareixença de l'Ajuntament com a codemandat davant el Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, en el recurs contenciós administratiu núm.
225/2020, interposat per l’Asociación Empresarial Química de Tarragona contra l’acord
del Govern de la Generalitat de Catalunya de 10 de març, pel qual s’aprova el Pla
d’emergència Exterior del Sector Químic de Tarragona (PLASEQTA 2020).
6. Coordinació Jurídica entre l'Ajuntament i les empreses municipals i
Defensa Jurídica. Ratificació del Decret d'Alcaldia núm. 2635, de 9 de febrer de
2021, pel qual es presta la conformitat al desistiment manifestat per la part actora,
l’Asociación Empresarial Química de Tarragona, en el procediment ordinari núm.
225/2020, que se segueix davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, amb
relació al recurs interposat per aquesta associació contra l’acord del Govern de la
Generalitat de Catalunya de 10 de març, pel qual s’aprova el Pla d’Emergència
Exterior del Sector Químic de Tarragona (PLASEQTA 2020).
7. Gestió Jurídica. Aprovació definitiva de l’Ordenança Fiscal núm. 15, reguladora de
la taxa per la prestació de serveis urbanístics.
8. Gestió Jurídica. Modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 18, reguladora de les
taxes per utilització o aprofitament del vol, sòl i subsòl de la via pública.
9. Gestió
públic pel
municipals
municipals

Jurídica. Modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 22, reguladora del preu
servei de recollida de residus comercials i industrials assimilables als
i pels serveis especials de neteja, recollida i gestió d’altres residus
singulars o especials.

10. Intervenció. Donar compte dels informes de control intern, exercicis 2018 i 2019.
11. Recursos Humans. Modificació de la Plantilla de personal de l'Ajuntament de
Reus.
12. Recursos Humans.Modificació del catàleg de llocs de treball de l'Ajuntament de
Reus.
SERVEIS DE TERRITORI I URBANISME
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13. Secretaria General. Presa en consideració i aprovació inicial de la memòria
justificativa per a l'exercici de l'activitat econòmica de comercialització d'energia
elèctrica.
PROPOSTES DELS GRUPS MUNICIPALS
14. Proposta de declaració del GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS DE REUS (CS)
per a reduir la pujada del preu de l’electricitat.
15. Proposta de declaració del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS
SOCIALISTES DE CATALUNYA – CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP) referent
a mesures per evitar els talls de llum i baixades de tensió a la ciutat.
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16. Proposta de declaració del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS
SOCIALISTES DE CATALUNYA – CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP) per al
suport al teixit esportiu reusenc davant les restriccions de la seva activitat provocades
per la pandèmia.
17. Proposta de declaració del GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA
D’UNITAT POPULAR (CUP) referent al suport a Pablo Hasel i la preservació del dret
de llibertat d’expressió.
18. Proposta de declaració del GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA
D’UNITAT POPULAR (CUP) referent a un gran pacte antifeixista.
MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
19. Moció del GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS DE REUS (CS) per a la construcció
d’un parc de cal·listènia.
20. Precs i preguntes.
Assumptes sobrevinguts, si s'escau.
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
Les intervencions orals realitzades en aquesta sessió per l’alcalde, regidors
i, en el seu cas, el secretari i l’interventor als diferents punts de l’ordre del
dia assenyalats a l’acta amb "ES PRODUEIX DEBAT" o "INTERVENCIÓ
DE........" o " ES DONA RESPOSTA" estan contingudes en suport digital àudio
autenticat, amb la incorporació de la signatura d’aquesta Secretaria
General. Una vegada aprovat l’esborrany de l’acta d’aquesta sessió, les
esmentades intervencions orals quedaran incorporades automàticament a
l’acta, formant part, d’una manera intrínseca i indissoluble, de l’esmentat
document administratiu, d'acord amb els articles 26, 36, 70.2, 71 i 80.2 de la
Llei 39/2015 d'1 d'octubre sobre procediment administratiu comú de les
administracions públiques, articles 17 i 18 de la Llei 40/2015 d'1 d'octubre
de règim jurídic del sector públic, i l'article 118 del Reglament Orgànic
Municipal
Oberta la sessió per la presidència, es comproven per part de la Secretaria General els
requisits tècnics legals per a la valida constitució telemàtica del Ple i es passen a
tractar els temes següents:
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1. Ratificació de la concurrència de circumstancies i necessitat de celebrar
de forma telemàtica aquesta sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de
Reus.
L’alcalde exposa els motius que justifiquen en el marc de l’actual crisi sanitària la
necessitat de dur a terme de forma telemàtica aquesta sessió del Ple.
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per assentiment.
2. Aprovació de les actes del Ple de les sessions de 20 i 22 de gener de 2021.
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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 20 i 22 de gener de 2021 s’ aproven per
assentiment.
3. Informació de l’Alcaldia.
L'alcalde expressa el condol de la corporació als familiars de les víctimes que s’han
produït a causa de la Covid-19 i també el desig de que totes les persones afectades es
recuperin aviat.
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 particular, i també a
les persones que estan desenvolupant serveis essencials o serveis per a la comunitat
durant aquest període de pandèmia tan complicat.
També expressa el suport d'aquesta corporació a les persones i famílies que estan
patint les restriccions socials i econòmiques derivades d’aquesta crisi sanitària.
Sobre la situació de la pandèmia a la ciutat el Sr. Pelicer informa que ens trobem amb
un risc de rebrot de 183, darrera dada registrada, i fa una crida especial als reusencs i
les reusenques per a què segueixin la normativa i recomanacions de les autoritats
sanitàries.
Seguidament l’alcade felicita al Partit Socialista de Catalunya pel seu resultat a les
eleccions del Parlament de Catalunya, també a Esquerra Republicana de Catalunya pel
seu resultat a Reus i a la demarcació de Tarragona i a tots els partits que, amb els seus
resultats, tindran representació parlamentària. També fa una felicitació especial a
Junts, formació per la que ha estat escollida com a diputada la regidora Sra. Teresa
Pallarès, la única diputada representant de la ciutat de Reus, a la qui desitja molts
èxits i encerts.
A continuació el Sr. Pellicer fa un record per al Sr. Bartolomé Pluma Marianas, que ens
ha deixat aquesta setmana; per ser un lluitador que ha contribuït a enfortir el teixit
associatiu i veïnal de la ciutat, com a president de l’Associació de Veïns Blancafort, i
que ha tingut un gran compromís cívic en la lluita decidida per la justícia i la dignitat
de les persones. Per aquest motiu la Junta de Portaveus en al seva darrera sessió,
constituïda en Comissió d’Honors i Distincions, ha donat suport a l’inici del
corresponent expedient als efectes de concedir-li una Menció Honorífica Municipal, a
títol pòstum.
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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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•

Acte de trasllat de la nova seu de la Unió de Botiguers de Reus, a la Cambra de
Comerç.

•

Estrena de la pel·lícula-documental "Fortuny, la mort del pintor", organitzat per
la Fundació Gresol i El Círcol al Teatre Fortuny.

•

Reunió amb representants dels gimnasos i dels hotelers i del sector de la
restauració de la ciutat per tractar sobre les mesures per fer front a la crisi de la
Covid-19.

•

El departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat ha
guardonat l'Ajuntament de Reus i el Consell Esportiu del Baix Camp amb el
Premi de Civisme i Esport 2020 pel programa Tarjeta Verda, on es defensa
l’esport en edat escolar com a model de diversió i formació. El president del
Consell Esportiu del Baix Camp, Sr. Joan Bartolí, va lliurar el guardó a
l’Ajuntament.

•

Inauguració de l’exposició "Pel febrer, Carnestoltes hem de fer" al Centre
Cultural El Castell.

•

L’Ajuntament de Reus ha estat reconegut, per cinquè any consecutiu, com un
dels 37 municipis que destaquen pels seus alts nivells d'excel·lència en la gestió
de la recollida selectiva de paper i cartró. L'Associació Espanyola de Fabricants
de Pasta, Paper i Cartó ha tornat a guardonar a Reus amb els premis «Pajaritas
Azules», del programa de promoció del reciclatge.

L’alcalde informa també que s’ha procedit al nomenament del sotsinspector Sr. Pedro
Muñoz com a Cap de la Guàrdia Urbana de Reus. El Sr. Muñoz relleva al sotsinspector
Sr. Ricard Pagès, que des del 2013 ha desenvolupat les funcions per encàrrec de
l'Alcaldia. L’alcalde agraeix al Sr. Ricard Pagès la tasca desenvolupada i desitja molts
encerts al Sr. Muñoz.
L’alcalde informa, a continuació, que la Junta de Portaveus del passat dimecres ha
donat suport a la següent Declaració, amb el vot favorable dels grups municipals
JXReus, ERC, ARA Reus i CUP, i que es reprodueix seguidament:
DECLARACIÓ EN DEFENSA DE LA UNITAT DE LA LLENGUA CATALANA
«La llengua catalana, parlada de Salses a Guardamar i de Fraga a l’Alguer, deriva
d’una continuïtat lingüística mil·lenària que ha donat lloc a una realitat unitària dins la
seva diversitat, tal com ho reconeix la lingüística romànica partint dels criteris
científics habituals. Aquesta unitat lingüística no s’ha de posar en dubte pel fet que,
quan cal, l’anomenem de forma particular, segons les denominacions tradicionals o
populars com ara alguerès, valencià, mallorquí, menorquí, eivissenc, andorrà,
formenter o fragatí.
Aquestes denominacions alternatives no fan sinó palesar que el català és la llengua
pròpia de tots aquests territoris: de Catalunya, del País Valencià, de les Illes Balears,
de la Catalunya del Nord, de la Franja de Ponent, de l’Alguer i d’Andorra. En tots els
casos es refereixen a la mateixa llengua, avui parlada per més de deu milions de
ciutadans europeus.
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Aquesta unitat lingüística ha patit, en les darreres dècades, diversos intents de
fragmentació per part d’algunes instàncies i institucions públiques fet especialment
greu, atès que no només constitueix un atac frontal envers un patrimoni lingüístic que
hauria de ser orgullosament compartit pels estats i regions d’Andorra, Espanya, França
i Itàlia, sinó, també, un menysteniment absolut del rigor científic i acadèmic dels
experts en la matèria filològica.
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En el cas de les institucions públiques espanyoles, ha quedat constatat que la
denominació de valencià, emprada oficialment a la Comunitat Valenciana, ha servit de
pretext perquè l’advocacia de l’Estat considerés que la llengua pròpia d’aquest
territori no és la mateixa que la de Catalunya o la de les Illes Balears. En el mateix
sentit, diverses pàgines web d’organisme oficials com ministeris i altres ens estatals,
ofereixen les opcions lingüístiques de català i valencià separadament –com si fossin
llengües diferents–. Això suposa un dany cultural injustificat i una despesa addicional i
supèrflua.
El fet que des de les institucions públiques no s’assumeixi la unitat de la llengua
catalana es tradueix en una manca de coordinació en les polítiques culturals dels
diversos governs dels territoris de llengua catalana.
Així, els centres culturals i acadèmics de referència, com l’Institut Ramon Llull, han de
poder comptar amb la participació de tots els governs de les comunitats autònomes
on el català es llengua oficial, cosa que avui no és possible, gràcies a afirmacions com
que el català i el valencià són llengües diferents.
Més enllà de qüestions tècniques, una altra conseqüència d’aquesta manca de
coordinació i voluntat política és que la reciprocitat total dels mitjans audiovisuals en
llengua catalana arreu dels territoris on és oficial, tampoc es pot realitzar. El fet de no
assumir la unitat lingüística en les polítiques públiques genera disfuncions com ara
que els continguts audiovisuals doblats en català pels governs i televisions públiques
dels diversos territoris no puguin compartir-se recíprocament, sinó que calgui, fins i
tot, en alguns casos, doblar dues o tres vegades en diferents varietats dialectals els
mateixos continguts, la qual cosa és especialment perjudicial en un sector clau per al
foment de l’ús social del català entre les generacions més joves com és l’audiovisual,
a més de lingüísticament inacceptable.
El Segon Congrés Internacional de la Llengua Catalana, celebrat l’any 1986, ja va
reclamar la coordinació entre els territoris de llengua catalana a la manera de la Unió
de la Llengua Neerlandesa: una comissió intergovernamental per a la coordinació de
les polítiques lingüístiques; una comissió interparlamentària, per vetllar per la
coherència entre les legislacions lingüístiques, i un consell de la llengua i de les lletres
que agrupi les institucions acadèmiques i culturals més rellevants. Aquesta proposta,
tanmateix, no s’ha fet mai realitat, de manera que la llengua catalana, i els seus
parlants, continuen patint aquesta manca de coordinació política i administrativa.
D’altra banda, el febrer del 2017 els governs de Catalunya, la Comunitat Valenciana i
les Illes Balears van signar l’anomenada Declaració de Palma, un text que pretenia
posar les bases d’una veritable cooperació cultural i lingüística entre els governs
d’aquests territoris però que, finalment, no s’ha materialitzat en polítiques públiques
concrets.
Per tot això, la Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Reus adopta els següents:
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ACORDS:
1.- Declarar la unitat de la llengua catalana.
2.- Rebutjar amb fets qualsevol mesura que imposi impediments normatius,
administratius, tècnics o socials als ciutadans de les comunitats autònomes on
aquesta llengua és oficial de poder viure amb normalitat i amb garanties aquesta
unitat lingüística.
3.- Exigir al Govern de l’Estat el reconeixement públic i oficial la unitat de la llengua
catalana, a corregir els serveis, ens i polítiques públiques que la qüestionen i a vetllar
perquè cap institució pública o empresa privada de l’Estat espanyol fomenti el
secessionisme lingüístic català en la seva activitat.
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4- Notificar aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya i al Parlament de
Catalunya, al Govern de la Generalitat Valenciana i a les Corts valencianes, al Govern
de les Illes Balears i al Parlament de les Illes Balears, al Govern d’Espanya, al Congrés
dels Diputats i al Senat.»
Després de la lectura de la Declaració acordada per la Junta de Portaveus, l'alcalde
dona la paraula als portaveus i es produeix la INTERVENCIÓ de la Sra. García i del Sr.
Martín.
HONORS I DISTINCIONS
4. Concessió de la Menció Honorífica Municipal a la CONFRARIA DE SANT
BERNAT CALVÓ de Reus.
"Atès que per decret de l’Alcaldia núm. 2020018586 de 22 de desembre de 2020 es va
resoldre incoar l’expedient per a la concessió de la Menció Honorífica Municipal a la
CONFRARIA DE SANT BERNAT CALVÓ de Reus, a proposta de la Junta de Portaveus de
data 17 de desembre de 2020, d’acord amb el què disposa l’art. 15 del Reglament
Municipal d’Honors i Distincions.
Atesos els mèrits que concorren en la CONFRARIA DE SANT BERNAT CALVÓ de Reus,
en reconeixement a la seva trajectòria i activitat amb la finalitat de fomentar les
tradicions vinculades a la celebració de la Setmana Santa reusenca, que forma part
del patrimoni cultural de la ciutat i, de forma especial per commemorar el 65 è
aniversari de la participació de la imatge La Pietat a la Processó del Sant Enterrament.
Atès que de conformitat amb el què disposa l’article 17 del Reglament Municipal
d’Honors i Distincions es va sotmetre la proposta al tràmit d’informació pública sense
que s’hagin presentat reclamacions, al·legacions ni suggeriments.
Per tot l’exposat, es proposa al Ple de la Corporació, previ dictamen de la Comissió
d’Honors i Distincions, l’adopció del següent acord:
Concedir la Menció Honorífica Municipal a la CONFRARIA DE SANT BERNAT CALVÓ de
Reus pels mèrits i circumstàncies que en ella concorren i que han quedat
suficientment acreditats a l’expedient a l’efecte incoat."
L’alcalde fa una INTERVENCIÓ per exposar el tema i sotmesa la proposta a votació,
s'aprova per assentiment.
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Un cop aprovada la proposta l’alcalde dona la paraula als portaveus i es produeix la
INTERVENCIÓ de la Sra. Llorens per explicar el suport del seu grup a la proposta. Tanca el
punt una nova INTERVENCIÓ de l'alcalde.
SERVEIS D'HISENDA I SERVEIS GENERALS
L’alcalde fa lectura dels punts de l’ordre del dia núm. 5 i 6 i informa que, tal i com va ser
exposat en Junta de Portaveus, es tractaran de forma conjunta encara que es votaran de
forma separada.
L’alcalde dona la paraula a la Sra. Vázquez que fa una INTERVENCIÓ per exposar
conjuntament els esmentats punts 5 i 6 de l’ordre del dia. Tanca el punt una nova
INTERVENCIÓ de l'alcalde.
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5. Coordinació Jurídica entre l'Ajuntament i les empreses municipals i
Defensa Jurídica. Ratificació del Decret d'Alcaldia núm. 16.453, de 18 de
novembre de 2020, de compareixença de l'Ajuntament com a codemandat
davant el TSJC, en el recurs contenciós adm. interposat per "Asociación
Empresarial Química Tarragona" contra acord Govern GENCAT 10/03/2020
s'aprova PLASEQTA 2020
"El 5 de novembre de 2020, la Direcció General de Protecció Civil del Departament
d’Interior de la Generalitat de Catalunya va comunicar a l’Ajuntament de Reus que
havia estat admès a tràmit el recurs ordinari contenciós administratiu núm. 225/2020,
que se segueix davant la Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, interposat per l’Asociación Empresarial
Química de Tarragona contra l’acord del Govern de la Generalitat de Catalunya de 10
de març, pel qual s’aprova el Pla d’Emergència Exterior del Sector Químic de
Tarragona (PLASEQTA 2020), a l’efecte que servís de citació a termini com a persona
interessada, per tal que, si s’esqueia, l’Ajuntament de Reus hi pugués comparèixer en
qualitat de codemandada.
D'acord amb els articles 24 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa, i 551.3 de la Llei orgànica 6/1985, de 2 de juliol,
del poder judicial, aquest últim sobre la possibilitat que la defensa de les entitats
locals pugui ser exercida pels lletrats que serveixen en els serveis jurídics de les
administracions públiques, inclosa l’administració local; així com els articles 21.1 k) i
22.2 j) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (en
endavant, LRBRL), i els articles 52.2.k i 53.1.k 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
(a partir d’ara, TRLMRLC), pel que fa a l’òrgan competent en aquesta matèria, en data
18 de novembre de 2020 es va dictar el Decret 2020016453 de l’Alcaldia.
Aquesta darrera resolució, que es justifica per motius d’urgència, es va dictar perquè
no es preveia la convocatòria de sessió del ple de la Corporació en una data anterior a
la finalització del termini processal atorgat per comparèixer davant el Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya, amb la finalitat de poder defensar l’Ajuntament en una
matèria de competència plenària, a l’empara dels articles citats de la LRBRL i del
TRLMRLC.
En la seva part resolutiva, aquesta resolució disposa el següent:
«Primer. Comparèixer davant la Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el recurs contenciós administratiu
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número 225/2020 interposat per l’Asociación Empresarial Química de Tarragona
contra l’acord del Govern de la Generalitat de Catalunya de 10 de març, pel qual
s’aprova el Pla d’emergència Exterior del Sector Químic de Tarragona (PLASEQTA
2020).
Segon. Encomanar la representació de l’Ajuntament de Reus al procurador dels
tribunals, Sr. Ángel Quemada Cuatrecasas, i la defensa de l’Ajuntament a la Lletrada
d’aquesta Corporació adscrita a la Secretaria General, Sra. Núria Puig Masanés.
Tercer. Donar compte d’aquesta resolució al ple de la Corporació en la propera sessió
que es convoqui.»

Signat electrònicament
Josep Maria Sabate Vidal
15/03/2021

D’acord amb els antecedents exposats, previ el dictamen de la Comissió Informativa
de Serveis d’Hisenda i Serveis Generals, es proposa al Ple l’adopció dels següents
acords:
PRIMER: Prendre coneixement del Decret 2020016453 de 18 de novembre de 2020 i
ratificar els apartats PRIMER i SEGON pels quals es resol el que literalment es
transcriu:
«Primer. Comparèixer davant la Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el recurs contenciós administratiu
número 225/2020 interposat per l’Asociación Empresarial Química de Tarragona
contra l’acord del Govern de la Generalitat de Catalunya de 10 de març, pel qual
s’aprova el Pla d’emergència Exterior del Sector Químic de Tarragona (PLASEQTA
2020).
Segon. Encomanar la representació de l’Ajuntament de Reus al procurador dels
tribunals, Sr. Ángel Quemada Cuatrecasas, i la defensa de l’Ajuntament a la Lletrada
d’aquesta Corporació adscrita a la Secretaria General, Sra. Núria Puig Masanés.»
SEGON: Comunicar aquest acord al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala
Contenciosa Administrativa, Secció Tercera, amb relació al procediment ordinari
número 225/2020."
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per unanimitat (El Sr. López vota verbalment
per problemes tècnics).
6. Coordinació Jurídica entre l'Ajuntament i les empreses municipals i
Defensa Jurídica. Ratificació del Decret d'Alcaldia núm. 2.635, de 9/02/2021,
pel qual es presta la conformitat al desistiment manifestat per la part
actora, l’ASOCIACIÓN EMPRESARIAL QUÍMICA DE TARRAGONA, en el PO núm.
225/2020, que se segueix davant TSJC, contra acord Govern de GENCAT 10
de març, s'aprova PLASEQTA2020
"El 5 de novembre de 2020 la Direcció General de Protecció Civil del Departament
d’Interior de la Generalitat de Catalunya va comunicar a l’Ajuntament de Reus
l’admissió a tràmit del recurs ordinari contenciós administratiu núm. 225/2020, que se
segueix davant la Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, interposat per l’Asociación Empresarial Química de
Tarragona contra l’acord del Govern de la Generalitat de Catalunya de 10 de març de
2020, pel qual s’aprova el Pla d’Emergència Exterior del Sector Químic de Tarragona
(PLASEQTA 2020).
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El 18 de novembre de 2020 l’alcalde de la Corporació va dictar el decret número
16453, pel qual va resoldre comparèixer davant del Tribunal Superior de Justícia.
El 15 de desembre de 2020 la lletrada de l’Administració de Justícia va dictar diligència
d’ordenació per la qual tenia per comparegut i part a aquest Ajuntament en qualitat
de codemandat.
El 3 de febrer de 2021 ha tingut entrada al Registre general de la Corporació la
diligència d’ordenació de 26 de gener de 2021, per la qual el Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya ofereix un termini de cinc dies a les parts i al Ministeri Fiscal
perquè es manifestin sobre el desistiment presentat per l’actor.
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No es coneixen els motius d’impugnació de l’acord del Govern de la Generalitat de
Catalunya de 10 de març de 2020 i del Pla esmentat, ni s’aprecia risc que aquest
desistiment pugui causar danys per a l’interès públic.
Per tant, res obsta a prestar la conformitat al desistiment formulat pel recurrent.
D'acord amb l’article 74.3 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa, sobre el desistiment, i a l’empara dels articles
21.1 k) i 22.2 j) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local
(en endavant, LRBRL), i els articles 52.2.k i 53.1.k 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
(a partir d’ara, TRLMRLC), pel que fa a l’òrgan competent en aquesta matèria, en data
9 de febrer de 2021 s’ha dictat el Decret 2021002635 de l’Alcaldia.
Aquesta darrera resolució, que es justifica per motius d’urgència, s’ha dictat perquè no
es preveia la convocatòria de sessió del ple de la Corporació en una data anterior a la
finalització del termini processal de 5 dies atorgat pel Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya per tal de prestar la conformitat al desistiment o oposar-se a aquest, i amb
la finalitat de complimentar aquest tràmit en una matèria de competència plenària, a
l’empara dels articles citats de la LRBRL i del TRLMRLC.
En la seva part resolutiva, aquesta resolució disposa el següent:
«Primer. Prestar la conformitat al desistiment manifestat per la part actora,
l’ASOCIACIÓN EMPRESARIAL QUÍMICA DE TARRAGONA, en el procediment ordinari
núm. 225/2020, que se segueix davant la Secció Tercera de la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, amb relació al recurs
interposat per aquesta associació contra l’acord del Govern de la Generalitat de
Catalunya de 10 de març, pel qual s’aprova el Pla d’Emergència Exterior del Sector
Químic de Tarragona (PLASEQTA 2020).
Segon. Posar en coneixement del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya aquesta
resolució.
Tercer. Donar compte d’aquesta resolució al ple de la Corporació, per tal que la
ratifiqui en la propera sessió plenària.»
D’acord amb els antecedents exposats i previ el dictamen de la Comissió Informativa
de Serveis d’Hisenda i Serveis Generals, es proposa al Ple l’adopció dels següents
acords:
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PRIMER: Prendre coneixement del Decret 2021002635 de 9 de febrer de 2021 i
ratificar els apartats PRIMER i SEGON pels quals es resol el que literalment es
transcriu:
«Primer. Prestar la conformitat al desistiment manifestat per la part actora,
l’ASOCIACIÓN EMPRESARIAL QUÍMICA DE TARRAGONA, en el procediment ordinari
núm. 225/2020, que se segueix davant la Secció Tercera de la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, amb relació al recurs
interposat per aquesta associació contra l’acord del Govern de la Generalitat de
Catalunya de 10 de març, pel qual s’aprova el Pla d’Emergència Exterior del Sector
Químic de Tarragona (PLASEQTA 2020).
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Segon. Posar en coneixement del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya aquesta
resolució.»
SEGON: Comunicar aquest acord al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala
Contenciosa Administrativa, Secció Tercera, amb relació al procediment ordinari
número 225/2020."
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per unanimitat (El Sr. López vota verbalment
per problemes tècnics.)
Seguidament l’alcalde fa lectura dels punts de l’ordre del dia núm. 7, 8 i 9 i informa que
es tractaran de forma conjunta, encara que es votaran de forma separada.
L’alcalde dona la paraula a la Sra. Caballero que fa una INTERVENCIÓ per exposar
conjuntament els punts de l’ordre del dia 7,8 i 9 i ES PRODUEIX DEBAT.
7. Gestió Jurídica. Aprovació definitiva de l'Ordenança Fiscal num. 15,
reguladora de la Taxa per a la prestació de serveis Urbanístics.
"Vist que el Ple en sessió Plenària de data 20 de novembre de 2020 va aprovar
provisionalment l’Ordenança Fiscal 15, «reguladora de la taxa per la prestació de
serveis urbanístics.».
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 i al Diari El Punt del dia 1-12-2020, 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 13 de gener de 2021 va finalitzar el termini d’exposició al públic, i es
van presentar les següents al·legacions,dins de termini:
- Al·legació de «l’Associació de promotors i constructors d’edificis de Catalunya
(APCE)», presentada en data 05-12-2020, en la qual es manifesta el desacord en el
redactat de l’article 5, relatiu a la base imposable, tipus de gravamen i quota
tributària, que s’havia redactat de la forma següent:
1.- La base imposable de la taxa està constituïda pel cost real i efectiu de la
construcció, instal·lació o obra, i s’entén per tal, a aquests efectes, el cost d’execució
material d’aquella. Aquesta base es determinarà en funció dels criteris establerts per a
la liquidació provisional de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres regulat
a l'article 7.1 de l'Ordenança Fiscal número 5, reguladora de l'impost.
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Es considera per part de l’Associació, que la base imposable no pot ser constituïda pel
cost real i efectiu de la construcció, instal·lació o obra, ja que consideren que va en
contra del que disposa l’art 24.2 del RDL 2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova el
text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, relativa a la quota tributaria de
les taxes, que disposa que:
...l’import de les taxes per la prestació d’un servei o per la realització d’una activitat
no podrà excedir, en el seu conjunt del cost real o previsible del servei o activitat que
es tracti, o en defecte d’això, del valor de la prestació rebuda.
Al respecte, cal indicar que no es modifica el redactat del 1er paràgraf en quant al que
s’entén que constitueix la base imposable de la taxa, sinó que si ha afegit un nou
paràgraf aclaratori, relatiu a com s’ha de determinar l’import de la base.
Signat electrònicament
Josep Maria Sabate Vidal
15/03/2021

El redactat de la base relatiu a la seva naturalesa i essència,no es modifica respecte al
redactat anterior, i a més, es considera que no va en contra al que estableix l’art 24.2
del RDL 2/2004, a l’entendre que mai es supera el cost real de l’activitat a la que va
directament relacionat.
L’Associació considera que la base imposable de la taxa ha d’estar calculada en base
al cost real i efectiu del servei que presta la mateixa, i no en base al cost real i efectiu
de la construcció, instal·lació o obra.
Aquesta al·legació no es pot estimar ja que el fonament del càlcul de la taxa en el cost
real i efectiu de les obres, justament és conseqüència de la previsió que conté l’art.
103.5 del RDLeg 2/2004, que aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals (TRLRHL), el qual contempla la possibilitat que les ordenances fiscals prevegin
un sistema de gestió conjunta i coordinada de l’Impost sobre construccions,
instal·lacions i obres i la taxa corresponent a l’atorgament de la llicència, essent doncs
del tot coherent que els dos tributs comparteixin base de càlcul, atès que la
manifestació de riquesa subjecta a gravamen, és la mateixa.
En aquest sentit es pronuncia el TS Justícia de València en Sentència de 31 de gener
de 2002 ,i la consulta vinculant de la DGT V0540/2015 de 10 de febrer.
D’altra banda, no es pot confondre el cost del servei que dona suport a la taxa, amb el
càlcul de la mateixa, és a dir, el fonament pel qual es calcula la base de càlcul és el
cost real i efectiu de les obres, respecte de la qual, l’Ajuntament aplica un coeficient, i
és el producte d’aquests dos factors el que determina el deute tributari.
L’avaluació del cost i rendiment del servei, és la que ha de determinar si el fonament
de la taxa en quan a la determinació del deute tributari no supera el cost del servei,
que és el llindar màxim que no es pot franquejar, d’acord amb el que assenyala l’art.
24.2 del TRLRHL, el qual indica, a més, que aquest s’ha de considerar “en el seu
conjunt”, no considerat de forma individual en forma de prestació concreta.
Doncs bé, tenint en compte que en la modificació proposada inicialment no es
modifiquen els tipus impositius aplicables, i que la base de càlcul del tribut és la
mateixa que ja formava part de la redacció actualment en vigor, la qual cosa
determina que la modificació d’aspectes de gestió sense incidència en la determinació
del deute tributari, no requeria d’un estudi econòmic i financer ad-hoc, tot i això,
d’acord amb els documents que integren la Memòria del compte general de 2018,
segons la previsió de l’Ordre HAP/1713/2013, que aprova la Instrucció del model
normal de comptabilitat, cal informar del cost i rendiment dels serveis finançats amb
ingressos finalistes, com és el cas.
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De la informació que forma part del compte general de l’Ajuntament de Reus, aprovat
pel Ple de l’Ajuntament en sessió del 20 de setembre de 2019, el cost real i efectiu de
la prestació de serveis urbanístics, va ascendir l’any 2018 a 876.237,57 €, mentre que
els ingressos obtinguts van suposar 745.044,72 €, essent el coeficient de cobertura
dels ingressos del 85% dels costos del servei, presentant un dèficit de 131.192,85 €, i
per a l’any 2019 el cost real i efectiu de la prestació de serveis urbanístics, va ascendir
a 904.158’76 €, mentre que els ingressos obtinguts van suposar 865.235,53 €, essent
el coeficient de cobertura dels ingressos del 95’7% dels costos del servei,presentant
un dèficit de 38.923,23 €,amb la qual cosa el producte de la taxa no supera, en el seu
conjunt, el cost real i efectiu del servei, donant compliment a la limitació que estableix
l’art. 24.2 del TRLRHL.
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Això no obsta, a què amb caràcter individual (no en el seu conjunt, com estableix la
normativa), es pugui donar el supòsit que el valor de la taxa pugui superar el cost
concret d’una unitat de prestació, la qual cosa ens situaria en que per a la
determinació del tribut, estem davant de l’aplicació de criteris de capacitat
econòmica, tal i com fixa l’art. 24.4 del TRLRHL, és a dir, gravar en major mesura una
demostració de major capacitat de riquesa, en definitiva del cost de l’obra, en relació
a d’altres quina base resulta més baixa, i que seguint un criteri estricte de repercussió
per unitat de prestació, resultarien gravades en detriment de la seva escassa
demostració de riquesa, aspecte que no dona compliment a l’art. 31 de la Constitució
Espanyola, que estableix que el sistema tributari ha de ser progressiu.
Aquest aspecte també ha resultat acceptat de forma unànime i pacífica per la
jurisprudència contenciosa administrativa, per totes, citar la STS de 28 de febrer de
2007.
Vist que a l’acord Plenari de 20-11-2020 que va aprovar provisionalment l’Ordenança
Fiscal 15, «reguladora de la taxa per la prestació de serveis urbanístics», per error es
va indicar que es suprimia el 3er paràgraf de l’art 8, relatiu a la forma de pagament,
quan en realitat l’art 8 no contenia cap apartat 3er, pel que no va tenir cap
modificació aquest article 8, 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 per l’Associació de promotors i
constructors d’edificis de Catalunya (APCE), per les raons indicades a la part
expositiva d’aquest acord.
SEGON: APROVAR DEFINITIVAMENT les modificacions de l’Ordenança Fiscal 15, Reguladora de
la taxa per la prestació de serveis urbanístics, que es va aprovar amb caràcter
provisional, per acord Plenari de 20-11-2020, amb el següent detall:
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-Es modifica el 1er paràgraf de l’art 5.1: base imposable, tipus de gravamen i quota
tributària:
1.- La base imposable de la taxa està constituïda pel cost real i efectiu de la
construcció, instal·lació o obra, i s’entén per tal, a aquests efectes, el cost d’execució
material d’aquella. Aquesta base es determinarà en funció dels criteris establerts per
a la liquidació provisional de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres
regulat a l'article 7.1 de l'Ordenança Fiscal número 5, reguladora de l'impost.
- es modifica l’epígraf 1.6 de l’epígraf 1 de l’art 5, que resta redactat de la forma
següent:
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Legalització d’obres: La quota serà el resultat d’aplicar un increment d’un 25% a la
quota que correspondria en el cas de sol·licituds d’autorització de llicencia o
comunicació prèvia.
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.
QUART: NOTIFICAR als interessats que han presentat al·legacions, l’adopció d’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; (PSC-CP):
Sres./Srs. Martín, Martínez, Guaita, Marcos, Fort) i 6 abstencions: ((CUP): Sres. Llorens,
Fernàndez, Pàmies i (CS): Sra. García, Sr. López) i (regidor no adscrit: Sr. Meléndez))
8. Gestió Jurídica. Modificació de l'Ordenança Fiscal núm 18, reguladora de
les taxes per la utilització o aprofitament del vol, sòl i subsòl de la via
pública.
"Vist l’expedient de modificació de l’Ordenança fiscal núm. 18 reguladora de les taxes
per utilització o aprofitament del vol, sòl i subsòl de la via pública.
Vist el què disposa el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, en els seus arts. 15.1, 16 i 17.1.
Vist l’informe emès per l’Interventor municipal, en relació al contingut de l’expedient.
La Comissió Informativa de Serveis d’Hisenda i de Serveis Generals i Economia, de
data 15 de febrer de 2021 informa sobre el present assumpte que s’ha de sotmetre a
la consideració del Ple, resultant amb caràcter provisional:
En conseqüència es proposa l'adopció dels acords següents:
Primer. APROVAR les modificacions de l’Ordenança fiscal núm. 18 “Reguladora de les
taxes per utilització o aprofitament del vol, sòl i subsòl de la via pública”, d’acord amb
el següent detall:
-Modificar els epígrafs 1, 2 i 3 de l’art 7 relatiu a la quota tributària, de la manera
següent:
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1.- Tendals, terrasses i similars, instal·lats damunt de tarimes o no, amb materials
rígids de protecció o no, no tancats.
TB = 53,31 € anuals
FCA segons l’horari:
1) aprofitament permanent FCA = 0,31
2) aprofitament nocturn (20-24 h) FCA = 0,10
3) aprofitament per hores (fins 20 h): 0,17€ per hora
T

segons temporada:
1) temporada d’estiu T= 0,75
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2) temporada anual T= 1
3) aprofitament per hores (temporada anual): 0,055€ per hora
4) aprofitament per hores (temporada estiu): 0,042€ per hora
Els aprofitaments per hora només s’aplicaran en el supòsit de què l’horari d’obertura
dels aprofitaments vingui establert amb caràcter obligatori per una norma
administrativa i s’aplicarà exclusivament per les hores que estableixi la mateixa
norma.
2.Tendals, terrasses i similars, instal·lats damunt de tarimes o no, protegits per
materials rígids, tancats.
TB = 53,31 € anuals
FCA =
T

0,47

segons temporada:
1) temporada d’estiu T= 0,75
2) temporada anual T= 1
3) aprofitament per hores (temporada anual): 0,055€ per hora
4) aprofitament per hores (temporada estiu): 0,042€ per hora

Els aprofitaments per hora només s’aplicaran en el supòsit de què l’horari d’obertura
dels aprofitaments vingui establert amb caràcter obligatori per una norma
administrativa i s’aplicarà exclusivament per les hores que estableixi la mateixa
norma.
3.- Taules de bar.- En les llicències municipals que autoritzin la instal·lació d’un
determinat nombre de taules, cadascuna amb quatre cadires.
TB = 42,64 € anuals
S = nombre de taules multiplicat per 2,25 metres quadrats
FCA segons l’horari:
1) aprofitament permanent FCA = 0,43
2) aprofitament nocturn (20-24 h) FCA = 0,14
3) aprofitament per hores (fins 20h): 0,024€ per hora
T

segons temporada:
1) temporada d’estiu T= 0,75
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2) temporada anual T= 1
3) aprofitament per hores (temporada anual): 0,055€ per hora
4) aprofitament per hores (temporada estiu): 0,042€ per hora
Els aprofitaments per hora només s’aplicaran en el supòsit de què l’horari d’obertura
dels aprofitaments vingui establert amb caràcter obligatori per una norma
administrativa i s’aplicarà exclusivament per les hores que estableixi la mateixa
norma.
-S’afegeix una disposició transitòria tercera: Durant un trimestre de l’exercici 2021, i
exclusivament per als epígrafs 1, 2, 3, 4, 8, 9 i 11 no seran d’aplicació les tarifes
previstes a la present Ordenança.
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Segon. EXPOSAR al tauler d’anuncis de la Corporació el present acord provisional i el text
modificat de l’ordenança esmentada amb l’annex al mateix, durant un termini de
trenta dies hàbils, amb publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la
Província, i en un diari dels de major difusió provincial, a l’efecte que els interessats
puguin examinar l’expedient i presentar les reclamacions que creguin oportunes.
Tercer. ADOPTAR l’acord definitiu que procedeixi una vegada finalitzat el termini
d’exposició pública i a la vista de les reclamacions presentades, i si aquestes no es
formulessin, entendre definitivament adoptat el present acord fins aleshores
provisional.
Quart. PUBLICAR l’acord definitiu o el provisional elevat automàticament a tal categoria
així com el text modificat de l’ordenança indicada en el present acord."
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova amb 21 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, Fort, (regidor no adscrit: Sr. Meléndez)) i 5
abstencions: ((CUP): Sres. Llorens, Fernàndez, Pàmies i (CS): Sra. García, Sr. López)
9. Gestió Jurídica. Modificació de l'Ordenança Fiscal núm. 22, reguladora del
preu públic pel servei de recollida de residus comercials i industrials
assimilables als municipals i pels serveis especials de neteja, recollida i
gestió d'altres residus municipals singulars o especials.
"Vist l’expedient de modificació de l’Ordenança fiscal núm. 22 reguladora del preu
public pel servei de recollida de residus comercials i industrials assimilables als
municipals i pels serveis especials de neteja, recollida i gestió d’altres residus
municipals singulars o especials.
Vist el què disposa el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, en els seus arts. 15.1, 16 i 17.1.
Vist l’informe emès per l’Interventor municipal, en relació al contingut de l’expedient.
La Comissió Informativa de Serveis d’Hisenda i de Serveis Generals i Economia, de
data 15 de febrer de 2021 informa sobre el present assumpte que s’ha de sotmetre a
la consideració del Ple, resultant amb caràcter provisional:
En conseqüència es proposa l'adopció dels acords següents:
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Primer. APROVAR la modificació de l’Ordenança fiscal núm. 22 reguladora del preu public
pel servei de recollida de residus comercials i industrials assimilables als municipals i
pels serveis especials de neteja, recollida i gestió d’altres residus municipals singulars
o especials, amb el següent detall:
-S’afegeix una Disposició Transitòria Segona: que resta redactada de la forma següent:
Durant un trimestre de l’exercici 2021, exclusivament per als epígrafs 9 i 14 no seran
d’aplicació les tarifes previstes a la present Ordenança, sempre que el tancament
vingui imposat per una norma administrativa. Aquesta reducció s’aplicarà d’ofici.
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Durant un trimestre de l’exercici 2021, exclusivament per als epígrafs 6 i 8 no seran
d’aplicació les tarifes previstes a la present Ordenança sempre que el tancament
vingui imposat per una norma administrativa. Aquesta reducció es podrà aplicar
d’ofici, previ informe dels serveis d’Activitats, on s’indiqui els establiments afectats pel
tancament administratiu i amb indicació de la norma que ho disposa.
Per la resta d’epígrafs que durant 2021 hagin patit un cessament de l'activitat total o
parcial, imposada per les autoritats administratives competents, s'aplicarà una
reducció proporcional al període de tancament. Aquesta reducció s’aplicarà a
sol·licitud de l’interessat/da.
Segon. EXPOSAR al tauler d’anuncis de la Corporació el present acord provisional i el text
modificat de l’ordenança esmentada amb l’annex al mateix, durant un termini de
trenta dies hàbils, amb publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la
Província, i en un diari dels de major difusió provincial, a l’efecte que els interessats
puguin examinar l’expedient i presentar les reclamacions que creguin oportunes.
Tercer. ADOPTAR l’acord definitiu que procedeixi una vegada finalitzat el termini
d’exposició pública i a la vista de les reclamacions presentades, i si aquestes no es
formulessin, entendre definitivament adoptat el present acord fins aleshores
provisional.
Quart. PUBLICAR l’acord definitiu o el provisional elevat automàticament a tal categoria,
així com el text modificat de l’ordenança indicada en el present acord."
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova amb 21 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, Fort, (regidor no adscrit: Sr. Meléndez)) i 5
abstencions: ((CUP): Sres. Llorens, Fernàndez, Pàmies i (CS): Sra. García, Sr. López)

10. Intervenció. Donar compte informes de control intern corresponents als
exercicis 2018 i 2019.
Seguidament l’alcalde dona la paraula a l’interventor que fa una INTERVENCIÓ per
exposar el tema. Seguidament la Sra. Caballero i el Sr. Martín fan unes
INTERVENCIONS. Tanca el punt la INTERVENCIÓ del Sr. Pellicer.
"La Comissió Informativa de Serveis d’Hisenda i de Serveis Generals, en sessió tinguda
el dia 15 de febrer de 2021 proposa elevar al Ple, per al seu coneixement i efectes,
l’assumpte següent:
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HISENDA.- Vistos els informes de control intern definitius data 5 de febrer de 2021,
redactats per l’Interventor General, relatius als exercicis 2018 i 2019, els quals es donen
per íntegrament reproduïts, juntament amb els annexos i tota la documentació que
l’acompanya, amb el següent contingut:
•

La fiscalització plena posterior prevista a l’art. 219 del TRLRHL.

•

El control financer previst a l’art. 220 del TRLRHL.

•

El control d’eficàcia previst a l’art. 221 del TRLRHL.
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Atès que d’acord amb la previsió dels art. 219 i 220 del TRLRHL, s’han d’elevar al Ple,
per al seu coneixement i efectes oportuns, junt amb les al·legacions als mateixos que, si
s’escau, s’hagin determinat pels serveis gestors objecte del control.
Aquests documents contenen la informació relativa al previst a l’article 218 del TRLRHL,
en la redacció donada per la Llei 27/2013 LRSAL, pel que fa a les objeccions i
convalidacions de dits exercicis.
Considerant que la tramitació de l’expedient s'ha realitzat amb subjecció a les
disposicions legals vigents, i vist el que disposa l'art. 133 del ROM, la Comissió
Informativa informa sobre el present assumpte que s'ha de sotmetre a la consideració
del Ple, resultant:
En conseqüència es proposa l'adopció dels acords següents:
Primer.- Donar compte al Ple, per al seu coneixement i efectes, dels informes de control
intern de data 5 de febrer de 2021, redactats per l’Interventor General, relatius als
exercicis 2018 i 2019, que incorporen les previsions dels art. 218, 219 i 220 del TRLRHL.
Segon.- En compliment de les previsions de l’art. 41.4 de la Llei 18/2010, de 7 de juny,
de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, trametre aquests informes a aquest Òrgan
de Control Extern, així com al Tribunal de Comptes, segons el previst a l’art. 218 del
TRLRHL."
Els membres del Ple es donen per assabentats.
11. Recursos Humans. Modificació de la plantilla de personal de l'Ajuntament
de Reus.
"Vista la proposta del departament de Recursos Humans en relació a la modificació de
la plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament de Reus i una vegada portada a
terme la preceptiva negociació i havent arribat a un acord amb la Junta de personal i
Comitè d’empresa d’aquest Ajuntament, en data 3 de febrer de 2021.
Vist l’informe tècnic emès pel departament de Recursos Humans i l’informe de la
Intervenció de Fons Municipal i la Secretaria, en els quals s’informa favorablement
sobre la modificació de la plantilla de personal de l’Ajuntament de Reus.
Donat que el Ple de la Corporació és l’òrgan competent per a l’adopció dels acords
relatius a l’aprovació de la plantilla de personal i de la relació de llocs de treball, de
conformitat amb el que estableix l’art. 22.2 apartat i) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de bases de règim local i l’art. 52.2 lletra j) del Decret Legislatiu 2/2003, de
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28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya.
Per tot l’exposat, es proposa al Ple de la Corporació, previ dictamen de la Comissió
Informativa de Serveis d’Hisenda i de Serveis Generals, l’adopció del següent Acord:
Amortitzacions de places:
En la plantilla de funcionaris:
·Una plaça d’oficial lampista-electricista
En la plantilla de personal laboral:
·Una plaça vigilant
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·Una plaça d’auxiliar tècnic/a de comeses especials
Creació de places:
En la plantilla de funcionaris:
·Una plaça d’auxiliar administratiu/iva
En la plantilla de personal laboral:
·Una plaça d’oficial lampista-electricista
·Una plaça conserge
En total s’amortitzen 3 places entre personal funcionari i laboral i es creen 3 places
entre personal funcionari i laboral."
L’alcalde dona la paraula al Sr. Rubio que fa una INTERVENCIÓ per exposar la proposta
i ES PRODUEIX DEBAT.
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova amb 23 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, Fort, (CS): Sra. García, Sr. López, (regidor no
adscrit: Sr. Meléndez)) i 3 abstencions: (CUP): Sres. Llorens, Fernàndez i Pàmies.
12. Recursos Humans. Modificació del Catàleg de llocs de treball del personal
de l'Ajuntament de Reus.
"Vista la proposta del departament de Recursos Humans en relació a la modificació del
catàleg de llocs de treball de l’Ajuntament de Reus i una vegada portada a terme la
preceptiva negociació, havent arribat a un acord amb la Junta de personal i Comitè
d’empresa d’aquest Ajuntament en data 3 de febrer de 2021.
Vistos els informes tècnics emesos pel departament de Recursos Humans, l’informe de
la Intervenció de Fons Municipals i la Secretaria ens els quals s’informa favorablement
sobre la modificació del catàleg de llocs de treball de l’Ajuntament de Reus.
Donat que el Ple de la Corporació és l’òrgan competent per a l’adopció dels acords
relatius a l’aprovació de la plantilla de personal i de la relació de llocs de treball, de
conformitat amb el que estableix l’art. 22.2 apartat i) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de bases de règim local i l’art. 52.2 lletra j) del Decret Legislatiu 2/2003, de
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28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya.
Per tot l’exposat, es proposa al Ple de la Corporació, previ Dictamen de la Comissió
Informativa de Serveis d’Hisenda i de Serveis Generals, l’adopció del següent Acord:
PRIMER.- Aprovar el catàleg de llocs de treball de l’Ajuntament de Reus a efectes de
complement específic, d’acord amb el que diu l’article 170 del Reglament de personal
al servei de les Entitats locals i que consta l’expedient.
SEGON.- Assignar els nivells de complement de destinació en la forma establerta per
l’esmentat catàleg.
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TERCER.- Fixar la quantitat global anual destinada a assignació de complements
específics als funcionaris, en el 76,99% de la massa salarial.
QUART.- Fixar la quantitat global anual destinada a complement de productivitat als
funcionaris, en el 6,46% de la massa salarial.
CINQUÈ.- Fixar la quantia global anual destinada a gratificacions dels funcionaris, en
el 3,09% de la massa salarial.
SISÈ.- Aprovar els criteris que han de regir la concessió del complement de
productivitat, segons la quantitat global assignada, els quals queden establerts de la
següent forma:
a) Especial rendiment, activitat extraordinària i l’ interès i iniciativa amb els que els
funcionaris desenvolupin el seu treball.
b) Retribuirà aquells funcionaris que portin a terme esporàdicament i
provisionalment, per necessitats del servei, tasques de conducció de vehicles dels
diferents serveis corporatius. Aquesta productivitat també serà aplicable al
personal que ocupi una plaça o lloc de treball de xofer de la plantilla de la
Corporació.
Correspon a l’alcalde o regidor en qui delegui la distribució de la quantitat consignada
en pressupost entre els diferents programes i àrees de l’administració municipal, així
com l’assignació individual d’acord amb els anteriors criteris.
L’apreciació de la productivitat es farà en funció de circumstàncies objectives
relacionades directament amb el desempenyorament del lloc de treball i objectius
assignats al mateix. L’alcalde o regidor en qui delegui podrà demanar informe no
vinculant als caps dels funcionaris proposats per ser retribuïts amb el complement de
productivitat.
Que tal com es va aprovar el projecte d’implementació d’avaluació del compliment
segons ple de 6 de juliol de 2012 per tal de distribuir la productivitat que es va decidir
en el ple de 30 de maig de 2008 : El 53% de la productivitat destinada a retribuir
l’especial rendiment, activitat extraordinària i l’ interès i iniciativa amb els que el
personal desenvolupa el seu treball, es calcularà amb criteris d’absentisme i el 47%
restant de la productivitat, es distribuirà com a conseqüència de l’avaluació del
desenvolupament tal com es va efectuar en els exercicis de 2012, 2013, 2014, 2015,
2016, 2017, 2018 i 2019 amb les modificacions establertes pel ple de 17 d’abril de
2015.
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Pels conserges de col·legi que tinguin la jornada partida cobraran una productivitat de
36,06€ mensuals.
S’estableix una productivitat per al personal adscrit a la Biblioteca Municipal de 18
euros per dissabte realment treballat.
També s’estableix un plus de conducció per un import de 18,03 € / mes.
El personal de la plantilla de la Guàrdia Urbana percebrà una nocturnitat per nit real
treballada de 15,00 € / dia.

Signat electrònicament
Josep Maria Sabate Vidal
15/03/2021

Que el personal de l’Ajuntament que la seva jornada de treball coincideixi amb el 31
de desembre nit (de 22:00 h a 06:00 h), 5 de gener tarda (14:00 h a 22:00 h), 28 de
juny tarda (14:00 h a 22:00 h) i nit (de 22:00 h a 06:00 h), 29 de juny tarda (14:00 h a
22:00 h) i 25 de setembre tarda (14:00 h a 22:00 h) percebran una productivitat de
100€.
En cap cas els complements de productivitat percebuts durant un període de temps
originaran cap tipus de dret individual respecte a valoracions o apreciacions
corresponents a períodes successius.
SETÈ.- Aprovar els criteris que han de regir la concessió de gratificacions als
funcionaris segons la quantitat global destinada a aquest concepte, que queden
establerts de la següent forma:
El personal que hagi de realitzar treballs extraordinaris fora de la seva jornada laboral,
i exclusivament en aquests dies i hores, el 31 de desembre nit (de 22:00 h a 06:00 h),
5 de gener tarda (14:00 h a 22:00 h), 28 de juny tarda (14:00 h a 22:00 h) i nit (de
22:00 h a 06:00 h), 29 de juny tarda (14:00 h a 22:00 h) i 25 de setembre tarda (14:00
h a 22:00 h) percebran 30€ per hora treballada independentment de la seva categoria.
Queda exclòs el personal que tingui un altre tipus de compensació econòmica.
Realització de serveis extraordinaris fora de la jornada normal de treball, i assistència
a judicis per raó del servei. Els judicis s’abonaran a 60€.
Correspon a l’Alcalde o Regidor en qui delegui l’assignació individual de les
gratificacions amb subjecció a l’anterior criteri.
Les gratificacions no podran ser fixes en la seva quantia ni periòdiques en la seva
percepció.
VUITÈ.- S’ha constatat que ja s’havia modificat el catàleg de llocs de treball de
personal funcionari de la corporació, incorporant el lloc de treball de Secretari/ària de
Regidoria i Gerències i que aquest no es va incloure en el catàleg de personal laboral
es convenient que davant el fet que tant personal funcionari com laboral puguin
proveïr aquest lloc de treball, aquest sigui incorporat en el catàleg de personal laboral
segons es detalla:
SECRETARI/ÀRIA DE REGIDORIA
I GERÈNCIES

(E
D)

Graduat Escolar
C2
o FP 1

1
8

8.948,
80

5.601,
96

SECRETARI/ÀRIA DE REGIDORIA
I GERÈNCIES

(D
P)

Graduat Escolar
C2
o FP 1

1
8

8.948,
80

1.980,
96
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NOVÈ.-Aprovar l’increment del 0,9% en el catàleg de llocs de treball del personal
funcionari i laboral.
DESÈ.- Els anteriors acords tindran efectes de 1er. de gener de 2021."
L’alcalde dona la paraula al Sr. Rubio que fa una INTERVENCIÓ per explicar la proposta
i ES PRODUEIX DEBAT.
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Sotmesa la proposta a votació, s'aprova amb 19 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 (regidor no adscrit: Sr. Meléndez)) i 7 abstencions: ((PSCCP): Sres./Srs. Martín, Martínez, Guaita, Marcos, Fort i (CS): Sra. García, Sr. López)
SERVEIS DE TERRITORI I URBANISME
13. Secretaria General. Presa en consideració i aprovació inicial de la
memòria justificativa per a l'exercici de l'activitat econòmica de
comercialització d'energia elèctrica.
"Mitjançant acord plenari de data 20.11.2020, es va acordar l'inici de l’ expedient per
acreditar la conveniència i oportunitat de la iniciativa pública municipal per a l’exercici
de l'activitat econòmica de comercialització d’energia elèctrica.
La comissió d'estudi nomenada en el mateix acord ha finalitzat els seus treballs dintre
del termini fixat i ha acordat elevar al Ple la memòria justificativa corresponent, amb el
contingut que determina la legislació aplicable i que és suficient per adoptar les
decisions pertinents.
De la memòria esmentada es desprèn tant l'oportunitat i conveniència de l'exercici
d'aquesta iniciativa econòmica com l'adequació de l'activitat proposada a l'interès
públic.
El tràmit procedent, d'acord amb els articles 147 i 148, i concordants, del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis
dels ens locals, és la presa en consideració de la memòria per part del ple municipal i
la seva submissió a informació pública per un període de trenta dies, als efectes que
s'hi puguin formular reclamacions i al·legacions.
Per tot l’exposat i previ dictamen favorable de la Comissió Informativa de Territori i
Urbanisme de l'Ajuntament, i amb l'informe favorable de la Secretaria i la Intervenció,
es proposa al Ple l'adopció dels següents ACORDS:
PRIMER: Prendre en consideració i aprovar inicialment la memòria justificativa,
elaborada per la comissió d'estudi per a l'exercici de l'activitat econòmica de
comercialització d’energia elèctrica, en règim de lliure concurrència, basant-se en
l'acord plenari de data 20.11.2020, i mitjançant la societat mercantil de capital
íntegrament municipal Reus Serveis Municipals, S.A.
SEGON: Sotmetre l'expedient a informació pública pel termini de trenta dies, a
comptar des de la darrera publicació de les que es disposen al paràgraf següent, a
efectes de presentació d'al·legacions i reclamacions.

Aquest document ha estat signat electrònicament amb data 15/3/2021
L'autenticitat d'aquest document es pot comprovar a https://serveis.reus.cat/cve mitjançant el CVE: 2021899B2E255D8D27FD708B912B1BA48059FC90613B0315124132

TERCER: Publicar l'anunci d'informació pública corresponent al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, al Butlletí Oficial de la Província, en un mitjà de comunicació
escrita, i al tauler electrònic d'edictes de l'Ajuntament."
L’alcalde dona la paraula al Sr. Rubio que fa una INTERVENCIÓ per explicar la proposta
i ES PRODUEIX DEBAT.
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova amb 21 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, Fort, (regidor no adscrit: Sr. Meléndez)) i 5
abstencions: ((CUP): Sres. Llorens, Fernàndez, Pàmies i (CS): Sra. García, Sr. López)
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PROPOSTES DELS GRUPS MUNICIPALS
14. Proposta de declaració del GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS DE REUS (CS)
per a reduir la pujada del preu de l’electricitat.
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.
“La llegada a España de una terrible ola de frío en los primeros días de 2021 debido al
temporal ‘Filomena’ elevó la exigencia económica sobre las familias, autónomos y
PYMES españolas, añadiendo una subida del 27% al precio de la electricidad
alcanzando los 16,81 céntimos por kilovatio hora (kWh) con la tarifa regulada (PVPC),
frente a los 13,24 céntimos del mismo periodo de 2020.
Los hogares españoles han visto agravada la precaria situación económica derivada
de la pandemia (cuarentenas sanitarias, los confinamientos selectivos y toque de
queda) que obliga a las familias españolas a permanecer durante muchas horas en
sus domicilios e incrementó la demanda de electricidad en los hogares.
Esta subida desproporcionada del precio de la electricidad supone un golpe más a las
PYMES, autónomos y familias que deben hacer frente a estos costes fijos, aún cuando
se encuentran en una situación de reducción de sus ingresos o sin ellos.
España ya tenía una de las facturas eléctricas más caras de la Unión Europea, lo que
supone no sólo una importante carga para los bolsillos de nuestros ciudadanos sino
que también erosiona la competitividad de nuestras empresas.
Actualmente, en la factura de la luz se imputan los siguientes costes no relacionados
directamente con el suministro:
- Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA): 21% para los consumidores peninsulares.
- Impuesto sobre la Electricidad: imposición creada con el objeto de evitar que
los PGE asumiesen las subvenciones al carbón nacional y que, como ya denunció el
GP Ciudadanos, actualmente se usa para la financiación autonómica.
- Tasa Municipal del 1,5%.
- Impuesto a la generación eléctrica: todos los generadores sin discriminación pagan
un 7% de sus ingresos para el sostenimiento de los costes del sistema.
- Tasa hidroeléctrica: 25,5%, similar al anterior que sólo aplica a las centrales
hidroeléctricas, que pagan esta cantidad además del 7% anterior.
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- Tasas nucleares: incluyen impuesto por combustible nuclear gastado (2.190 €/kg) y
por generación de residuos (6.000 €/m3 para los de media y baja actividad y 1.000
€/m3 para los de muy baja actividad) a sumar al 7% de generación eléctrica.
- Costes de fuera de la península: el recargo que pagan los consumidores para poder
ajustar el precio de la electricidad en todo el territorio nacional (tanto Península como
islas y Ciudades Autónomas). Este coste se imputa en los peajes en una mitad de su
cuantía total y en los PGE la mitad restante, suponiendo un total de 1.000 millones de
euros anuales.
- Fomento de las energías renovables: la financiación de las energías renovables
introducidas durante las dos últimas décadas y que en muchos países se asume desde
los PGE. Este coste se imputa en los peajes de la factura y actualmente supone un
gasto corriente de unos 7.000 millones de euros anuales.
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La pandemia sanitaria ha provocado una abrupta y peligrosa crisis económica en
nuestro país, que ha llevado al Banco de España a prever que el 10% de nuestras
empresas se verán obligadas a echar el cierre en las próximas fechas. Ya en octubre,
antes de que nos azotara la tercera ola de la pandemia, más de la mitad de las PYMES
españolas veían amenazada su supervivencia por la crisis económica derivada de las
restricciones sanitarias. Por su parte, la Federación Nacional de Asociaciones de
Trabajadores Autónomos (ATA) alertaba el pasado noviembre de que unos 600.000
autónomos se encontraban en riesgo de cierre. Además, esto se refleja también en las
cifras de paro, que en 2020 aumentaron en 724.532 personas, la mayor subida del
desempleo desde 2009.
Pese a la situación excepcional, las PYMES, autónomos y los ciudadanos de a pie
deben
enfrentarse, además,
a
unos
costes
fijos
que
deben
asumir
independientemente de sus ingresos, como es el coste de la electricidad. Con el
objetivo de aminorar el impacto negativo que estos costes fijos podrían tener sobre
estos consumidores finales, varias empresas distribuidoras apostaron por permitirles
disminuir su potencia contratada o sus modos de aplicación de otros complementos,
aunque no hubieran transcurrido los 12 meses desde el último cambio técnico
realizado. De este modo se podría ajustar la carga de gasto corriente, especialmente
de PYMES y autónomos, con sus necesidades de consumo reales ante una caída de la
actividad.
Siguiendo esta iniciativa, el Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se
adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para
hacer frente al COVID-19, generalizó esta posibilidad de forma temporal. Pero el
temporal ‘Filomena’ lo cambió todo, incrementando exponencialmente la demanda de
electricidad y elevando los precios al mencionado 27%. Por todo lo anterior, y de
forma complementaria en situaciones críticas, sería deseable valorar la reducción de
otros costes del suministro eléctrico, como la doble imposición que existe en relación
al Impuesto sobre la Electricidad, que forma parte de la base imponible del IVA
aplicable en las facturas.
Finalmente, la situación actual vuelve a invitar a considerar, al menos de forma
excepcional, la posibilidad de establecer un tipo reducido de IVA para estos
suministros básicos, con el ánimo de limitar la pérdida de tejido productivo, pero
también la reincidencia de situaciones de vulnerabilidad social, a causa de los
impagos y cortes de suministro experimentados.
Por todo lo anterior, el Grupo Municipal de Ciudadanos de Reus propone adoptar los
siguientes
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ACUERDOS:
Primero. El Ayuntamiento de Reus manifieste la necesidad de que el Gobierno de
España adopte todas las medidas necesarias para reducir el enorme impacto de la
subida del precio de la electricidad en las familias y los consumidores vulnerables, en
plena ola de frío, con cuarentenas sanitarias, un toque de queda que obliga a
permanecer a las familias españolas muchas horas en los hogares y una grave crisis
económica para los autónomos y pymes derivada de la pandemia de Covid-19.
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Segundo. El Ayuntamiento de Reus insta al Gobierno de España a que elabore con
carácter urgente un Plan de Garantía de Suministros Básicos dirigido a prevenir,
detectar e intervenir ante situaciones de carencias en el acceso a los suministros
básicos (luz, gas, agua) por parte de los consumidores y familias de la Comunidad
Autónoma, que contemple, entre otras, las siguientes medidas:
a) Ayudas económicas directas a consumidores y familias vulnerables para financiar
los costes de los suministros básicos.
b) Acuerdos con las compañías suministradoras para garantizar que siempre exista un
preaviso antes de acometer interrupciones de suministro con la finalidad de poder
detectar posibles situaciones de vulnerabilidad.
c) Acuerdos para compensar los costes derivados de la suspensión de la interrupción
de suministros por causa de impago por consumidores y familias en situación de
vulnerabilidad, especialmente durante los meses de invierno.
Tercero. El Ayuntamiento de Reus insta al Gobierno de España y a los Grupos
Parlamentarios del Congreso de los Diputados a que impulsen, entre otras, las
siguientes medidas:
a) Acabar con la doble imposición establecida en las facturas de la luz y el gas natural,
sacando de esas facturas los impuestos de electricidad e hidrocarburos
respectivamente, de la base imponible del IVA, rebajando los precios de la electricidad
a las familias y empresas españolas y haciendo más competitiva nuestra economía, al
situar estos costes en línea con los de nuestros socios europeos.
b) Establecer un tipo de IVA reducido (10%) para las facturas de la luz y del gas
natural, como mínimo, mientras dure la situación de excepcionalidad derivada de la
pandemia de la covid-19.
c) Impulsar, en colaboración con la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia, una reforma de la tarifa eléctrica en relación con los elementos que
determinan su coste actual (primas a las energías renovables, compensación de
costes extrapeninsulares, amortización de la deuda por déficit tarifario, etc.) para que
los consumidores sólo soporten los que están asociados al coste de la generación y
distribución de la electricidad.
d) Impulsar las iniciativas legislativas precisas para regular una garantía social de
acceso a los suministros básicos para todos los consumidores y familias en situación
de vulnerabilidad, especialmente en los meses de invierno.
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Cuarto. Trasladar el resultado de la votación de esta propuesta al Congreso de los
Diputados y al Gobierno de España. Así como a los medios de comunicación y redes
sociales de titularidad municipal."
L’alcalde dona la paraula a la Sra. Garcia que fa una INTERVENCIÓ per exposar la
proposta. També fa una INTERVENCIÓ el Sr. Rubio que dona lectura a l’esmena
presentada pel govern i que com s’ha exposat ha estat acceptada pel grup proposant.
Seguidament 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, (A): Sr. Rubio, Sra. Vázquez; (CS): Sra.
García, Sr. López i (regidor no adscrit: Sr. Meléndez)), 5 abstencions: (PSC-CP): Sres./Srs.
Martín, Martínez, Guaita, Marcos, Fort) i 3 vots en contra: (CUP): Sres. Llorens,
Fernàndez, Pàmies)
15. Proposta de declaració del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS
SOCIALISTES DE CATALUNYA – CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP)
referent a mesures per evitar els talls de llum i baixades de tensió a la
ciutat.
«Aquesta moció treballa els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) marcats
per l’ONU:
Núm. 7/ Energies renovables: Garantir l'accés de totes les persones a fonts d'energia
assequibles, fiables, sostenibles i renovables

Núm. 10/ Reducció de la desigualtat: Reduir la desigualtat entre i dins dels països.
Darrerament, la nostra ciutat està patint reiterats talls del subministrament elèctric i
baixades de tensió. Són constants les notícies que apareixen als mitjans de
comunicació en relació a aquestes incidències.
Per tal de bastir aquestes afirmacions, aquest grup municipal ha registrat una
instància demanant al govern la relació d'incidències detectades durant els darrers 6
mesos a la ciutat els motius que les han provocat. També hem demanat informació
sobre quines actuacions caldria realitzar per minimitzar aquestes incidències i quines
d’aquestes estan previstes que es duguin a terme i quan.
Malauradament, al moment de registrar aquesta moció no disposem d’aquesta
informació. Però de tothom és conegut que hi ha moltes zones a la ciutat que pateixen
greus deficiències de subministrament a causa d’un alarmant deteriorament d’una
xarxa, antiga i obsoleta, per la manca d’inversió en manteniment. El barri Fortuny i el
barri Montserrat són dos dels més afectats, arrossegant un problema endèmic que ve
de molt lluny. Però no només als barris es produeix aquesta situació. Al centre de la
ciutat, també. És per això que cal plantejar una estratègia urgent per posar-hi remei.
Coincidint amb la baixada generalitzada de les temperatures i els darrers temporals,
moltes famílies han estat privades d’un dret fonamental com és l'accés al
subministrament bàsic d'energia elèctrica i amb la incertesa vital per la mancança
d’un servei essencial. Aquesta situació ha comportat que els ciutadans i ciutadanes,
famílies en risc de vulnerabilitat, que viuen en habitatges construïts abans de
l’existència de normatives d’eficiència energètica, i els sectors del comerç, hostaleria,
restauració, que ja estan prou castigats per la crisi pandèmica, hagin de suportar més
pèrdues econòmiques per les interrupcions i talls de subministraments reiterats.
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Les insuficiències que s'han manifestat a la xarxa, fan necessàries unes mesures
contundents per assegurar la garantia del subministrament al conjunt de les famílies,
mesures encaminades a augmentar el grau de fiabilitat del subministrament elèctric,
assegurant el manteniment preventiu i les inspeccions de les instal·lacions de
transport i de distribució elèctrica. I l’administració és qui ha de garantir que les
companyies elèctriques assegurin la continuïtat i la qualitat del subministrament.
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I en aquest darrer aspecte, el de la qualitat, cal tenir en compte que, recentment, es
va fer públic des del govern de l’Estat l’Avantprojecte de LLei de creació del Fons
nacional per a la Sostenibiliat del Sistema Elèctric. Avançar de manera ferma en la
reforma del sistema elèctric és el millor full de ruta per poder complir amb l'Agenda
2030 i assolir l'objectiu de desenvolupament sostenible número 7, que exigeix als
països garantir l'accés a una energia assequible, segura, sostenible i moderna. Tal i
com assenyala aquest gran acord internacional, de res serveix avançar en energies
netes o en eficiència energètica si a el mateix temps milers de persones són privades
de poder accedir a aquests subministraments.
La transició que necessita el nostre model energètic no només ha de perseguir la
descarbonització i reducció dràstica de les emissions de CO2. Aquesta transició també
ha d'impulsar la democratització del sistema i potenciant les comunitats energètiques
locals de renovables fent que l’energia neta arribi a tots els barris.
És per tot l’exposat, que el Grup Municipal Socialista proposa al Ple de l’Ajuntament
l’adopció dels següents ACORDS:
1 - Reconèixer i manifestar que l’energia i l’accés al subministrament energètic són un
dret ciutadà i que, sota aquest principi, els poders públics han de disposar de les eines
suficients per poder garantir que la prestació d’aquest dret sigui efectiva.
2. Instar les companyies d’energia al sanejament i modernització de les instal·lacions
elèctriques, contribuint així a la millora de la qualitat del servei.
3. Instar les companyies elèctriques a executar un pla d’inversions amb un programa
d'inspeccions periòdiques, amb la finalitat de garantir el bon estat de conservació de
les instal·lacions, tal i com preveu la Llei 18/2008, del 23 de desembre, de garantia i
qualitat del subministrament elèctric.
4. Que l’Ajuntament de Reus estudiï obrir un canal específic per a les queixes i
reclamacions ciutadanes i mantenir una interlocució amb aquestes companyies per
tal de traslladar les queixes i problemes de caire municipal.
5. Reclamar al govern de l’Estat i a la Generalitat a desplegar un programa de
rehabilitació d’habitatges amb l’objectiu de millorar l’eficiència energètica, el confort i
el gaudi d’un habitatge digne per tota la ciutadania, sense excepcions.
7. Reclamar a la Generalitat que doti de mitjans necessaris a l’Ajuntament de Reus
que facin possible la creació de comunitats energètiques a tots els barris de la ciutat,
amb energies renovables i netes.
6. Comunicar els presents acords al Congrés dels Diputats, al Parlament de Catalunya,
al Síndic de Greuges, a les Organitzacions de Consum de Catalunya, a les companyies
subministradores que operen a la ciutat i a les entitats municipalistes de Catalunya.»
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L’alcalde dona la paraula al Sr. Martín que fa una INTERVENCIÓ per exposar la proposta i
ES PRODUEIX DEBAT.
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per unanimitat.
16. Proposta de declaració del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS
SOCIALISTES DE CATALUNYA – CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP) per al
suport al teixit esportiu reusenc davant les restriccions de la seva activitat
provocades per la pandèmia.
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«Aquesta moció treballa els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) marcats
per l’ONU:
• Núm. 3/ Bona salut: Garantir vides saludables i promoure el benestar per a totes
les edats.
• Núm. 8/ Treball digne i creixement econòmic: Promoure un creixement econòmic
sostingut, inclusiu i sostenible, una ocupació plena i productiva, i un treball
digne per a totes les persones.
La pràctica d’activitat física i esportiva és essencial per la salut física i el benestar
emocional de la ciutadania i està tenint un paper molt rellevant en la situació
d’emergència sanitària per la COVID-19. Els valors de l’esport contribueixen a generar
models positius d’integració i de cohesió social, sent imprescindible el suport
institucional per garantir la fortalesa del sector i també per evitar que es produeixi una
escletxa en les famílies més desfavorides.
La lluita contra la pandèmia de la COVID-19 és la principal prioritat de la nostra
societat, i també ho és facilitar la pràctica esportiva de la ciutadania, especialment
per a la infància i la joventut, la gent gran i les persones amb diversitat funcional.
És responsabilitat de la Generalitat de Catalunya i la Secretaria General de l’Esport i
l’Activitat Física, juntament amb la Conselleria de Salut, establir amb claredat i
determinació, sense marges d’interpretació i consensuades i coordinades amb el món
local, els criteris comuns que s’han d’aplicar per evitar diferències substancials en el
territori, i garantir l’aplicació de les mesures de contenció de la pandèmia, adaptades
a la realitat de les instal·lacions esportives i dels seus centres i clubs.
El teixit esportiu, clubs i entitats principalment, empreses del sector, juntament amb
el món local -el que pràcticament en la totalitat és el titular de les instal·lacions
esportives del país-, han fet un extraordinari esforç, econòmic i organitzatiu,
d’adaptació de les seves instal·lacions i les activitats per poder continuar la temporada
esportiva per fer front a l’emergència sanitària establint mesures i protocols de
prevenció i seguretat.
A casa nostra, i 15 anys després de la seva fundació, s’ha reactivat l'Associació
Reusenca de Centres d'Esport i Salut (ARCES), amb l'objectiu d'aglutinar el màxim de
centres possibles per tenir pes i força específica dins de la ciutat davant de
l’administració. Consideren que fins ara se'ls ha tractat com si no hi fossin i no
entenen les dràstiques restriccions que pateixen quan el risc de contagi en el sector
esportiu és molt baix.
Aquest grup municipal ha rebut la preocupació dels integrants d’aquesta associació
per les conseqüències econòmiques de la pandèmia, pel que fa a la reducció dràstica
de la facturació que, en molts casos, no cobreix de cap manera ni els costos de
manteniment de les instal·lacions. A més dels costos sobrevinguts derivats de
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l’adaptació dels centres a les normes COVID. I tot i que, de moment, cap centre
esportiu de la ciutat ha hagut de baixar la persiana, temem que molts no podran
continuar amb la seva activitat si la situació no millora durant el primer semestre de
l’any 2021.
En aquest sentit, el grup municipal socialista ha presentat un seguit de mesures
concretes de suport als emprenedors en benefici de petites empreses i autònoms de
diversos sectors per tal que el govern municipal les inclogui al Pla de reactivació
Econòmica i Social de Reus.
És per tot l’exposat, que el Grup Municipal Socialista proposa al Ple de l’Ajuntament
l’adopció dels següents ACORDS:
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1/ Afegir-nos a la crida que des del sector esportiu català, recollida al darrer manifest
del món federat i la moció de la Unió de Consells Esportius de Catalunya, per tal de
que l’esport a casa nostra sigui considerat bé essencial per la salut física i el benestar
emocional de la ciutadania davant la situació d’emergència sanitària que patim;
2/ Instar al Govern de la Generalitat i a la Secretaria General de l’Esport i l’Activitat
Física que treballin per a conduir l’esport català, sense greuges ni limitacions respecte
a altres sectors, en aquesta situació excepcional que estem vivim, i que assumeixi la
responsabilitat que li pertoca de governar, dotant dels recursos necessaris al teixit
esportiu i món local per tal de garantir la continuïtat de la pràctica esportiva i la
viabilitat de les seves instal·lacions;
3/ Reivindicar la demanda de representants del sector, una interlocució amb les
autoritats per tal de facilitar el manteniment de l’activitat amb les mesures de
seguretat suficients per tal de minimitzar les restriccions.
4/ Instar al Govern de la Generalitat que el nou Pla de xoc de reactivació de l’esport i
l’activitat física que ha proposat, s’asseguri de garantir la viabilitat econòmica de tots
els clubs i centres esportius, entitats esportives i els seus treballadors i treballadores
que s’han vist obligats a tancar, i que comptin amb ajuntaments i consells esportius
per proveir ajudes pel sosteniment del nostre model esportiu. I que aquest Pla disposi
de línies d’ajut directes i no mitjançant crèdits per tot el sector esportiu, conjuntament
amb línies d’ajut a les famílies que permetin l’accés de tothom a la pràctica esportiva
en condicions d’equitat.
5/ Instar al Govern de la Generalitat que aprovi i desenvolupi els canvis normatius
necessaris per tal de garantir la continuïtat de les activitats físiques malgrat futures
restriccions que es puguin derivar de la situació de pandèmia.
6/ Instar al Govern de la Generalitat que arbitri els mecanismes necessaris en les
bases de subvencions del teixit esportiu sense ànim de lucre per assegurar el
manteniment de les mateixes malgrat les aturades de les activitats que es puguin
produir.
7/ Traslladar aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, a la Secretaria
General de l’Esport i l’Activitat Física, a la Unió de Federacions Esportives de
Catalunya, a la Unió de Consells Esportius de Catalunya, i a les entitats esportives
d’aquest municipi.»
L’alcalde dona la paraula al Sr. Marcos que fa una INTERVENCIÓ per exposar la proposta
i ES PRODUEIX DEBAT
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Sotmesa la proposta a votació, es rebutjada amb 11 vots a favor: ((PSC-CP): Sres./Srs.
Martín, Martínez, Guaita, Marcos, Fort; (CUP): Sres. Llorens, Fernàndez, Pàmies, (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)
17. Proposta de declaració del GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA
D’UNITAT POPULAR (CUP) referent al suport a Pablo Hasél i la preservació
del dret de llibertat d’expressió.

Signat electrònicament
Josep Maria Sabate Vidal
15/03/2021

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.
"Pablo Hasél, artista raper, va entrar a presó dimarts passat al matí, acusat d’injúries a
la corona, injúries a les institucions de l'estat i enaltiment del terrorisme. Però no tot
comença amb ell ja que hem de recordar els “titiriteros” i també l’exili de Valtonyc
acusat també d’injúries a la corona, entre d’altres artistes represaliats. Tots aquests
procediments converteixen l’Estat Espanyol en un dels països del món que practica la
persecució de més artistes.
Hauria de semblar que la mala anomenada “transició democràtica”, després de la
dictadura de Franco, assegurés una evolució sòlida cap al blindatge d’una garantia de
drets socials, civils i polítics però queda palès que no és així. Pablo Hasél es convertirà
en el primer artista empresonat a l’Estat Espanyol des dels inicis de la “transició
democràtica”.
Cada vegada, som més conscients que actes d’aquestes característiques són
advertiments per tal d’apaivagar actuacions que revelin dissidència ideològica. Ja ho
hem vist amb l’empresonament de les preses i presos polítics i l’exili de les polítiques i
polítics catalans. Ara toca l’àmbit de la cultura, apel·lant la prohibició del dret a la
llibertat d’expressió, un dret avalat per la Carta dels Drets Humans i per la mateixa
Constitució Espanyola però que ha estat obviat per un aparell de l’estat que actua de
la mateixa manera sigui amb el Partit Popular o el PSOE i Unidas Podemos al govern.
Per tot això, el Grup Municipal de la Candidatura d’Unitat Popular de Reus, proposem
al Ple de l’Ajuntament de Reus els següents ACORDS:
PRIMER.- Manifestar el suport a Pablo Hasél i mostrar el rebuig total i absolut al seu
empresonament.
SEGON.- Exigir l’arxivament de totes les causes penals obertes, la revisió de les
sentències penals condemnatòries que encara no siguin fermes i l'ús de tots els
instruments jurídics i polítics per a revertir aquelles resolucions que ja hagin
esdevingut fermes per tots aquells procediments derivats de fets que representen
l'exercici de la llibertat d'expressió i el dret de reunió concretat en la participació en
concentracions i manifestacions.
TERCER.- Exigir al Govern de l’Estat Espanyol, la derogació immediata de la llei
mordassa i la reformulació total del Codi Penal.»
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L’alcalde dona la paraula a la Sra. Llorens que fa una INTERVENCIÓ per exposar la
proposta. També fa una INTERVENCIÓ la Sra. Flores que dona lectura a l’esmena
presentada pel govern i que com s’ha exposat ha estat acceptada pel grup proposant.
Seguidament ES PRODUEIX DEBAT.
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova amb 18 vots a favor: ((JxR): Sres./Srs. Pellicer,
Vilella, Pallarès, Caelles, Cuerba, Caballero, Monseny; (ERC): Sres./Srs. Llauradó,
Recasens, Flores, Prats, Berasastegui, Subirats, (A): Sr. Rubio, Sra. Vázquez i (CUP): Sres.
Llorens, Fernàndez, Pàmies)), 6 abstencions: ((PSC-CP): Sres./Srs. Martín, Martínez,
Guaita, Marcos, Fort) i (regidor no adscrit: Sr. Meléndez)) i 2 vots en contra: (CS): Sra.
García, Sr. López.
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18. Proposta de declaració del GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA
D’UNITAT POPULAR (CUP) referent a un gran pacte antifeixista.
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.
"L’alarmant entrada del partit d’extrema dreta, VOX, al Parlament de Catalunya és una
terrible notícia per a la democràcia, la convivència i els drets humans. En aquest
sentit, Catalunya ha deixat de ser aliena al creixement del feixisme que es pateix
arreu d’Europa amb la conseqüent presència de discursos d’odi dins de les
institucions.
Estem parlant d’un partit polític que incompleix reiteradament, i pel cap baix, els
articles 2, 6, 7, 8, 9, 11, 15, 18, 22, 23 i 25 de la Declaració dels Drets Humans de les
Nacions Unides; i els articles 13 i 16 de la Constitució que diuen defensar. Un partit
que, en definitiva, fa del racisme, el masclisme, la xenofòbia i la LGTBIfòbia els seus
principals pilars ideològics.
El seu avanç i creixement s’ha convertit en una realitat que fa que els drets de la
majoria de la població es trobin sota amenaça. En aquest sentit, és vital que la resta
de partits democràtics es desmarquin de manera clara i contundent contra l’arribada
al Parlament d’un partit que alberga feixistes, neonazis i que enyora la dictadura
franquista.
No ens podem quedar en silenci per veure com les agressions feixistes augmenten
encara més. No ens podem quedar de braços creuats mentre el seu discurs d’odi
contagia la societat, com passa quan l’extrema dreta obté representació institucional.
En aquest sentit, és de vital importància deixar palès que la gran majoria de la
població de Catalunya representada per les formacions polítiques presents al
Parlament de Catalunya i que també són presents al Ple de l’Ajuntament de Reus,
rebutja VOX. Aquest rebuig ha de servir per plantar cara davant qualsevol intent
d’imposar les seves polítiques d’odi tan a la nostra ciutat com a la resta de Catalunya.
Malgrat que la moció que vam presentar el ple passat del dia 22 de gener en la
mateixa línia de lluita antifeixista no fos aprovada per unanimitat i que el govern s’hi
mostrés en contra, tornem a insistir que és molt necessària l’adopció d’un gran Pacte
antifeixista entre les diferents formacions polítiques democràtiques. Com a garantia de
drets civils, polítics i socials, és imprescindible que l’anomalia de VOX al Parlament
duri el mínim de temps possible i que a la vegada aturi el seu discurs d’odi tan als
carrers com a les institucions.
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Es per tot l’exposat anteriorment, 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, insti als diferents grups polítics amb representació
al Parlament de Catalunya a adoptar un Pacte antifeixista per tal de construir un clima
social i polític on cap actor utilitzi discursos d’odi, ni es quedi en silenci si altres ho fan,
ni doni visibilitat a Vox ni a cap forma de feixisme ni intolerància.»
L’alcalde dona la paraula a la Sra. Llorens que fa una INTERVENCIÓ per exposar la
proposta. També fa una INTERVENCIÓ la Sra. Flores que dona lectura a l’esmena
presentada pel govern i que com s’ha exposat ha estat acceptada pel grup proposant.
Seguidament ES PRODUEIX DEBAT.
Signat electrònicament
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Sotmesa la proposta a votació, s'aprova amb 23 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, Fort, i (CUP): Sres. Llorens, Fernàndez i
Pàmies) i 3 abstencions: ((CS): Sra. García, Sr. López i (regidor no adscrit: Sr. Meléndez))
MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
19. Moció del GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS DE REUS (CS) per a la
construcció d’un parc de cal·listènia.
“Desde el Grupo Municipal de Ciutadans apostamos por el deporte y estamos
convencidos de que, además de transmitir valores y ser una herramienta de cohesión
social, realizar deporte es una fuente de salud. Asimismo, estamos decididos en
mejorar la calidad deportiva de la ciudad, diversificando y reforzando los deportes
minoritarios. El principal objetivo de dicha moción es promover la práctica deportiva
como base de una buena salud.
La palabra calistenia proviene del griego “kallos” que significa belleza y “sthenos” que
significa fuerza. Suele referirse a los ejercicios que sólo utilizan la fuerza corporal sin
usar ningún tipo de material. En un principio se trató de una disciplina que se usaba
como calentamiento previo a los ejercicios de alta intensidad, pero fue paulatinamente
ganando en importancia hasta ser mucho más que eso.
El “Street Workout” es una práctica deportiva que nació en Estados Unidos,
concretamente en el barrio neoyorquino de Brooklyn, y que está en alza en España.
Cada vez más cuenta en nuestro país con un mayor número de aficionados,
llegándose a crear una Asociación Española de Calistenia. Se trata de un deporte cuya
aceptación va en aumento especialmente entre los jóvenes, aunque lo practican
personas de todas las edades, que buscan a través del deporte mantener una vida
sana y saludable. Se basa en la práctica de ejercicios de calistenia desarrollados en
barras de metal.
Son muchos los ayuntamientos de nuestro país que van creando instalaciones en
espacios públicos, especialmente en parques, y que permiten la práctica gratuita de
esta disciplina que muchos consideran como la base de un modo de vida activo y
saludable. En nuestro entorno ya hay municipios como Tarragona, Cambrils, Salou, El
Morell, Torredembarra, etc. que cuentan con este tipo de instalaciones al aire libre y
por tanto es una anomalía que la ciudad de Reus no disponga de tal equipamiento.
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La calistenia es un sistema de ejercicios físicos con el propio peso corporal; en el
sistema el interés está en los movimientos de grupos musculares más que en la
potencia y el esfuerzo. Gracias a su énfasis en los movimientos musculares, ayuda a
mejorar la postura corporal, reforzando las articulaciones, siendo por tanto un método
eficaz para prevenir lesiones y futuras dolencias físicas.
Con esta modalidad deportiva se consigue una mejora de la musculatura, la agilidad,
la fuerza física y la flexibilidad.
Además, se trata de un deporte que puede practicar cualquier persona,
independientemente de su forma física o edad, puesto que los ejercicios se adaptan
en intensidad y dificultad a las capacidades de cada individuo.
Signat electrònicament
Josep Maria Sabate Vidal
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El virus que causa la COVID-19 se contagia de forma primaria de persona a persona
entre aquellos que están en contacto cercano. El virus se trasmite a través de gotitas
respiratorias que se liberan en el aire al hablar, toser, respirar, o estornudar. En
algunas situaciones, especialmente en lugares cerrados con poca ventilación, el virus
que causa la COVID-19 puede propagarse cuando una persona está expuesta a
pequeñas gotitas o aerosoles que permanecen en el aire durante varios minutos u
horas.
La calistenia es un deporte que se realiza en el exterior por lo que el aire fresco se
está moviendo constantemente, y dispersa estas gotitas. Estar al aire libre también
ofrece otros beneficios. Estimula el estado de ánimo, ayuda contra el estrés y la luz
del sol favorece la producción de vitamina D en nuestro organismo.
La construcción de un recinto específico para practicar esta modalidad deportiva en
Reus ayudaría a mejorar la salud de la ciudad, fomentando los hábitos de vida
saludables. En conclusión, se trata de un deporte apto para todos, gratuito e inclusivo,
por lo que creemos que es perfecto para implementar en nuestra ciudad.
Estos recintos sólo requieren de estructuras principalmente metálicas, conectando
tubos de metal en forma vertical u horizontal, formando ángulos de 90º entre ellos
para crear la base que los mantiene en pie, así como de un suelo de caucho que
absorba los saltos o posibles caídas. Los Parques de Calistenia pueden tener diferentes
formas, tamaños y secciones, las cuales ayudan a la realización de diferentes tipos de
ejercicios, además de tener la posibilidad de disponer de estructuras adaptadas a
personas con movilidad reducida o que requieran de silla de ruedas. Son recintos que
adaptan su construcción al entorno, siendo estructuras que permiten amplia
flexibilidad en su concepción y no requieren de una infraestructura de alto coste.
Valoraríamos positivamente que el equipo de gobierno estudiase la construcción de
dicho equipamiento en la ciudad, ya que respondería a la promoción del deporte y de
un ocio alternativo para los jóvenes de Reus.
Por todo lo anterior, el Grupo Municipal de Ciudadanos de Reus propone adoptar los
siguientes
ACUERDOS:
Primero. Que el Ayuntamiento de Reus estudie la viabilidad de construir un recinto o
parque de calistenia lo más completo posible y con suelo de caucho, accesible para
personas con movilidad reducida y que sirva para potenciar esta disciplina deportiva
en nuestra ciudad.
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Segundo. Que, en caso de ser aprobado el proyecto, sea notificada esta resolución al
Consejo Municipal de Deportes y a la Federación Española de Street Workout y
Calistenia (FESWC).
Tercero. Que, en caso de ser aprobado el proyecto, se realicen acciones de
comunicación con el objetivo de aumentar el conocimiento de este deporte en nuestra
ciudad, especialmente entre los más jóvenes, utilizando medios propios: redes
sociales municipales, notas de prensa, difusión a través del Consejo Municipal de
Deportes, web municipal, etc.»
El Sr. López fa una INTERVENCIÓ per exposar la Moció i ES PRODUEIX DEBAT.
Signat electrònicament
Josep Maria Sabate Vidal
15/03/2021

Sotmesa la proposta a votació, es rebutjada amb 8 vots a favor: ((PSC-CP): Sres./Srs.
Martín, Martínez, Guaita, Marcos, Fort, (CS): Sra. García i Sr. López i (regidor no adscrit:
Sr. Meléndez)), 15 vots en contra: ((JxR): Sres./Srs. Pellicer, Vilella, Pallarès, Caelles,
Cuerba, Caballero, Monseny; (ERC): Sres./Srs. Llauradó, Recasens, Flores, Prats,
Berasastegui, Subirats i (A): Sr. Rubio i Sra. Vázquez) i 3 abstencions: (CUP): Sres.
Llorens, Fernàndez, Pàmies.
20. Precs i preguntes.
Prec que formula el Sr. Fort del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS
SOCIALISTES DE CATALUNYA – CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP) en
relació amb l’Oficina Municipal d’Habitatge.
"La crisi generada per la pandèmia de la Covid 19 ha provocat que moltes famílies
hagin vist augmentada la seva vulnerabilitat i que necessitin un acompanyament de
l’administració per resoldre els seus problemes en matèria d’habitatge.
Cal que l’Ajuntament prengui mesures per millorar l’atenció a la ciutadania en aquest
àmbit. L’oficina municipal d’habitatge fa un any que està tancada al públic i per tant,
resulta molt complicada l’atenció presencial i personalitzada, tant pels usuaris, que no
disposen d’un espai de referència on dirigir-se, com pels treballadors i treballadores
d’aquesta oficina, que no poden treballar en òptimes condicions.
Per tot això, el grup municipal socialista formula el següent PREC:
•

Que l’Ajuntament determini un espai de referència per a l’Oficina Municipal
d’Habitatge, que reuneixi les condicions de seguretat necessàries que permetin
la seva obertura al públic de forma fixa. Això ha de permetre que els
treballadors i treballadores puguin desenvolupar la seva feina en condicions i la
ciutadania pugui rebre una adequada atenció."

Per part de la Sra. Pallarès ES DONA RESPOSTA al prec.
Prec que formula el Sr. Fort del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS
SOCIALISTES DE CATALUNYA – CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP) en
relació amb la ventilació de les aules i equipaments municipals.
"Atesa l’evidència que la Covid19 es contagia per l’aire i que la situació esdevé més
perillosa si no hi ha una ventilació correcta als espais tancats, resulta del tot necessari
utilitzar la màxima protecció possible. I obliga a adoptar mesures concretes, més enllà
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de l’obertura de finestres, tenint en compte que estem a l’hivern i la temperatura és
molt baixa.
Extrapolant les necessitats de renovació de l’aire als equipaments municipals, en tant
que són espais molt concorreguts, i a les escoles i tenint en compte la dimensió i
l’ocupació de les aules (amb sobreratios en molts dels casos), cal una renovació
intensa de l’aire. Els experts parlen de 15 vegades per hora.
El RITE (Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques als Edificis), també conegut com a Real
Decret1027/2007, és la normativa que té per objectiu establir exigències d’eficiència
energètica i seguretat que han de complir les instal·lacions tèrmiques als edificis.
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La ventilació mecànica controlada es l’opció principal segons el RITE per garantir la
qualitat de l’aire a l’interior dels edificis. La millor solució a l’hora de garantir la
renovació d’aire necessària en cada moment així com el màxim confort i estalvi
energètic.
La ventilació mecànica ofereix molt avantatges: és independent de les variacions
atmosfèriques; és econòmica, tenint en compte la seva rendibilitat tèrmica; ventila
permanentment i amb els cabals que es determinin; fa una expulsió controlada de
l’aire viciat, i és fàcil de muntar i d’inspeccionar.
Per tot això, el grup municipal socialista formula el següent PREC:
•

Que l’Ajuntament demani a la Generalitat un estudi per conèixer les necessitats
de renovació d’aire de totes les escoles de Catalunya i, implementar en cas que
sigui necessari, sistemes de ventilació mecànica als centres educatius, segons
normativa vigent.

•

Que es faci el mateix en relació als equipaments municipals."

Per part del Sr. Recasens ES DONA RESPOSTA al prec.
Prec que formula el Sr. Fort del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS
SOCIALISTES DE CATALUNYA – CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP) en
relació amb l’Oficina Tècnica Empresarial (OTE).
"L’Ajuntament de Reus disposa de L’Oficina Tècnica Empresarial (OTE), que ofereix a la
ciutadania els serveis municipals inclosos dins de l’Àmbit de Serveis Territorials
(Arquitectura i Urbanisme, Via Pública i Medi Ambient) que no requereixen
d’intervenció tècnica (informació, tramitació i gestió). S’hi pot presentar una
comunicació prèvia o llicència per exercir una activitat, demanar permís d’obres,
sol·licitar un certificat d'idoneïtat d'emplaçament per poder exercir una activitat, etc.
De l’informe de l’interventor sobre la gestió de les autoliquidacions de l’impost sobre
construccions, instal·lacions i obres (ICIO) i les liquidacions de la taxa per a la
prestació de serveis durant l’exercici 2018, tractat en la darrera comissió informativa
es desprenen una sèrie de disfuncions en el funcionament d’aquesta oficina que
l’Ajuntament hauria de corregir. Poc control en la fiscalització de les devolucions per
manca de mitjans materials i de personal; disfuncions relatives a la congruència de
tramitació dels expedients; gestió administrativa manual dels expedients; manca de
comunicació entre els diferents agents que intervenen en el procés de gestió, etc.
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L’interventor també exposa una sèrie de recomanacions per a un millor el
funcionament de l’oficina.
Per això, el grup municipal del PSC formula el següent PREC:
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•

Que el govern apliqui amb urgència totes les recomanacions de l’interventor
establertes a l’informe sobre la gestió de les autoliquidacions de l’impost sobre
construccions, instal·lacions i obres (ICIO) i les liquidacions de la taxa per a la
prestació de serveis durant l’exercici 2018 a fi de minimitzar les disfuncions
detectades per aconseguir un funcionament més eficient i eficaç i oferir un bon
servei a la ciutadania.

•

Que l’Ajuntament elabori una carta de serveis per tal que la ciutadania conegui
tots els tràmits que pot realitzar a l’OTE i quins són els seus drets i deures a
l’hora de realitzar una activitat a la ciutat relacionada amb l’arquitectura i
urbanisme, via pública i medi ambient.»

Per part de la Sra. Caballero ES DONA RESPOSTA al prec.
Prec que presenta el regidor no adscrit, Sr. Meléndez, referent a mesures
urgents i extraordinàries de revisió de zones blaves d’estacionament a Reus.
"Que amb les circumstàncies excepcionals en les que ens trobem, on el comerç de la
ciutat de Reus tremola i moltes famílies tenen seriosos problemes per subsistir, fer
front al lloguer, hipoteca, llum, aigua, impostos i altres despeses bàsiques, l
´estacionament a la via pública és l´únic recurs del qual disposen milers de famílies a
la ciutat.
Que les previsions econòmiques i d´empreses són incertes i podien agreujar la situació
de les economies més vulnerables.
És per això, que unes mesures urgents i extraordinàries en referència a facilitar
l'estacionament a les zones públiques de la ciutat, en concret a les zones blaves, per
fomentar la recuperació del comerç i donar ¨un cop dema¨ per sortir d´aquesta crisi
sense precedents que milers de persones de la ciutat estan patint o tenen d'incertesa
de quedar-se a l´atur o haver de tancar el seu negoci.
Que les administracions públiques, i en el nostre context, aquest Ajuntament, té l
´obligació de promoure i establir polítiques que fomentin l´economia, però també, que
de manera efectiva, recolzi a les persones i comerços, perquè al seu dia a dia no
pateixen encara més la carrega econòmica impositiva de les administracions.
PRESENTA EL/LA SEGÜENT ESMENA, PREC O PREGUNTA
•

Que per part d´aquest Ajuntament, es reconsideri l´eliminació d´algunes àrees
de Zona Blava de les que es pugui prescindir.

•

Que per part de la regidoria Urbanisme i Mobilitat i resta d'ens municipals
implicats, s'iniciï un estudi per establir un sistema de descompte o bonificació
pels residents a la ciutat de Reus, que es veuen obligats a abonar de manera
constant a les zones d'aparcament regulat de pagament, i que pot ser l
´equivalent a l'import que abonen anualment per l´impost de circulació
municipal, com ocorre a la localitat veïna de Salou, o amb un descompte fixo,
com fan a la localitat de Cambrils.
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•

Que amb l’objectiu del foment del comerç de la ciutat, estudiar la possibilitat d
´una bonificació temporal a les persones que realitzin les seves compres als
comerços de Reus, utilitzant el mateix sistema d'atracció de clients que les
zones de grans centres comercials, oferint un aparcament ràpid i just.»

Per part de la Sra. Berasategui ES DONA RESPOSTA al prec.
I, sense més assumptes a tractar s'aixeca la sessió de la qual, com a secretari en
funcions, estenc aquesta acta, amb el vistiplau del Molt Il·lustre Sr. Alcalde.
El

secretari

en

funcions
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