ESBORRANY ACTA DE LA Ple Municipal
Núm: 4/2021
Caràcter: Ordinària
Data: 19/03/2021
Horari: 10:05 h - 15:28h
Lloc: telemàtica
Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
16/04/2021

Hi assisteixen:
Carles Pellicer Punyed, alcalde-president
Marina Berasategui Canals
Maria Luz Caballero Gabás
Montserrat Caelles Bertran
Josep Cuerba Domènech
Edgar Fernández Blázquez
Montserrat Flores Juanpere
Hector Fort Robert
Ángeles Débora García Cámara
Sandra Guaita Esteruelas
Ricardo López Vázquez
Noemí Llauradó Sans
Marta Llorens Pérez
Daniel Marcos Cruz
Andreu Martín Martínez
Ana Isabel Martínez Serrano
Raúl Meléndez Marfil
Hipòlit Monseny Gavaldà
Maria Teresa Pallarès Piqué
Mònica Pàmies Flores
Maria del Carmen Pozuelo Blanco
Carles Prats Alonso
Daniel Recasens Salvador
Daniel Rubio Angosto
Òscar Subirats Torrebadell
Dolors del Mar Vázquez Pérez
Montserrat Vilella Cuadrada
Assisteixen també:
Jaume Renyer Alimbau, secretari general
Baldomero Rovira López, interventor general
Josep Maria Sabaté Vidal, vicesecretari
ORDRE DEL DIA
1. Ratificació de la concurrència de circumstancies i necessitat de celebrar de forma
telemàtica aquesta sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Reus.
2. Aprovació de l’acta del Ple de la sessió del 19 de febrer de 2021.
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3. Informació de l’Alcaldia.
MOCIONS DE L'ALCALDIA
4. Alcaldia. Nomenament de membres i representants en distints òrgans, organismes
i entitats.
SERVEIS D'HISENDA I SERVEIS GENERALS
5. Assessoria Jurídica. Modificació puntual de la carta de serveis del «Servei
d'Escoles Bressol Municipals»
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6. Assessoria Jurídica. Conveni de col·laboració per la promoció turística de les
comarques tarragonines com a destí turístic i en especial de l'aeroport de Reus per al
període 2021-2024.
7. Recursos Humans. Modificació del Catàleg de llocs de treball del personal de
l'Ajuntament de Reus.
SERVEIS DE TERRITORI I URBANISME
8. Patrimoni del Sòl. Cessió gratuïta a la Generalitat de Catalunya del solar de
propietat municipal, situat al Cr. Mas Carpa, núm. 4 i Cr. Mas Tallapedra, núm. 3V, de
2.326,55 m2 de superfície.
PROPOSTES DELS GRUPS MUNICIPALS
9. Proposta de declaració del GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS DE REUS (CS)
per reclamar que les entitats locals disposin d’un mínim del 10% dels Fons de
Recuperació procedents de la Unió Europea.
MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
10. Moció del GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS DE REUS (CS) per l’actualització
dels polígons de Reus.
11. Moció
del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE
CATALUNYA – CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP) per a impulsar un Pla de
transformació del Barri Mare Molas.
12. Moció
del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE
CATALUNYA – CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP) referent a l’habilitació
d’una Àrea per autocaravanes a la ciutat.
13. Moció del GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR
(CUP) referent a la Festa Major de Sant Pere 2021.
14. Moció del GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR
(CUP)
referent a la suspensió de llicències per implementació o ampliació
d’instal·lacions de producció d’energia a partir de fonts renovables fins al disseny d’un
Pla consensuat i respectuós amb el territori.
15. Precs i preguntes.
Assumptes sobrevinguts, si s'escau.
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
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Les intervencions orals realitzades en aquesta sessió per l’alcalde, regidors
i, en el seu cas, el secretari i l’interventor als diferents punts de l’ordre del
dia assenyalats a l’acta amb "ES PRODUEIX DEBAT" o "INTERVENCIÓ
DE........" o " ES DONA RESPOSTA" estan contingudes en suport digital àudio
autenticat, amb la incorporació de la signatura d’aquesta Secretaria
General. Una vegada aprovat l’esborrany de l’acta d’aquesta sessió, les
esmentades intervencions orals quedaran incorporades automàticament a
l’acta, formant part, d’una manera intrínseca i indissoluble, de l’esmentat
document administratiu, d'acord amb els articles 26, 36, 70.2, 71 i 80.2 de la
Llei 39/2015 d'1 d'octubre sobre procediment administratiu comú de les
administracions públiques, articles 17 i 18 de la Llei 40/2015 d'1 d'octubre
de règim jurídic del sector públic, i l'article 118 del Reglament Orgànic
Municipal
Oberta la sessió per la presidència, es comproven per part de la Secretaria General els
requisits tècnics legals per a la vàlida constitució telemàtica del Ple i es passen a
tractar els temes següents:
1. Ratificació de la concurrència de circumstàncies 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.
Demana la paraula i fa una INTERVENCIÓ el Sr. Fernández per exposar la posició del
grup municipal de la CUP. Seguidament es produeix la INTERVENCIÓ de l’alcalde.
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per assentiment de tots els grups municipals
menys del grup municipal de la CUP que s’absté.
2. Aprovació de l’acta del Ple de la sessió del 19 de febrer de 2021.
El Sr. Pellicer pregunta si hi ha alguna observació a l’Acta que s’han d’aprovar. No es
formula cap observació per part dels membres de la corporació i l’Acta del Ple de la
sessió del 19 de febrer de 2021 s’aprova 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.
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Sobre la situació de la pandèmia a la ciutat el Sr. Pellicer informa que ens trobem amb
un risc de rebrot de 126 punts, segons la darrera dada registrada. També fa una crida
especial als reusencs i les reusenques per a què segueixin la normativa i
recomanacions de les autoritats sanitàries.
L'alcalde informa que l'Ajuntament està pendent de les indicacions de la Generalitat
respecte a la logística que sigui necessària per a la distribució de la vacuna a la ciutat.
Amb l'esperança de què la situació millori amb la vacuna, l'Ajuntament està posant tot
el seu esforç per poder tornar a la normalitat i, per aquest motiu, també agraeix a tots
els grups municipals la seva implicació, interés i suport per sortir tots plegats
d'aquesta situació tan complicada.
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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:

•

Cimera del Pla de Reactivació Econòmica i Social de Reus, amb els regidors
implicats i els agents socials.

•

Visita a les reformes de la deixalleria al Polígon AgroReus.

•

Recepció institucional de la nova Junta de la Jove Cambra Internacional de Reus.

•

Reunió amb l’alcalde de Tarragona, Sr. Pau Ricomà i els regidors d’urbanisme
d’ambdues ciutats, per parlar del Tram-Camp a Tarragona.

•

Assistència a la presentació del llibre "Pere Anguera, deu anys en el record" al
Centre de Lectura.

•

Jornada tècnica sobre la planificació estratègica a les polítiques públiques a Fira
Reus.

•

Visita institucional de l'Honorable Sr. Bernat Solé, conseller d'Acció Exterior,
Relacions Institucionals i Transparència en la què s'ha proposat i acceptat, que
Reus organitzi un Forum de Tranparència.

•

Inauguració de l'Exposició "55 urnes per la llibertat" a Cal Massó.

•

Acte institucional del Dia Internacional de la Dona al Saló de Plens.

•

Reunió amb el subdelegat del Govern, Sr. Joan Sabaté a Tarragona.

•

Comissió d'Infraestructures Govern-PSC, on es va acordar la redacció del
projecte i posterior construcció d'un pas soterrat que garanteixi l'accessibilitat a
la futura estació de trens Bellisens, als dos costats de la via.

•

Presentació del nou projecte global de futbol de la ciutat, amb el suport de la
Fundació Futbol Base, el Club de Futbol Reddis, la Plataforma Reus 1909, així
com l’equip Reus Genuine. L’objectiu és reconstruir i refundar el futbol de Reus,
tornar a tenir un equip de futbol de referència amb la vista posada en la Tercera
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Divisió, fent ús del Camp d’Esports Municipal la temporada 21-22, i també
desenvolupar un projecte específic de futbol femení.
L’alcalde informa, a continuació, que la Junta de Portaveus ha donat suport a dos
Mocions:
La primera Moció a la què la Junta de Portaveus ha donat suport, amb el vot favorable
dels grups municipals de JXReus, ERC i CUP, l’abstenció d’ ARA Reus i el vot en contra
de PSC i CS, és la que es reprodueix seguidament:
DECLARACIÓ DE SUPORT A L’AMNISTIA
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"L'històric conflicte polític entre Catalunya i l'Estat Espanyol s'aguditzà després de la
sentència del Tribunal Constitucional que va anul·lar la proposta de nou pacte
estatutari, l’any 2010, enèsim intent de trobar un encaix a les aspiracions
d'autogovern catalanes per part dels actors polítics, socials, econòmics i culturals de
Catalunya.
Davant aquesta situació de conflicte entre les institucions de l'Estat i de la Generalitat,
la societat catalana, a través de llurs legítims representants, optà per reivindicar
l'exercici ple dels drets i llibertats fonamentals amb l'objectiu de decidir, de nou
democràticament, el seu futur polític. Obstruïda la via del referèndum pactat o de la
consulta no referendaria i ateses les limitacions de l'expressió política del 9-N, de les
eleccions de 27 de setembre de 2015 en resultà una majoria favorable a iniciar un
procés democràtic que culminés amb la independència de Catalunya, en el cas que
així ho decidís la ciutadania amb el seu vot.
La resposta de les institucions de l'Estat fou la insistència en un procés de
judicialització que, de forma creixent des de 2013, ha comportat penes de presó, exili,
multes i inhabilitacions. Lluny d’acabar-se, aquesta repressió s’incrementa, ja que són
moltes encara les persones pendents d’alguna resolució judicial. A desembre del 2020
hi ha més de 2.800 persones que han estat o segueixen encausades per la participació
a actes relacionats amb la consulta del 9 de novembre, el referèndum de l'1 d'octubre
de 2017 i les diverses mobilitzacions i protestes ciutadanes a favor del dret a
l'autodeterminació i en contra de la repressió del poble català. També s’han obert més
de 600 contenciosos administratius contra els ajuntaments catalans i electes locals
per temes relacionats amb la independència de Catalunya. Es tracta de procediments
vinculats d'alguna manera a la presa de decisions per permetre l'exercici del dret a
l'autodeterminació o a l'expressió de les idees que s'hi troben vinculades.
En els procediments judicials que s’han dut o s’estan duent a terme contra aquestes
persones s’estan produint tota mena de vulneracions de drets: fragmentació de la
causa, manca d'imparcialitat de jutges i poders públics espanyols, vulneració de
garanties processals i de la presumpció d’innocència, presó preventiva injustificada,
etc.
La definitiva denegació de l’extradició de Lluís Puig per part del Tribunal d’Apel·lació
de Brussel·les basada en la manca de competència del Tribunal Suprem (el que suposa
infracció del dret al jutge predeterminat per la llei) vicia de nul·litat la sentència
dictada, juntament amb les vulneracions flagrants contingudes a la resolució del Grup
de Treball de Nacions Unides sobre Detencions Arbitràries, el què hauria de suposar
l’alliberament immediat de les persones empresonades.
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Aquestes mateixes qüestions varen ser ja plantejades al seu dia i desestimades
davant del Tribunal Suprem (impedint que pogués celebrar-se un judici just), i
actualment presentades davant el Tribunal Constitucional, pendents de resolució. Però
serà el TEDH, el Tribunal Europeu de Drets Humans qui tindrà l’última paraula.
Tot això fa evident que la solució a la repressió no vindrà del sistema judicial espanyol.
Es tracta d’un conflicte polític i la solució també ho haurà de ser; per això l’única
solució global és una Llei d’Amnistia, que depèn del poder legislatiu i per tant és una
qüestió de voluntat política.
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L’amnistia és un concepte jurídic reconegut a nivell internacional, aplicat a centenars
de països i per a situacions d’excepcionalitat política com la que estem vivint.
L'amnistia ha de tenir com a àmbit objectiu tot els actes d'intencionalitat política
tipificats com a delictes o com a conductes punibles administrativament. S'entendrà
per intencionalitat política qualsevol fet vinculat a la preparació, organització,
convocatòria, finançament, afavoriment, promoció, execució i celebració tant del
Procés participatiu sobre el futur polític de Catalunya de 9 de novembre de 2014 com
del referèndum d'autodeterminació d'1 d'octubre de 2017, així com els actes de
protesta a la via pública que, amb la finalitat de defensar les consultes esmentades o
de criticar l'actuació de les autoritat governamentals o jurisdiccionals, haguessin estat
perseguits penalment o administrativa des de la data de celebració de l'esmentat
referèndum.
Així mateix, totes les manifestacions, expressions i simbologia a favor del dret
d’autodeterminació, la República Catalana o la independència i el suport i
visualització, en tots els àmbits, a la llibertat dels presos polítics. O sigui, totes les
accions que quedin emmarcades en el dret d’expressió, llibertat de pensament polític i
llibertat de reunió i d’associació.
L’amnistia és imprescindible per poder avançar en la resolució del conflicte polític.
Amb líders socials, polítics i altra ciutadania condemnada, investigada i represaliada
judicialment no és possible un diàleg democràtic en igualtat de condicions entre totes
les parts. Per això l’amnistia, i el reconeixement de l’autodeterminació, és la via per
garantir la vida democràtica que ens permeti avançar.
Per aquests motius, els grups municipals signants proposen a la Junta de Portaveus de
l’Ajuntament de Reus l’adopció dels següents acords:
1. Declarar que el lliure exercici dels drets polítics no pot tenir com a resposta la via de
la justícia penal. La llibertat d'expressió, de reunió i manifestació, de participació
política per mitjà de l'elecció de representants o per l'expressió directa d'una decisió,
constitueixen mecanismes bàsics i essencials d'una societat democràtica.
2. Reclamar l'aprovació per part de les Corts espanyoles d'una Llei d'Amnistia que,
sense renunciar a l'exercici dels drets vulnerats, inclòs el dret d'autodeterminació,
comporti l'extinció de qualsevol tipus de responsabilitat penal i administrativa, inclosa
la del Tribunal de Comptes, per tots els actes i expressió d’unes idees, sentiments o
símbols amb intencionalitat política vinculats a la lluita democràtica per
l'autodeterminació de Catalunya, qualsevol que fos el seu resultat, tipificats com a
delictes o com a conductes determinants de responsabilitat administrativa realitzats
des de l'1 de gener de 2013 i fins el moment de l'entrada en vigor de la Llei
d'Amnistia, qualsevol que sigui llur denominació i contingut. Per a la seva plena
efectivitat, aquesta amnistia haurà d'anar acompanyada d'una solució efectiva al
conflicte polític amb l'Estat espanyol que inclogui el reconeixement del dret
d'autodeterminació de Catalunya.
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3. Demanar la immediata posada en llibertat de les preses i presos polítics, així com
que es reparin els danys causats a les persones represaliades, a les seves famílies i als
col·lectius dels quals formen part, i s’hauran de preveure mesures en relació a tots els
responsables de la repressió de drets fonamentals.
4. Fer una crida a la societat catalana i al teixit associatiu municipal a mobilitzar-se i
donar suport a una amnistia que permeti l'alliberament de les preses i presos polítics,
el retorn dels exiliats i la fi de totes les causes obertes per aquests motius, i encoratjar
a tots els agents cívics, polítics i socials a reivindicar aquesta proposta a través d'un
acord nacional per l'amnistia, l'autodeterminació i els drets civils i polítics.
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5. Comunicar aquest acord al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Parlament de
Catalunya, al Congrés dels Diputats, al Parlament Europeu i a l’Associació de Municipis
per la Independència."
El Sr. Pellicer informa que la segona Moció a la què la Junta de Portaveus ha donat
suport, amb el vot favorable dels grups municipals de JXReus, ERC, ARA Reus, CUP i CS
i amb el vot en contra del grup muncipal PSC, és la que es reprodueix seguidament:
DECLARACIÓ A FAVOR DEL PLE RECONEIXEMENT DELS DRETS DE LES PERSONES
TRANS* I EN SUPORT D'UNA LLEI TRANS ESTATAL
"El fet trans* suposa una condició humana més i forma part de la seva diversitat. Però
les persones trans* han patit i encara pateixen violència estructural i discriminacions
quotidianes, que afecten tots els àmbits de la seva vida i impedeixen el
desenvolupament vital en plenitud: la patologització, la tutela dels seus cossos,
problemes per accedir al mercat laboral, continuar amb els estudis, gaudir de l'oci o
l'esport, optar a un habitatge digne o, simplement, viure lliures de violències i
agressions. En l'actual marc normatiu, les persones trans* estan permeses, però no
plenament incloses en la societat.
Malgrat els canvis en la societat, actualment les persones trans* són tractades encara
com un problema de salut mental i no com una manifestació més de la diversitat
humana. Històricament diagnosticades amb un Trastorn d’Identitat de Gènere i sense
solució legal, la llei espanyola 03/2007, encara vigent, va permetre el canvi de la
menció de sexe al Registre Civil, però imposant condicions com el requeriment d'un
diagnòstic psiquiàtric de disfòria de gènere o la necessitat de sotmetre's durant dos
anys a tractaments hormonals. Tot i l'avenç limitat que suposa, aquesta llei era ja
insuficient, perquè no incloïa cap mesura per reparar i reduir les greus discriminacions,
no reconeix les identitats no binàries, deixa fora menors i persones migrades i
perpetua la patologització. Fins i tot el Tribunal Constitucional, en sentència 99/2019,
ha reconegut que l'article 1 d'aquesta llei és inconstitucional.
Durant anys els col·lectius i entitats de persones trans* han reivindicat la necessitat, la
urgència, d'avançar legislativament per superar l'obsoleta i desfasada llei 03/2007,
garantir plenament la igualtat i els drets que avui no tenen reconeguts, i fer front al
deute històric de la nostra societat envers les persones trans*.
Gràcies a la seva lluita el govern espanyol es va comprometre a impulsar una Llei
Trans, així com una llei contra la Discriminació de les Persones LGTBI, tal com va
recollir l'acord de coalició entre PSOE i Podemos. Així, fa pocs dies es van donar a
conèixer els esborranys d'aquests dos projectes de llei, preparats des del Ministerio de
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Igualdad i fruit del treball i l'esforç especialment del col·lectiu trans* durant els darrers
anys.
El projecte de Llei Trans presentat, que estava previst que anés al Consell de Ministres
durant la primera quinzena de febrer, representa la superació de la llei 03/2007 i del
seu marc patologitzador. Amb l'aprovació d'aquesta llei, llargament reivindicada, les
persones podran decidir sobre els seus propis cossos i la seva pròpia vida sense
dependre de ningú, lliures de tuteles, ja que es basarà en la lliure manifestació i
només serà necessària l'autorització expressa de la persona interessada, sense haver
d'estar condicionat, en cap cas, a informes psiquiàtrics o l'obligació de sotmetre's a
cirurgies o tractaments hormonals de cap tipus.
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En els darrers mesos hem vist també, malauradament, com des de certs sectors s'ha
generat un rebuig frontal i violent a qualsevol avenç legislatiu per reconèixer els drets
i garantir la dignitat de les persones trans*. S'ha arribat, inclús, a qüestionar els
consensos existents, fins i tot la mateixa llei 03/2007. Entre les veus més reaccionàries
destaca la de la vicepresidenta primera del govern espanyol, la senyora Carmen
Calvo, que ha arribat a afirmar que aquesta proposta “posa en risc els criteris
d'identitat de la resta de 47 milions d'espanyols” (sic), mostrant la seva preocupació
per la possibilitat d'escollir el gènere “sense més que la seva voluntat o desig”. Unes
declaracions que contrasten amb la proposta de llei presentada pel mateix PSOE l'any
2017 (amb una ponència posterior al 2019), molt similar a la presentada recentment
pel Ministerio de Igualdad.
Aquest posicionament sorgeix ara, i s'afegeix al d'altres persones i col·lectius que
també neguen la identitat de les persones trans*, que rebutgen que les dones trans
siguin dones i els homes trans siguin homes. Postulats excloents i discursos d'odi
emparats per sectors d'ultradreta. Cal remarcar la violència exercida contra les dones
trans que, amb un discurs que recorda a la xenofòbia aplicada al gènere, són
culpabilitzades de ser origen del masclisme quan en són, sense cap dubte, víctimes.
Cal, en aquest punt, recordar els Principis de Yogyakarta de 2006, sobre l'aplicació de
la legislació internacional dels Drets Humans en relació a l'orientació sexual i la
identitat de gènere, presentats a les Nacions Unides en 2007 per la Comissió
Internacional de Juristes i el Servei Internacional per als Drets Humans, on s'insta als
estats a adoptar totes les mesures legislatives, administratives i de qualsevol índole
necessàries per respectar plenament i reconèixer legalment el dret de cada persona a
determinar la seva identitat de gènere i a viure la seva orientació sexual amb
respecte.
També cal fer esment a la Resolució 2048 de 2015, del Consell d'Europa, i a
l'Estratègia de la Comissió Europea presentada al mes de novembre de 2020 per
impulsar la igualtat del col·lectiu LGTBIQ, a més de l'informe de la Comissió Europea
publicat al juny del mateix any sobre els procediments legals de reconeixement de
gènere i el seu impacte en la vida de les persones trans* a la Unió Europea. Aquests
organismes conclouen que l'autodeterminació de gènere és essencial per millorar el
reconeixement de les persones trans*, i que els procediments basats únicament en
l'autodeterminació de gènere, sense tuteles mèdiques, judicials o administratives, per
efectuar el canvi en la documentació i reconèixer la identitat d'aquestes persones, són
els adequats per preservar la dignitat, el respecte a la vida personal i, en definitiva, el
respecte als Drets Humans.
A Catalunya el col·lectiu LGTBI, i les persones trans*, comptem des de fa anys amb la
llei 11/2014, del 10 d'octubre, per a garantir els drets de les lesbianes, gais, bisexuals,
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transgèneres i intersexuals, i per erradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. Una
llei impulsada per les entitats, que ha suposat un gran avenç per al reconeixement
dels drets del col·lectiu LGTBI a Catalunya. Aquesta llei posa èmfasi en la
despatologització de les identitats trans*, i posa en valor l'autodeterminació com a
eina que reconeix a les persones trans* com a subjectes de dret, principi que ha
adquirit rang de dret humà fonamental, que forma part dels estàndards europeus i que
és imprescindible per a abordar la discriminació i garantir la igualtat de les persones
trans. La recentment aprovada llei 19/2020, per a la Igualtat de Tracte i No
Discriminació, igualment estableix la tramitació d'una futura llei trans catalana,
basada en el dret a l'autodeterminació de gènere.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
16/04/2021

Aquestes lleis, com la d'altres comunitats autònomes que compten també amb
legislació LGTBI i/o específica trans*, tenen les limitacions pròpies de les competències
autonòmiques. Tot i que aquestes lleis permetin la modificació del camp del sexe o
gènere i el nom en els documents administratius dependents de l'administració
autonòmica, no permeten la rectificació en els documents estatals, molt especialment
el Document Nacional d'Identitat. Aquesta situació vulnera els drets de les persones
trans*, i genera desprotecció i discriminacions.
El mateix Tribunal Constitucional, al mes de juliol de 2019, va estimar la qüestió
d'inconstitucionalitat plantejada pel Tribunal Suprem respecte la llei 03/2007, i ho va
fer en un sentit favorable al dret de les persones trans* menors d'edat a veure
reconeguda legalment la seva identitat de gènere. En qualsevol cas, la decisió del
Constitucional posa de manifest, una vegada més, l'insuficient i obsolet marc legislatiu
espanyol pel que fa a la identitat de les persones trans*.
Disposar d'una Llei Trans que reconegui i garanteixi de manera integral i efectiva no és
només necessària, també és una urgència i una obligació que tenim com a societat de
drets. La realitat evidencia que, malgrat els avenços assolits en els darrers anys, la
discriminació estructural que pateixen les persones trans* en les seves vides, en
l'àmbit sanitari, l'educatiu o el laboral, entre d'altres, està lluny d'erradicar-se. En
aquest sentit, les propostes legislatives elaborades pel Ministerio de Igualdad amb la
participació dels col·lectius i entitats trans, suposa un bon punt de partida per reparar
el deute històric que té la societat amb les persones trans*, poder garantir plenament
els seus drets i aconseguir acabar amb les discriminacions.
Ha arribat el moment de considerar les persones trans* com a subjectes actius en la
formulació de polítiques i disposicions normatives a nivell estatal, que no patologitzin
ni tutelin els seus cossos ni les seves identitats a través de requeriments i
intervencions mèdiques i psiquiàtriques. Cal, igualment, que sigui reconeguda
socialment la diversitat en el gènere que superi el binarisme de gènere. Finalment,
també és urgent la implementació de mesures per aconseguir la plena igualtat social
de les persones trans*, també menors i persones migrades, particularment en els
àmbits laboral, de l'habitatge, educatiu, sanitari i de prevenció de les violències.
Per tot el que s'ha exposat, els grups signants a l'Ajuntament de Reus proposen els
següents
ACORDS:
PRIMER.- Donar suport a la tramitació i aprovació al Congreso de los Diputados d'una
llei estatal, després de la feina realitzada pel Ministerio de Igualdad i les entitats trans,
per a la igualtat plena de les persones trans, fonamentada en la despatologització i
reconeixement de les identitats trans*, en l'autodeterminació de la identitat i
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expressió de gènere i en l'abordatge integral de polítiques per intervenir en les
desigualtats estructurals que encara pateixen les persones trans.
SEGON.- Donar trasllat d'aquests acords a tots els grups del Congrés dels Diputats, al
Ministerio de Igualdad, a la Plataforma Trans Estatal, a l'Observatori contra
l'Homofòbia, les entitats membres del Consell Nacional LGTBI, la Xarxa de Municipis
LGTBI de Catalunya i a la Federació Estatal de Lesbianes, Gais, Trans i Bisexuals
(FELGTB).»
Seguidament l’alcalde dona la paraula als portaveus i ES PRODUEIX DEBAT.
MOCIONS DE L'ALCALDIA
Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
16/04/2021

4. Secretaria. Nomenament de membres i representants en distints òrgans,
organismes i entitats.
"Atès que per diferents acords plenaris s’han designat els membres en diferents
òrgans i organismes de l’Ajuntament i representants de l’Ajuntament en distintes
entitats.
Vista la proposta de la Regidoria delegada de Salut i Ciutadania de designació de
representants en el CONSELL MUNICIPAL DE LA GENT GRAN.
En conseqüència es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords:
PRIMER: Designar
complementari:

els

següents

representants

d’aquest

òrgan

municipal

CONSELL MUNICIPAL DE LA GENT GRAN


Un representat de cadascuna de les entitats de la ciutat legalment constituïdes i
inscrites al registre municipal d’entitats ciutadanes que desenvolupin activitats que
estiguin vinculades a les persones grans:

•

Sr. Santiago Juan Bono (titular) en substitució del Sr. Josep Andreu Marquès
Pascual i Sr. Josep Andreu Marqués Pasqual (suplent) del CASAL MUNICIPAL DE
LA GENT GRAN DEL DISTRICTE III DE REUS

•

Sra. Josefa Alonso Vallverdú (titular) en substitució del Sr. Salvador Domènech
Martínez i Sr. Fermín Gonzàlez Gregorio (suplent) del CASAL MUNICIPAL DE LA
GENT GRAN DEL DISTRICTE V DE REUS

•

Sra. Manel Domingo Roig (titular) en substitució de la Sra. Milagros Martín
Peláez i Sra. Milagros Martín Peláez (suplent) de L’ASSOCIACIÓ GENT GRAN
RIERA D'ARAGÓ

•

Sr. Agustí Dosaiguas Jové en substitució del Sr. Ramon Sánchez Mesa de
L’ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN DE REUS I EL BAIX CAMP PER UN BENESTAR
SOCIAL

•

Sra. Gregoria Martin Romero (titular) en substitució del Sr. Joan Veciana Borràs i
Sr. Joan Veciana Borràs (suplent) de la FUNDACIÓ SECOT DE REUS

•

Sra. Natàlia Peralta Figueroa (titular) en substitució de la Sra. Pilar Martínez
González de la FUNDACIÓ CATALUNYA- LA PEDRERA
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•

Sra. Elena Palomo Viejo (titular) en substitució de la Sra. Empar Pont Albert del
projecte ENCAIX

•

Sr. Josep M. Càmara Ocaña (titular) i Sr. Amador Martí Martí (suplent) del
CENTRE D’AMICS DE REUS
Sra. M. Isabel Miró Montoliu (titular) i Sr. Pere Cavallé Vallverdú (suplent) del
IUBILO URV

•

SEGON: Comunicar l’adopció d’aquests acords a les persones interessades, a la
Regidoria i a l’òrgan municipal corresponent."
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per assentiment.
Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
16/04/2021

SERVEIS D'HISENDA I SERVEIS GENERALS
5. Assessoria Jurídica. Modificació puntual de la carta de serveis del «Servei
d'Escoles Bressol Municipals».
"En data 15 de setembre de 2017, el Ple de la Corporació aprovà la carta de serveis
del «Servei d’Escoles Bressols Municipals» de l’Ajuntament de Reus, i que va ser
publicada al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona (BOPT), núm. 228, el dia 27 de
novembre del mateix any.
Atès que l’article 59 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a
la informació pública i bon govern, estableix que: «L'Administració pública ha de
garantir que els serveis de la seva competència es presten en unes condicions
mínimes i raonables de qualitat, i ha d'incloure cartes de servei en el marc regulador
dels serveis públics finalistes que gestiona directament.»
Vist el que disposa l’article 19.2 del Reglament de Participació Ciutadana de
l’Ajuntament de Reus, segons el qual: «L’Ajuntament ha d’elaborar les cartes de
serveis, com a mínim dels serveis bàsics, i han de ser revisades periòdicament per
adequar-les als canvis organitzatius i dels serveis que es puguin produir. A l’hora de
revisar els serveis, també es tindran en compte els resultats sobre el compliment dels
compromisos i la participació de la ciutadania a través dels seus suggeriments.»
Atès que en data 22 de gener de 2020, la regidora delegada de l’Àrea de Participació,
Bon Govern i Servies Generals va sol·licitar al Departament d’Educació l’emissió d’un
informe valoratiu de la necessitat o conveniència d’iniciar un procés de revisió de la
carta de servei del «Servei d’Escoles Bressols Municipals», d’acord amb el que
estableix el punt cinquè d’aquesta, el qual preveu la seva revisió periòdica, mínima,
cada dos anys.
Vist l’informe emès per la Cap de la regidoria d’Educació, de data 6 de març de 2021,
en el qual posa de manifest la necessitat de revisar el contingut de la carta de serveis
esmentada, a partir de l'anàlisi dels indicadors dels cursos 2017-2018; 2018-2019; i
dels indicadors i opinions rebudes del curs 2019-2020, proposant la modificació
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puntual dels apartats 1.2; 1.3; 1.5; 1.7; 1.8; 2.1; i 2.3 de la carta de serveis
esmentada.
Vista la proposta de modificació de la carta de serveis del «Servei d’Escoles Bressols
Municipals» que consta a l’expedient.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
16/04/2021

Atès que la carta de serveis té naturalesa reglamentària, d’acord amb el que estableix
l’article 19.3 del Reglament de Participació ciutadana, segons el qual: «Les cartes de
serveis es configuren com un instrument de millora qualitativa, tenen naturalesa
reglamentària i el seu contingut és vinculant i exigible per a l’Administració i per a les
persones usuàries, respectivament.»
Atès que el caràcter reglamentari de la carta de serveis l’assimila, per analogia, a la
mateixa naturalesa jurídica que tenen les ordenances i reglaments municipals.
Vist l’informe dels serveis jurídics municipals de data 8 de març de 2021, en el qual
s’informa favorablement, des de la vessant jurídica, la proposta de modificació
puntual de la citada carta de serveis.
Vista la proposta firmada pel regidor delegat competent en matèria d’educació i la
gerent-coordinadora de l’àmbit de Serveis a la Persona, on eleven i proposen que per
part de la regidoria delegada de participació, bon govern i serveis generals, en virtut
de les competències delegades per decret de l’Alcaldia número2019017983 de data
27 de novembre de 2019, s’impulsi l’aprovació de la modificació puntual de la Carta
de serveis del «Servei d’Escoles Bressols Municipals».
Vist els articles 49 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de
règim local (d’ara endavant, LBRL); l'article 178 del text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril (d’ara
endavant, TRLMRLC), i els articles 58 i 66 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals (d’ara endavant,
ROAS), que estableixen el procediment per a l'aprovació de les ordenances.
Vistos, així mateix, els articles 22.2 d) de la LBRL i 52.2.d) del TRLMRLC, i l’article 63
del ROAS, en virtut dels quals correspon al Ple de la Corporació, amb caràcter
indelegable, l'aprovació i modificació de les ordenances i reglaments i que, en aquest
cas, l’adopció d’aquest acord no requereix el vot favorable de la majoria absoluta,
d’acord amb el que disposa l’article 114 TRLMRLC i l’article 65.2 del ROAS.
Per tot l’exposat, i amb el previ dictamen de la Comissió Informativa de Serveis
d’Hisenda i de Serveis Generals, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels
següents acords:
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PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació puntual de la Carta de serveis del «Servei
d’Escoles Bressols Municipals», d’acord amb el següent:
Es proposa modificar el punt 1.2 de la carta, pel que fa al nom de la regidoria i del lloc
de treball responsable de la Carta de Serveis, d’acord amb el següent (destacat en
negreta):
«Ajuntament de Reus - Regidoria competent en matèria d’educació.»
(...)
«Cap de la regidoria competent en matèria d’educació».

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
16/04/2021

Es proposa modificar el primer paràgraf de l’apartat «serveis de participació i trobada
amb famílies del centre educatiu», relatiu al punt 1.3 de la carta, d’acord amb el
següent (destacat en negreta):
«Comptem amb diferents projectes per compartir els espais educatius amb tota
la família: tallers i xerrades, jornades de portes obertes, escola oberta en procés
d'adaptació i d'altres espais de trobada fora del centre educatiu per fomentar la
convivència; espectacles infantils, activitats a l’entorn de la castanyada
per oferir a les famílies un moment de benvinguda al curs.»
Es proposa modificar el primer paràgraf de l’apartat «Servei d’informació a les
famílies», relatiu al punt 1.3 de la carta i afegir el text destacat en negreta:
«Oferim reunions grupals, informes per escrit, entrevistes individuals al llarg del
curs, i informació diària a través de la cartellera (escrit i/o virtual). Les famílies
usuàries rebran la informació diària d’escola a través d’una plataforma
digital de comunicació»
Es proposa modificar el punt 1.5 in fine de la carta, relatiu a l’horari, d’acord amb el
següent (destacat en negreta):
«Horari de les EBM: de 7:45h a 17h.»
Es proposa modificar el punt 1.7 de la carta, relatiu a la «Normativa reguladora dels
serveis prestats», per tal de suprimir la referència al Decret 75/2007, de 27 de març i
el Decret 10/2012, de 31 de gener, ja que actualment són normes derogades i
incorporar, en el seu lloc, la referència al Decret 11/2021, de 16 de febrer, com a
norma vigent (destacat en negreta):
«Decret 11/2021, de 16 de febrer, de la programació de l'oferta
educativa i del procediment d'admissió en els centres del Servei
d'Educació de Catalunya.»
Es proposa modificar el segon i tercer paràgraf del punt 1.8 de la carta, relatiu a les
«tarifes de servei», d’acord amb el següent (destacat en negreta):
«Les Escoles Bressol Municipals tenen tarifació social: el preu del
servei escolar i l’àpat s’aplicarà en funció de la renda i el nombre de
membres de la unitat familiar a la qual pertany l’alumne.
Més informació a:
www.ebm.reus.cat.»

www.reus.cat/serveis/escola-bressol-0-3-anys

i
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Es proposa modificar l’apartat segon del punt 2.1 de la carta, relatiu als «compromisos
i indicadors», d’acord amb el següent (destacat en negreta):
«2. Informació en la reunió pedagògica del 1r. trimestre.»
Es proposa modificar la redacció del primer paràgraf l’apartat 7, relatiu a
«compromisos de gestió» del punt 2.1 de la carta, d’acord amb el següent text
(destacat en negreta):

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
16/04/2021

«7. Termini de resolució de la tarifació social. Si la família no ha
renunciat a la tarifació, la regidoria es compromet a determinar el
llindar tarifari amb anterioritat a la incorporació de l’alumne al curs,
sempre i quan la família ho autoritzi i la consulta telemàtica estigui
disponible, l’Ajuntament farà la consulta de les dades declarades per
la família mitjançant interoperabilitat. Com a mínim en el 90% dels
casos.»
Es proposa modificar el punt 2.3, d’acord amb el següent (destacat en negreta):
«Amb la finalitat de millorar de forma continuada la prestació del servei, la
Regidoria competent en matèria d’educació avaluarà els indicadors sobre
el grau d'assoliment dels compromisos fixats en aquesta carta i, en funció dels
resultats obtinguts, adoptarà les mesures correctores que en cada cas siguin
necessàries.
Així mateix, la Regidoria competent en matèria d’educació respondrà els
usuaris sobre les possibles queixes i/o suggeriments que siguin presentats pel
no compliment dels compromisos previstos en aquesta carta, tot informant de
la mesura alternativa que, si s'escau, sigui adoptada.»
SEGON.- Sotmetre l’expedient a informació pública pel termini de 30 dies, a comptar
des de la publicació del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província de
Tarragona, per tal que s'hi puguin formular les reclamacions o al·legacions que
s’estimin convenients. En cas que no es presenti cap al·legació en el termini indicat,
l’aprovació inicial esdevindrà definitiva.
TERCER.- Efectuar la refosa de la carta de serveis del «Servei d’Escoles Bressols
Municipals» i que entrarà en vigor amb els termes i el contingut de l’aprovació
definitiva d’aquesta modificació puntual."
Fa una INTERVENCIÓ la Sra. Flores per exposar el tema i ES PRODUEIX DEBAT.
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova amb 24 vots a favor: ((JxR): Sres./Srs. Pellicer,
Vilella, Pallarès, Caelles, Cuerba, Caballero, Monseny; (ERC): Sres./Srs. Llauradó,
Recasens, Flores, Prats, Berasastegui, Subirats, (A): Sr. Rubio, Sra. Vázquez, (PSC-CP):
Sres./Srs. Martín, Martínez, Guaita, Marcos, Pozuelo, Fort, (CS): Sra. García, Sr. López i
(regidor no adscrit: Sr. Meléndez)) i 3 abstencions: (CUP): Sres. Llorens, Fernàndez i
Pàmies.
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6. Assessoria Jurídica. Aprovació del conveni de col·laboració per la promoció
turística de les comarques tarragonines com a destí turístic i en especial de
l’Aeroport de Reus. Anys 2021-2024.
"El turisme és una activitat d’alt valor estratègic pel desenvolupament de l’economia
del territori i que associada a la competitivitat d’aquest sector es troben elements com
l’aeroport de Reus que garanteix l’accessibilitat d’una part important de la demanda.
El transport aeri, gràcies a la touroperació vinculada al xàrter i al creixement de
l’activitat de les companyies de baix cost, esdevé una de les fonts principals per a la
promoció i el desenvolupament turístic especialment en territoris que disposen
d’aeroports regionals que són els principals beneficiaris d’aquests vols.
Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
16/04/2021

Els municipis, d'acord amb l'article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases de
Règim local, són competents per a la promoció de les activitats que satisfacin les
necessitats de la comunitat i en especial la promoció de l'activitat turística d'interès i
àmbit local.
En data 5 d'octubre de 2011 es va constituir la Taula Estratègica de l'Aeroport de Reus
per la promoció d'aquesta infraestructura mitjançant el disseny de polítiques de
relacions públiques i comercials, actuant com un grup d'interès per promoure
l'operativa de vols a l'Aeroport de Reus, integrada per la Generalitat de Catalunya; la
Diputació de Tarragona; l'Ajuntament de Reus; l'Ajuntament de Tarragona;
l'Ajuntament de Salou; l'Ajuntament de Cambrils; l'Ajuntament de Vila-seca; la Cambra
de Comerç de Reus; la Cambra de Comerç de Tarragona i la Cambra de Comerç de
Valls i en la que també hi participen AENA-Reus, la subdelegació del Govern de l'Estat i
la Federació Empresarial d'Hosteleria i Turisme de Tarragona.
Les accions de màrqueting amb companyies aèries són un instrument idoni per a la
promoció econòmica, empresarial i turística de les comarques tarragonines, a tal
efecte s'elaborà un conveni plurianual entre les diferents administracions i entitats
que conformen part de la Taula Estratègica abans esmentada, per tal de fixar les
aportacions econòmiques a dur a terme per finançar aquestes accions.
En conseqüència, en data 4 d'octubre de 2013, la Junta de Govern de l'Ajuntament de
Reus aprovà el conveni de cooperació (amb la Generalitat de Catalunya, el Patronat de
Turisme de la Diputació de Tarragona, l'Ajuntament de Reus, l'Ajuntament de
Tarragona, l'Ajuntament de Vila-seca, l'Ajuntament de Salou, l'Ajuntament de Cambrils,
la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Reus, la Cambra Oficial de
Comerç, Indústria i Navegació de Tarragona i la Cambra Oficial de Comerç i Indústria
de Valls) per a la promoció econòmica, empresarial i turística de les comarques
tarragonines com a destí turístic i en especial de l'aeroport de Reus que es formalitzà
el dia 8 de novembre de 2013 amb una vigència fins el 31 de desembre de 2016.
Atès que el Ple de l’Ajuntament, en data 1 de desembre de 2017, aprova un segon
conveni amb la mateixa finalitat i amb els mateixos actors, per al període comprès
entre els anys 2017 i 2020, ambdós inclosos. El conveni, impulsat pel Patronat de
Turisme de la Diputació de Tarragona, establia per a l’Ajuntament de Reus una
contribució en l’acció comuna que es definia amb una aportació anual de l’Ajuntament
de Reus de 142.000 € i un compromís total de 568.000€ per les anualitats de 2017 al
2020.
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El conveni esmentat preveu na Comissió de Seguiment, les funcions de la qual són
assumides, segons el mateix conveni, per la Taula Estratègica per a la promoció de
l’aeroport.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
16/04/2021

L’esmentada Taula, en reunió de data 10 d’octubre de 2020, acordà, entre altres
punts, informar favorablement l’estat de comptes de 2019 que presenta un saldo de
despeses de 2.918.978,64 € i el corresponent al 2020 fins al mes de setembre que és
de 412.296,53 € amb el benentès que resta un trimestre per finalitzar l’any i pot haver
alguna variació en aquest exercici, i aprovar la liquidació del Conveni de cooperació
per a la promoció econòmica empresarial i turística de les comarques tarragonines i,
en especial, de l’Aeroport de Reus 2017 – 2020, amb l’advertiment que les dades que
s’hi presentaren i les quantitats corresponents a romanents eren dades encara
provisionals i que seria la Diputació de Tarragona qui enviaria les dades definitives a
les entitats que formen part del Conveni en el moment que correspongui.
Vist l'informe memòria de la gerent de l’Agència de promoció de ciutat «Reus
Promoció» (habilitada per emetre l’informe en virtut del decret número 2020000681
de la regidoria de promoció de ciutat de data 21 de gener de 2020) amb el vist i plau
del gerent de Serveis Generals de data 8 de març de 2021, pel qual s’informa
favorablement a la formalització del conveni per al període 2021-2024.
L’esmentat informe aprova la despesa corresponent a l’any 2021, per un import de
142.000 euros, amb càrrec a l’aplicació 21307-43315-461 del pressupost municipal de
despeses per a l’any 2021, sens perjudici del fet que aquest import es compensarà
amb càrrec als romanents derivats de la liquidació del conveni corresponent al període
2017-2020, que preveuen un romanent superior a la quantia que correspon aportar
per cada una de les parts durant la primera anualitat de vigència d’aquest nou
conveni.
Vist l’informe de l’Assessoria Jurídica de data 8 de març de 2021 de març.
Vist l'informe de fiscalització prèvia de la Intervenció municipal, de data 10 de març de
2021, d'acord amb l'article 13 del Reial Decret 424/2017, de 28 d'abril, pel que es
regula el règim jurídic del control intern a les entitats del sector públic local i les Bases
d'execució del pressupost d'aquesta Corporació.
Vist el que disposen els articles 47 i següents de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de
Règim jurídic del Sector Públic, els articles 108 i següents de la Llei 26/2010, del 3
d’agost, de règim jurídic de les Administracions públiques de Catalunya, els articles
150 i 191 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de
la llei municipal i del Règim local de Catalunya, així com l'article 303 i següents del
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels locals.
Vist el que disposa l'article 174 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals en relació als
compromisos de despesa de caràcter plurianual, del qual en resulta que l'òrgan
competent per a l'aprovació de l'esmentat conveni és el Ple de la Corporació, si bé
aquesta competència és delegable.
Vist l’acord del Ple de data 3 de juliol de 2019, pel qual delegà en la Junta de Govern
local totes les competències de caràcter delegable.
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Vistes les valoracions sobre l’òrgan competent indicades en l’informe de l’assessoria
jurídica, que coincideixen amb l’informe de la intervenció municipal, en el sentit que la
competència per aprovar el conveni correspon a la Junta de Govern local, per
delegació del Ple, previ dictamen de la Comissió informativa competent, és a dir, la
Comissió Informativa de Serveis d’Hisenda i de Serveis Generals.
Considerant que el Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona ha demanat als
ens signants del conveni la màxima celeritat en la tramitació del conveni,i no demorar
la seva aprovació més enllà del dia 19 de març de 2021.
Atès que no està prevista els propers dies, i de forma prèvia a la data indicada al
paràgraf anterior, una reunió de la Junta de Govern local, posterior a la Comissió
informativa esmentada.
Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
16/04/2021

Considerant, doncs, que resulta acreditada la urgència en l’aprovació i formalització de
l’esmentat conveni, per la qual cosa resta justificada l’avocació per part de l’òrgan
plenari, de la competència delegada en la Junta de Govern local per aprovar
l’esmentat conveni,
En conseqüència es proposa l'adopció dels acords següents:
PRIMER: Avocar la competència prèviament delegada en la Junta de Govern local per
adoptar els acords que seguidament es relacionen.
SEGON: Aprovar el conveni de cooperació per a la promoció econòmica, empresarial i
turística de les comarques tarragonines com a destí turístic i en especial de l’aeroport
de Reus entre l’Organisme autònom Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona,
l’Agència Catalana de Turisme, l’empresa pública Aeroports Públics de Catalunya, SLU,
l’Ajuntament de Tarragona, l’Ajuntament de Vila-seca, l’Ajuntament de Salou,
l’Ajuntament de Cambrils, la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Reus,
la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Tarragona, la Cambra Oficial de
Comerç i Indústria de Valls; en els termes i amb el contingut que consta a l'expedient
de referència.
La durada d’aquest conveni serà de quatre anys, amb finalització el 31 de desembre
de 2024, i amb la possibilitat de ser prorrogat per dos anys addicionals.
TERCER: Aprovar la despesa plurianual d’acord amb el previst en el referit conveni, de
142.000 euros anuals. La despesa corresponent a l’any 2021 s’aprova amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 21307-43315-461 del pressupost municipal de despeses de
l’any 2021, sens perjudici de la compensació d’aquest import amb càrrec als
romanents derivats de la liquidació del pressupost 2017-2020.
L’aprovació de la despesa plurianual comporta l’autorització per superar els
percentatges d’imputació d’aquesta despesa per a cada exercici que fixa l’article
174.3 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals
Condicionar l’eficàcia de les aportacions corresponents als exercicis 2022 a 2024 a
l’existència de crèdit en els pressupostos corresponents, per la qual cosa s’adopta el
compromís d’habilitar en el pressupost de despeses per als exercicis 2022 a 2024 els
crèdits adequats i suficients per fer front als compromisos econòmics adquirits per
l’Ajuntament en virtut del conveni que s’aprova.
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QUART: Facultar al Molt Il·lustre Sr. Alcalde, el Sr. Carles Pellicer Punyed, i a la regidora
delegada de l'Àrea de Promoció de Ciutat, Sra. Montserrant Caelles Bertran, per tal
que qualsevol d'ells, indistintament, formalitzin el conveni esmentat així com
qualsevol altre document que esdevingui necessari per fer efectius els acords
anteriors.
CINQUÈ: Donar trasllat d’aquest acord a l’Organisme autònom Patronat de Turisme de
la Diputació de Tarragona, l’Agència Catalana de Turisme, l’empresa pública Aeroports
Públics de Catalunya, SLU, l’Ajuntament de Tarragona, l’Ajuntament de Vila-seca,
l’Ajuntament de Salou, l’Ajuntament de Cambrils, la Cambra Oficial de Comerç,
Indústria i Navegació de Reus, la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de
Tarragona, la Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Valls.
Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
16/04/2021

SISÈ: Contra aquest acord, que posa fi a la via administrativa, s’haurà d'interposar
recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya,
en el termini de dos mesos a comptar des del dia hàbil següent al de la seva
notificació.
Alternativament i amb caràcter previ, es pot efectuar un requeriment davant l’òrgan
que l'ha dictada, en el termini de dos mesos a comptar des del dia hàbil següent a la
recepció d'aquesta notificació, en els termes que s'indiquen a l'article 44 de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa."
Fa una INTERVENCIÓ la Sra. Caelles per exposar el tema i ES PRODUEIX DEBAT.
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova amb 17 vots a favor: ((JxR): Sres./Srs. Pellicer,
Vilella (vota verbalment per problemes tècnics) Pallarès, Caelles, Cuerba, Caballero,
Monseny; (ERC): Sres./Srs. Llauradó, Recasens, Flores, Prats, Berasastegui, Subirats, (A):
Sr. Rubio, Sra. Vázquez i (CS): Sra. García, Sr. López i 10 abstencions: ((PSC-CP):
Sres./Srs. Martín, Martínez, Guaita, Marcos, Pozuelo, Fort; (CUP): Sres. Llorens, Fernàndez
i Pàmies i (regidor no adscrit: Sr. Meléndez)).
7. 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 d’un lloc de treball de personal funcionari 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 9 de març 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 d’un lloc de treball de l’Ajuntament de Reus.
Donat que el Ple de la Corporació és l’òrgan competent per a l’adopció dels acords
relatius a l’aprovació de la plantilla de personal i de la relació de llocs de treball, de
conformitat amb el que estableix l’art. 22.2 apartat i) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de bases de règim local i l’art. 52.2 lletra j) del Decret Legislatiu 2/2003, de
28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya.
Per tot l’exposat, es proposa al Ple de la Corporació, previ Dictamen de la Comissió
Informativa de Serveis d’Hisenda i de Serveis Generals, l’adopció del següents acords:
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Aquesta modificació comporta la creació del lloc de treball en el catàleg de personal
funcionari que es descriu a continuació:
Cap de servei de subministraments
i serveis centralitzats

(ED
)

Llicenciatur
a

A1

2
6

21.719,4
6

8.665,2
0

Cap de servei de subministraments
i serveis centralitzats

(DP
)

Llicenciatur
a

A1

2
6

21.719,4
6

1.980,9
6

L’anterior acord tindrà efecte a partir de la data de la seva aprovació."
Fa una INTERVENCIÓ el Sr. Rubio per exposar el tema i ES PRODUEIX DEBAT.
Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
16/04/2021

Sotmesa la proposta a votació, s'aprova amb 16 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 (regidor no
adscrit: Sr. Meléndez), 6 vots en contra: (PSC-CP): Sres./Srs. Martín, Martínez, Guaita,
Marcos, Pozuelo, Fort; i 5 abstencions: ((CUP): Sres. Llorens, Fernàndez i Pàmies i (CS):
Sra. García, Sr. López)
SERVEIS DE TERRITORI I URBANISME
8. Patrimoni del Sòl. Cessió gratuïta a la Generalitat de Catalunya del solar
de propietat municipal, situat al Cr. Mas Carpa, núm. 4 i Cr. Mas Tallapedra,
núm. 3V, de 2.326,55 m2 de superfície.
"Atès que l’Ajuntament de Reus és propietari, segons resulta de les Actes de data
28/01/1985 i 29/07/2020 (de cessió la primera i complementària per a l’execució i
inscripció registral la segona) de les cessions del PLA ESPECIAL DE MILLORA URBANA
MAS ABELLÓ, de l’immoble situat al Cr. Mas Carpa, núm. 4, de 13.047,32 m2 de
superfície, inscrita al Registre de la Propietat núm. 1 de Reus al Volum 2327, Llibre
1556, full 70, inscripció 1a., finca registral 62115 Aquesta finca consta incorporada a
l’Inventari municipal de béns de drets. Te assignada la referència cadastral
2273203CF4527C0001US.
Atès que l’Ajuntament de Reus també és propietari de l’immoble situat al c/ Mas de
Tallapedra, 3V, de 1649m2 de superfície, amb ref. cad. 2273204 CF4527C 0001HS.
Pertany a l’Ajuntament a títol de permuta amb l’INCASÒL mitjançant escriptura pública
atorgada davant el Notari de Barcelona, Sr. José Bauza Corchs, en data 13-11-2007,
núm. 3169 del seu protocol. Està inscrit al Registre de la Propietat de Reus núm. 1, al
volum 2065, llibre 1382, full 96, finca 59228, insc. 1a. Aquesta finca consta
incorporada a l’Inventari municipal de béns de drets.
Atès que mitjançant certificació de la Secretaria General de data 23/10/2020
-actualment en tràmit d’inscripció al Registre de la Propietat- es va realitzar una
segregació d’una superfície de 2.326,55 m2, dels immobles de propietat municipal
situats al Cr. Mas Carpa, núm. 4, i al Cr. Mas de Tallapedra, 3V, referits al paràgrafs
precedents. Aquest immoble segregat de 2.326,55 m2 de superfície està situat al Cr.
Mas Carpa, núm. 4 i Cr. Mas Tallapedra, núm. 3V, consta incorporat a l’Inventari
municipal de béns de drets amb la classificació de bé patrimonial. Segons el PGOU
està classificat de sòl urbà consolidat amb la qualificació d’equipament; està pendent
d’assignació de número de policia de vial individualitzat i de referència cadastral
individualitzada (la de la finca matriu és, tal i com s’ha indicat,
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2273203CF4527C0001US).

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
16/04/2021

Atès que mitjançant Decret de data 17/09/2019, núm. 14948, es va resoldre iniciar
expedient administratiu de cessió gratuïta a la Generalitat de Catalunya de 2.326,55
m2 de terreny de la finca de propietat municipal situada al c/ Mas del Carpa, 4 i Cr.
Mas Tallapedra, núm. 3V. La finalitat de la cessió gratuïta és fer possible la reforma
integral del Parc de Bombers de Reus, demanada per la Direcció General de Prevenció
i Extinció d’Incendis i Salvaments mitjançant escrit de data 22/02/2019. Atès que de
conformitat amb aquesta resolució s’ha determinat mitjançant certificació, de la
Secretaria General, la situació física i jurídica del bé; s’ha sotmès a informació pública
(BOPT de data 02/10/2019); s’ha emès informe jurídic per la Secretaria General; s’ha
emès informe tècnic sobre la disponibilitat del bé; s’ha redactat memòria de l’Alcaldia
relativa a les finalitats de la cessió; s’ha donat compte a la DGAL i s’ha sotmès
l’expedient a la fiscalització prèvia.
Atès que la reforma integral del Parc de Bombers de Reus està motivada bàsicament
per l’antiguitat de l’obra i per la necessitat d’adaptar l’edifici als canvis de la pròpia
organització dels bombers ha sofert des del dia que va ser construït el parc,
concretament l’any 1989. Amb aquesta reforma es vol donar resposta a les
necessitats actuals i preveure les necessitats futures. Entre aquestes necessitats
estan: adaptació de les instal·lacions a la normativa actual, adequació de les
dependències a l’existència actual de bomberes (dormitoris, vestuaris, serveis,...)
previsió d’augment de la plantilla, millora i augment de la superfície de les
dependències generals d’acord als estàndards normalitzats actuals.
Atès que actualment a les dependències del parc de Reus, s’hi desenvolupen, a més a
més de les activitats pròpies de parc de bombers, d’altres complementàries, com ara:
seu territorial de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, base territorial de les
unitats especialitzades GRAF (grup de recolzament d’actuacions forestals), centre
territorial de recàrrega i manteniment dels equips respiratoris de la Regió
d’Emergències de Tarragona i la Regió d’Emergències de Terres de l’Ebre. Per raons
estratègiques del parc de Reus, en un futur proper es pretén (per la Generalitat de
Catalunya, titular de la competència) apostar per incorporar noves activitats
complementàries: seu de la Unitat Tècnica GRAF i base territorial EPAF (equip de
prevenció activa forestal). Les necessitats de major superfície derivades de la reforma
del parc i d’ampliació de prestacions territorials, impliquen necessàriament haver de
reubicar alguns dels serveis abans esmentats i per raons operatives, és voluntat (de la
Generalitat de Catalunya) edificar un segon edifici exempt per a permetre la
independència funcional dels diversos usos del parc, i l’única possibilitat (sense perdre
el pati de maniobra i pràctica) es créixer amb el solar municipal objecte d’aquest
acord.
Atès que la finalitat detallada als dos paràgrafs precedent justifica plenament la
cessió, que reverteix de forma directa en benefici dels habitants del municipi i
redunda en benefici de l'interès general ja que contribueix a la millora de la gestió i
prestació dels serveis públics d’emergències, a l’implementar una ampliació i millora
de mesures, dispositius i recursos orientats a l'atenció de les emergències de la zona
assignada, amb la finalitat de contribuir a la garantia de la protecció de les persones,
els béns i el medi ambient davant de qualsevol situació d'emergència. Aquesta
destinació a la prestació dels serveis públics referits no té cap relació amb l'activitat
administrativa de l'Ajuntament de Reus, ni es de la seva competència pròpia per la
qual cosa no es pot assolir mantenint l'ens local el domini o el condomini del bé, ni
constituint sobre aquest, cap dret real.
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Atès que aquest expedient de cessió s’ha exposat al públic, se n’ha donat compte a la
DGAL de la Generalitat de Catalunya, vistos els informes incorporats a l’expedient, i de
conformitat amb l’establert a la Llei 7/85, de 2 d’abril, D. Leg. 2/2003, de 28 d’abril, i
RPELC.
Per tot l’exposat, es proposa al Ple Municipal, previ dictamen de la Comissió
Informativa de Serveis de Territori i Urbanisme, l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- CEDIR gratuïtament a la Generalitat de Catalunya el solar de propietat
municipal, situat al Cr. Mas Carpa, núm. 4 i Cr. Mas Tallapedra, núm. 3V , de 2.326,55
m2 de superfície, descrit amb més detall a la part expositiva d’aquest acord, amb
destí a la reforma integral del Parc de Bombers de Reus, tal i com s’ha indicat a la part
expositiva d’aquest acord.
Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
16/04/2021

De conformitat amb l’establert a l’art. 50 del Reglament del Patrimoni dels Ens Locals
de Catalunya, el compliment exacte de la finalitat i destinació de l’immoble cedit, es
subjecta a condició resolutòria expressa, per la qual cosa en cas d’incompliment de
l’ús previst, revertirà automàticament de ple dret al patrimoni de l’ens local cedent.
Els terminis de compliment del destí esmentat, seran els que resulten amb caràcter
general de l’art. 50 del Reglament del Patrimoni dels Ens Locals de Catalunya.
En cas d'incompliment d'aquests terminis, serà suficient l'acta notarial de constància
dels fets que així ho acrediti, acompanyada de la pròpia escriptura de cessió, per
tornar a inscriure els immobles al Registre de la Propietat, a favor de la Corporació per
dret de reversió.
SEGON.- FACULTAR al Sr. Alcalde, al Regidor Delegat de l’Àrea d’Empresa i Ocupació,
Sr. Carles Prats Alonso, i a Regidora Delegada d'Urbanisme i Mobilitat, Sra. Marina
Berasategui Canals, perquè qualsevol d’ells indistintament, en nom i representació de
l'Ajuntament subscriguin l'escriptura pública de cessió i demés documents necessaris,
una vegada hagi estat acceptada la cessió per l'entitat cessionària.
TERCER.- Aquesta resolució és definitiva en via administrativa i contra ella podeu
interposar recurs contenciós administratiu davant dels Jutjats del Contenciós
Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent
al de la recepció d’aquesta notificació.
No obstant això, amb caràcter potestatiu podeu interposar requeriment previ (art. 44
Llei 29/1998, de 13 de juliol) davant l’òrgan que ha dictat l’acte en el termini de dos
mesos a comptar des de l’endemà de la recepció de la present notificació.
Contra la resolució expressa del requeriment previ podeu interposar recurs contenciós
administratiu davant l’òrgan jurisdiccional abans indicat en el termini de dos mesos a
comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació corresponent. El
requeriment previ s’entendrà desestimat transcorregut un mes des de la seva
interposició sense que s’hagi dictat resolució expressa i, en aquest cas, el termini per
acudir a la via contenciosa administrativa serà de dos mesos a comptar des de
l’endemà del dia en què el referit requeriment previ s’entengui desestimat."
Fa una INTERVENCIÓ la Sra. Berasategui per exposar el tema i ES PRODUEIX DEBAT.
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova amb 24 vots a favor: ((JxR): Sres./Srs. Pellicer,
Vilella, Pallarès, Caelles, Cuerba, Caballero, Monseny; (ERC): Sres./Srs. Llauradó,
Recasens, Flores, Prats, Berasastegui, Subirats, (A): Sr. Rubio, Sra. Vázquez, (PSC-CP):
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Sres./Srs. Martín, Martínez, Guaita, Marcos, Pozuelo, Fort, (CS): Sra. García, Sr. López i
(regidor no adscrit: Sr. Meléndez)) i 3 abstencions: (CUP): Sres. Llorens, Fernàndez i
Pàmies.
PROPOSTES DELS GRUPS MUNICIPALS
9. Proposta de declaració del GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS DE REUS (CS)
per reclamar que les entitats locals disposin d’un mínim del 10% dels Fons
de Recuperació procedents de la Unió Europea.
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"El pasado día 25 de octubre de 2020, el Presidente del Gobierno de España, Pedro
Sánchez, se comprometió en el marco de la 23ª Conferencia de Presidentes
Autonómicos, asegurando que un 40% de los fondos de recuperación procedentes de
la Unión Europea serían gestionados directamente por las Comunidades Autónomas y
un 10% por las entidades locales, todo ello, ante la presencia de la Presidenta de la
Comisión Europea, Ursula von der Leyen.
Los fondos europeos nos ofrecen una oportunidad que no podemos desperdiciar, pero
en ningún caso pueden convertirse en un gasto sin control alguno por parte de las
administraciones. El reglamento aprobado por la Unión Europea para la gestión de
estos fondos incluye condiciones muy tasadas para el destino de las inversiones y
condiciona su percepción a que existan reformas que cumplan con las
recomendaciones del Semestre Europeo, tales como que los fondos sean destinados
preferentemente a proyectos vinculados con la digitalización y la transición ecológica,
para promover la transformación del modelo productivo actual.
Mediante el Real Decreto-Ley 36/2020, de 30 de diciembre, de medidas urgentes para
la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia, el Gobierno de coalición del PSOE y Unidas
Podemos, con el apoyo del Grupo Parlamentario de VOX, , parte de una premisa que
no se ajusta al espíritu del Fondo de Recuperación y Resiliencia, en el que la
Administración Pública no debe ser protagonista, sino un simple agente habilitador y
facilitador de las acciones que requiere nuestra sociedad y economía, sin tener en
cuenta la necesaria rendición de cuentas y con una más que preocupante falta de
transparencia en la gestión de estos fondos.
Es necesario apostar por una eliminación de barreras burocráticas y la agilización de
los procesos administrativos vinculados a la gestión de los fondos europeos Next
Generation, actualmente bloqueada para que el Gobierno de España decida de forma
autónoma y sin rendición de cuentas el destino de las inversiones que serán
financiadas con estos fondos.
Es necesario reforzar los mecanismos de control, de evaluación, selección y
fiscalización de los proyectos. Los fondos europeos deben repartirse con la más
estricta objetividad y sin que los intereses partidistas estén por encima de la necesaria
ayuda a sectores como los autónomos, las empresas y las familias. Por ello, es
imprescindible la creación de una Agencia Independiente de Reconstrucción y
Reformas que velará por una ejecución transparente, eficiente, equilibrada y
despolitizada de los recursos procedentes de la Unión Europea y que trabaje
conjuntamente con el poder legislativo, ejecutivo, las Comunidades Autónomas y las
Corporaciones Locales, acompañados por profesionales destacados del mundo
académico, de la sociedad civil y empresarial, contando con la participación activa y
vinculante de las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales, asegurando la
sostenibilidad en el tiempo de las reformas y los planes de inversión.
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El pasado 18 de febrero de 2021, el Senado de España aprobó una moción, a pesar del
rechazo de los Grupos del PSOE y VOX, pidiendo repartir los fondos europeos con los
Ayuntamientos, un mínimo del 10%, tal y como se comprometió el Presidente del
Gobierno de España, Pedro Sánchez, el pasado 25 de octubre de 2020. El PSOE
rechazó esta moción aduciendo “la falta de recursos intelectuales por parte de los
ayuntamientos”, por tanto, negando la participación y que los ayuntamientos tengan
voz en el reparto de estos fondos procedentes de la Unión Europea, demostrando que
la estrategia que se ha elaborado desde el Gobierno de España para gestionar estos
fondos es esencialmente centralizadora, sin tener en cuenta a la administración más
próxima a los ciudadanos, la Local, sin criterios de transparencia ni rendición de
cuentas y anteponiendo los intereses partidistas a los de los ciudadanos.
Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
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Por todos estos motivos, el Grupo Municipal de Ciudadanos propone adoptar los
siguientes
ACUERDOS:
Primero. El Ayuntamiento de Reus inste al Gobierno de España a llevar a cabo la
moción aprobada en el Senado para que las Administraciones Locales puedan disponer
directamente de un mínimo del 10% de los Fondos de Recuperación procedentes de la
Unión Europea.
Segundo. El Ayuntamiento de Reus inste al Gobierno de España a establecer y hacer
públicos los mecanismos y criterios necesarios y requeridos por los Ministerios para el
reparto de los Fondos de Recuperación procedentes de la Unión Europea.
Tercero. El Ayuntamiento de Reus inste al Gobierno de España a crear una Agencia
Independiente de Reconstrucción y Reformas, que asegure la máxima objetividad y
transparencia en el reparto de los Fondos de Recuperación procedentes de la Unión
Europea y que cuente con la participación activa y vinculante de las Administraciones
Locales.
Cuarto. Trasladar estos acuerdos al Parlament de Cataluña, a los Grupos
Parlamentarios con representación en el Parlament de Cataluña, a las entidades
municipalistas de Cataluña, a la Federación Española de Municipios y Provincia (FEMP),
al Senado de España, al Congreso de los Diputados y sus Grupos Parlamentarios
representados, así como al Gobierno de España y al Presidente de Gobierno.»
Fa una INTERVENCIÓ el Sr. López per exposar la proposta i ES PRODUEIX DEBAT.
Sotmesa la proposta a votació, es rebutja amb 2 vots a favor: (CS): Sra./Sr. García i
López, 22 vots en contra: ((JxR): Sres./Srs. Pellicer, Vilella, Pallarès, Caelles, Cuerba,
Caballero, Monseny; (ERC): Sres./Srs. Llauradó, Recasens, Flores, Prats, Berasastegui,
Subirats, (A): Sr. Rubio, Sra. Vázquez; (PSC-CP): Sres./Srs. Martín, Martínez, Guaita,
Marcos, Pozuelo,Fort i (regidor no adscrit: Sr. Meléndez)) i 3 abstencions: (CUP): Sres.
Llorens, Fernàndez, Pàmies).
MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
10. Moció del GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS DE REUS (CS) per l’actualització
dels polígons de Reus.
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«Es necesaria una actuación integral en los polígonos de Reus, estudiando la
problemática en cada caso ya que son distintos los enfoques a desarrollar en cada una
de las zonas industriales de nuestro municipio.
En los polígonos existe una serie de reivindicaciones históricas de diferente índole que
a día de hoy no han sido atendidas por completo. La falta de inversión en los polígonos
de nuestra ciudad por parte del Ayuntamiento conlleva la existencia de zonas donde
es palmaria la imagen de abandono que desincentiva a las empresas a iniciar su
actividad en estos espacios. Esta situación de abandono por parte de las instituciones
ha sido denunciada por las empresas y comercios que allí se encuentran, que
reclaman una mayor implicación e inversión por parte de este Ayuntamiento.
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Entre esas reivindicaciones prioritarias se encuentra por ejemplo la carencia de
mantenimiento de los viales, la falta de contenedores de basuras y papeleras, la falta
de implementación de fibra óptica en todos los polígonos, la falta de vigilancia, la falta
de conexión de trasporte urbano que imposibilita la integración de los polígonos en la
propia ciudad, etc.
Las intervenciones municipales de mejora de los polígonos únicamente han quedado
circunscritas a actuaciones puntuales de asfaltado en algunos tramos y poco más,
persistiendo a día de hoy los problemas que asolan a los polígonos.
Hasta ahora el Ayuntamiento no había puesto el foco en los vados de las naves pero
desde hace unos meses se ha empeñado en iniciar el acoso a los empresarios y
comerciantes que están instalados en los polígonos exigiéndoles el pago de la tasa de
vado. El equipo de gobierno no ha tenido en cuenta la aguda y precaria situación
económica que la crisis del coronavirus está provocando. Como si no fueran ya
suficientes los gastos que deben asumir los que están instalados en los polígonos, se
encuentran con que, lejos de conseguir solucionar los principales problemas que
afrontan los polígonos de Reus, ahora también tienen que lidiar con el nuevo gasto en
que les quiere hacer incurrir el Ayuntamiento de Reus.
Desde Cs creemos que el Gobierno municipal no está al lado de los emprendedores,
autónomos ni de los empresarios ya que lleva a cabo estas prácticas que lo único que
hacen es asfixiar aún más al tejido empresarial y comercial. Además, se les va a
aplicar la misma categoría en relación con el coeficiente de situación que al centro de
la ciudad a pesar de que no disponen de los mismos servicios; tasa del vado que no
permite ningún tipo de bonificación según la redacción de la misma. Hay que tener en
cuenta que desde 2020 no se ha instalado ninguna nueva empresa en los polígonos de
Reus y una persecución como la que está ejerciendo el gobierno local lo único que
puede hacer es darle la puntilla a más de un empresario.
En Reus contamos con más de una decena de polígonos. El despliegue de fibra óptica
avanzó en 2019. De modo que la fibra óptica está instalada en AgroReus, Mas de les
Ànimes y Granja Vila. En 2019 existía la previsión de que también se desplegara en
Nirsa pero finalmente no se ha desplegado. La cifra de los polígonos que no cuentan
con fibra óptica frente a los que cuentan con ella es realmente escandalosa, un 80%
no posee fibra óptica y esto provoca una menor competitividad de las empresas que
se encuentran ubicadas en los polígonos sin fibra óptica porque ha quedado patente
que para los negocios el suministro de fibra óptica es un suministro esencial para el
desarrollo de su actividad. Lógicamente, para la mayor parte de empresas que operan
en el mercado la fibra óptica es un requisito indispensable para decidir instalarse en
un polígono porque la no existencia de fibra les merma la capacidad competitiva.
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Desde el Grupo Municipal de Ciudadanos creemos necesario elaborar un “Plan Integral
de Rehabilitación de Polígonos” para revitalizar la industria y el comercio, el empleo, el
autoempleo y el emprendimiento, mejorando la economía reusense. Este Plan Integral
tiene también por objetivo elaborar una programación de las inversiones necesarias
para la mejora, revitalización y modernización de los Polígonos de nuestra ciudad.
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El proyecto debe contemplar una intervención integral de forma escalonada, con una
visión plurianual que se plasme en las partidas económicas de los Presupuestos
municipales, así como la búsqueda de subvenciones que puedan otorgar otras
administraciones para minorar el esfuerzo económico municipal. Este plan integral
debe también integrar otras cuestiones accesorias como por ejemplo crear una mesa
de trabajo con reuniones periódicas entre los representantes de los polígonos y todos
los representantes de los grupos municipales del Ayuntamiento para tratar y resolver
los diversos temas que puedan surgir y trabajar en su planificación e implementación.
Por todos estos motivos, el Grupo Municipal de Ciudadanos propone adoptar los
siguientes
ACUERDOS:
Primero. Instar al equipo de gobierno a estudiar la posibilidad y viabilidad de poner en
marcha un “Plan Integral de Rehabilitación de Polígonos” que contemple:
• Planificación de limpieza con el fin de que estén limpios todo el año intensificando la
recogida de residuos y basura. Así como la instalación de contenedores y papeleras en
las calles.
• Mantenimiento de señales de tráfico, incluyendo pintura de pasos de peatones y
delimitaciones de la calzada.
• Adecentamiento de la pavimentación.
• Reposición y mantenimiento del mobiliario urbano.
• Que todos los polígonos cuenten con servicio público de transporte urbano el cual
sea prestado con una frecuencia adecuada.
• Programación de las inversiones necesarias para la mejora, revitalización y
modernización de los polígonos de nuestra ciudad, debiéndose prever una partida
plurianual en las partidas económicas de los Presupuestos municipales.
Segundo. Crear una mesa de trabajo con reuniones periódicas entre los
representantes de los polígonos y todos los representantes de los grupos municipales
del Ayuntamiento para tratar y resolver los diversos temas que puedan surgir y
trabajar en su planificación e implementación.
Tercero. Instar al equipo de gobierno a estudiar la posibilidad y viabilidad de poner en
marcha campañas de promoción y difusión de los polígonos que contemplen:
• Promoción y visualización de los polígonos en la web municipal.
• Campañas de promoción en televisión, radio y prensa, a nivel local y provincial.
• Campañas de promoción y conocimiento de los polígonos a organismos e
instituciones.
• Reposición y actualización de los tótems publicitarios, para incluir toda la
información de las empresas instaladas en los polígonos, colocando los tótems en
lugares visibles.
Cuarto. Instar al equipo de gobierno para que medie con las empresas suministradoras
de fibra óptica para que continúen con la instalación de fibra óptica en los polígonos
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que no cuentan con este servicio consiguiendo que en diciembre de 2021 todos los
polígonos cuenten con fibra óptica.
Quinto. Instar al equipo de gobierno a que se abstenga a compeler a las naves de los
polígonos a solicitar el vado de aparcamiento.”
Fa una INTERVENCIÓ la Sra. García per exposar la Moció i ES PRODUEIX DEBAT.
L’alcalde informa que hi ha petició de votació separada.
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Sotmesos els punts 1 a 4 de la proposta a votació, es rebutgen amb 9 vots a favor:
((PSC-CP): Sres./Srs. Martín, Martínez, Guaita, Marcos, Pozuelo,Fort; (CS): Sra./Sr. García i
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, (A): Sr. Rubio, Sra. Vázquez) i 3
abstencions: (CUP): Sres. Llorens, Fernàndez, Pàmies.
Sotmés el punt 5 de la proposta a votació, es rebutja amb 2 vots a favor: (CS): Sra./Sr.
García i López; 18 vots en contra: ((JxR): Sres./Srs. Pellicer, Vilella, Pallarès, Caelles,
Cuerba, Caballero, Monseny; (ERC): Sres./Srs. Llauradó, Recasens, Flores, Prats,
Berasastegui, Subirats, (A): Sr. Rubio, Sra. Vázquez i (CUP): Sres. Llorens, Fernàndez,
Pàmies) i 7 abstencions: ((PSC-CP): Sres./Srs. Martín, Martínez, Guaita, Marcos, Pozuelo,
Fort i (regidor no adscrit: Sr. Meléndez)).
11. Moció
del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE
CATALUNYA – CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP) per a impulsar un Pla
de transformació del Barri Mare Molas.
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.
"Aquesta moció treballa els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) marcats
per l’ONU: Núm 11. Ciutats i comunitats sostenibles: Crear ciutats sostenibles i
poblats humans que siguin inclusius, segurs i resistents.
Impulsar la transformació del barri Mare Molas a partir de reformes urbanístiques a
l'espai públic, que permetin l’homogeneïtzació i dinamització de carrers, rehabilitació
d'edificis, millora de la mobilitat, neteja i il·luminació i creació de zones verdes, entre
d’altres. Aquest és l’esperit d’aquesta moció, després que aquest grup municipal hagi
copsat el notable malestar del veïnat per l’estat de progressiva degradació en què es
troba aquesta important zona de la ciutat. Limita amb el passeig Prim, el barri del
Velòdrom i l’avinguda dels Països Catalans. Totes tres zones amb espais públics de
més qualitat i cuidats i això agreuja l’aparent oblit per part de l’ajuntament.
El barri és a pocs minuts del centre urbà, disposa d’un teixit comercial important,
centres educatius, parcs i la majoria de serveis que els veïns veïnes poden necessitar
fent-lo una bona opció per treballar i per viure. Es tracta d’un barri amb molta densitat
de població i ha arribat el moment que l’Ajuntament faci definitivament una actuació
que permeti garantir i millorar la qualitat de vida i les oportunitats de les persones que
hi viuen i hi treballen. Una intervenció d’acord amb el que recull el Pla d’Acció
Municipal 2019-2023, encaminada a millorar l’espai públic com a element vertebrador
de la ciutat, treballant pel manteniment de tot els barris i urbanitzacions de Reus. I
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com ja hem dit en reiterades ocasions, cada cop és més creixent la preocupació de la
ciutadania per la manca d’un manteniment adequat de l’entorn, per carrers de
primera i altres que no són prioritaris i cal fer front a aquesta situació. Cal vetllar per
assegurar condicions òptimes a tots els barris, alguns dels quals pateixes una
deixadesa alarmant, i no només al centre de la ciutat.
Per això, és important atendre les necessitats i els suggeriments d’entitats,
comerciants i veïns i veïnes per conèixer de primera mà les inquietuds del barri i, a
partir d’aquí, establir propostes de millora que puguin donar resposta a les seves
demandes. Es concentren en la següent relació:
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Cal afrontar la remodelació del carrer Mare Molas i establir una solució òptima i de
consens pel que fa a la mobilitat, ateses les divergències que a l’entendre del veïnat i
comerciants han provocat els canvis del sentit de circulació. Cal trobar una solució
pels espais existents entre alguns edificis del carrer (davant l’escola Maria Rosa
Molas), alguns d’ells privats, que acumulen molta brutícia i deixadesa. Caldria
consensuar una actuació per tal que es poguessin convertir en zones verdes, horts
urbans o, si es considerés convenient, zona d’aparcament. Cal una actuació inicial al
triangle a la cruïlla dels carrers de Mare Molas i Sor Lluïsa Estivill, que permeti disposar
d’una zona verda. En aquest sentit, cal recordar que tot just uns metres més amunt
s’hi havia previst una zona verda que, finalment, es va convertir en un aparcament.
Cal una equiparació de la millora de carrers i edificis del barri on, en deu anys del
govern de Junts (abans PdCat o CiU) ni s’hi ha fet cap intervenció. Cal estudiar la
creació d’ajuts a la rehabilitació d’habitatges i la compra per part de l’Ajuntament dels
que estan buits o ocupats, per tal que es puguin posar a la borsa de lloguer social.
L’estat actual del barri també reclama amb urgència millores al paviments, potenciar
la neteja, la il·luminació (també a la zona de l’aparcament del carrer de Sor Lluïsa
Estivill) i la senyalització, tant horitzontal com vertical.
També cal millorar el
funcionament de la recollida pneumàtica, que el veïnat qualifica massa sovint de
problemàtica i poc eficient, i ampliar-la als carrers que encara no en disposen. El barri
demana la creació d’una nova zona verda o horts urbans per recuperar solars que
estan en estat d’abandó.
Cal comptar amb el veïnat en totes les fases del procés participatiu de la Plaça
d’Antoni Correig, tenint en compte que van seu els mateixos veïns i veïnes de la zona
els qui van aconseguir promoure’n la millora, per tal que puguin participar en el debat
i opinar sobre el que de debò necessiten. Pel que fa al centre cívic, al nostre entendre
caldria optar per potenciar el de Ponent més que no pas construir-ne un de nou a la
zona, que no reclamen els veïns perquè consideren que es perdran espais que podrien
ser zones verdes.
En darrer terme, el barri també reclama una intervenció comunitària amb accions per
al foment de la convivència per garantir els hàbits fonamentals de civisme entre el
veïnat que permeti cuidar i mantenir un espai públic segur i de qualitat.
Per tot l’esposat, el grup municipal del PSC proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
PRIMER: Que l’Ajuntament de Reus impulsi actuacions al barri Mare Molas, fruit d’una
diagnosi realitzada en col·laboració amb totes les entitats i col·lectius representants
del barri que contempli, en els següents àmbits:
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1. Estudiar la remodelació del carrer Mare Molas, que inclogui una solució satisfactòria
amb problemes de circulació i millores puntuals en altres carrers de la zona, en el
marc de la revisió del Pla de Mobilitat Urbana.
2. Preveure la intervenció als carrers i edificis del barri que contribueixi a la
l’equiparació en termes de qualitat de l’espai públic, en el marc dels Plans Directors de
Via Pública.
3. Estudiar la creació d’ajuts a la rehabilitació d’habitatges i valorar la compra per part
de l’Ajuntament dels que estan buits o ocupats, per tal que es puguin posar a la borsa
de lloguer social, en el marc de les subvencions del Pla de Reactivació Econòmica i
Social que abasten tota la ciutat.
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4. Estudiar millores al paviment, potenciar la neteja i la il·luminació (també a la zona
de l’aparcament del carrer de Sor Lluïsa Estivill) i la senyalització, tant horitzontal com
vertical, en el marc dels Plans Directors de Via Pública i Pla de Mobilitat Urbana.
5. Estudiar millores en el funcionament de la recollida pneumàtica a tot el barri, en el
marc del contracte del Servei de recollida d’escombraries.
6. Estudiar la creació d’una nova àrea verda. Cal analitzar les ubicacions possibles, en
el marc del Pla Estratègic de Zones Verdes.
7. Calendaritzar les accions informatives que estan previstes en l’execució del projecte
de Pressupostos Participatius de la Plaça d’Antoni Correig i que preveuen passar de la
informació a les persones proposants a la informació a la resta del veïnat.
8. Potenciar el centre cívic de Ponent en el marc del projecte continuat de millora de la
Xarxa de Centres Cívics de la ciutat.
9. Estudiar una intervenció comunitària amb accions per fomentar la convivència i el
civisme al barri, a més de la millora col·lectiva d’espais compartits de diferents usos a
l’aire lliure.»
L’alcalde dona la paraula al Sr. Martín que fa una INTERVENCIÓ per exposar la Moció.
També fa una INTERVENCIÓ la Sra. Berasategui 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 per unanimitat.
A les 13:20 h la presidència estableix un recés en la sessió que es reinicia a les 13:31
h, amb el tractament del següent punt de l’ordre del dia:
12. Moció
del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE
CATALUNYA – CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP) referent a l’habilitació
d’una Àrea per autocaravanes a la ciutat.
L'alcalde anuncia que en relació a aquest punt de l'ordre del dia hi ha una
esmena presentada pels grups municipals de JxR, ERC I ARA REUS, la qual
ha estat acceptada i per tant, es sotmet la proposta a la consideració del Ple
amb ella inclosa.
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«Aquesta moció treballa els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) marcats
per l’ONU:
Núm. 3/ SALUT I BENESTAR. Garantir una vida sana i promoure el benestar per a totes
les persones a totes les edats
Núm. 6/ AIGUA NETA I SANEJAMENT. Garantir la disponibilitat i una gestió sostenible de
l’aigua i el sanejament per a totes les persones.
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El turisme d'autocaravana ha crescut durant l'última dècada. Segons dades de
l’Asociación Española de la Industria y el Comercio del Caravaning (ASEICAR), la venda
d’aquest tipus de vehicles va batre el rècord l’any 2019, amb 9.000 noves
matriculacions a tot l’Estat (el 2014 se’n van matricular 1.599), i amb Catalunya al
capdavant, amb 2.300. I per segon any consecutiu, la demanda de lloguer
d’autocaravanes va superar l’oferta existent.
Amb l'arribada de la pandèmia, la tendència d’aquest estil de viatjar s'ha consolidat
com un sector d'especial rellevància pel que fa al turisme local. La crisi de la Covid-19
i les conseqüents restriccions han estat l’impuls definitiu perquè aquest segment de
turisme sigui cada cop més rellevant.
Segons un estudi del 2020 realitzat pel Laboratori Multidisciplinari de Recerca en
Turisme de la Universitat de Girona sobre “El turisme d’autocaravana en temps de
Covid”, pel que fa al perfil de turista que hi viatja, predominen les famílies amb estudis
universitaris i amb un poder adquisitiu alt. I la majoria de viatgers escull aquesta
modalitat pels seus valors associats a la llibertat, i motivats principalment per la
recerca de la tranquil·litat, el benestar, el contacte amb la naturalesa i les estades en
família.
L’esmentat estudi també posa de manifest la necessitat de replantejar la gestió
turística de les destinacions pensant en un segment a l’alça i de fer una aposta per
aquest perfil de turista perquè compleix amb els valors de desconcentració,
desestacionalització, diversificació i despesa necessaris i estratègics, fixats en el Pla
de Màrqueting de Catalunya. I més, quan el 99,3% de les persones entrevistades per a
el q realització de l’estudi han manifestat que trobant-se o no en situació de
pandèmia, l’any que ve tornarien a fer les vacances amb autocaravana.
Tenim al davant una oportunitat d’or de captar un perfil de turisme itinerant i molt
actiu durant tot l’any que vulgui gaudir de la nostra ciutat i de tots els seus atractius
arquitectònics, gastronòmics, comercials i culturals. Però, per això, hem d’estar
preparats i els ho hem de posar fàcil.
Al febrer de 2015, a Reus es van habilitar només 4 places de pagament per a
l’estacionament d’autocaravanes a la zona blava de davant de la biblioteca municipal
Xavier Amorós, entre els carrers de l’Escorxador y del Doctor Frías. Aquestes, a més,
s’hauran de reubicar amb el trasllat de les parades de transport públic interurbà en
aquest punt, després que el govern hagi decidit que els autobusos interurbans deixin
de parar a la plaça de les Oques. D’altra banda, l’Ordenança de civisme, en el seu
capítol XII referent a ‘Usos impropis de l’espai públic’, deixa molt clara la prohibició
d’instal·lar autocaravanes o similars fora d’aquests punts autoritzats.
En el context actual, marcat per una forta crisi econòmica de la qual el turisme no se
n’escapa, i en què cal ressituar-se i adaptar-se per atraure un turisme de proximitat,
el d’autocaravana es presenta com una bona oportunitat que no podem deixar
escapar.
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Arreu de Catalunya ja hi ha molts municipis que han vist aquest tipus de turisme com
una alternativa a potenciar i han habilitat àrees destinades a les autocaravanes però,
no oferint-los només un espai per aparcar, sinó també la possibilitat de pernoctar i
altres serveis com un espai on buidar les aigües brutes, un punt de recàrrega d’aigua,
taules per menjar i un sanitari químic. A la comarca del Baix Camp, hi ha un sol punt
habilitat per poder-hi fer nit amb una autocaravana que no sigui en càmping. És a la
Selva de Camp, amb un espai per a 10 vehicles.
Des del grup municipal del PSC considerem que Reus no es pot quedar enrere i cal que
l’Ajuntament faci una aposta per una modalitat de turisme en auge que cal tenir en
compte i cal cuidar.
És per tot l’exposat, que el Grup Municipal Socialista proposa al Ple de l’Ajuntament
l’adopció dels següents ACORDS:
Signat electrònicament
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1.- Que l’Ajuntament de Reus es compromet a continuar identificant i analitzant espais
al terme municipal així com a pressupostar l’habilitació d’una zona destinada a
l’aparcament d’autocaravanes i vehicles similars, en la que estigui permesa la
pernoctació, per tal que pugui entrar en funcionament, tant aviat com sigui possible.
2.- Que l’esmentada àrea s’hi instal·lin els diferents serveis necessaris per a les
persones que viatgen en autocaravana, com ara un punt de recàrrega d’aigua potable,
taules de pícnic, lavabo químic i zones de buidatge de les aigües grises.
3.-Que l’Ajuntament de Reus comuniqui aquests acords a la Plataforma
d’Autocaravanes Autònomes (PACA), al Patronat de Turisme de la Diputació de
Tarragona i els Patronats de Turisme dels municipis de la demarcació per tal que en
puguin fer difusió entre els usuaris d’aquesta modalitat turística.»
L’alcalde dona la paraula al Sr. Fort que fa una INTERVENCIÓ per exposar la Moció.
També fa una INTERVENCIÓ la Sra. Caelles per donar lectura de l’esmena presentada pel
govern que ha quedat modificada per una autoesmena «in voce» en la què s’incorpora
en el punt 1 la frase: «en la que estigui permesa la pernoctació». El grup proposant
accepta l’esmena amb l’esmentada modificació i seguidament ES PRODUEIX DEBAT.
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per unanimitat.
13. Moció del GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR
(CUP) referent a la Festa Major de Sant Pere 2021.
"Quan només falten tres mesos per a la Festa Major de Sant Pere, la CUP estem
preocupades per la manera com es podria celebrar aquest any.
Creiem que en aquests moments, quan encara som en plena pandèmia, la ciutat
necessita sentir la festa i la cultura a prop ni que sigui en un altre format adequat a les
circumstàncies. Perquè és evident que la cultura i la festa també són salut, sobretot
emocional.
De fet, l’any passat la Cup ja vam explicar el nostre model de cultura en general que
ara, encaixa perfectament, en la situació excepcional que vivim. Una de les qüestions
era un debat sobre el replantejament del format de la Festa Major que és del 1980.
També vam valorar positivament el programa d’activitats de l’estiu com concerts en
directe o cinema a la fresca i per això ens preguntàvem perquè les mesures de
seguretat preses, no es podien activar també per la Festa Major. Tot i que n’entenem
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la incertesa, l’excés de prudència no ens hauria de fer perdre la implicació
institucional de suport als moviments culturals i a l’associacionisme festiu local.
Segons la nostra manera d’entendre-ho ara tenim la gran oportunitat per potenciar les
festes de format petit i pròxims amb les persones per tots els racons i raconets de la
ciutat, implicant-hi i incloent-hi també, tot allò que són les festes de barri que sempre
s’han considerat de segona. Aquest estiu podria servir per donar-los el protagonisme
que es mereixen i considerar-les part de la cultura dins l’organigrama municipal.
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Creiem, doncs, que és el moment de deixar enrere el model de grans fires o
esdeveniments multitudinaris, que ara són perillosos i aprofitar l’avinentesa per, amb
la participació inequívoca d’associacions i entitats de la ciutat, pensar i oferir una
Festa Major més participada i propera amb actuacions musicals, teatrals, jocs,
concursos, rutes, etc... I que tota aquesta oferta es reparteixi per tots els racons i
raconets de la ciutat de manera itinerant perquè tothom tingui un espai on gaudir de
la festa, amb totes les mesures que es considerin.
Per acabar pensem que, just en aquest moment, tot allò que es programi ha de ser de
caràcter totalment gratuït per a tothom, de servei públic, al capdavall la despesa que
comporta una Festa Major com l’hem vist sempre no és comparable a la despesa que
pot suposar una festa Major descentralitzada i itinerant alhora també que més
democràtica i republicana, cosa que en aquest moment la ciutat es mereix.
Per tot això i amb la voluntat de ser proactives amb el govern, la Candidatura d’Unitat
Popular proposa al Ple de l’Ajuntament el següent acord:
PRIMER.- Que la Regidoria de Cultura convoqui les entitats i agents culturals de la
ciutat per a elaborar una proposta factible per a la celebració de la Festa Major de
Sant Pere, que en prioritzi el caràcter descentralitzat, itinerant i gratuït."
Fa una INTERVENCIÓ la Sra. Llorens per exposar la Moció i ES PRODUEIX DEBAT.
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova amb 25 vots a favor: ((JxR): Sres./Srs. Pellicer,
Vilella, Pallarès, Caelles, Cuerba, Caballero, Monseny, (ERC): Sres./Srs. Llauradó,
Recasens, Flores, Prats, Berasastegui, Subirats, (A): Sr. Rubio, Sra. Vázquez, (PSC-CP):
Sres./Srs. Martín, Martínez, Guaita, Marcos, Pozuelo, Fort, (CUP): Sres. Llorens, Fernàndez,
Pàmies i (regidor no adscrit: Sr. Meléndez)) i 2 vots en contra: (CS): Sra. García, Sr. López.
L’alcalde fa una INTERVENCIÓ per tancar aquest punt de l’ordre del dia.
14. Moció del GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR
(CUP) referent a la suspensió de llicències per implementació o ampliació
d’instal·lacions de producció d’energia a partir de fonts renovables fins al
disseny d’un Pla consensuat i respectuós amb el territori.
"Veient l’augment exponencial de la demanda de les grans empreses que volen
instal·lar parcs eòlics i solars en el nostre territori, creiem que és el moment de
replantejar-se aquestes peticions privades des d’un punt de vista Territorial i Nacional,
i no sols en l’àmbit local.
Moltes plataformes del territori com l'associació de Terres del Gaià, Unió de pagesos, el
Consell regulador de la DO Tarragona, la Federació de Cooperatives Agràries de
Catalunya (FCAC) i GEPEC entre d’altres i també en diferents ens propers com els
ajuntaments de Vandellòs Hospitalet, Riudoms, Tarragona i conselleres del consell
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comarcal de l’Alt Camp i el Baix Camp s’han plantejat posar fre a aquestes empreses
per a poder fer un pla general que no ens perjudiqui i trenqui el territori.
Estem convençudes que la sobirania energètica és possible i les renovables són la
nostra aposta ferma però amb visió de territori. Des de la CUP no creiem en absolut
que sacrificar sòl rural, agrari i de regadiu sigui la solució, entre altres motius, perquè
la sobirania alimentària hauria de ser també una prioritat fonamental. No estem
sobrats de zones agràries i perdre-les seria un acte d'irresponsabilitat política. Per
això, ens sumem al crit de les associacions, entitats i els ens en demanar:
RENOVABLES SÍ, però NO A QUALSEVOL PREU.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
16/04/2021

Segons les directives comunitàries, la meitat de l’energia que consumirem a partir de
l’any 2030 haurà de procedir d’energies renovables. En aquest sentit, la Generalitat va
aprovar un decret (16/2019) de mesures urgents per combatre l’emergència climàtica
i impulsar l’ús de les energies renovables. El model energètic que promou aquest
Decret es basa en l’ocupació de grans extensions de terreny agrícola d’un gran valor
ambiental per transformar-les en una activitat de caràcter industrial, que inclou les
pròpies instal·lacions dels parcs eòlics i solars, i la construcció de les línies d’alta
tensió que transporten l’energia a les xarxes de distribució. Aquest model comporta un
gran impacte al territori i a més, l’energia produïda reverteix directament a les grans
empreses distribuïdores i no sol significar un estalvi per als consumidors, ni ciutadans
ni empreses.
Per aquests motius, apostem per una transició energètica necessària i que ha de ser
curosa i respectuosa amb altres objectius i reptes que són tanmateix cabdals. S’ha de
basar en els principis de respecte , protecció i convivència. Certament, la construcció
de parcs eòlics i solars no pot malmetre les zones agràries, forestals, la biodiversitat
de l’entorn, trencar la continuïtat dels espais naturals
o menyscabar l’interès
paisatgístic.
No estem en contra de les energies renovables, al contrari. Sí estem en contra de
perpetuar, en la producció d’energies renovables, un model d’inversió que genera uns
rèdits econòmics per a uns pocs i destrueix els recursos que són de tots.
Alhora si donem una ullada al Visor Ambiental i dades d’energies renovables de la
Generalitat de Catalunya veiem que s’està donant una gran concentració
d’instal·lacions en determinades zones del territori, provocant un impacte acumulatiu
de projectes(1). En cas de Tarragona i terres de l’Ebre és paradigmàtic, ja que
concentren el 47% dels parcs eòlics i el 33% dels parcs solars en tramitació a
Catalunya.
Cal apostar per un model d’energies renovables, basat en una planificació global, que
fomenti la producció propera i l’autoproducció, les instal·lacions descentralitzades i
que tingui en compte altres fonts d’energia renovable com la geotèrmica o la
biomassa respectant les masses forestals. Un model que permeti obtenir l’energia a
un cost just als consumidors amb una menor dependència del mercat elèctric. Per
aquest motiu també és necessari fomentar la participació de la societat civil en una
qüestió de gran envergadura com aquesta. Les grans empreses del sector es volen
imposar sense el consens del territori i d’esquena a bona part de la societat.
La situació precària de la pagesia, l’explotació forestal i la ramaderia intensiva a les
nostres comarques són algunes de les raons de la certa facilitat en trobar
emplaçaments per la construcció d’aquests parcs, així com la proliferació, en l’etapa
del boom urbanístic, de polígons infrautilitzats en tots i cada un dels nostres pobles i
ciutats. És el cas de Reus, on hi ha 15 polígons industrials infraocupats (2) i que
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amenacen a estendre's pel poc terreny agrari que ens queda en el nostre terme
municipal. Un sòl agrari poc valorat per la successió de governs i administracions que
no han sabut acompanyar i fomentar la producció agrària i ramadera respectuosa amb
el territori al nostre país.
1- Visor ambiental i dades d'energies renovables de la Generalitat de Catalunya:
http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/avaluacio_ambiental/energia_e
olica/visor/
2- AgroReus, Dyna, Tecnoparc, Mas de les Ànimes, Mas Batlle, Bescós, Granja Vila, Mas
Ferrer, Constantí Nord, H6, Illes Medes, Nirsa, CIM del Camp, Mas Sunyer i Mas
Guardia.
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Per tots aquests motius, el Grup Municipal de la CUP proposa al Ple de l’Ajuntament de
Reus l’adopció dels següents ACORDS.
PRIMER.- Suspendre amb el termini d’un any, en sòl no urbanitzable, la tramitació de
plans especials urbanístics, de projectes d'actuació específica, l'atorgament de
llicències d'edificació, d'instal·lació o ampliació d'activitats o usos i d'altres
autoritzacions municipals connexes per a la implantació o ampliació d’instal·lacions de
producció d’energia a partir de fonts renovables i, també, les situades a menys d’un
quilòmetre d’altres instal·lacions de producció d’energia a partir de fonts renovables
que puguin tenir un impacte agrícola, natural, ambiental i/o paisatgístic.
SEGON.- Que l’Ajuntament de Reus dugui a terme reunions de coordinació amb els
propietaris de terrenys agrícoles del terme municipal de Reus, així com amb els
representants de les associacions i entitats del territori i la ciutadania per tal de
conèixer la seva opinió al respecte a aquesta qüestió. En aquesta reunió també s’hi
convidarà a participar els responsables/coordinadors del projecte “Banc de Terres” del
Consell Comarcal.
TERCER.- Vetllar perquè totes les administracions prioritzin la qualitat paisatgística
del nostre territori i aturin l’augment de grans centrals solars i eòliques. Un augment
que amenaça la qualitat mediambiental i la biodiversitat de les nostres comarques.
QUART.- Sol·licitar la modificació del Decret de la Generalitat 16/2019, per permetre i
fomentar la participació de la ciutadania del territori, adaptant-lo a un nou model
energètic en el qual es prioritzi l’ocupació de sòl urbà (cobertes i façanes) i les
instal·lacions petites i pròximes al consumidor final.
CINQUÈ.- Evitar la concentració d'aquestes infraestructures en un territori limitat, així
com la seva proliferació massiva.»
Fa una INTERVENCIÓ la Sra. Pàmies per exposar la Moció i ES PRODUEIX DEBAT.
Sotmesa la proposta a votació, es rebutja amb 3 vots a favor: (CUP): Sres. Llorens,
Fernàndez, Pàmies), 17 vots en contra: ((JxR): Sres./Srs. Pellicer, Vilella, Pallarès, Caelles,
Cuerba, Caballero, Monseny; (ERC): Sres./Srs. Llauradó, Recasens, Flores, Prats,
Berasastegui, Subirats, (A): Sr. Rubio, Sra. Vázquez; (CS): Sra./Sr. García i López; i 7
abstencions: ((PSC-CP): Sres./Srs. Martín, Martínez, Guaita, Marcos, Pozuelo,Fort i (regidor
no adscrit: Sr. Meléndez).
15. Precs i preguntes.
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L’alcalde dona la paraula a la Sra. Llorens i a la Sra. Martínez per a què formulin les
preguntes que en matèria d’Educació han formulat en nom dels seus grups municipals
i informa que posteriorment el regidor Recasens els donarà una resposta de forma
conjunta.
Pregunta que formula la Sra. Llorens del GRUP MUNICIPAL DE LA
CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP) en relació a com pot influir el
procés de preinscripció escolar en l’augment de la segregació escolar a
Reus.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
16/04/2021

"Avui, divendres, és dia de preinscripció escolar. Aquest és un procés feixuc per totes
les famílies. Si bé, per una banda, tenim aquelles famílies amb les seves necessitats
socioeconòmiques cobertes en què la preocupació arriba per saber quina és l’escola (i
ara també institut amb l’adscripció única) que satisfarà les seves expectatives en
matèria d’educació. Per una altra banda, tenim aquelles famílies que ja no poden ni
preocupar-se per preguntar-se on podran portar la seva canalla perquè abans ja
existeix una altra mena de preocupació; el procés de preinscripció només és telemàtic
i, amb prou feines, tenen dispositius electrònics amb cobertura d’internet o bé, no
tenen cap mena de competència digital per tal de ser autònomes en tot aquest
procés. És allò que anomenem bretxa digital.
Tant l’adscripció única com la bretxa digital són factors que poden influir -positiva o
negativament- en la segregació escolar, una problemàtica que fa temps que
arrosseguem a la nostra ciutat i que no acabem de solucionar.
Coincidint amb el període de preinscripcions, el Síndic de Greuges ha presentat
l’informe El paper dels ajuntaments en la lluita contra la segregació escolar, que
analitza el paper clau que tenen els ajuntaments en la lluita contra la segregació
escolar, d’acord amb les seves competències en matèria d’educació. El Síndic
considera que, en general, els ajuntaments poden fer més del que fan a l’hora de
lluitar contra la segregació escolar i demana canvis en diversos aspectes. Alguns ja
s’han de produir per l’aplicació del nou decret d’admissió, però altres no tenen res a
veure. En el que possiblement més es fixa el Síndic en aquest informe és la forma “no
adequada” que tenen els ajuntaments a l’hora d’informar sobre l’oferta educativa del
municipi.
En primer lloc, entre les aportacions que fa el Síndic en el seu informe hi diu
“certament, les dinàmiques de segregació escolar són fruit, principalment, de la
capacitat de les famílies per interpretar i utilitzar aquesta informació en clau
estratègica. Per tant, un accés equitatiu a la informació no garanteix, per si mateix, un
accés equitatiu als centres, atès que la capacitat estratègica de les famílies és força
desigual, en funció del seu capital social. Ara bé, garantir un accés equitatiu a la
informació és un pas imprescindible per poder combatre les dinàmiques de segregació
escolar. Cal impulsar, doncs, sistemes i campanyes d’informació que corregeixin
aquestes desigualtats i facin arribar, de forma efectiva, la informació a totes les
famílies. Al marge de garantir l’accés a la informació, també cal establir mecanismes
d’acompanyament per tal que les famílies que habitualment en queden desplaçades la
puguin interpretar i així exercir la tria en igualtat de condicions. Aquí el paper de les
OME ha de ser clau”
Per tant,
-Té informació l’OME (i, per tant, la Regidoria d’Ensenyament) si hi ha famílies que no
saben o que no poden fer la preinscripció telemàtica? Si és que sí, quin n’és el
nombre? I si és que sí, com es fa aquest acompanyament?
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-La Regidoria és conscient que si en aquesta preinscripció es genera desigualtat per
culpa del accés al tràmit telemàtic correm el risc de generar més desigualtats en el
repartiment de la matrícula? Ja que es córrer el risc que un cop acabat el termini a les
escoles "menys sol·licitades" els quedin places i aquelles famílies que no hagin pogut
fer la preinscripció acabin concentrant-se en aquestes places que quedaran lliures
sense equilibrar el percentatge de places lliures amb alumnat amb diversitat sòcioeconòmica?

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
16/04/2021

En segon lloc, entre altres aportacions, exposa que “Els pactes locals poden variar en
l’abast de la coparticipació dels diferents agents cridats al pacte en la presa de
decisions i, en aquest sentit, poden situar-se entre les concepcions de dalt a baix, en
què el lideratge polític de l’ajuntament i/o dels serveis territorials és determinant en la
definició dels seus continguts i orientacions, amb el risc de convertir-lo estrictament
com a instrument per rebre un suport legitimador puntual a un determinat pla
d’actuació, i les concepcions de baix a dalt, de vocació més “assembleària”, que
cerquen un amplíssim consens entre un volum com més gran millor d’agents cridats a
participar en totes les dinàmiques del pacte, però amb el risc que el facin poc
operatiu. Davant d’això, els pactes locals tenen sentit quan l’acord és àmpliament
compartit pels diferents actors signataris i aquests participen activament en la presa
de decisions.”
En aquest sentit, l’aplicació de la mesura de l’Adscripció Única recollida en l’estudi de
L'Escolaritat a Reus: Avaluació de la Política Educativa Municipal per a l'Equitat dins de
l'àmbit núm. 1: Reduir l'efecte de la ubicació dels centres educatius i de la segregació
residencial sobre l'equitat escolar no presenta un clar consens entre les famílies i
AMPES de la ciutat tal com descriu la notícia del Diari de Tarragona
https://www.diaridetarragona.com/reus/Familias-reusenses-califican-de-poco-rigurosala-adscripcion-unica-20210315-0082.html ja que presenta incògnites en relació al
repartiment de germans, la mobilitat i l’espai de menjador.
En aquesta línia,
• Per què, finalment, s’aplicarà aquesta mesura si no existeix un convenciment
generalitzat de les famílies? Va ser el Departament d’Educació qui va prendre la
decisió final?
• De quina inversió pressupostària es requereix per tal d’implementar aquesta
mesura?
• Existeixen altres mesures consensuades i planificades per tal d’haver d’evitar
“el cas per cas” i que puguin resoldre a mig i a llarg termini la problemàtica dels
germans a diferents centres, la mobilitat i l’espai de menjador als instituts?
Pregunta que formula la Sra. Martínez del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS
SOCIALISTES DE CATALUNYA – CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP) en
relació amb l’adscripció única.
"El curs acadèmic 2021-2022 entrarà en vigor el model d'adscripció única als centres
de secundària de la ciutat, defensat per l’Ajuntament de Reus com una mesura per
lluitar contra la segregació escolar.
Aquesta decisió ha creat malestar entre les famílies i bona part de les associacions de
pares i mares consideren que la mesura provocarà l’efecte contrari. De fet, han
redactat una manifest queixant-se que aquesta decisió s'ha pres de forma unilateral,
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sense escoltar les famílies. Reclamen informació i que el regidor responsable els
acompanyi al Departament d'Educació per capgirar la decisió de la Generalitat.
És molt sorprenent que fa uns anys aquest mateix regidor es queixava que l'adscripció
única s'havia implantat sense previ acord amb els pares i mares i que ara, es torni a
plantejar seguint els mateixos errors i sense un treball que hagi permès el suport de
les AMPES en l'aplicació de l’adscripció única.
Per tot això, el grup municipal socialista formula la següent PREGUNTA:
-Quines accions s’han realitzat des de la regidoria d’Educació per tal d’aconseguir el
suport per part de les AMPES a l’hora de facilitar l'aplicació del model d’adscripció
única.
Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
16/04/2021

Per part del Sr. Recasens ES DONA RESPOSTA de forma conjunta a les preguntes anteriors.
Prec que formula el Sr. Fort del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS
SOCIALISTES DE CATALUNYA – CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP) en
relació als Bons Reus.
"Al Ple del mes passat, aquest grup municipal va preguntar pels criteris que regeixen
la participació dels diferents sectors a la campanya de promoció del Bons Reus, i
demanàvem que, en properes edicions, també se’n puguin beneficiar sectors
d’activitat com els gimnasos, escoles de ball, escoles de música i escoles d’idiomes,
que fins ara no han estat inclosos en la campanya i han manifestat el seu desig
d’incorporar-s’hi.
Des de la regidora responsable no es donen detalls sobre futures accions en relació als
Bons Reus. De moment, ni sabem quan es tornaran a emetre bons ni quins sectors
inclourà, una situació que provoca desconcert entre els que han manifestat la voluntat
de ser incorporats a la campanya i que veuen en aquesta promoció una via de
reactivació econòmica.
Per això el grup municipal formula el següent PREC:
-Que l’Ajuntament concreti donant així resposta a les reclamacions de molts petits
empresaris i autònoms locals que ens han fet arribar el seu desig de formar part
d’aquesta campanya.
Per part de la Sra. Caelles ES DONA RESPOSTA al prec.
Prec que formula la Sra. Pozuelo del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS
SOCIALISTES DE CATALUNYA – CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP) en
relació a la protecció dels animals.
"Al mes de setembre de 2020, el Ple de l’Ajuntament va acordar adherir-se al Pacte de
Teguise a proposta del grup municipal del PSC. Es tractava d’unir el teixit social
animalista, la societat civil i els i les representants polítics contra el maltractament
animal.
Una de les principals eines per fomentar la protecció dels animals i evitar el
maltractament i l’abandonament és una correcta formació dels treballadors i
treballadores municipals, en especial del cos de la Guàrdia Urbana. És molt important
que els agents coneguin bé quin protocol cal seguir en cas de trobar un animal perdut,
abandonat o maltractat.
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Per això el grup municipal formula el següent PREC:
-Que l’Ajuntament intensifiqui la formació als treballadors i treballadores municipals
sobre qui és el protocol a seguir en cas de trobar un animal perdut, abandonat o
maltractat."
Per part del Sr. Rubio ES DONA RESPOSTA al prec.
I, sense més assumptes a tractar s'aixeca la sessió de la qual, com a secretari general,
estenc aquesta acta, amb el vistiplau del Molt Il·lustre Sr. Alcalde.
El secretari general
Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
16/04/2021
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