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Maria Luz Caballero Gabás
Montserrat Caelles Bertran
Josep Cuerba Domènech
Edgar Fernández Blázquez
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Ángeles Débora García Cámara
Sandra Guaita Esteruelas
Ricardo López Vázquez
Noemí Llauradó Sans
Marta Llorens Pérez
Daniel Marcos Cruz
Andreu Martín Martínez
Ana Isabel Martínez Serrano
Raúl Meléndez Marfil
Hipòlit Monseny Gavaldà
Maria Teresa Pallarès Piqué
Mònica Pàmies Flores
Maria del Carmen Pozuelo Blanco
Carles Prats Alonso
Daniel Recasens Salvador
Daniel Rubio Angosto
Òscar Subirats Torrebadell
Dolors del Mar Vázquez Pérez
Montserrat Vilella Cuadrada
Assisteixen també:
Jaume Renyer Alimbau, secretari general
Baldomero Rovira López, interventor general
Josep Maria Sabaté Vidal, vicesecretari

ORDRE DEL DIA
1. Ratificació de la concurrència de circumstancies i necessitat de celebrar de forma
telemàtica aquesta sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Reus.
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2. Aprovació de l’acta del Ple de la sessió del 19 de març de 2021.
3. Informació de l’Alcaldia.
HONORS I DISTINCIONS
4. Concessió de la Menció Honorífica Municipal, a títol pòstum, al Sr. Bartolomé Pluma
Marianas.
SERVEIS D'HISENDA I SERVEIS GENERALS
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5. Assessoria Jurídica. Modificació puntual del Reglament de venda no sedentària
en mercats marxants de la ciutat de Reus.
6. Gestió Econòmica i Pressupostària. Expedient de modificació de crèdits del
pressupost de 2021.
7. Hisenda. Imposició i Ordenació de Contribucions especials a aplicar amb motiu de
l’execució del projecte de pavimentació i serveis dels carrers Miró, Santa Helena i
Verge Maria de la nostra ciutat.
8. Intervenció. Donar compte al Ple de la liquidació del pressupost de l’exercici 2020
de l’Ajuntament de Reus i els seus Organismes Autònoms.
9. Intervenció. Modificació de la plantilla del personal de l'Institut Municipal Reus
Cultura.
10. Servei d'Aprovisionaments, Contractació i Patrimoni. Aprovació de la
modificació dels termes de la pròrroga, fins a nova adjudicació, del contracte del
servei de neteja de l'espai públic i de recollida de residus municipals, formalitzat en
data 1 de gener de 2010.

11. Vicealcaldia. Aprovació de l'adhesió de l'Ajuntament de Reus a l’Aliança
Catalunya 2030.
ACTIVITATS DE LA PERSONA
12. Cultura i Política Lingüística. Aprovació dels preus públics de les entrades per
espectacles i de les inscripcions per a professionals assistens a la XXV Edició de la Fira
del Circ de Catalunya - TRAPEZI.
MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
13. Moció del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA
– CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP) de mesures per reduir la precarietat de
la joventut reusenca.
14. Moció del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA
– CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP) per millorar la qualitat de vida dels
veïns i veïnes del barri de la Muralla.
15. Moció del GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS DE REUS (CS) per a soterrar les
línies d’alta tensió de l’urbanització «el Pinar».
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16. Moció del GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR
(CUP) per a soterrar les línies d’alta tensió a tot el nucli urbà.

17. Moció del GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS DE REUS (CS) per a la implantació
d’un Pla Local de prevenció del suïcidi i salut mental.
18. Moció del Regidor no adscrit per a l’eliminació progressiva de les zones blaves
d’estacionament regulat de Reus.
19. Moció del GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR
(CUP) per a què el govern de Reus accepti la seva responsabilitat en la protecció dels
animals per a poder assegurar el seu benestar.
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20. Precs i preguntes.
Assumptes sobrevinguts, si s'escau.
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
Les intervencions orals realitzades en aquesta sessió per l’alcalde, regidors
i, en el seu cas, el secretari i l’interventor als diferents punts de l’ordre del
dia assenyalats a l’acta amb "ES PRODUEIX DEBAT" o "INTERVENCIÓ
DE........" o " ES DONA RESPOSTA" estan contingudes en suport digital àudio
autenticat, amb la incorporació de la signatura d’aquesta Secretaria
General. Una vegada aprovat l’esborrany de l’acta d’aquesta sessió, les
esmentades intervencions orals quedaran incorporades automàticament a
l’acta, formant part, d’una manera intrínseca i indissoluble, de l’esmentat
document administratiu, d'acord amb els articles 26, 36, 70.2, 71 i 80.2 de la
Llei 39/2015 d'1 d'octubre sobre procediment administratiu comú de les
administracions públiques, articles 17 i 18 de la Llei 40/2015 d'1 d'octubre
de règim jurídic del sector públic, i l'article 118 del Reglament Orgànic
Municipal
Oberta la sessió per la presidència, es comproven per part de la Secretaria General els
requisits tècnics legals per a la 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 la Sra. Llorens 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 dels regidors i regidores de
tots els grups municipals llevat de les del grup municipal de la CUP que s’abstenen.
2. Aprovació de l’acta del Ple de la sessió del 19 de març de 2021.
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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 març de 2021 s’aprova per assentiment.
3. Informació de l'Alcaldia.
L'alcalde dóna compte de l'activitat institucional tinguda des de la darrera sessió de
Ple Municipal, destacant entre les activitats realitzades les següents:
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•

Reunió telemàtica amb alcaldes de deu ciutats de l'Estat: Cadis, Girona, Lleida,
Madrid, Santa Cruz de Tenerife, Torrelavega, Pamplona, València i Saragossa,
per reclamar ajudes estatals als municipis, un nou sistema de finançament de
les entitats locals i l’accés al finançament europeu dels ajuntaments al fons
espanyols per fer front a les despeses ocasionades per la covid-19.

•

Presentació del llibre de Pregons de Setmana Santa a El Círcol.

•

Recepció a una representació d’alumnes de 6è de l'Escola Teresa Miquel i
Pàmies que han fet un mapa dels carrers de la ciutat amb noms de dones i amb
la petició de que se n’hi posin més.

•

Reunió amb presidents d'associacions de veïns referent al pas de l’Estació
Bellisens a la Sala Premsa.

•

Visites que des del passat 28 de gener l'Alcaldia du a terme juntament amb els
regidors Sr. Monseny i Sra. Caelles a les següents Associacions de Veïns dels
següent Barris: Montserrat, Mas Pellicer, Urbanització Mas Carpa, Sol i Vista,
Pelai, Fortuny, Juroca, Carrilet, Cultura de la Pau, Santuari, Mare Molas, Mas
Iglésias i Mas Magrané.

•

Assitència als actes de Setmana Santa, amb el Pregó a La Sang, l’acte
commemoratiu del 75è Aniversari de la Processó del Silenci i la funció de les
Tres Gràcies.

•

Signatura de la Declaració de l'Agenda Urbana de Catalunya que ha de ser
l’eina que permeti afrontar els reptes de la urbanització a partir de la
planificació urbana com a instrument per assolir la qualitat de vida i el benestar
de les persones.

•

Inauguració del 9è Congrés de la Societat Espanyola de Psicooncologia a
l'Hospital Sant Joan.

•

Commemoració del Dia Internacional del Poble Gitano, que enguany ha
celebrat el 50è aniversari del 1r Congrés Mundial Romaní al Centre Cívic
Migjorn.

•

Presentació del Pla estratègic “Reus Horitzó 32”, amb la vicealcaldesa Sra.
Llauradó, per definir un projecte de ciutat compartit i de futur. Es projecta la
ciutat a 10 anys vista i es facilita l’impuls d’iniciatives de ciutat a llarg termini.

•

Presentació dels vols de la companyia Binter que operarà des de Reus cap a les
Illes Canàries a l'Aeroport de Reus.
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•

Inauguració de l’Any Bofarull, amb el comissari Sr. Jaume Massó al capdavant i
amb la conferència inaugural "Antoni de Bofarull: Renaixença i conflicte
identitari a la Catalunya contemporània" a càrrec del Dr. Jordi Ginebra a la
Biblioteca Xavier Amorós.

•

Assistència a la actuació inaugural cicle Reus Jazz Cava al Centre Cultural El
Castell.

•

Assistència a la "Final World Tennis Autolica Mercedes Benz" al Club de Tennis
Monterols.

•

Trobada amb els autors locals per Sant Jordi al jardí de la Biblioteca Xavier
Amorós.
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Finalment l’alcalde felicita als guardonats en el IV Concurs al Millor Pa de Sant Jordi i
informa que demà divendres es farà una recepció als Srs. Xavier i Tomàs Pàmies del
Forn Sistaré que n’han obtingut el 2n Premi.
L’alcalde informa, a continuació, que la Junta de Portaveus de 20 d’abril de 2021 ha
donat suport a les següents Mocions i Propostes de declaració:
La primera Moció a la què la Junta de Portaveus ha donat suport per unanimitat és la
que es reprodueix seguidament:
MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC REFERENT A PRESERVAR LES
ACTIVITATS CULTURALS DURANT EL NOU CONFINAMENT COMARCAL.
«Arran de les darreres decisions preses pel PROCICAT el passat dia 7 d’abril segons la
qual es decreta un nou confinament comarcal, per un termini de 10 dies, amb una
afectació directa sobre l’estabilitat de la programació dels espectacles i sobre els
usuaris de la cultura que ja havien adquirit entrades per assistir a esdeveniments
culturals.
Aquest nou confinament comarcal agreujarà més encara la difícil situació que ja
pateixen les empreses i institucions culturals, amb el complicat sistema de restriccions
d’aforament i tocs de queda decretats des de fa mesos per les autoritats sanitàries.
El 6% de les empreses de Catalunya que han presentat un ERTO són del sector de la
cultura: 5.765 expedients (d’un total de 96.704 a tot Catalunya), que afecten 52.095
treballadors segons dades del maig de l’any passat facilitades per la mateixa
Conselleria de Cultura.
Amb l’actual emergència sanitària, social i econòmica, s’ha posat de manifest la
vulnerabilitat de la cultura, i de manera especial la indústria cultural a Catalunya,
quan encara no s’havia recuperat de l’anterior crisi econòmica i financera. Estem, per
tant, davant d’una emergència també cultural que exigeix més recursos públics i una
estreta col·laboració entre administracions i sectors culturals.
Coneixedors de les diverses iniciatives que s’estan prenent des dels diferents sectors
culturals, més concretament des del sector de les arts escèniques i sector de la
música en viu, als quals donem ple suport, i davant l’actual situació, el Grup Municipal
Socialista proposa al Ple l’adopció dels següents acords.
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•

Reconèixer que per aquest ajuntament la cultura és un servei públic, un dret de
la persona, una eina de convivència, un element fonamental de l’Estat del
benestar, com a eina d’integració, cohesió social i igualtat d’oportunitats.

•

Instar al Govern de la Generalitat que permetin que les entrades a espectacles
culturals esdevinguin salconduits culturals, que permetin la lliure circulació
entre comarques per facilitar l’assistència a qualsevol esdeveniment cultural i
així demostrar que, tal com va declarar el govern de la Generalitat de
Catalunya, la Cultura és un bé essencial.

•

Traslladar aquests acords al Govern de la Generalitat, a la Mesa del Parlament
de Catalunya, al Govern de la Diputació, al Consell Comarcal, i a les entitats i
associacions culturals del municipi.»
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Seguidament es dona compte de proposta de declaració a la què la Junta de Portaveus
ha donat suport, per unanimitat, en segon lloc i que es reprodueix seguidament:
PROPOSTA DE DECLARACIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS D’ERC- JXR- ARA CS PER A LA RESTITUCIÓ DE L’IVA REDUÏT AL SECTOR DE LA IMATGE PERSONAL.
“La plataforma ‘CREER EN NOSOTROS’ és un grup independent format per
professionals del sector de la imatge personal de tota Espanya que ens hem unit amb
l’únic objectiu de restituir l’IVA reduït al sector.
La pujada de l’IVA al 21% es va produir l’any 2012 pel llavors ministre Cristóbal
Montoro amb la promesa de ser una mesura temporal, així la pujada va ser assumida
pels professionals del sector per tal que no repercutir la pujada als clients en un
moment de crisi econòmica.
Deixem clar que no volem una reducció de l’IVA sinó la restitució al IVA reduït aplicat a
sectors essencials.
Al 2018, el PSOE va presentar una PNL aprovada per la majoria de partits que havia de
produir aquesta restitució però no ha estat aplicada. Al març d’enguany (2021),
l'Aliança Empresarial per la Perruqueria i l’Estètica va promoure, i el Congrés dels
Diputats va aprovar per àmplia majoria, una PNL en el mateix sentit.
Si la situació ja era complicada pel sector, la Covid-19 ha empitjorat la situació. El
tancament total de tres mesos ha derivat en unes restriccions que no ens permeten
realitzar la nostra professió amb total disponibilitat, el que suposa una reducció en la
nostra producció.
Entenem la nova realitat, però no la desproporció que suposa tenir l’IVA al 21%.
Actualment, som l’únic sector de la imatge que no ha recuperat la situació, com sí ha
passat en sectors com la cultura, cinema, arts escèniques, floristeries, serveis
funeraris o l’oci.
El context és desencoratjador, en els darrers 9 mesos del 2020 s’ha patit una reducció
del 38,9% respecte a la facturació de l’any anterior. Pel 67,8% de les perruqueries la
davallada a arribat al 50%. Més de 18.000 establiments han hagut de tancar.
Som un segment econòmic format per més de 150.000 treballadors i treballadores a
Espanya, on el 85% són dones joves entre 20/35 anys i que genera uns 50.000 llocs de
treball indirectes.
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Tinguem en compte que, un cop passat l’estat d’alarma del 14 de març, el sector va
ser considerat de primera necessitat i que les perruqueries i estètiques van ser sector
més demandat per la ciutadania per ser un bé essencial.
Per tots aquests motius, s’han realitzat actes de protesta i reivindicacions del sector a
més de 90 municipis espanyols, entre altres la concentració realitzada a la plaça del
Mercadal de Reus el 22 de març del 2021 amb més d’un centenar.
Així, els acords que es proposen a Junta de Portaveus són els següents:
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Primer.- Instar al govern d’Espanya al compliment de les PNL aprovades per a la
restitució de l’IVA reduït perquè en depèn la viabilitat de molts negocis del sector de la
perruqueria i estètica.
Segon.- Notificar l’acord al govern espanyol, concretament al seu president, al
vicepresident segon, a la ministra d’Hisenda i a la ministra de Treball i Economia
Social."
La següent proposta de declaració a la què la Junta de Portaveus ha donat suport amb
el vot favorable de tots els grups municipals, llevat del grup municipal PSC que s´hi va
abstenir, és la que es reprodueix seguidament:
PROPOSTA DE DECLARACIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS JUNTSXREUS, ERCAM, ARA REUS PER L’APLICACIÓ D’UNA REDUCCIÓ DE L’IVA EN LA PRESTACIÓ DE
SERVEIS VINCULATS AMB LA PRÀCTICA L’ACTIVITAT FÍSICA I ESPORTIVA,.
«El passat mes de març, la Generalitat de Catalunya va fer públic l’informe relatiu al
resultat de l’estudi sobre l’impacte econòmic de la COVID-19 en l’esport català, en el
que les dades són demolidores i mostren que l’esport es troba entre els sectors més
afectats per la pandèmia.
L’esport i l’activitat física és un sector que té una importància cabdal en la cohesió
social i territorial, en la formació dels nostres infants i joves, en el benestar i la salut
del conjunt de la ciutadania, així com en la projecció dels nostres municipis
internacionalment.
Per fer front aquesta realitat, des del Govern de la Generalitat i des de les
administracions locals s’han impulsat actuacions, sigui mitjançant subvencions, ajuts
directes o línies de crèdit, a l’espera d’una resposta de l’Estat que no només fes front
de manera directa a les necessitats de l’esport si no per anar més lluny adoptant
canvis normatius per donar una resposta apropiada i coherent al que suposa el sector
esportiu i de l’activitat física.
En aquest sentit, són necessàries mesures fiscals urgents per part del Govern de
l’Estat que animin la reincorporació a la pràctica esportiva de la població,
especialment entre grups de rendes mes desfavorides.
Igualment, el Govern de l’Estat cal que adopti un pla de rescat de les quasi 35.000
empreses de serveis i productes esportius existents, en la seva gran majoria autònoms
i PYMES.
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Es troba a faltar, conseqüentment, més sensibilitat del Govern de l’Estat per a l’esport,
i especialment per a l’esport base, que que s’està veient afectat greument per la
paralització de l’activitat ocasionada por la COVID-19.
Mantenir un IVA del 21% en els serveis esportius comporta no incentivar la pràctica
esportiva i d’activitat física, i té directament unes conseqüències negatives per a la
salut en la població, doncs, resulta oportú recordar-ne els beneficis tant físics com
mentals, tant fisiològics com psicològics i socials. El Govern de l’Estat, després de
mantenir el contrari, va haver de recular i reduir, finalment, l’IVA de les mascaretes
quirúrgiques del 21% al 4%.
Per tant, es tracta de voluntat política tirar endavant una mesura d’aquest tipus.
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A nivell estatal, és el Govern de l’Estat qui té la competència sobre poder el tipus que
s’aplica d’IVA. És més, la Comisión de Cultura y Deporte del Congreso de los Diputados
va aprovar el passat 18 de febrer d’enguany la ‘Proposición no de ley relativa a la
urgente necesidad de declarar la actividad física y deporte como actividad esencial
tras la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19’. En aquesta Proposició, a més de
reconèixer l’activitat física i l’esport com a «activitat essencial», indica, en el seu
apartat segon, que cal: «Adoptar les mesures necessàries per a garantir la protecció i
continuïtat dels serveis professionals prestats en l’àmbit de la pràctica de l’activitat
física i esportiva i dirigits al conjunt de la societat.»
Es necessari, a més, modificar el valor previst de la inversió dels fons europeus
recollits als programes palanca del “Plan España Puede”que reserva a la cultura i
l’esport un mínim 1,1% d’aquests fonts, molt allunyat del pes que aquests dos sectors
suposen per al PIB de l’Estat.
Aquest estudi de l’impacte econòmic de la pandèmia , sumat a altres estudis a tota
Europa que vinculen directament la inversió en activitat física i esport en l’estalvi
sanitari mostren clarament el camí que l’estímul de l’economia i de les polítiques
d’ocupació han de servir per la recuperació econòmica i una millor qualitat de vida de
les persones.
D’acord amb tot això exposat, la Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Reus aprova
els següents acords:
Primer.- Instar el Govern de l’Estat que modifiqui la “Ley 37/1992, de 28 de septiembre
del impuesto sobre el valor añadido”, implementant la seva modificació cap a un IVA
reduït del 10% en la prestació de serveis vinculats amb la pràctica d’activitat física i
esportiva tot deixant sense efecte la gravació fiscal del 21% en relació amb aquestes.
Segon.- Instar el Govern de l’Estat que implementi alhora la creació d’un nou IVA híper
reduït del 4% aplicable a la prestació de serveis vinculats amb la pràctica d’activitat
física i esportiva en centres esportius tant públics com privats adreçats a persones
amb prescripció mèdica específica feta des dels Centres d’Atenció Primària.
Tercer.- Instar al Govern de l’Estat l’ampliació de la quantitat actual de l’1’1% dels fons
europeus destinats al Pla de recuperació, transformació i resiliència del programa
ESPAÑA PUEDE per a la recuperació i transformació de l’esport.
Quart.- Donar trasllat d’aquests acords la Delegació del Govern de l’Estat a Catalunya,
al Ministeri d’Economia i Hisenda i al Ministeri de Sanitat, Consum i Serveis Socials del
Govern de l’Estat, als Grups Parlamentaris del Congrés dels Diputats, als Grups
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Parlamentaris del Senat, als Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya, a la
Secretaria General de l’Esport del Govern de Catalunya, a l’Associació Catalana de
Municipis i a la Federació Catalana de Municipis, a la UCEC Unió de Consells Esportius
de Catalunya, a la UFEC Unió de Federacions Esportives de Catalunya, a les
Universitats de Catalunya, a Foment de Treball, a PIMEC, a INDESCAT Catalan Sports
Cluster, i a l’ADECAF Associació d’Empresaris de clubs Catalans de Fitness.»
Seguidament l’alcalde dona la paraula als portaveus i ES PRODUEIX DEBAT.
HONORS I DISTINCIONS
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4. Concessió de la Menció Honorífica Municipal, a títol pòstum, al Sr.
Bartolomé Pluma Marianas.
"Atès que per decret de l’Alcaldia núm. 2021003436 de 22 de febrer de 2021 es va
resoldre incoar l’expedient per a la concessió de la Menció Honorífica Municipal, a títol
pòstum, al Sr. Bartolomé Pluma Marianas, a proposta de la Junta de Portaveus de 17
de febrer de 2021, d’acord amb el què disposa l’art. 15 del Reglament Municipal
d’Honors i Distincions.
Atesos els mèrits que concorren en el Sr. Bartolomé Pluma Marianas, en
reconeixement a la seva trajectòria personal en el moviment veïnal i, pel seu
compromís cívic i per la seva constant tasca que ha contribuït a enfortir encara més la
força del teixit associatiu a la ciutat, i, per la seva lluita decidida per la justícia i la
dignitat amb una intensa demostració d’estimació a la ciutat de Reus. Destacant entre
altres la seva tasca com a president de l'Associació de veïns de la Urbanització
Blancafort o la seva implicació, en els darrers anys, amb el col·lectiu d’Avis i Àvies de
Reus per la Llibertat.
Atès que de conformitat amb el què disposa l’article 17 del Reglament Municipal
d’Honors i Distincions es va sotmetre la proposta al tràmit d’informació pública sense
que s’hagin presentat reclamacions, al·legacions ni suggeriments.
Per tot l’exposat, es proposa al Ple de la Corporació, previ dictamen de la Comissió
d’Honors i Distincions, l’adopció del següent acord:
Concedir la Menció Honorífica Municipal, a títol pòstum, al Sr. Bartolomé Pluma
Marianas pels mèrits i circumstàncies que en ella concorren i que han quedat
suficientment acreditats a l’expedient a l’efecte incoat."
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per assentiment de tots els grups municipals,
menys del grup municipal de la CS que s’absté.
SERVEIS D'HISENDA I SERVEIS GENERALS
5. Assessoria Jurídica. Modificació puntual del Reglament de venda no
sedentària en mercats marxants de la ciutat de Reus.
"En data 18 de desembre de 2020, la Junta de Govern Local va acordar autoritzar a la
societat anònima municipal «Reus Mobilitat i Serveis S.A» (d’ara endavant, RMS S.A) la
gestió i administració del mercat d’antiquaris, brocanters i col·leccionistes i, d’entre
els acords adoptats, s’encarregava a la societat un estudi i anàlisi de la normativa
municipal aplicable en matèria de mercats no sedentaris i la relacionada, als efectes
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de proposar millores i/o modificacions per a assegurar la correcta gestió d’aquest tipus
de mercat.
Atès que el mercat d’antiquaris, brocanters i col·leccionistes de la ciutat s'emmarca en
la categoria de mercats marxants, d’acord amb el que estableix la Llei 18/2017, de l'1
d'agost, de comerç, serveis i fires i el Decret 162/2015, de 14 de juliol, de venda no
sedentària en mercats de marxants.
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Vist l’escrit de data 8 de gener de 2021, presentat per la Gerència de la societat «RMS
S.A», al registre general de la Corporació, en el qual sol·licitava, entre d’altres, la
modificació del Text Refós del Reglament de venda no sedentària en mercats marxants
de la ciutat de Reus, proposant la modificació dels articles 2, 16, 17, 19 i l’annex mix
comercial.
Vist l’informe jurídic emès per la secretaria general d’aquest Ajuntament, en data 8
març de 2021, en el qual s’informa favorablement sobre el contingut de la proposta
modificació efectuada per RMS S.A i, a la vegada, proposa tot un seguit
recomanacions o propostes de millora, per tal d’incloure-les al conjunt de
modificació i que afecten al redactat dels articles 1, 2, 5, 7 i disposició transitòria.

de
de
de
la

Atès que el conjunt de la modificació té caràcter parcial i es fa amb la finalitat
d’incloure en un sol text normatiu, la regulació del mercat d’antiquaris, brocanters i
col·leccionistes junt amb la dels altres mercats marxants de la ciutat i derogar les
normes de participació i funcionament d’aquest mercat aprovades pel Ple de
l’Ajuntament, a 10 de febrer de 2012, per tal de garantir la seguretat jurídica.
Atès que en data 15 de març de 2021, es va donar trasllat d’aquest assumpte a la
Comissió Informativa d’Hisenda i Serveis Generals pel seu dictamen i aquesta qüestió
va quedar sobre la taula, perquè s'incorporessin unes darreres modificacions al text, a
petició d’alguns membres de la comissió.
Vist l’informe emès per la gerència de Reus Mobilitat i Serveis S.A, a través del qual es
proposa modificar puntualment l’article 16.1 d’aquest text refós, en relació al temps
disponible per a la càrrega i descàrrega dels gèneres del mercat de brocanters.
Vist l’informe jurídic complementari emès per la secretaria general d’aquest
Ajuntament, en el qual s’informa favorablement sobre les darreres modificacions dels
articles 19.b3) i l’annex mix comercial, als efectes de regular expressament la
prohibició de venda i exhibició d’animals vius i dissecats als mercats de marxants, així
com el tipus d’armament i la indumentària que es pot vendre al mercat d’antiquaris,
brocanters i col·leccionistes.
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Vista la proposta de modificació del Text Refós del Reglament de venda no sedentària
en mercats marxants de la ciutat de Reus que consta a l’expedient, i que inclou totes
les modificacions esmentades.
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Vist el que estableixen 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:
PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació puntual del Text Refós del Reglament de
venda no sedentària en mercats marxants de la ciutat de Reus, per tal d’incloure la
regulació del mercat d’antiquaris, brocanters i col·leccionistes, en els termes que
seguidament es detallen:
1. Modificar el segon i tercer paràgraf de l’article 1 (destacat en cursiva i negreta),
per tal d’actualitzar el seu redactat i suprimir la referència a normativa
actualment derogada:
«El mercat de marxants és l’activitat comercial que es du a terme en
espais o vies de titularitat pública per un conjunt de professionals de
la venda no sedentària mitjançant instal·lacions desmuntables o
transportables, dins dels perímetres i en els llocs degudament
autoritzats per l’ajuntament, de manera periòdica i preestablerta al
llarg de tot l’any, i en els termes i les condicions establerts per la
normativa aplicable en matèria de venda no sedentària en
mercats de marxants.
D’altra banda, també són aplicables a la venda no sedentària en
mercats de marxants el principi de llibertat d’empresa i s’emmarca,
entre altres raons d’interès general, en la protecció dels drets
de les persones consumidores i de la salut pública, les
exigències de la bona fe en les transaccions comercials i la
protecció del medi ambient i de l’entorn urbà.»
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2. Modificar el primer paràgraf «in fine» de l’article 2 (destacat en cursiva i
negreta) inclosa en la proposta feta per RMS S.A, per tal d’ajustar la seva
redacció als principis d’eficiència i proporcionalitat i suprimir, d’aquesta
manera, la regulació concreta sobre la ubicació i l’horari del mercat d’antiquaris,
brocanters i col·leccionistes, atès que qualsevol canvi sobre aquestes qüestions
comportaria la necessitat de modificar el Text Refós del Reglament:
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«L’activitat de venda en el mercat ubicat a l’entorn del Mercat Central
es durà a terme entre les 08.00 i les 15.00 hores dels dilluns i
dissabtes laborables. L’activitat de venda en el mercat ubicat a
l’entorn del Mercat del Carrilet es durà a terme entre les 08.00 i les
15.00 hores dels dimecres laborables. L’activitat de venda en el
mercat d’antiquaris, brocanters i col·leccionistes de Reus es
durà a terme a la ubicació i en l’horari determinat per l’òrgan
competent.»
3. Modificar l’apartat relatiu a l’assegurança a l’article 5 (destacat en cursiva i
negreta), per tal de mantenir l’import de la pòlissa d’assegurança en el mercat
d’antiquaris, brocanters i col·leccionistes:
«Disposar d’assegurança de responsabilitat civil per una cobertura
mínima de 300.000 euros pels mercats ubicats a l’entorn del Mercat
Central i del Carrilet i de 100.000 euros pel mercat d’antiquaris,
brocanters i col·leccionistes.»
4. Modificar l’article 7 (destacat en cursiva i negreta) per adaptar el contingut de
la sol·licitud:
«L’interessat/da haurà de presentar una sol·licitud que anirà
acompanyada d’una declaració responsable en la que es
manifesti:
El compliment dels requisits establerts a l’article 5. A més, quan la
sol·licitud es faci per a l’establiment al mercat d’antiquaris,
brocanters i col·leccionistes es declararà que els objectes o
productes compleixen els requisits previstos en aquest
reglament i que no incorren en cap de les prohibicions
indicades a l’article 19.»
5. Modificar l’article 16, per tal de diferenciar les normes aplicables al «mercat
central i del carrilet» i «mercat d’antiquaris, brocanters i col·leccionistes»
(destacat en cursiva i negreta):
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«1. Mercats Central i Carrilet.
(...)
2. Mercat d’antiquaris, brocanters i col·leccionistes de Reus.
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Els titulars autoritzats podran entrar amb els seus vehicles, a
l’espai destinat al mercat, durant les dues hores anteriors a
iniciar-se l’horari de funcionament i durant els noranta minuts
després de l’hora de tancament, per tal de practicar la
corresponent càrrega o descàrrega de gèneres. Durant
l’horari de funcionament del mercat cap vehicle no podrà ser
dintre del seu perímetre circular ni romandre-hi estacionat.
Durant l’horari de funcionament del mercat cap vehicle no
podrà ser dintre del seu perímetre circular ni romandre-hi
estacionat.
En el supòsit que les condicions climatològiques adverses no
permetessin la col·locació de les parades abans de les 10
hores del matí, es considerarà que no es pot realitzar l’edició
del Mercat, i un cop comunicat d’aquesta manera als
paradistes, no es podran muntar les parades.»
6. Modificar el primer paràgraf de l’article 17 (destacat en cursiva i negreta):
«Els comerciants dels Mercats Central i Carrilet podran aparcar els
seus vehicles al costat de la parada sempre que hi hagi espai suficient
i es garanteixi l’adequada seguretat de les persones. L’Ajuntament
comunicarà, en el seu cas, als comerciants els llocs i els horaris i resta
de condicionants a l’empara dels quals es podran estacionar els
vehicles. Aquests hauran de ser enretirats immediatament a
requeriment de l’Ajuntament, quan es consideri inconvenient el seu
estacionament dins del recinte del mercat.»
7. Modificar l’article 19 apartat a) i afegir un nou dret, pel que fa a l’exercici de
l’autorització de venda (destacat en cursiva i negreta):
«A.2) En l’exercici de l’autorització de venda: (...) A més, en el
Mercat d’antiquaris, brocanters i col·leccionistes de Reus,
quan el/la paradista precisi col·locar un para-sol o tendal
aquest haurà de ser de color crema o blanc, no podrà portar
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cap tipus de publicitat incorporada i la dimensió no podrà
superar l’espai de la parada autoritzat.»
8. Addicionar, a l’article 19 apartat b.3), la següent obligació en l’exercici de
l’activitat, aplicable tant pel mercat de marxants del mercat central, carrilet i
brocanters:
«Complir amb la prohibició d’exhibir i vendre animals vius o
dissecats, de forma ambulant, com a reclam.»
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9. Modificar l’article 19 apartat B.3 i afegir les obligacions específiques previstes
pel mercat d’antiquaris, brocanters i col·leccionistes, pel que fa a l’exercici de
l’activitat:
«A més, en el Mercat d’antiquaris, brocanters i col·leccionistes de
Reus tots els objectes seran exposats sobre taulells situats a 80 cm
d’alçada del terra i coberts amb el corresponent faldó que serà
facilitat per l’ens gestor del mercat. L’ens gestor, excepcionalment,
permetrà exposar al terra aquelles peces que per la seva tipologia,
volum o pes no puguin ser col·locades en taulells, però sempre sobre
una tela o bé una catifa. La col·locació dels productes en els taulells
ha de ser la més acurada possible, i en cap cas, aquests, es poden
exhibir en les caixes i envasos de plàstic o cartró que s’utilitzen per al
seu transport o emmagatzematge. En cas d’utilitzar algun tipus de
contenidor de productes, han de mantenir una imatge adient Els
objectes oferts al públic s’hauran d’exposar perfectament nets, i els
expositors hauran de tenir cura de la imatge de la seva parada,
reservant-se l’ens gestor el dret d’exigir el canvi o modificació.
En el Mercat d’antiquaris, brocanters i col·leccionistes de Reus no és
permesa l’exhibició o transmissió d’articles o productes no continguts
a l’annex mix comercial d’aquest Reglament i, especialment, els
següents:
• Pornografia en qualsevol de les seves formes.
• Articles alimentaris.
• Peces de vestir, llevat que es tracti d’indumentària
compresa a l’annex mix d’aquest reglament.
• Premsa, vídeos, discos, cassets, cd’s i films actuals, i que
puguin estar habitualment a la venda en establiments
comercials.
• Objectes de plàstic i joguets actuals i nous.
• Aparells electrodomèstics, d’electrònica i d’informàtica.
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• Materials de construcció, de fontaneria, electricitat i sanitari.
• Tot objecte o article que infringeixi el respecte a la dignitat de
la persona i al principi de no discriminació per motius de raça,
sexe, religió, opinió, nacionalitat, discapacitat o qualsevol altre
circumstància personal o social.
• Objectes sense valor objectiu o sense interès de
col·leccionisme o de curiositat.»
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10.Modificar l’annex mix comercial i addicionar la regulació relativa al mercat
d’antiquaris, brocanters i col·leccionistes (destacat en cursiva i negreta), alhora
que s’elimina la referència a la venda d’animals, ocells i es precisa el tipus
d’armament que es pot vendre en el mercat de brocanters:
«Els Mercats Central i Carrilet tindran el següent mix comercial:
- 70% Roba (comprèn totes les seves variants).
- 10% calçat.
- 10% bijuteria.
- 10% Altres activitats (Bosses de mà, xurreries, música,
cosmètica, estris de cuina i llar, fruits secs, espècies,
artesania, retalls, plantes, basar...)
A efectes de calcular el mix comercial dels mercats, les parades amb
una sola activitat computaran el doble que les parades amb doble
activitat.
Mercat d’antiquaris, brocanters i col·leccionistes de Reus.
Els objectes que podran ésser exposats necessàriament han
d’ésser enquadrables en alguna de les 3 categories següents:
1.- Antiguitats i brocanteria: (Tots aquest objectes han de
tenir més de 35 anys d’antiguitat)
◦ Litografies, postals, arts gràfiques i títols de valors
immobiliaris
◦ Art i pintura.
◦ Mobiliari, decoració i objectes ornamentals.
◦ Suports de comunicació, diaris, revistes, discos i
cartells.
◦ Indumentària,
armaments inutilitzats,
segons
la
normativa en matèria d’armes, i altres objectes
relacionats amb la temàtica militar, que tinguin
caràcter històric i per a finalitats de col·lecció.
◦ Maquinària i mecànica.
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◦
◦

Aparells de comunicació.
Instruments musicals.

2.- Col·leccionisme:
◦ Objectes de numismàtica.
◦ Objectes de filatèlia.
◦ Objectes de col·leccionisme geològic i de ciències
naturals.
◦ Emblemes, pins, insígnies, escuts i similars.
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3.- Llibres:
◦ Llibres d’ocasió, antics i moderns (els llibres moderns
han de pertànyer a col·leccions i que en cap cas siguin
edicions que puguin estar habitualment a la venda en
establiments comercials).»
11.Modificar la Disposició addicional primera, per adaptar-la a la normativa
actualment aplicable (destacat en cursiva i negreta):
«Primera. En tot allò no previst en aquest reglament, s’aplicaran les normes
de règim local, la Llei 18/2017, de l'1 d'agost, de comerç, serveis i
fires, el Decret 162/2015, de 14 de juliol, de venda no sedentària en
mercats marxats, així com la Llei 33/2003, de 23 de novembre,
patrimoni de les administracions públiques.»
12.Addicionar la següent disposició transitòria tercera:
«Tercera. Les autoritzacions del mercat d’antiquaris, brocanters i
col·leccionistes de Reus existents en el moment del canvi d’ens gestor de
l’esmentat mercat, els serà d’aplicació el règim anterior fins que finalitzi el
procediment administratiu corresponent, per a la concessió de les noves
autoritzacions.»
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.- Instar a l’ens gestor del mercat d’antiquaris, brocanters i col·leccionistes,
perquè durant aquest any culmini el procediment administratiu de selecció per a la
concessió de les noves autoritzacions en aquest mercat de marxants.
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QUART.- A l’entrada en vigor de la modificació del Text Refós del Reglament de venda
no sedentària en mercats marxants de la ciutat de Reus, restaran derogades les
normes de participació i funcionament d’aquest mercat aprovades pel Ple de la
Corporació en sessió de data 10 de febrer de 2012."
El Sr. Prats fa una INTERVENCIÓ per exposar el tema i ES PRODUEIX DEBAT.
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova amb 18 vots a favor: ((JxR): Sres./Srs. Pellicer,
Vilella, Pallarès, Caelles, Cuerba, Caballero, Monseny; (ERC): Sres./Srs. Llauradó,
Recasens, Flores, Prats, Berasastegui, Subirats, (A): Sr. Rubio, Sra. Vázquez i (CUP): Sres.
Llorens, Fernàndez, Pàmies)) i 9 abstencions: ((PSC-CP): Sres./Srs. Martín, Martínez,
Guaita, Marcos, Pozuelo, Fort, (CS): Sra. García, Sr. López i (regidor no adscrit: Sr.
Meléndez))
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Seguidament l’alcalde informa que els punts de l’ordre del dia núm. 6 i 8 es tractaran de
forma conjunta i dona la paraula a la Sra. Caballero que fa una INTERVENCIÓ per exposar
els esmentats temes. Finalitzada l’exposició ES PRODUEIX DEBAT.
8. Intervenció. Donar compte al Ple de la liquidació del pressupost de
l'exercici 2020 de l'Ajuntament de Reus i els seus Organismes Autònoms
"La Comissió Informativa de Serveis d’Hisenda i de Serveis Generals, en sessió tinguda
el dia 19 d’abril de 2021 proposa donar compte al Ple de la liquidació del pressupost
de l’exercici 2020, de l’Ajuntament de Reus i els seus Organismes autònoms, aprovada
mitjançant Decret de la Regidora delegada d’Hisenda de data 17 de març de 2021,
d’acord amb la següent transcripció:
“D'acord amb l'article 191 i següents del RDL 2/2004 de 5 de març pel que s’aprova el
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i amb els articles 89 i següents
del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril i amb l’informe previ i preceptiu de l’Interventor
general, als efectes d’aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici 2020 de
l’Ajuntament i dels seus organismes autònoms.
Vist que de conformitat amb els articles 191.3r i 192.2n del RDL 2/2004, correspon
l'aprovació de la liquidació del pressupost, tant de l'Ajuntament com dels Organismes
Autònoms al President de l'Entitat Local, i vist el decret la delegació de competències
feta per l’Alcaldia, HE RESOLT:
PRIMER:
A).- APROVAR la liquidació del pressupost de l'Ajuntament de l'exercici 2020, en la forma
que ha estat redactada, el resum de la qual és el següent:

Resultat Pressupostari
Drets reconeguts nets per operacions
corrents
Altres drets per operacions no
financeres
a) Total drets per operacions no
financeres
Obligacions reconegudes netes per
operacions corrents

Total
Ajustamen
Ajuntament
OOAA
ts
Consolidat
113.488.493, 8.235.885, 6.346.650,7 115.377.727,
38
01
6
63
1.666.075,56 244.934,38
0,00 1.911.009,94
115.154.56 8.480.819 6.346.650, 117.288.73
8,94
,39
76
7,57
92.826.536,0 7.169.604, 6.346.650,7 93.649.490,0
4
77
6
5
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Altres Obligacions per operacions no
financeres
b) Total obligacions per
operacions no financeres
1. Total 0peracions no financeres
(a-b)
Drets per actius financers
Obligacions per actius financers
Drets per passius financers
Obligacions per passius financers
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2. Total operacions financeres
(Drets -obligacions)
3. Resultat Pressupostari de
l'exercici (1+2)
Ajustaments
4. Crèdits gastats finançats amb
romanent de tresoreria per a
despeses generals
5. Desviacions de finançament
negatives de l'exercici
6. Desviacions de finançament
positives de l'exercici
Resultat Pressupostari ajustat
(3+4+5-6)

7.717.864,37
100.544.40
0,41
14.610.168,
53
4.297.362,27
1.699.937,10
6.500.000,00
12.809.020,6
5
3.711.595,4
8
10.898.573,
05

246.551,81
0,00
7.416.156 6.346.650,
,58
76
1.064.662
,81
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
1.064.662
,81

7.964.416,18
101.613.90
6,23
15.674.831,
34
4.297.362,27
1.699.937,10
6.500.000,00
12.809.020,6
0,00
5
3.711.595,4
0,00
8
11.963.235,
0,00
86

2.462.827,74 249.631,73

0,00 2.712.459,47

4.420.717,79

12.000,00

0,00 4.432.717,79

7.053.480,29
0,00
10.728.638, 1.326.294
29
,54

0,00 7.053.480,29
12.054.932,
0,00
83

0,00

Amb caràcter previ a la quantificació del romanent de tresoreria, s’ha calculat els
saldos de dubtós cobraments, segons els criteris fixats a l’art. 103 RD 500/1990, en
atenció a l’antiguitat i la naturalesa del dèbit, tot seguint estrictament els mateixos
criteris recomanats per la Sindicatura de Comptes de Catalunya:

Exercici

Pendent 31-12-2020

Provisió per
insolvències

Percentatge
provisió

2015 i anteriors

6.507.784,12

6.507.784,12

100%

2016

1.609.939,51

1.609.939,51

100%

2017

2.107.088,22

1.896.379,40

90%

2018

3.302.961,15

1.981.776,69

60%

2019

3.512.646,56

1.053.793,97

30%

993.157,53

496.578,77

50%

2020

7.895.501,97

789.550,20

10%

2020 (multes)

1.107.350,29

553.675,15

50%

27.036.429,35

14.889.477,79

2019 (multes)

Totals

El romanent de tresoreria presenta les següents magnituds:
Romanent de Tresoreria

Ajuntamen
t

Total
OOAA

Ajustamen
ts
Consolidat
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19.708.925 344.743,3
1. (+) Fons líquids
,40
5
0,00
2. (+) Drets pendents de
31.248.104 2.489.845 1.380.586,
cobrament
,77
,48
11
De pressupost d'ingressos pressupost
14.997.938, 2.695.629, 1.380.586,1
corrent
78
78
1
De pressupost d'ingressos pressupost
18.603.535,
tancats
99 603.350,26
0,00
D'altres operacions no pressupostàries
315.194,58 19.337,17
0,00
Cobraments realitzats pendents
2.668.564,5
d'aplicació
8 828.471,73
0,00
3. (-) Obligacions pendents de
18.237.105 1.440.420 1.380.586,
pagament
,46
,38
11
13.618.832, 1.210.254, 1.380.586,1
Del pressupost corrent
24
14
1
De Pressupostos tancats
44.726,43 46.797,61
0,00
4.842.517,4
Operacions no pressupostàries
0 187.997,81
0,00
Pagaments pendents d'aplicació
I. Romanent de tresoreria total
(1+2+3)
II. Saldos de dubtós cobrament
III Excés de finançament afectat
IV Romanent de tresoreria per a
despeses generals ( I -II - III )

-268.970,61 -4.629,18
32.719.924 1.394.168
,71
,45
14.889.477
,79 62.816,30
12.324.417
,60
0,00
5.506.029, 1.331.352
32
,15

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

20.053.668
,75
32.357.364
,14
16.312.982,
45
19.206.886,
25
334.531,75
3.497.036,3
1
18.296.939
,73
13.448.500,
27
91.524,04
5.030.515,2
1
273.599,79
34.114.093
,16
14.952.294
,09
12.324.417
,60
6.837.381,
47

B) APROVAR les incorporacions de romanents de crèdits a l'exercici 2021 per un import
global de 14.135.167,43 € amb llur finançament segons consta a l'expedient, que
contempla la incorporació de romanents, així com el finançament afectat definitiu
d’acord amb els projectes de despesa que consten a l’expedient, aquesta incorporació
engloba les parcials fetes amb anterioritat a la liquidació del pressupost, d’acord amb el
següent resum:

Romanents d’incorporació obligatòria
Afectat, art. 182.1.b)
Operacions de capital, art. 182.1.c)
Art. 182 a) i d)
Romanents compromesos d’incorporació
voluntària
No afectat art. 182.1.c)
Total romanents incorporats
Resta romanents de crèdit no incorporats

13.721.479,8
6
138.715,73
13.582.764,13
0,00
413.687,57
413.687,57
14.135.167,4
3
12.502.883,46

El finançament dels romanents a incorporar, d’acord a quan disposa l’art. 48 del RD
500/1990 és:
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Finançats amb excés de finançament afectat (art. 48.3 a) RD 500/1990) 12.290.404,91
Finançat amb compromisos ferm d’aportació i nous ingressos (art.
1.431.074,95
48.3.a i 48.2.b) RD 500/1990)
Finançats amb Romanent de tresoreria per a despeses generals
413.687,57
(art.48.2.a) RD 500/1990)
Total finançament
14.135.167,
43
SEGON: A) APROVAR la liquidació del pressupost de l'Institut Municipal Reus Cultura
corresponent a l'exercici 2020, en la forma que ha quedat redactada, el resum de la qual
és el següent:
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Resultat Pressupostari
Drets reconeguts nets per operacions corrents
Altres drets per operacions no financeres
a) Total drets per operacions no financeres
Obligacions reconegudes netes per operacions corrents
Altres Obligacions per operacions no financeres
b) Total obligacions per operacions no financeres
1. Total 0peracions no financeres (a-b)
Drets per actius financers
Obligacions per actius financers
Drets per passius financers
Obligacions per passius financers
2. Total operacions financeres (Drets -obligacions)
3. Resultat Pressupostari de l'exercici (1+2)
Ajustaments
4. Crèdits gastats finançats amb romanent de
tresoreria per a despeses generals
5. Desviacions de finançament negatives de
l'exercici
6. Desviacions de finançament positives de
l'exercici
Resultat Pressupostari ajustat (3+4+5-6)

Romanent de Tresoreria
1. (+) Fons líquids
2. (+) Drets pendents de cobrament
De pressupost d'ingressos pressupost corrent

IMRC
2.651.716,
29
134.892,71
2.786.609
,00
2.411.037,
70
124.148,20
2.535.185
,90
251.423,1
0
0,00
0,00
0,00
0,00
251.423,1
0
251.423,1
0
132.506,7
8
12.000,00
0,00
395.929,8
8

IMRC
138.686,1
4
949.496,7
8
887.577,94
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De pressupost d'ingressos pressupost tancats
D'altres operacions no pressupostàries

57.428,17
4.490,67
606.072,6
1
536.842,78
0,00
69.229,83

3. (-) Obligacions pendents de pagament
Del pressupost corrent
De Pressupostos tancats
Operacions no pressupostàries
4. Partides pendents d’aplicació
-Cobraments realitzats pendents d’aplicació definitiva
+Pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva
Signat electrònicament
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I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)

-56.958,39
59.384,31
2.425,92
425.151,9
2

II. Saldos de dubtós cobrament

10.412,94

III Excés de finançament afectat
IV Romanent de tresoreria per a despeses
generals ( I -II - III )

0,00
414.738,9
8

B) APROVAR la Incorporació de romanents de crèdits a l’exercici 2021 per un import
global de 526.742,85 € amb llur finançament segons consta a l'expedient, d’acord amb
el següent resum:
Romanents d’incorporació obligatòria
Afectat, art. 182.1.b)
Operacions de capital, art. 182.1.c)
Art. 182 a) i d)
Romanents compromesos d’incorporació
voluntària
No Afectat, art. 182.1.b)
Total romanents incorporats

220.764,83
96.384,00
81.205,87
43.174,96
305.978,02
305.978,02
526.742,85

El finançament dels romanents a incorporar, d’acord a quan disposa l’art. 48 del RD
500/1990 és:
Finançats amb excés de finançament afectat (art. 48.3 a)
Finançat amb compromisos ferm d’aportació (art. 48.3.a)
Finançat amb nous ingressos (art. 48.2.b)
Finançats amb Romanent de tresor. per a despeses generals
(art.48.2.a)
Total finançament

0,00
139.558,96
0,00
387.183,89
526.742,85

TERCER: A) APROVAR la liquidació del Pressupost de l’Agència de Promoció de Ciutat,
corresponent a l'exercici 2020, en la forma que ha estat redactada, el resum de la qual
és el següent:

Resultat Pressupostari
Drets reconeguts nets per operacions corrents
Altres drets per operacions no financeres
a) Total drets per operacions no financeres

2020
2.639.877,4
7
110.041,67
2.749.919,
14
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Obligacions reconegudes netes per operacions corrents
Altres Obligacions per operacions no financeres
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b) Total obligacions per operacions no financeres
1. Total 0peracions no financeres (a-b)
Drets per actius financers
Obligacions per actius financers
Drets per passius financers
Obligacions per passius financers
2. Total operacions financeres (Drets -obligacions)
3. Resultat Pressupostari de l'exercici (1+2)
Ajustaments
4. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria
per a despeses generals
5. Desviacions de finançament negatives de l'exercici
6. Desviacions de finançament positives de l'exercici
Total Ajustos (4+5-6)
Resultat Pressupostari ajustat (3+4+5-6)

Romanent de Tresoreria
1. (+) Fons líquids

2.077.122,2
2
110.041,67
2.187.163,
89
562.755,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
562.755,25
0,00
0,00
0,00
0,00
562.755,25

2020

D'altres operacions no pressupostàries

120.153,69
1.001.796,
37
953.770,91
35.605,04
12.420,
42

3. (-) Obligacions pendents de pagament
Del pressupost corrent
De Pressupostos tancats
Operacions no pressupostàries

524.849,58
494.677,05
0,00
30.172,53

4. Partides pendents d’aplicació
-cobraments realitzats pendents d’aplicació definitiva
+pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva

-11.114,98
11.114,98
0,00

I. Romanent de tresoreria total (1+2+3+4)

585.985,50

2. (+) Drets pendents de cobrament
De pressupost d'ingressos pressupost corrent
De pressupost d'ingressos pressupost tancats

II. Saldos de dubtós cobrament
III Excés de finançament afectat
IV Romanent de tresoreria per a despeses
generals ( I -II - III )

23.393,33
0,00
562.592,17

B) Les incorporacions de romanents de crèdits a l'exercici 2021 per un import global de
182.681,64 € amb llur finançament segons consta a l'expedient, que incorpora la
incorporació de romanents, així com el finançament afectat definitiu d’acord d’acord
amb el següent resum:
Romanents d’incorporació obligatòria
Afectat, art. 182.1.b)

0,00
0,00
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Operacions de capital, art. 182.1.c)
Art. 182 a) i d)
Romanents compromesos d’incorporació
voluntària
No afectat art. 182.1 b)
No afectat art. 182.1.c)
Total romanents incorporats
Resta romanents de crèdit (sense finançament)

0,00
0,00
117.346
,36
11.335,28

182.681,64
182.681,64
0,00

El finançament dels romanents a incorporar, d’acord a quan disposa l’art. 48 del RD
500/1990 és:
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Finançats amb excés de finançament afectat (art. 48.3 a) RD
500/1990)
Finançat amb compromisos ferm d’aportació i nous ingressos (art.
48.3.a i 48.2.b) RD 500/1990)
Finançats amb Romanent de tresoreria per a despeses generals
(art.48.2.a) RD 500/1990)
Total finançament

0,00
0,00
182.681,64
182.681,64

QUART: A) APROVAR la liquidació del Pressupost de l'Institut Municipal de Formació i
Empresa, corresponent a l'exercici 2020, en la forma que ha estat redactada, el resum
del qual és el següent:
Resultat Pressupostari
Drets reconeguts nets per operacions corrents
Altres drets per operacions no financeres

IMFE
2.944.291,25
0,00

a) Total drets per operacions no financeres

2.944.291,25

Obligacions reconegudes netes per operacions corrents

2.681.444,85

Altres Obligacions per operacions no financeres
b) Total obligacions per operacions no financeres
1. Total 0peracions no financeres (a-b)

12.361,94
2.693.806,79
250.484,46

Drets per actius financers

0,00

Obligacions per actius financers

0,00

Drets per passius financers

0,00

Obligacions per passius financers

0,00

2. Total operacions financeres (Drets -obligacions)

0,00

3. Resultat Pressupostari de l'exercici (1+2)

250.484,46

Ajustaments
4. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria
per a despeses generals

117.124,95

5. Desviacions de finançament negatives de l'exercici

0,00

6. Desviacions de finançament positives de l'exercici

0,00

Total Ajustos (4+5-6)

117.124,95

Resultat Pressupostari ajustat (3+4+5-6)

367.609,41
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Romanent de Tresoreria

IMFE

1. (+) Fons líquids
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2. (+) Drets pendents de cobrament
De pressupost d'ingressos pressupost corrent
De pressupost d'ingressos pressupost tancats
D'altres operacions no pressupostàries
3. (-) Obligacions pendents de pagament
Del pressupost corrent
De Pressupostos tancats
Operacions no pressupostàries

85.903,52
1.367.024,0
6
854.280,93
510.317,05
2.426,08
314.127,37
178.734,31
46.797,61
88.595,45

4. Partides pendents d´aplicació
- cobraments realitzats pendents d´aplicació definitiva
+ pagaments realitzats pendents d´aplicació definitiva

-755.769,18
757.972,44
2.203,26

I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)

383.031,03

II. Saldos de dubtós cobrament

29.010,03

III Excés de finançament afectat
IV Romanent de tresoreria per a despeses generals
( I -II - III )

0,00
354.021,00

B) Aprovar la incorporació de romanents de crèdits a l’exercici 2021 per un import global
de 402.128,99 € amb llur finançament segons consta a l'expedient, amb caràcter previ
s’ha fet la incorporació de romanents, per l’import total, mitjançant resolució de la
presidència de l’Institut, d’acord amb el següent resum:
Romanents d’incorporació obligatòria
Afectat, art. 182.1.b)
Operacions de capital, art. 182.1.c)
Art. 182 a) i d)
Romanents compromesos d’incorporació
voluntària
No afectat art. 182.1.b)
Total romanents incorporats

50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
352.128,99
352.128,99
402.128,99

El finançament dels romanents a incorporar, d’acord a quan disposa l’art. 48 del RD
500/1990 és:
Finançats amb excés de finançament afectat (art. 48.3 a)
0,00
Finançat amb compromisos ferm d’aportació (art. 48.3.a)
50.000,00
Finançat amb nous ingressos (art. 48.2.b)
0,00
Finançats amb Romanent de tresor. per a despeses generals
352.128,99
(art.48.2.a)
Total finançament
402.128,99
CINQUÈ: Donar compte del present Decret al Ple de l'Ajuntament, en la primera sessió
que es celebri, de conformitat amb allò establert a l'article 193.4t del RDL 2/2004 de 5
de març pel que s’aprova el Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals.
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SISÈ: Comunicar al Ministeri d’Hisenda i Administracions territorials i al Departament
d’economia i finances de la generalitat de Catalunya l’expedient de la liquidació del
pressupost, de conformitat amb allò establert a l'article 193.5 del RDL 2/2004 de 5 de
març pel que s’aprova el Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals."
Els membres del Ple es donen per assabentats
6. Gestió Econòmica i Pressupostària. Expedient de modificació de crèdits
del pressupost de 2021.
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"Vist l'expedient tramitat per ordre de la Regidora delegada de l’Àrea d’Hisenda, amb
el que s'adjunta informe de la Intervenció de Fons i atesa la proposta de la Presidència
en la què s'assenyala la necessitat d'efectuar un expedient de modificació de crèdits
en el pressupost de l’Ajuntament de Reus.
Considerant que la tramitació de l'expedient s'ha realitzat amb subjecció a les
disposicions legals vigents, i vist el que disposa l'art. 71 del ROM.
Per tot l’exposat, es proposa al Ple, previ dictamen de la Comissió Informativa de
Serveis d’Hisenda i de Serveis Generals, l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits en el pressupost de
l’Ajuntament de Reus amb el següent detall:
I. APLICACIO RTDG – 2020 AJUNTAMENT DE REUS
ALTA DESPESA
10101 92000
10203

13200

10203

13200

10203

13300

10203

13400

20539

43952

20539

43952

20539

43952

20539

43952

20539

43952

20539
20711

43953
49100

20906

43300

20906
20906

43952
43952

470

Alcaldia-PG-ajuts a emp.privades
Guàrdia Urbana-PG-Espai de formació en
seguretat

622
2210
4
Guàrdia urbana-PG-Vestuari
2270 Guàrdia Urbana-Dipòsit vehicles-Seguretat i
1
vigilancia
Guàrdia Urbana-Mobilitat-PG-Inversió en
619 infraestructures
2270 Emp.i Ocupació-Pla reactivacio COVID6
Estudi,treb.mapa comerç
4700 Emp.i Ocupació-Pla reactivació COVID-Ajuts a
1
empreses
4790 Emp.i Ocupació-Pla reactivació COVID-Ajuts
1
Pimes i Autònoms
4790 Emp.i Ocupació-Pla reactivació COVID-A
2
ocupaciò locals buits
4890 Emp.i Ocupació-Pla reactivació COVID-Ajuts fons
0
cooperatives
4700 Emp.i Ocupació-Pla reactivació econòmic i
1
social 2021-Ajuts a em
629 STIT-PG-Altres inversions
4490 Ec.i Coneixement-Dinamització-Subvenció a
0
societat mpal.
Ec i Coneixement-Pla ReactivacioCOVID-Subv
489 inc.digital 2.3.3
4700 Ec i Coneixement-Plans reactivacio COVID-19-A

15.000,00
125.000,00
68.200,52
91.998,72
80.000,00
15.000,00
250.000,00
65.500,00
6.050,00
20.000,00
670.587,57
50.000,00
337.100,00
18.150,00
40.000,00
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21108

92000

21108

92040

21108

92040

21109

43952

21109

92084

21127
21220
30422

33220
34110
23112

30422

23122

30438
30919
30919

23200
32010
32300

30919

32300

31037
31425

92402
33410

40634

15323

40634

16500

40634

16500

40634

17100

40634
40832

17117
15110

40832

23150

40832

93312

1
2210
4
2270
0
2270
1
131
2210
6
2279
9
260
260
2210
0
260
202
212
2270
0
2279
9
710
6190
0

emp. privades
Serveis Grals.-PG-Vestuari

36.152,38

Serveis Grals.-Edificis-Neteja

45.573,75

Serveis Grals.-Edificis-Seguretat i vigilancia
RRHH-Pla local reactivació COVID- Personal
laboral

19.737,52
300.000,00

RRHH-Prevenció-Material sanitari

55.027,27

Arxiu-PG-Treballs realitzats altres empreses
Esports-Prog.educ i socials-Treballs real.institu.
Benestar-Projectes comunita-Treb.real.inst

2.156,75
2.630,39
24.635,37

Benestar-Pisos inclusió-Subm.electric
Ciutadania-Casal gent gran-Treballs fets per
institucions
Educació-Arrendaments RSM -Edificis
Educació-Escoles-Manteniment edificis

11.000,00

Educació-Escoles -Neteja

Participació-CC-Cursos i tallers-Treb.real.alt.emp
Cultura-IMRC-Transferència capital
Via pública-Pavimentació carrers-inversions de
reposició
Via pública-Enllumenat públic210 Rep.mant.infrastuct.
Via pública-Enllumenat públic-Inversió de
619 reposició
2270 Via Pública-Parcs i jardins PG-Estudis i treballs
6
tècnics
Via pública-Manteniment zones verdes210 Reparació i manteniment
640 Urbanisme-Gestió de projectes
Urbanisme-Centre Social El Roser-Inv reposicio
632 edificis
6320
0
Edificis municipals - inversions de reposició
TOTAL

2.754,00
19.401,18
19.442,23
327.910,00
14.981,74
20.000,00
940.000,00
360.299,01
100.000,00
18.029,00
355.024,35
150.000,00
170.000,00
245.000,00
5.092.341,
75

ALTA INGRÉS
92000

Romanent de tresoreria per a despeses
87000 generals
TOTAL

5.092.341,75
5.092.341,
75

II.ALTRES MODIFICACIONS DE CRÈDIT AJUNTAMENT DE REUS
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ALTA DESPESA
2320
31037
6
489
4540
40335
0
619
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BAIXA DESPESA
9240 2279
31037
0
9
9240
31037
0
489
9241 2279
31037
0
9
1532
40634
3
619

Participació-Coop.proj.desenvolupamentAjuts a fam.i inst.
Medi Ambient-camins-Inversió reposició
TOTAL
Participació-PG-Treballs realiitzats per empreses
Participació-PG- Ajuts a fam.i institucions sense
lucre
Participació-Suport proj.participació- Treballs
d’emp.
Via Pública-Pavimentació vies publ-Inv
reposició
TOTAL

2.590,00
50.000,00
52.590,00
1.500,00
100,00
990,00
50.000,00
52.590,00

III. APLICACIO RTDG - 2020 ORGANISMES AUTÒNOMS
AGÈNCIA PROMOCIO CIUTAT “REUS PROMOCIO”
ALTA DESPESA
4320 2279 Reus Promocio-PG-Treballs realitzats per alt
21360
0
9
empreses
TOTAL
ALTA INGRÉS
Romanent de tresoreria per a despeses
87000
generals
TOTAL

129.100,00
129.100,00

129.100,00
129.100,00

INSTITUT MUNICIPAL REUS CULTURA
ALTA DESPESA
3341 2279
31431
0
9
IMRC-PG-Treballs realitzats per alt empreses
TOTAL
ALTA INGRÉS
Romanent de tresoreria per a despeses
87000
generals
TOTAL

27.500,00
27.500,00

27.500,00
27.500,00

SEGON.- Exposar al públic, de conformitat amb allò que disposa l’article 169 del RDL
2/2004 de 5 de març pel que s’aprova el Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals,
l'expedient de modificació de crèdits en el pressupost de l’Ajuntament de Reus, per un
termini de quinze dies als efectes del seu examen i presentació de reclamacions,
transcorregut el qual sense que se'n realitzin es considerarà l'expedient definitivament
aprovat."
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova amb 15 vots a favor: ((JxR): Sres./Srs. Pellicer,
Vilella, Pallarès, Caelles, Cuerba, Caballero, Monseny; (ERC): Sres./Srs. Llauradó,
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Recasens, Flores, Prats, Berasastegui, Subirats, (A): Sr. Rubio, Sra. Vázquez) i 12
abstencions: ((PSC-CP): Sres./Srs. Martín, Martínez, Guaita, Marcos, Pozuelo, Fort, (CUP):
Sres. Llorens, Fernàndez, Pàmies) (CS): Sra. García, Sr. López i (regidor no adscrit: Sr.
Meléndez))
L’alcalde fa una INTERVENCIÓ per cloure el tractament d’aquest assumpte de l’ordre del
dia.
7. Hisenda. Imposició i Ordenació de Contribucions especials a aplicar amb
motiu de l’execució del projecte de pavimentació i serveis dels carrers Miró,
Santa Helena i Verge Maria de la nostra ciutat.
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"Atès que per aquest Ajuntament es necessari portar a terme obres de pavimentació i
serveis dels carrers Miró, Santa Helena i Verge Maria de Reus, segons projecte tècnic
que consta aprovat definitivament.
Atès que per resolució de l’Alcaldia núm. 2021006764 de data 08 d’abril de 2021 es va
resoldre iniciar l’expedient de contribucions especials
i demanar els informes
corresponents.
Vistos els informes emesos pels Serveis tècnics municipals i la Intervenció general de
l’Ajuntament, així com la resta de la documentació obrant a l’expedient de
contribucions especials als que expressament ens remetem.
Atès que la Comissió informativa de Serveis Generals i Econòmics ha estat informada
de l‘expedient de contribucions especials, que ha emès el corresponent dictamen.
Atès que es tracta d’una obra a realitzar dins de les competències pròpies de
l’Ajuntament i que per la seva execució determinades persones obtenen un benefici
diferent al comú o general que pot correspondre a la resta de ciutadans, el que origina
el fet imposable de les contribucions especials.
D’acord amb l'establert a l'art. 28 a 37 i 58 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i a l'Ordenança
fiscal municipal reguladora de les contribucions especials, i, previ dictamen de la
Comissió Informativa de Serveis d’Hisenda i Serveis Generals es proposa al Ple l’adopció
dels següents acords:
1.- Imposar les contribucions especials com a conseqüència de l’execució de l’obra
obres de pavimentació i serveis dels carrers Miró, Santa Helena i Verge Maria de Reus
2.- Ordenar simultàniament
determinacions:

el

tribut

concret

d’acord

amb

les

següents

2.1.- Es fixa un percentatge a satisfer per les persones especialment beneficiades
del 35% de l'import previst per a l'execució de l'obra. Segons el contingut del projecte
tècnic corresponent i la resta de documentació obrant dins l’expedient es determinen
els següents imports:
IMPORT TOTAL PROJECTE

299.210,48 €

IMPORT OBRES

299.210,48 €

SUBVENCIÓ:

179.526,25 €

APORTACIÓ AJUNTAMENT
APORTACIÓ PROPIETARIS

77.794,75 €
41.889,48 €

Aquest document ha estat signat electrònicament amb data 18/5/2021
L'autenticitat d'aquest document es pot comprovar a https://serveis.reus.cat/cve mitjançant el CVE: 20211DA059E67E12852BB3C9A5219FB72AA73224CE950518164716

El cost pressupostat per a l'execució de l'obra tindrà caràcter provisional, per aquest
motiu si el cost previst anteriorment, una vegada realitzada l'obra, resultés major o
menor, aquest es repercutirà als contribuents segons el percentatge abans assenyalat.
2.2.- Aplicar com a mòdul de repartiment, d'acord amb l'establert a l'art. 32 del
mateix text refós i a l’art. 6è de l’Ordenança núm. 7 reguladora de les contribucions
especials, conjuntament els metres lineals de façana i superfície dels immobles
afectats directament per les obres, les quals s'assenyalen expressament al plànol
cadastral que es troba a l'expedient.
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2.3.- Així mateix, i d'acord amb l'establert a l'art. 30 de la norma esmentada, els
subjectes passius obligats a contribuir seran els propietaris de les finques afectades per
les obres segons cartografia del projecte ja que són els qui es beneficien per la seva
execució.
3.- Aprovar la relació de contribuents i les quotes individuals resultants d’aplicar a la
base imposable els mòduls establerts, referides a cadascuna de les finques i propietaris
afectats, tal com figura especificat al repartiment de quotes que consta a l’expedient,
sense perjudici de l'establert a l'article 33 del text refós ja referit.
4.- Un cop aprovada la imposició i ordenació es procedirà a l'exposició pública de l'acord,
durant 30 dies hàbils, dins dels quals els interessats podran examinar l’expedient i
presentar les reclamacions que creguin oportunes, advertint-se que si en el termini
establert no s'hagués presentat cap reclamació, l'acord inicial adquirirà el caràcter de
ferm. Tanmateix, s'haurà d'advertir als interessats que durant el període d'exposició
pública podran constituir-se en associació administrativa de contribuents.
Si durant el termini d’exposició publica de l’acord inicial es presentessin reclamacions
contra el mateix, es resoldran pel Ple de la Corporació, i s’adoptarà seguidament de
forma definitiva la imposició i ordenació de les contribucions especials.
5.- Una vegada adoptat el concret acord d'ordenació de contribucions especials, i
determinades les quotes a satisfer, aquestes han de ser notificades individualment a
cada subjecte passiu, amb expressió de totes les dades que han portat a la liquidació
tributària i contra la mateixa els interessats podran interposar recurs de reposició
davant l’Ajuntament, basat en els aspectes previstos en l’art. 34.4 del Text Refós de la
LRHL.
6.- No podrà iniciar-se l’execució de les obres fins l’adopció definitiva dels acords
concrets d’imposició i ordenació de les contribucions especials i una vegada realitzada
la notificació de les quotes de forma individualitzada als subjectes passius.
7.- Que es segueixin els tràmits reglamentaris per a la liquidació de quotes a cadascun
dels contribuents fins a llur definitiva recaptació. Per a això s'haurà de tenir en compte
que una vegada aprovat l'expedient d'aplicació es procedirà a exigir les quotes
tributàries per endavant segons l'establert a l'art. 33.2 de la norma ja esmentada i
criteris seguits per l’ajuntament. Així mateix les quotes tributaries de les contribucions
especials seran lliurades, amb caràcter general, segons els criteris ja seguits per
l'Ajuntament com es disposa a continuació:
- El primer termini (liquidació provisional), com a bestreta, corresponent al 50% de la
quota provisional, que serà exigit en dos pagaments trimestrals d'igual import a partir
de la data d'adjudicació de l'obra. No obstant si l'import a liquidar per aquest sistema,
en el primer pagament resultes inferior a 30€, el deute tributari serà exigit al segon
pagament trimestral d'aquest termini.
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- El segon termini (liquidació definitiva de les contribucions), una vegada finalitzades
les obres i determinat el cost definitiu d'aquestes. Per al seu càlcul hauran estat
descomptades aquelles quantitats que hagin estat satisfetes com a bestreta. Així
mateix serà exigit en dos pagaments trimestrals d'igual import. Si l'import a liquidar
en el primer pagament de la liquidació definitiva resultes inferior a 30€, el deute
tributari serà exigit al segon i últim pagament trimestral de les quotes."
La Sra. Caballero fa una INTERVENCIÓ per exposar el tema i ES PRODUEIX DEBAT.
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Sotmesa la proposta a votació, s'aprova amb 15 vots a favor: ((JxR): Sres./Srs. Pellicer,
Vilella, Pallarès, Caelles, Cuerba, Caballero, Monseny; (ERC): Sres./Srs. Llauradó,
Recasens, Flores, Prats, Berasastegui, Subirats, (A): Sr. Rubio, Sra. Vázquez), 2 vots en
contra: (CS): Sra. García, Sr. López i 10 abstencions; ((PSC-CP): Sres./Srs. Martín,
Martínez, Guaita, Marcos, Pozuelo, Fort, (CUP): Sres. Llorens, Fernàndez, Pàmies) i
(regidor no adscrit: Sr. Meléndez))
L’alcalde fa una INTERVENCIÓ per cloure el tractament d’aquest assumpte de l’ordre del
dia.
9. Intervenció. Modificació de la plantilla del personal de l'Institut Municipal
Reus Cultura
"Atès que la plantilla de personal de l’Institut Municipal reus Cultura va ser aprovada
en la reunió del Consell de data 9 de novembre de 2020 i desprès aprovada en sessió
plenària de l’Ajuntament de Reus, en data 20 de novembre de 2020, data en que es va
aprovar el inicialment el Pressupost de l’Institut i en data 30 de desembre es va
aprovar definitivament.
Atès que l’art. 27.1 del decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament del personal al servei de les Entitats Locals, determina que “...la plantilla es
pot modificar amb posterioritat a l’aprovació del pressupost durant l’any de la seva
vigència, per respondre a l’establiment de nous serveis, per a l’ampliació, supressió i
millora dels existents que no admetin demora per a l’exercici següent, com també si
respon a criteris d’organització administrativa interna...”.
Considerant que s’ha produït canvis a nivell d’organització, provocats per jubilacions
que s’han anat succeint, demandes de serveis que comporten una adaptació, en
ocasions agreujades pels canvis normatives que fan necessari una adaptació de les
places a les necessitats reals organitzatives.
Vist l’informe de data 17 de març de 2021, de la presidència de l’IMRC, de proposta de
modificació de la plantilla de l’IMRC.
Vist l’exposat i en aplicació de l’art. 22.2.i) i 90 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local, l’art. 27 del Decret 214/1990, de 30 de juliol
pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, el RDL
5/2015 de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text Refós de l’Estatut Bàsic de l’Empleat
Públic, i altres disposicions legals aplicables,
En conseqüència es proposa l'adopció dels acords següents:
PRIMER.- Aprovar la proposta de modificació de plantilla de l’IMRC en els següents
termes:
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Amortitzacions de places:
En la plantilla de personal laboral:
• Dues places de Director/a Coordinador/a (una vacant no dotada)
• Una plaça de Tècnic/a Mitjà/ana (una vacant no dotada)
Creació de places:
En la plantilla de personal laboral:
• Dues places de Tècnic/a superior (dotació pressupostària)
• Una plaça d’Auxiliar Tècnic/a (dotació pressupostària)
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SEGON.- Elevar al Ple Municipal la modificació de la plantilla, per a la seva aprovació
definitiva."
La Sra. Caballero fa una INTERVENCIÓ per exposar el tema i ES PRODUEIX DEBAT.
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova amb 15 vots a favor: ((JxR): Sres./Srs. Pellicer,
Vilella, Pallarès, Caelles, Cuerba, Caballero, Monseny; (ERC): Sres./Srs. Llauradó,
Recasens, Flores, Prats, Berasastegui, Subirats, (A): Sr. Rubio, Sra. Vázquez) i 12
abstencions: ((PSC-CP): Sres./Srs. Martín, Martínez, Guaita, Marcos, Pozuelo, Fort, (CUP):
Sres. Llorens, Fernàndez, Pàmies) (CS): Sra. García, Sr. López i (regidor no adscrit: Sr.
Meléndez))
10. Servei d'Aprovisionaments, Contractació i Patrimoni. Aprovació de la
modificació dels termes de la pròrroga, fins a nova adjudicació, del contracte
del servei de neteja de l'espai públic i de recollida de residus municipals,
formalitzat en data 1 de gener de 2010.
"Atès que el Ple municipal, en sessió celebrada en data 27 de desembre de 2018, va
aprovar la pròrroga, fins a nova adjudicació, del contracte del servei de neteja de l'espai
públic i de recollida de residus municipals (Exp. Núm. GS-0022/2009), formalitzat en data
1 de gener de 2010, amb l'empresa FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA
(FCCSA), actualment FCC Medio Ambiente SA (FCCMA).
Atès que el Ple municipal, en sessió celebrada en data 21 de desembre de 2020, va
adjudicar a la UTE VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES ROMERO POLO el Lot 1:
serveis de neteja de l’espai públic i serveis de recollida de residus, de la licitació del
servei de neteja de l'espai públic i recollida de residus municipals, de gestió i
manteniment de les deixalleries i de gestió, manteniment i explotació de la planta de
voluminosos de la ciutat de Reus (Exp. Núm. S-0129/2020), per un import total, pel
període de 10 anys, de 106.424.359,20 euros (més l’IVA que correspongui), a raó de
10.642.435,92 euros anuals (més l’IVA que correspongui), i amb la resta de condicions
que consten a la seva oferta de data 7 d’agost de 2020.
Atès que el Ple municipal, en la mateixa sessió celebrada en data 21 de desembre de
2020, va adjudicar a l’ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS DE PERSONES AMB DISCAPACITAT
INTEL·LECTUAL I DEL DESENVOLUPAMENT TBC el Lot 2: gestió i manteniment de les
deixalleries, de la licitació del servei anteriorment esmentat, per un import total, pel
període de 10 anys, de 2.738.710,00 euros (més l’IVA que correspongui), a raó de
273.871,00 euros anuals (més l’IVA que correspongui), i amb la resta de condicions que
consten a la seva oferta de data 7 d’agost de 2020.
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Atès que el Ple municipal, en l’esmentada sessió de data 21 de desembre de 2020, va
adjudicar a l’ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS DE PERSONES AMB DISCAPACITAT
INTEL·LECTUAL I DEL DESENVOLUPAMENT TBC el Lot 3: gestió, explotació i
manteniment de la planta de voluminosos, de la licitació referida, per una despesa
màxima estimada total, pel període de 10 anys, de 2.017.980,00 euros (més l’IVA que
correspongui), a raó de 201.798,00 euros anuals (més l’IVA que correspongui), i amb
la resta de condicions que consten a la seva oferta de data 7 d’agost de 2020, i
segons detall:
- Preu per tona segons fracció: Voluminosos: 69 euros, Fusta: 30 euros, Matalàs: 20
euros.
- Benefici per l’Ajuntament per tona d’agent extern: 5%.
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Atès que en data 18 de gener de 2021, ha estat interposat recurs especial en matèria de
contractació davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic (TCCSP), per part
de l’empresa FCC MEDIO AMBIENTE, SA, contra l’acord d’adjudicació del Lot 1 (servei de
neteja de l’espai públic i servei de recollida de residus) de la licitació del servei de neteja
de l'espai públic i recollida de residus municipals, de gestió i manteniment de les
deixalleries i de gestió, manteniment i explotació de la planta de voluminosos de la
ciutat de Reus.
Atès que en data 24 de febrer de 2021 es van formalitzar els contractes administratius
corresponents al Lot 2: gestió i manteniment de les deixalleries i al Lot 3: gestió,
explotació i manteniment de la planta de voluminosos amb
l’ASSOCIACIÓ DE
FAMILIARS DE PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL I DEL DESENVOLUPAMENT
TBC.
Atès que la durada inicial dels contractes corresponents al Lot 2 i al Lot 3 és de deu
(10) anys a comptar des de l’endemà de la seva formalització, i no es preveuen
pròrrogues possibles.
Atès que l’actual explotador de la deixalleria i de la planta de voluminosos és FCC
Medio Ambiente SA, d’acord amb la modificació del contracte administratiu
formalitzada en data 29 d’abril de 2011, en la que s’incorporaven la gestió de la
deixalleria i de la planta de voluminosos, entre altres, al contracte inicial de data 1 de
gener de 2010, per un import de 209.497,82 euros per a la gestió de la deixalleria, i
respecte a la planta de voluminosos el pagament era en funció del pes dels residus
entrats a la planta, segons preu per tona.
Atès que per poder començar l’execució del contracte de gestió de les deixalleries i de
la planta de voluminosos per part de l’ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS DE PERSONES AMB
DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL I DEL DESENVOLUPAMENT TBC, actual contractista, és
necessari modificar els termes de la pròrroga, fins a nova adjudicació, acordada per
acord del Ple municipal de data 27 de desembre de 2018, en el sentit d’excloure de la
pròrroga la gestió de les deixalleries, per un import de 172.702,51 euros, i la gestió de
la planta de voluminosos, amb el benentès que al tractar-se de pagament per entrada
de residus, no afecta la certificació dels serveis, atès que ja han estat formalitzats els
contractes corresponents als Lots 2 i 3 de la nova licitació dels serveis de referència.
Atès que d’acord amb l’informe tècnic emès pel Cap de Serveis de Medi Ambient en
data 18 de març de 2021, el contracte actualment en pròrroga, fins a nova
adjudicació, quedaria segons el següent quadre:
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Vist el que
estableix
la
Disposició
addicional
segona,
apartats
primer
i
segon, de la
LCSP,
en
virtut de la
qual
correspon al
Ple la competència en matèria de contractació per a aquest expedient.
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Per tot l’exposat, es proposa al Ple municipal, previ dictamen favorable de la Comissió
Informativa de Serveis d’Hisenda i de Serveis Generals, l’adopció dels següents acords:
1.- APROVAR la modificació dels termes de la pròrroga, fins a nova adjudicació, del
contracte del servei de neteja de l'espai públic i de recollida de residus municipals,
formalitzat en data 1 de gener de 2010, amb l'empresa FOMENTO DE CONSTRUCCIONES
Y CONTRATAS SA, actualment FCC MEDIO AMBIENTE, SA, aprovada per acord del Ple
municipal, en sessió celebrada en data 27 de desembre de 2018, en el sentit d’excloure
de la pròrroga la gestió de les deixalleries (per un import de 172.702,51 euros) i la gestió
de la planta de voluminosos, (al tractar-se de pagament per entrada de residus, no afecta
la certificació dels serveis), atès que ja han estat formalitzats els contractes
corresponents als Lots 2 i 3 de la nova licitació dels serveis de referència.
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2.- NOTIFICAR el present acords als interessats.
3.- Contra aquest acord que és definitiu en via administrativa es pot interposar recurs
contenciós administratiu davant dels Jutjats del Contenciós Administratiu de
Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció
de la notificació. No obstant això, amb caràcter potestatiu es pot interposar recurs previ
de reposició davant l’òrgan que ha dictat l’acte en el termini d’un mes a comptar des
de l’endemà de la recepció de la present notificació."
La Sra. Caballero fa una INTERVENCIÓ per exposar el tema i ES PRODUEIX DEBAT.
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova amb 18 vots a favor: ((JxR): Sres./Srs. Pellicer,
Vilella, Pallarès, Caelles, Cuerba, Caballero, Monseny; (ERC): Sres./Srs. Llauradó,
Recasens, Flores, Prats, Berasastegui, Subirats, (A): Sr. Rubio, Sra. Vázquez; (CS): Sra.
García, Sr. López i (regidor no adscrit: Sr. Meléndez)) i 9 abstencions: ((PSC-CP): Sres./Srs.
Martín, Martínez, Guaita, Marcos, Pozuelo, Fort i (CUP): Sres. Llorens, Fernàndez, Pàmies))
11. Vicealcaldia. Aprovació de l'adhesió de l'Ajuntament de Reus a l'Aliança
Catalunya 2030.
"Atès que el mandat del Parlament de Catalunya, recollit a la Moció 20/XII, estableix
que l’Acord Nacional per a l’Agenda 2030 s’obre al conjunt de la societat civil
organitzada i a la ciutadania, perquè s’hi puguin adherir i definir com poden contribuir
a avançar, des de Catalunya, en la consecució dels ODS, formant part així de l’Aliança
Catalunya 2030.
Atès que l’Aliança Catalunya 2030 neix amb la vocació de ser una gran coalició de país
per compartir informació, recursos i bones pràctiques, així com impulsar iniciatives
conjuntes per assolir els ODS a Catalunya, amb visió transversal, voluntat
transformadora i des de la comprensió de la complexitat de l’Agenda 2030.
Atès que l’Agenda 2030 pren el relleu dels Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni
(ODM) i va més enllà, perquè suposa un canvi de paradigma en la concepció del
desenvolupament sostenible i el progrés dels països i de les persones, estructurant-se
en cinc grans dimensions –persones, planeta, prosperitat, pau i partenariat o aliances-.
Atès que per formar part de l’Aliança 2030, cal que prèviament s’hagi signat l’Acord
Nacional per a l’Agenda 2030 i que en el moment de la signatura, cada organització
aporti una llista dels compromisos que hagi assumit en relació a l’Agenda 2030.
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Atès que l’Ajuntament, en sessió plenària de data 29 de novembre de 2019, va
aprovar assumir l’Agenda 2030 i els OD’S com a marc de les polítiques públiques que
impulsarà l’Ajuntament per aconseguir una societat més justa, igualitària i
ambientalment sostenible.
Atès que el marc de referència per formular els compromisos de l’Agenda 2030 és el
conjunt dels 17 ODS , amb possibilitat d’escollir quins s’adeqüen millor a l’activitat
per tal d’establir els compromisos i requisits fixats:
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a) Partir d’una visió holística de l’Agenda 2030
b) Comptar amb lideratge executiu
c) Incorporar-se a la planificació estratègica de l’organització
d) Formar part de l’estratègia comunicativa de l’organització
e) Comptar amb finançament adequat per a l’assoliment
f) Preveure, si és possible, aliances entre diversos agents i promoure models de
governança democràtica
g) Ser assolibles i tenir esperit de continuïtat
h) Estar programats en el temps ( fins al 2030 ) i concretats en accions
i) Anar acompanyats d’un sistema de monitoratge i rendició de comptes
Atès que per part de la Vicealcaldia, en virtut de les competències delegades que
ostenta de conformitat amb el decret d’alcaldia número 2019018184 de data 29 de
novembre de 2019 i en coherència amb les directrius i principis estratègics que es
contenen al Pla d’Acció Municipal, on es recull com a línia d’acció impulsar els
Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030 de la ONU de manera
transversal a totes les regidories, es considera necessari impulsar l’adhesió de
l’Ajuntament de Reus a l’Aliança Catalunya 2030.
D'acord amb les facultats i competències conferides legalment per l'article 52 del
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, i previ dictamen de la Comissió Informativa
d’Hisenda i Serveis Generals es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Reus a l’Aliança Catalunya 2030, fent
seus els principis innovadors, els eixos temàtics de treball, així com els compromisos
adoptats.
Segon.- Autoritzar a la Vicealcaldessa Noemí Llauradó Sans per a la signatura del
document d’adhesió a l’Aliança Catalunya 2030.
Tercer.- Notificar aquest acord al Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible
de la Generalitat de Catalunya."
La vicealcaldessa fa una INTERVENCIÓ per exposar el tema i ES PRODUEIX DEBAT.
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova amb 24 vots a favor: ((JxR): Sres./Srs. Pellicer,
Vilella, Pallarès, Caelles, Cuerba, Caballero, Monseny; (ERC): Sres./Srs. Llauradó,
Recasens, Flores, Prats, Berasastegui, Subirats, (A): Sr. Rubio, Sra. Vázquez; (PSC-CP):
Sres./Srs. Martín, Martínez, Guaita, Marcos, Pozuelo, Fort; (CS): Sra. García, Sr. López i
(regidor no adscrit: Sr. Meléndez)) i 3 abstencions: (CUP): Sres. Llorens, Fernàndez,
Pàmies.
ACTIVITATS DE LA PERSONA
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12. Cultura i Política Lingüística. Aprovació dels preus públics de les
entrades per espectacles i de les inscripcions per a professionals assistents
a la XXV Edició de la Fira del Circ de Catalunya TRAPEZI.
"Atès que el Consell General de l’IMRC va aprovar el pressupost i programació de la
XXVa edició de la Fira del Circ Trapezi.
Atès que l'esmentada Fira, compta entre d’altres ingressos els provinents dels preus
d’entrada de diferents espectacles programats, així com de les inscripcions dels
professionals.
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Vist l’informe econòmic i financer emès pels serveis de l’IMRC pel qual es proposa
l’establiment del preu públic corresponent a les entrades dels espectacles de la Fira
del Circ Trapezi 2021 i de les inscripcions dels professionals.
Atès que de l’esmentat informe en resulta que les despeses derivades de la prestació
d'aquest servei són superiors als ingressos previstos, en concret, el resultat de l’estudi
econòmic-financer és negatiu per import de 10,925,01 euros.
Atès que tal i com estableix l'article 44 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 i
l'article 24.3 de l'Ordenança General de gestió, recaptació i inspecció dels tributs i
altres ingressos de dret públic local de l'Ajuntament de Reus, els preus públics han de
cobrir com a mínim el cost del servei prestat i, si no és el cas, ha de justificar-se les
raons socials, benèfiques, culturals o d'interès públic que ho aconsellin i de la mateixa
manera, cal consignar en els pressupostos de l'organisme les dotacions oportunes per
la cobertura de la diferència resultant.
Atès que la Fira del Circ Trapezi constitueix una referència a nivell nacional i
internacional, es considera que l’esmentada activitat posseeix un interès social donat
que permet oferir a la població una oferta cultural excepcional així com la projecció i
conseqüències positives que té aquest esdeveniment en el teixit associatiu i comercial
de la ciutat de Reus.
Atès que la diferència resultant s'assumirà pel propi institut a càrrec de la partida
31431-33421-227.99 - Trapezi- Treball realitzats altres empreses, del pressupost de
despeses d'aquest organisme autònom per a l'any 2021.
Vist l'informe de fiscalització prèvia limitada emès en data 09 d’abril de 2021.
Atès que l'òrgan competent per aprovar els preus públics dels organismes autònoms
quan aquests no cobrin la totalitat del cost del servei és el Ple atès l'establert a
l'article 47.2 del TRLRHL,
Atès que el Ple va delegar en la Junta de Govern Local les competències de caràcter
delegable i l'aprovació dels preus públics en sessió duta a terme el dia 3 de juliol de
2019.
Atès que segons informe tècnic de data 12 d’abril de 2021 el dia 27 d’abril de 2021 és
la data convenient per a l’inici de la venda de les entrades, atès que és necessari
disposar d’un termini mínim però suficient entre la venda d’entrades i l’inici de la Fira
(15 dies) per a l’organització definitiva dels espais i la distribució de tota l’estructura
necessària per als actes, atès que endarrerir aquesta data entrant al mes de maig
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seria forçar tant el sistema d’entrades com provocar una disfunció entre la difusió de
la fira i la premura en la venda d’entrades, tot considerant que es minimitza en allò
que és possible l’ajust a restriccions per efectes de la pandèmia.
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 d’activitats a la Persona.
Considerant, doncs, que resulta acreditada la urgència en l’aprovació dels preus
públics i, 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 els preus esmentats.
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D’acord amb l’article 9 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques catalanes.
Per tot l’exposat, es proposa al Ple, previ dictamen de la Comissió Informativa
d’Activitats a la Persona, l’adopció dels següents acords:
PRIMER: Avocar la competència prèviament delegada en la Junta de Govern local per
adoptar els acords que seguidament es relacionen.
SEGON: Aprovar els preus públics de les entrades d’espectacles de la Fira del Circ
Trapezi 2021 i a les inscripcions dels professionals, que són els següents:
1-Dels diferents espectacles programats a la Fira del Circ Trapezi 2021,
exempts d’IVA.
TEATRE FORTUNY (Pistacatro)

TEATRE FORTUNY (Pepa Plana)

TEATRE FORTUNY (Cia 9)

TEATRE BARTRINA (Animal Religion)

General
Carnet Jove, Targeta Jove, -12
i +65 anys, Super3 i TRESC

8,00 €
6,00 €

Professionals

4,00 €

APROPA

3,00 €

General
Carnet Jove, Targeta Jove, -12
i +65 anys, Super3 i TRESC

8,00 €
6,00 €

Professionals
APROPA

4,00 €
3,00 €

General
Carnet Jove, Targeta Jove, -12
i +65 anys, Super3 i TRESC

8,00 €
6,00 €

Professionals
APROPA

4,00 €
3,00 €

General
Carnet Jove, Targeta Jove, -12
i +65 anys, Super3 i TRESC

8,00 €
6,00 €
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TEATRE BARTRINA (Prod. Nacional. Circ)
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TEATRE BARTRINA (Alba Sarraute)

CARPA MAS IGLESIAS (Random)

CARPA MAS IGLESIAS (Psirc)

CARPA MAS IGLESIAS (Psirc)

CARPA MAS IGLESIAS (Circ Pistolet)

ESPAI A DEFINIR (Cia Cri-is)

LA PALMA – PISTA (Uparte)

Professionals

4,00 €

APROPA

3,00 €

General
Carnet Jove, Targeta Jove, -12
i +65 anys, Super3 i TRESC

8,00 €
6,00 €

Professionals

4,00 €

APROPA

3,00 €

General
Carnet Jove, Targeta Jove, -12
i +65 anys, Super3 i TRESC
Professionals
APROPA

8,00 €
6,00 €

General
Carnet Jove, Targeta Jove, -12
i +65 anys, Super3 i TRESC
Professionals

5,00 €
3,00 €

General
Carnet Jove, Targeta Jove, -12
i +65 anys, Super3 i TRESC
Professionals

5,00 €
3,00 €

General
Carnet Jove, Targeta Jove, -12
i +65 anys, Super3 i TRESC
Professionals

5,00 €
3,00 €

General
Carnet Jove, Targeta Jove, -12
i +65 anys, Super3 i TRESC
Professionals

5,00 €
3,00 €

General
Carnet Jove, Targeta Jove, -12
i +65 anys, Super3 i TRESC

5,00 €
3,00 €

Professionals

2,50 €

General

5,00 €

Carnet Jove, Targeta Jove, -12
i +65 anys, Super3 i TRESC

3,00 €

Professionals

2,50 €

4,00 €
3,00 €

2,50 €

2,50 €

2,50 €

2,50 €
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LA PALMA – PISTA (Leandre)

General
Carnet Jove, Targeta Jove, -12
i +65 anys, Super3 i TRESC

5,00 €
3,00 €

Professionals

2,50 €

General
Carnet Jove, Targeta Jove, -12
i +65 anys, Super3 i TRESC
Professionals

2,00 €
2,00 €

CARPA 1 -PL. ANTON BORRELL – (Cia Voel) General
Carnet Jove, Targeta Jove, -12
i +65 anys, Super3 i TRESC

5,00 €
3,00 €

JARDÍ DE LA PALMA (Los Galindos)
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CARPA 1 -PL. ANTON BORRELL – (Cabaret)

PL. ARQUITECTE ANTONI SARDA (Endika)

PL. ARQUITECTE ANTONI SARDA (P’aki
P’alla)

JARDÍ CASA RULL (Kikolas)

JARDÍ CASA RULL (En diciembre)

BASSA MAS IGLESIAS (Guga i la Sílvia)

1,00 €

Professionals

2,50 €

General
Carnet Jove, Targeta Jove, -12
i +65 anys, Super3 i TRESC

5,00 €
3,00 €

Professionals

2,50 €

General
Carnet Jove, Targeta Jove, -12
i +65 anys, Super3 i TRESC
Professionals

2,00 €
2,00 €

General

2,00 €

Carnet Jove, Targeta Jove, -12
i +65 anys, Super3 i TRESC
Professionals

2,00 €

General
Carnet Jove, Targeta Jove, -12
i +65 anys, Super3 i TRESC
Professionals

2,00 €
2,00 €

General
Carnet Jove, Targeta Jove, -12
i +65 anys, Super3 i TRESC
Professionals

2,00 €
2,00 €

General
Carnet Jove, Targeta Jove, -12
i +65 anys, Super3 i TRESC
Professionals

2,00 €
2,00 €

1,00 €

1,00 €

1,00 €

1,00 €

1,00 €
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BASSA MAS IGLESIAS (Rolabola)

BASSA MAS IGLESIAS (Atempo)

General
Carnet Jove, Targeta Jove, -12
i +65 anys, Super3 i TRESC
Professionals

2,00 €
2,00 €

General
Carnet Jove, Targeta Jove, -12
i +65 anys, Super3 i TRESC
Professionals

2,00 €
2,00 €

1,00 €

1,00 €
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Les entrades CARNET JOVE, TARGETA JOVE, -12 i + DE 65 ANYS, són les que es
compren presentant el Carnet Jove i la Targeta Jove i les de tots els infants de 4 a 11
anys inclosos i dels majors de 65 anys.
Les entrades PROFESSIONALS són les comprades per socis de l’Associació de
Professionals del Circ de Catalunya, altres associacions de circ i alguns professionals
inscrits a la Fira, tots degudament acreditats.
Les entrades APROPA CULTURA són les comprades mitjançant aquest programa
d’inclusió de la Generalitat de Catalunya per afavorir l’assistència i participació dels
col·lectius més vulnerables. Els teatres interessats s’adhereixen a aquest programa.
Les entitats o centres representants dels col·lectius esmentats han d’estar registrats a
Apropa Cultura (www.apropacultura.cat) per poder reservar les entrades que
necessiten. A la reserva se’ls hi demana el nombre de persones que assistirà a
l’espectacle i les característiques de mobilitat del grup. Posteriorment, personal
autoritzat de l’entitat passarà a recollir i pagar les entrades per l’oficina de la Fira del
Circ Trapezi al carrer Sant Joan, 27 de Reus abans de l’espectacle reservat.
2-De les inscripcions de professionals assistents a la Fira del Circ Trapezi
2021, exempts d’IVA:
PRESENCIAL: 30,00 €
Professionals, programadors, distribuïdors i companyies
L’acreditació presencial inclou:
13.2 acreditacions per entitat
14.assistència presencial a les activitats de les jornades professionals, amb
inscripció prèvia i d’aforament reduït

15. participació a les activitats on line
16.1 entrada gratuïta i una segona entrada al 50% de descompte per a cada
espectacle, sempre que les mesures de seguretat i l’aforament ho permetin
17.accés als vídeos de les activitats realitzades durant les jornades professionals
18.directori de professionals: llistat de persones i entitats acreditades durant la fira
PRESENCIAL REDUÏDA: 15,00 €
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Socis i sòcies de l’APCC, altres associacions professionals de circ i/o arts
escèniques i altres professionals: distribuïdors/es, companyies, escoles, etc
L’acreditació presencial reduïda inclou:
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•

1 acreditació per entitat

•

assistència presencial a les activitats de les jornades professionals, amb
inscripció prèvia i d’aforament reduït

•

participació a les activitats on line

•

4 entrades gratuïtes per a espectacles diferents sempre que les mesures de
seguretat i l’aforament ho permetin

•

accés als vídeos de les activitats realitzades durant les jornades professionals

•

directori de professionals: llistat de persones i entitats acreditades durant la fira

Tant programadors com a professionals podran fer la inscripció i la reserva
d’invitacions i entrades omplint el formulari que trobaran a la web de Trapezi."
El Sr. Recasens fa una INTERVENCIÓ per exposar el tema i ES PRODUEIX DEBAT.
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova amb 18 vots a favor: ((JxR): Sres./Srs. Pellicer,
Vilella, Pallarès, Caelles, Cuerba, Caballero, Monseny; (ERC): Sres./Srs. Llauradó,
Recasens, Flores, Prats, Berasastegui, Subirats, (A): Sr. Rubio, Sra. Vázquez; (CS): Sra.
García, Sr. López i (regidor no adscrit: Sr. Meléndez)) i 9 abstencions: ((PSC-CP): Sres./Srs.
Martín, Martínez, Guaita, Marcos, Pozuelo, Fort i (CUP): Sres. Llorens, Fernàndez, Pàmies))
A les 19:23 h la presidència estableix un recés en la sessió que es reinicia a les 19:35
h, amb el tractament del següent punt de l’ordre del dia:
MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
13. Moció del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA
– CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP) de mesures per reduir la precarietat
de la joventut reusenca.
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. 1/ Erradicació de la pobresa: Posar fi a la pobresa en totes les seves formes a tot
arreu.
Núm. 3/ Bona salut: Garantir vides saludables i promoure el benestar per a totes les
edats.
Núm. 8/Treball digne i creixement econòmic: Promoure un creixement econòmic
sostingut, inclusiu i sostenible, una ocupació plena i productiva, i un treball digne per a
totes les persones.
Núm. 10/ Reducció de la desigualtat: Reduir la desigualtat entre i dins dels països.
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La joventut és un dels col·lectius més colpejats per les dues crisis, l’econòmica de
2008 i l’actual provocada per la pandèmia de la Covid19, agreujant els problemes i les
desigualtats que ja venien patint d’abans, com la precarietat laboral i salarial,
dificultats per a emprendre projectes vitals i accedir a un habitatge, desigualtats
d’accés als estudis, etc. Avui, tenir estudis no garanteix poder accedir a una feina de
qualitat i amb un salari suficient; i el fet de tenir una feina en sí mateix tampoc no és
sinònim d’estabilitat econòmica ni possibilitats d’emancipació.
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Aquest col·lectiu reivindica amb fermesa el dret a disposar d’eines que els permeti
construir amb autonomia el seu projecte de vida. I des de les administracions hem de
garantir-los l’accés a un habitatge digne, a una feina estable i de qualitat amb un
salari digne i igualtat d’oportunitats en l’accés al coneixement i la formació i en altres
àmbits com la cultura o l’esport. Emancipació, treball, educació, igualtat
d’oportunitats, i també igualtat de gènere, són drets als que han de poder gaudir, no
pas privilegis.
Segons el padró municipal d’habitats, a 1 de gener de 2020 a Reus hi havia 17.255
persones d’edats compreses entre els 15 i els 29 anys. Aquest jovent són el futur i cal
fer-los costat i garantir-los els seus projectes de vida, en igualtat de condicions.
Pel que fa a l’habitatge: segons el Consell Nacional de Joventut de Catalunya, la taxa
d’emancipació juvenil a octubre de 2020 al conjunt de Catalunya se situa en mínims
històrics: un 19,7%. El 2007, abans de les dues crisis esmentades, la taxa era del
33,1% i la mitjana europea està en el 31%, entre els 18 i els 29 anys. Només la meitat
dels joves entre 25 i 29 anys s'han pogut emancipar: un 40% es veuen obligats a
compartir pis i només un 9% poden viure sols fent un gran esforç econòmic (hi
destinen el 60% del sou, quan la recomanació de la UE el màxim ha de ser el 30%). I
una part dels joves ha de tornar a casa perquè no poden pagar el preu de l’habitatge.
Respecte al treball i segons l’ Observatori Català de la Joventut 2020, la taxa d’atur
entre joves d’entre 16 i 29 anys continua creixent, suposant un 25,3% de la població,
amb 169.000 joves. L’atur de llarga durada en aquest col·lectiu se situa en el 4,7% i
només un 14,5% reben alguna prestació, és a dir, un 85,5% de joves són aturats
desemparats. De la joventut ocupada, el 90% té un contracte temporal. Un 43% dels
joves viuen amb dificultats per arribar a finals de mes. El sou brut mitjà dels menors
de 25 anys és de 930 €/mes, mentre que el 2010 era gairebé de 1.200 €/mes.
En l’àmbit de l’educació, les dades de l’Observatori Català de Joventut indiquen que
un 16,2% dels i les joves es troben en situació d’inactivitat i tampoc estudien. Segons
la Fundació Bofill, Catalunya té taxes d’abandonament escolar prematur per sobre de
la mitjana espanyola i gairebé dupliquen la mitjana europea. Ens apropem al 20%,
quan l’objectiu de la UE és situar-se per sota el 10%. A més, Catalunya és de les
regions europees amb més segregació escolar i es troba entre les quatre comunitats
autònomes de l’Estat on el nivell de renda familiar més condiciona el rendiment
acadèmic de l’alumnat. Tant és així, que l’alumnat pobre a Catalunya repeteix 3
vegades més que aquell amb més recursos, evidenciant la manca d’equitat del
sistema educatiu, segons l’estudi ‘Estat i evolució de la segregació escolar a
Catalunya 2020’ , de la Fundació Bofill.
Pel que fa a la cultura, l’hem de considerar com un servei públic, un dret de la
persona, una eina de convivència, un element fonamental de l’estat del benestar.
Segurament, la millor eina d’integració, cohesió social i igualtat d’oportunitats. I per
això, cal garantir l’accés a la cultura, adoptant les mesures adreçades a incentivar el
consum cultural i a garantir l’accés de la joventut a la cultura i l’oci de qualitat.
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I el mateix passa amb l’esport. Es tracta d’un factor d’integració, socialitzador i
educatiu així com generador de models socials i de valors. Per tant, és necessari
garantir el dret universal de l’esport per a la joventut, potenciant la seva pràctica, amb
equitat i afavorint la inclusió social. El projecte “Patis Oberts”, l’ampliació d’horaris de
les instal·lacions esportives o l’augment dels espais públics oberts per a la pràctica
esportiva son tres dels objectius que ja es marcava el Pla de joventut municipal per als
anys 2012-2015, que caldria considerar.
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D’altra banda, les persones joves disposen d’una bona eina, la Targeta Jove de Reus,
dirigida a tots els nois i noies d’entre 12 i 30 anys, que cal potenciar, amb nous
avantatges relacionats amb el món cultural, esportiu i de l'oci, tal com ja es posava de
manifest al Pla Local de Joventut 2016-2020. I fer molta difusió en base aquests nous
avantatges per tal que sigui més coneguda entre la joventut. De fet, un dels objectius
que marcava l’esmentat Pla era, textualment, “visibilitzar-la i donar-li més cos. Fer-la
imprescindible pels/les joves de Reus”.
És per tot l’exposat, que el Grup Municipal Socialista proposa al Ple de l’Ajuntament
l’adopció dels següent ACORD:
ÚNIC: Traslladar per tal de ser estudiats i valorats la incorporació en el marc de la
redacció del nou Pla Local de Joventut les següents propostes adreçades a reduir la
precarietat de la joventut reusenca:
HABITATGE:
•

•
•

•
•

Dur a terme una campanya de promoció de la borsa de mediació per
incrementar el nombre d’habitatges de lloguer a preus assequibles a la ciutat i,
així, facilitar l’accés a un habitatge a joves d’entre 18 i 35 anys, tal com van
proposar els representants del PSC al darrer consell d’administració de
REDESSA.
Potenciar un pla d'estímul econòmic amb una subvenció de l’IBI als propietaris
particulars que disposin de pisos buits per tal que els posin al mercat de lloguer
amb preus assequibles per als joves.
Intensificar el requeriment de col·laboració als grans tenidors per tal que posin
els habitatges buits a l'abast de la població que ho necessita, amb lloguers
socials, com a alternativa a l’opció d’aplicar sancions econòmiques o executar
expropiacions temporals.
Ampliar el Pla Local de Rehabilitació d’edificis i habitatges que permeti
incrementar el parc de lloguer d’habitatges amb bones condicions
d’accessibilitat i eficiència energètica.
Promoure el parc d'habitatge públic a la ciutat amb un percentatge destinat a
joves, ja sigui de compra, de lloguer o de lloguer amb opció de compra.

OCUPACIÓ
•
•
•
•

Potenciar i facilitar l’emprenedoria entre els joves facilitant ajuts reals suficients
que promoguin l’autoocupació.
Promoure la formació ocupacional destinada a col·lectius especialment
vulnerables.
Potenciar l’acompanyament tutoritzat els primers mesos de feina en
determinats col·lectius per mediar entre empresa i les persones joves no
avesades a tenir feina.
Potenciar polítiques continuades contra l'atur juvenil.

FORMACIÓ
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•
•
•
•

Incentivar la formació professional a les empreses locals i fomentar la
contractació de joves.
Gestionar la implantació de nous cicles formatius que donin resposta a les
necessitats formatives per la millor ocupabilitat en les empreses de l'entorn.
Impulsar noves ofertes de Formació Professional en Nutrició i Salut al Tecnoparc,
Noves Tecnologies i Transició energètica.
Ampliar l'oferta de Programes de Formació i Inserció que s'ofereixen al Mas
Carandell perquè cap jove que vulgui assolir el títol de graduat l'ESO es quedi
sense places. Cal oferir els grups necessaris, en col·laboració amb la Generalitat
i amb ofertes adequades a les sortides laborals.

CULTURA
•
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•
•

Potenciar la Targeta Jove de Reus perquè tingui més descomptes als
esdeveniments culturals i permeti adequar els preus a la capacitat adquisitiva
del col·lectiu. Que també suposi més avantatges per accedir a la pràctica
d’activitats esportives, transport urbà i aparcaments municipals.
Fer una campanya de difusió perquè aquesta targeta sigui més coneguda i
utilitzada entre el jovent.
Ampliar l’oferta cultural donant resposta als interessos del col·lectiu, promovent
esdeveniments i una programació teatral que faciliti la connexió amb el jovent.

ESPORTS I OCI
•

Que l’Ajuntament de Reus posi en marxa el projecte 'Patis Oberts', perquè totes
les escoles de la ciutat que s’hi vulguin acollir obrin les portes dels patis
escolars com a espai d'ús públic per a famílies, nens i adolescents fora de
l'horari escolar, en caps de setmana i en vacances escolars, respectant les
normes de protecció i seguretat derivades de la pandèmia.»

El Sr. Marcos fa una INTERVENCIÓ per exposar el tema. L’alcalde dona la paraula al Sr.
Subirats que fa una INTERVENCIÓ per donar 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.
14. Moció del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA
– CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP) per millorar la qualitat de vida dels
veïns i veïnes del barri de la Muralla.
«Aquesta moció treballa els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) marcats
per l’ONU:
-Núm. 3/ Bona salut: Garantir vides saludables i promoure el benestar per a totes les
edats.
-Núm. 10/ Reducció de la desigualtat: Reduir la desigualtat entre i dins dels països.
-Núm. 11/ Ciutats i comunitats sostenibles: Crear ciutats sostenibles i poblats humans
que siguin inclusius, segurs i resistents.
El barri de la Muralla es troba ubicat a molt poca distància del nucli antic de la ciutat,
del centre comercial La Fira i el Parc Sant Jordi i esdevé porta de sortida i d’entrada a
la ciutat des de diverses poblacions de l’entorn. Per això, però sobretot, per les prop
de 10.000 persones que hi viuen, resulta necessària la implicació de l’administració
per evitar la seva degradació i que es converteixi en un barri marginal. En aquests
moments, es tracta d’un barri força poblat amb una piràmide de població on prevalen
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els infants, joves i població edat de treballar, més que no pas persones de més de 65
anys. La qual cosa denota que estem davant d’un barri amb molta projecció de futur,
si la gent que hi viu no marxa a altres punts de la ciutat. Per evitar-ho, hi ha de trobar
unes condicions òptimes per a la seva qualitat de vida.
Arran de diverses visites realitzades per aquest grup municipal a la zona, de converses
amb veïnat i comerciants, i trobades amb la recent creada Associació de Veïns Mas
Magrané, hem pogut detectar mancances, problemàtiques i reclamacions recurrents a
les quals l’ajuntament hi ha de posar remei de manera urgent. Cal incidir, sobretot, en
la millora d’aspectes relacionats amb la salubritat i la seguretat a la via pública i, en
un altre sentit, cal fer una aposta important per garantir la convivència i el civisme al
barri.
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Hem constatat un nombre insuficient de contenidors, alguns d’ells mal ubicats i la
majoria en condicions deficients. També, dificultats per realitzar una correcta
separació de la brossa, una situació injustificable tenint en compte que els objectius
de desenvolupament sostenible ens marquen el repte de reduir a la meitat la fracció
de rebuig l’any 2030. Un exemple flagrant el tenim a la cantonada del carrer dels
Banys amb la plaça del Molí. De fet, hi ha una gran zona a l’oest del barri mancada de
contenidors, on resulta impossible reciclar.
Pel que fa a la ubicació dels contenidors, hi ha punts on es troben instal·lats just
davant d'habitatges, fet que provoca moltes molèsties als veïns i veïnes, sobretot dels
pisos de les plantes més baixes dels edificis. Han de suportar males olors, perquè
estan plens durant moltes hores, i sorolls contínuament. Caldria estudiar ubicacions
més idònies, com per exemple, a l'aparcament en superfície del carrer de Prades o
davant de les tanques de la cantonada del carrer de Dom Bosco amb carrer de la
Muralla. Un altre opció que cal valorar és la possibilitat que les ubicacions dels
contenidors no siguin permanents i que hi hagi una rotació, en base a una planificació
establerta, treballada amb els representants veïnals.
Passejant pels carrers i places es detecta que la neteja és escassa i insuficient i cal
dotar el servei de recursos suficients perquè sigui l’adequada. També cal potenciar el
manteniment de la calçada, sobretot en vies com l’Avinguda de Marià Fortuny (a
l’alçada de l’hipermercat) o al voltant de la plaça de Pau Casals, plena de clots. També
calen millores per potenciar l’enllumenat al barri, ja que hi ha moltes zones fosques,
en alguns casos perquè cal substituir algunes bombetes foses dels fanals i, en altres,
perquè les branques dels arbres tapen la llum, creant una forta sensació d’inseguretat
als vianants. Cal insistir, especialment, al parc de Federico Garcia Lorca, que queda
molt fosc també perquè al centre del parc no hi ha cap fanal, i al parc existent a la
cantonada de la Riera de Miró amb el carrer de Dom Bosco.
D’altra banda, s’observen conductes incíviques com l’ús indegut de papereres, de les
zones d’aparcaments de càrrega i descàrrega, existència d’excrements de gossos a la
via pública, pintades a moltes façanes. Residents al barri també denuncien aldarulls
entre veïns per conductes insolidàries en alguns espais, que fan del tot necessària una
campanya per fomentar el civisme i potenciar espais de convivència on es pugui
realitzar activitat social. Això permetrà millorar el sentiment de pertinença al barri de
totes les persones que hi viuen i evitar algunes conductes irrespectuoses.
És per tot l’exposat, que el Grup Municipal Socialista proposa al Ple de l’Ajuntament
l’adopció dels següents ACORDS:
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•

Augmentar el nombre de contenidors al barri de la Muralla, compensant les
zones on actualment són inexistents, reparar els malmesos i garantir que en
tots els punts de recollida de brossa hi hagi contenidors de totes les fraccions,
per tal que el veïnat pugui realitzar una correcta separació dels residus.

•

Estudiar la implantació d’un sistema rotatiu d’emplaçament dels contenidors
per diferents localitzacions del carrers, basat en una planificació treballada amb
els representants veïnals, per tal que les ubicacions no siguin sempre les
mateixes i, d’aquesta manera, equilibrar les molèsties que suposa al veïnat
tenir contenidors de brossa davant de casa, evitant llargs períodes de temps.

•

Intensificar la neteja i desinfecció dels contenidors i de l’espai on estan ubicats,
així com la neteja viària a tot el barri.

•

Substituir les bombetes-leds foses dels fanals i intensificar la poda d’arbres a tot
el barri per tal de millorar la il·luminació i evitar la sensació d’inseguretat als
veïns i veïnes.

•

Millorar el paviment dels carrers i el manteniment de la jardineria, especialment
al parc de Federico García Lorca.

•

En aquest parc, habilitar una zona de jocs infantils, per a la pràctica de l’esport
i una zona per a l’esbarjo dels gossos.

•

Realitzar una campanya per al foment de la convivència i hàbits de civisme
entre el veïnat del barri.

•

Estudiar una ubicació idònia per habilitar un espai polivalent que pugui ser un
punt de trobada dels veïns i veïnes i els permeti realitzar activitat social.»

El Sr. Martín fa una INTERVENCIÓ per exposar el tema i ES PRODUEIX DEBAT.
Sotmesa la proposta a votació, es rebutja amb 12 vots a favor: ((PSC-CP): Sres./Srs.
Martín, Martínez, Guaita, Marcos, Pozuelo, Fort; (CUP): Sres. Llorens, Fernàndez, Pàmies);
(CS): Sra. García, Sr. López i (regidor no adscrit: Sr. Meléndez)) i 15 vots en contra: ((JxR):
Sres./Srs. Pellicer, Vilella, Pallarès, Caelles, Cuerba, Caballero, Monseny; (ERC): Sres./Srs.
Llauradó, Recasens, Flores, Prats, Berasastegui, Subirats i (A): Sr. Rubio, Sra. Vázquez)
Seguidament l’alcalde informa que els punts de l’ordre del dia núm. 15 i 16 es
tractaran de forma conjunta, tal com es va consensuar en Junta de Portaveus, i
anuncia que hi ha dos esmenes presentades pels grups municipals de JxR,
ERC I ARA REUS que han estat acceptades i, per tant, es sotmeten les
propostes a la consideració del Ple amb elles incloses.
L’alcalde dona la paraula a la Sra. García que fa una INTERVENCIÓ per exposar el tema
corresponent al punt núm. 15 de l’ordre del dia:
15. Moció del GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS DE REUS (CS) per a soterrar les
línies d’alta tensió de l’urbanització «el Pinar».
"Necesitamos la energía eléctrica ya que forma parte de nuestra vida, sin ella no
podríamos utilizar gran parte de los bienes y servicios que utilizamos diariamente.
Para poder utilizar la energía eléctrica precisamos las líneas de alta tensión que
posibilitan grandes intercambios de energía en largas distancias y que disminuyen las
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pérdidas de potencia y los costes económicos. Pero frente a los beneficios que supone
la conducción a través de las líneas de alta tensión también se encuentran los
inconvenientes cuando las líneas son aéreas en el ámbito urbano ya que ocasionan un
impacto ambiental, paisajístico y un problema de salud pública.
Todo conductor que transporte corriente alterna produce un campo electromagnético.
Las líneas de alta tensión así como las líneas de transporte eléctrico urbano son
conductores de corriente alterna y por ello a su alrededor crean un campo magnético
y otro eléctrico.
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Los estudios e investigaciones sobre los campos electromagnéticos y cómo inciden en
la salud nacieron en la URSS en la década de los sesenta por las alteraciones sufridas
por los operarios de los tendidos de alta tensión que padecían insomnio, dolores de
cabeza, estrés, malestares físicos generalizados y alteraciones conductuales.
Destacando la investigación de los doctores soviéticos Asanova y Renova que en 1968
sobre un grupo de operarios jóvenes que desempeñaban sus trabajos cerca de las
líneas de alta tensión de 500 a 750 kV describieron que padecían frecuentes dolores
de cabeza, fatiga anormal, falta de memoria y de concentración, rinitis, faringitis y
laringitis y algunos presentaban disminución de la potencia sexual.
Cuatro años más tarde el científico ruso V.P. Korobkova observó que trabajadores del
sector eléctrico sometidos a campos electromagnéticos mostraban descenso en la
tensión arterial y en el pulso, y anomalías en la capacidad termorreguladora del
organismo. Tras esos estudios soviéticos la URSS legisló que las líneas de alta tensión
con intensidades de campo de 25 kV/m debían situarse como mínimo a 110 metros de
una edificación. Estudios posteriores han corroborado que el campo electromagnético
artificial es el precursor de numerosas enfermedades o desequilibrios.
En la peligrosidad de las líneas de transporte y distribución de energía de alta tensión
confluyen la tensión, la intensidad, la sobrecarga y la humedad ambiental. De ahí que
las recomendaciones alemanas indican una distancia de seguridad de la torre de alta
tensión o del tendido eléctrico de un metro por cada kilovoltio de tensión de la línea.
En la urbanización de El Pinar de Reus confluyen dos líneas de alta tensión aéreas que
atraviesan la urbanización. En la avenida de Les Torres pasa la línea de alta tensión
“REUS-SEROS” de 110 kV y la avenida de Castellvell es atravesada por la línea “REUSASCO” de también 110 kV. El problema se erradicaría si las líneas eléctricas fueran
subterráneas ya que al ir los cables aislados y apantallados correctamente no se
produciría campo eléctrico fuera de las líneas.
El soterramiento de las líneas de alta tensión que cruzan la Urbanización de El Pinar de
Reus son una reivindicación vecinal histórica desde su creación y los vecinos ven cómo
transcurren los años y no se actúa al respecto. A principios del pasado mes de marzo
los vecinos de la urbanización El Pinar comenzaron una nueva movilización colocando
pancartas en sus viviendas con el lema “Prou torres, prou de promeses” para solicitar
el soterramiento de las torres de alta tensión.
Actualmente el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las
actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos
de autorización de instalaciones de energía eléctrica prohíbe la edificación de
viviendas en los alrededores de líneas eléctricas. Además, en Cataluña se publicó la
Resolución parlamentaria 1522/VI por la que el Parlament de Cataluña instaba al
Govern de la Generalitat a impulsar la negociación entre las empresas suministradoras
de electricidad, los ayuntamientos, la Generalitat y el Estado para soterrar o desplazar
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las líneas eléctricas. La Generalitat ante la Resolución parlamentaria precitada
procedió a identificar dónde debía actuar y entre los 150 estudios detectó como punto
conflictivo que donde se debía actuar era sobre las líneas de alta tensión de Reus. Sin
embargo, en Reus no se llevó a cabo el soterramiento y eso que se tenía la previsión
de que debía iniciar la tramitación antes del año 2018 porque si no no podrían
ejecutar el Plan de soterramiento ya que el Plan finalizaba en el año 2020.
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La administración local no puede desentenderse del grave perjuicio que ocasionan las
torres de alta tensión que atraviesan la urbanización de El Pinar en los vecinos del
municipio de Reus ya que los vecinos están expuestos a radiaciones
electromagnéticas indeseadas y evitables y requieren que el gobierno del
Ayuntamiento de Reus y de Cataluña asuman un papel de liderazgo resolviendo este
problema. Este Ayuntamiento de Reus debe cumplir con los compromisos que adquirió
ya que el Ayuntamiento de Reus firmó un convenio de soterramiento de las líneas de
alta tensión en que la empresa eléctrica implicada era ENDESA con un coste total de
3.234.474 euros, asumiendo el Institut Català d’Energia (ICAEN) el importe de
2.508.248 euros.
Por todos estos motivos, el Grupo Municipal de Ciudadanos propone adoptar los
siguientes
ACUERDOS:
Primero.- Instar al equipo de gobierno a reservar cada año una partida de gasto o
buscar una solución financiera para el soterramiento de las líneas de alta tensión que
atraviesan el suelo urbano de Reus en la urbanización de El Pinar.
Segundo.- Instar a todas las administraciones con competencias y a la empresa
eléctrica ENDESA a negociar con el compromiso de soterrar las líneas de alta tensión
del suelo urbano de Reus.
Tercero.- Fijar un calendario de soterramiento derivado de las negociaciones llevadas a
cabo en el punto previo.»
Seguidament, l’alcalde dona la paraula al Sr. Fernández que fa una INTERVENCiÓ per
exposar el tema corresponent al punt núm. 16 de l’ordre del dia:
16. Moció del GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR
(CUP) per a soterrar les línies d’alta tensió a tot el nucli urbà.
"El soterrament de les línies d’alta tensió que traspassen la urbanització El Pinar, és un
compromís adquirit pels diferents governs locals que ha tingut la ciutat des de fa més
de 10 anys. De fet, fins l’any 2020, la pròpia Generalitat de Catalunya ho tenia inclòs
en un pla que no només no s’ha complert en els terminis establerts sinó que s’ha
perdut l’opció de demanar-ne una moratòria per falta de coordinació i priorització.
Les torres que traspassen la urbanització són les úniques que no han estat soterrades
dins el terme municipal i que conviuen amb la presència de pràcticament 300 llars
residencials. Les conseqüències d’aquesta convivència són conegudes, tant per la
salut i el benestar de les persones com pels diferents animals de companyia, aus i
fauna salvatge.
A més del compliment de la normativa i de respectar els compromisos adquirits amb
els veïns i les veïnes, considerem que la salut pública hauria de ser una prioritat de
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tots els governs. Cal tenir en compte la quantitat de veïns i veïnes que utilitzen tant la
carretera de Castellvell com l’Avinguda de les Torres per fer exercici, així doncs, al risc
generat pels camps electromagnètics hi hem de sumar la contaminació dels vehicles
de la carretera.
De fet, també cal assenyalar que el pas per l’avinguda està inclosa a la guia “Rutes
per Reus i el seu entorn”, editada per la regidoria de Medi Ambient, on es recullen
diferents itineraris i rutes saludables que es poden fer a peu i en bicicleta.
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Ens consta que darrerament, la majoria de grups municipals amb representació
institucional, han mostrat el seu suport a la denúncia generada per aquesta situació.
Amb la present moció, volem posar en valor els compromisos adquirits pels
representants públics amb la ciutadania i la presa de consciència sobre la importància
de la salut pública en el seu sentit més ampli a la ciutat de Reus.
Per tots aquests motius, la Candidatura d’Unitat Popular proposa al ple de
l’Ajuntament de Reus els següents acords:
PRIMER.- Treballar amb l’Ajuntament de Castellvell, la Generalitat de Catalunya i
l’empresa elèctrica ENDESA pel soterrament total de la línia d’alta tensió que
traspassa la urbanització El Pinar de Reus.
SEGON.- Garantir i habilitar espais a l’aire lliure on poder practicar activitats esportives
sense cap risc.
TERCER.- Posar en valor la perspectiva de salut pública, de forma transversal, en tots els
plantejaments que faci el govern municipal en les seves polítiques, propostes i
plantejament.»
Un cop exposats els temes, l’alcalde dona la paraula a la vicealcaldessa que fa una
INTERVENCIÓ per donar lectura a les esmenes presentades pel govern a cadascuna de
les propostes i que, com s’ha exposat, han estat acceptades pels grups proposants.
Seguidament ES PRODUEIX DEBAT.
Sotmesa a votació la proposta de l’ordre del dia núm. 15, s’aprova per unanimitat.
Sotmesa a votació la proposta de l’ordre del dia núm. 16, s’aprova per unanimitat
L’alcalde fa una INTERVENCIÓ per cloure el tractament d’aquest assumpte de l’ordre del
dia.
17. Moció del GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS DE REUS (CS) per a la
implantació d’un Pla Local de prevenció del suïcidi i salut mental.
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.
"El suicidio es uno de los grandes tabúes sociales que existen y un eterno olvidado en
las instituciones públicas, que además se ve difuminado y diluido en las estadísticas.
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El suicidio sigue siendo la primera causa de muerte externa en nuestro país.
Actualmente las personas que deciden acabar con sus vidas son el doble de los que
fallecen en accidentes en carretera.
Esta muerte silenciada está teniendo una tendencia ascendente, 3.539 personas
fallecieron por suicidio en 2018, aumentando un 9,8% en 2019. A pesar de la dificultad
que existe para cuantificar estos casos, ya que existe una ausencia de registro
específico de muertes, a menudo nos encontramos que se contabilizan como
accidentes cuando hay una clara voluntad de estas personas de querer dejar de vivir.
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Tras un año de distanciamiento social, limitación de visitas de familiares y amigos, ya
existen diversos estudios que confirman que se han incrementado las tasas de
ansiedad con las restricciones en las visitas de familiares y la incertidumbre por el
pronóstico de la enfermedad. Además, han aparecido en algunos pacientes síntomas
afectivos y psicóticos relacionados con los tratamientos.
La situación actual, nos pone de manifiesto que durante los próximos años veremos
las consecuencias del COVID-19 relacionadas con la salud mental durante el estado de
alarma, el aislamiento y restricciones de movilidad, respecto al resto de pacientes y
profesionales.
Este fatídico año está mostrando la peor cara de la salud mental con un aumento de
patologías en salud mental y el empeoramiento de patologías ya diagnosticadas como
esquizofrenias, Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC) o el aumento de consumos en
estupefacientes.
La administración municipal tiene un papel fundamental en este tipo de situaciones
dentro del encaje de la salud mental, siendo los servicios más próximos los más
propicios para la detección de este tipo de situaciones y con mayores garantías para
detectar y prevenir las conductas suicidas.
Por todos estos motivos, el Grupo Municipal de Ciudadanos propone adoptar los
siguientes
ACUERDOS:
Primero. Que Reus se declare ciudad comprometida con la Prevención del suicidio y la
Atención al Supervivente y que se iluminen cada 10 de septiembre los espacios
municipales habilitados para visibilizar el Día Internacional de la Prevención del
Suicidio, en los mismos términos y condiciones en que se hace en otras ocasiones, es
decir, cuando sea solicitado por una entidad que opere en la ciudad vinculada con la
causa.
Segundo. Se estudie y presente la financiación a través de los Fondos extraordinarios
de Reactivación de la Unión las siguientes actuaciones, por estar en el ámbito de sus
objetivos subvencionados:
•

Creación de una campaña de concienciación, sensibilización, información,
formación y promoción de la salud mental y erradicación de los estigmas
sociales en relación a la salud mental, involucrando y formando a las entidades
relacionadas con la salud mental en Reus.

•

Una gran implicación en los centros municipales (servicios sociales, centros
cívicos...) donde se conciencie tanto a profesionales como a entidades del
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sector con planes específicos de preservación y asesoramiento para personas
con problemas de salud mental y la colaboración con los agentes sociales de la
ciudad.
•

Elaboración de una campaña específica de prevención de suicidio que incluya el
estudio e implantación de un programa específico, para sensibilizar sobre la
prevención del suicidio, su entorno y desarrollar actividades y contenidos
encaminadas a su prevención. En este contexto, la creación de un programa
específico de sensibilidad en edades tempranas, para evitar el suicidio de los
más jóvenes.

•

La habilitación de un teléfono para este tipo de situaciones de emergencias las
24 horas de todos los días del año.
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Tercero. Que el Ayuntamiento de Reus solicite a la Generalitat de Cataluña el
desarrollo de las políticas de salud mental y prevención del suicidio así como la
formación de personal especializado y la aplicación de los medios necesarios en su
prevención, seguimiento y concienciación de la sociedad, y su posible financiación a
través de los Fondos de la Unión (ReactEU y Fondo Social europeo 2021-2027)."
El Sr. López fa una INTERVENCIÓ per exposar el tema i ES PRODUEIX DEBAT.
L’alcalde dona la paraula al Sr. Subirats que fa una INTERVENCIÓ per donar 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 (La Sra. Vilella i la Sra. Llauradó
voten verbalment per problemes tècnics).
18. Moció del Regidor no adscrit per a l’eliminació progressiva de les zones
blaves d’estacionament regulat de Reus.
«Que el pasado día 19 de febrero del año en curso, en este plenario, el regidor que les
expone dirigió un ruego al gobierno de la ciudad, y en concreto, a la Regidoria d
´Urbanisme i Mobilitat, por el que instaba a iniciar un estudio para establecer un
sistema de descuento o bonificación para los residentes y comerciantes de la ciudad,
sin que hasta el momento se haya comunicado ninguna acción al respecto.
La eliminación de las zonas azules de la ciudad es una reivindicación vecinal desde
hace muchos años, que este ayuntamiento ha ignorado por completo, especialmente
en estos dos últimos mandatos.
Asociaciones como la del Carme, Joan Prim y Monestir han reclamado públicamente y
de manera repetida, la necesidad de bonificar de alguna manera, el precio a los
residentes de los distritos rodeados de plazas de zona azul.
La zona azul se ha convertido en un impuesto indirecto a diario para miles de familias
de esta ciudad, que carecen de plaza de aparcamiento, ya que sus viviendas, cuando
fueron construidas, no obligaban a poseer un estacionamiento en el interior del
inmueble; y que en la coyuntura actual, agrava la difícil situación económicapor la que
muchas familias y comercios de la ciudad están sufriendo, ya que han visto reducidos
sus ingresos de manera exponencial en el último año.
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El equipo de gobierno manifestó en su día, que con las zonas azules no se perseguía
un afán recaudatorio, sinoun aparcamiento de alta rotación, resultando hasta la fecha
que esta premisa de alta rotación no se estáproduciendo. Basta pasear por las zonas
azules de nuestra ciudad, para darse cuenta que en horas centrales del día, incluido
horario comercial, aparecen vacías o semivacías gran cantidad de plazas por el
elevado coste que tienen, lo que produce una infrautilización de esos espacios
públicos de estacionamiento.
Es por ello necesario, que este ayuntamiento decida eliminar las zonas azules y
convertirlas en zonasprincipalmente naranjas, según se estudie su conveniencia,
mejorar la disponibilidad de plazas de aparcamiento para los vecinos de las zonas de
la ciudad afectadas, que invadidos por esas zonas reguladas, necesitan disponerde
alguna ventaja a la hora de aparcar en la calle o en los aparcamientos subterráneos.
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Que estas medidas deben formar parte del Plan de Reactivación Económica de la
ciudad y vaya en la línea de loque marca el Plan de movilidad urbana sostenible,
previendo en presupuesto futuro, el coste que se calcule del mismo.
1. Que a partir del día 01 de enero de 2022, se eliminen las 769 plazas de zonas
azules lineales en las calles, siendo sustituidas por zonas naranjas gratuitas y de
rotación real en horario comercial, y gratuidad en horario no comercial para
residentes, donde la ciudadanía podrá estacionar sin ningún coste durante 90
minutos, consiguiendo agilidad en el estacionamiento y reduciendo la carga
económica sobre las familias.
Que las zonas a las que se hace referencia son:
Passeig Prim, Carrer Dr. Frias i Carrer de l´Escorxador, Passeig Sunyer, Avinguda
President Companys, Carrer Jacint Barrau, Carrer de Josep Sardá i Cailá, Avinguda Prat
de la Riba, Cami de l´Aleixar, Carrer d´Esproceda. Plaça Llibertat, Carrer Gaudi,
Avinguda Pintor Tapiró, Carrer del Doctor Abelló, Carrer Ample, Carrer Doctor Robert.
Carrer Batan, Carrer Balmes, Avinguda Pere el Ceremoniós. Carrer Josep Maria Prous i
Vilà, Carrer d´Andreu de Bofarull, Carrer d'Antoni Aulestia Pijoan, Plaça Comte de Reus,
Carrer Jurats, Carrer d´O´Donell i Carrer Doctor Gimbernat.
Que del resto de zonas azules existentes en las Áreas de Aparcamiento colectivo, unas
1.101 plazas publicadas por Reus Mobilitat i Serveis, se efectúe un estudio por parte
de este Ayuntamiento para realizar futuros cambios orientados al bienestar de la
ciudadanía de Reus en lo que a estacionamientos regulados de vehículos se refiere,
actualizando este sistema a nuevos, más eficaces y sostenibles.
2. La creación de una Tarjeta de residentes, de comerciantes y personas que trabajan
en esos comercios, donde les sea aplicado un porcentaje de descuento de al menos un
50 por ciento para Áreas de Aparcamiento y Párquines Municipales, en horarios de
comercio.
3. Implantación de tarjetas-comercio de estacionamiento gratuito por horas, en
Párquines Municipales, y en horario comercial, de las que dispondrán los
establecimientos adheridos para sus clientes, con gratuidad hasta las dos primeras
horas, por realizar compras en el comercio local, como realizan las grandes superficies
para atraer a sus clientes.
El ayuntamiento debe potenciar el concepto de Reus como un gran centro comercial,
haciendo valer sus infraestructuras de aparcamiento al servicio del comercio de la
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ciudad de forma clara y directa con sus más de 4.400 plazas subterráneas
municipales.
4. Creación de una tarjeta especial a trabajadores autónomos de Reus, para poder
estacionar en esas zonas mientras estén trabajando.
5. Que se garantice el mantenimiento de los puestos de trabajo de las personas que
actualmente trabajan en la zona azul."
El Sr. Meléndez fa una INTERVENCIÓ per exposar el tema i ES PRODUEIX DEBAT.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
18/05/2021

Sotmesa la proposta a votació, es rebutja amb 4 vots a favor: regidor no adscrit: Sr.
Meléndez i (CUP): Sres. Llorens, Fernàndez, Pàmies, 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 8
abstencions: ((PSC-CP): Sres./Srs. Martín, Martínez, Guaita, Marcos, Pozuelo, Fort i (CS):
Sra. García, Sr. López).
19. Moció del GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR
(CUP) per a què el govern de Reus accepti la seva responsabilitat en la
protecció dels animals per a poder assegurar el seu benestar.
"En la redacció del Decret Llei 2/2008 del 15 d’abril, tot just fa ara 13 anys, es feia una
especial èmfasi en la responsabilitat i en la protecció dels animals.
La responsabilitat recau sobre TOTS els ens públics, entre ells: els ajuntaments, els
consells comarcals, les diputacions i la mateixa Generalitat. Aquesta responsabilitat, a
l’hora de garantir la protecció dels animals, es manté en el temps i en cada cas:
•

Els animals domèstics - assegurant el seu bon estat, tot i estar sota adopció o
compra d’un particular

•

La fauna autòctona – assegurant que cap activitat humana els produeixi danys,
ni posi en perill el seu hàbitat natural

•

Els animals perduts o abandonats – assegurant un bon espai per la seva estada
temporal, on es garanteixi l’atenció veterinària i el màxim benestar a cada
espècie.

En tots els supòsits cal recordar que la Llei catalana reconeix a “TOTS els animals com
éssers vius dotats de sensibilitat física i psíquica, i també de moviment voluntari, els
quals han de rebre el tracte que, atenent bàsicament les necessitats etològiques, en
procuri el benestar”.
En el nostre terme municipal es tenen clarament desateses aquestes responsabilitats.
Aquest govern de (Junts, PDcat, ERC i ARA) està centrat únicament en el benefici
econòmic que en pot obtindre aplicant sancions i per tant, pervertint el sentit de la Llei
2/2008.
Com hem repetit en nombroses ocasions en la Comissió corresponent, estem
absolutament en contra que es criminalitza els animals, quan la responsabilitat real de
qualsevol dany sempre és dels humans. Centrant-nos en el grup dels mal anomenats
races dels GPP (gossos potencialment perillosos) veiem com el govern de Reus
persegueix la part administrativa i punitiva dictada per una llei espanyola injusta, però
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no exerceix la protecció necessària, ni atén les necessitats, ni reivindica els drets
d’aquests animals. La ciutadania tampoc té els coneixements necessaris per a
identificar si el seu gos pertany a aquest grup, menys encara si és un creuament,
també afectat per aquesta llei tan restrictiva.
La llei espanyola 10/1999 no els dóna el benefici de la presumpta inocencia, i els
condemna des del seu naixement a la solitud, la manca de llibertat, la no socialització
natural i, fins i tot, els hi nega el joc. En Espanya no poden ser gossos de treball
mentre a altres països aquestes races poden ser entrenades com a gossos de rescat o
teràpia.
Els GPP són víctimes de violència humana.
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Els estàndards estètics de raça els suposa l’amputació d’orelles i/o cua, prohibides
absolutament al nostre país, considerada una mutilació innecessària i injustificada que
comporta sancions molt greus.
La seva fisiologia els fa idonis per caure en mans de les organitzacions criminals que
organitzen timbes de baralles de gossos, on es mouen molts diners del mercat negre.
Aquestes baralles de gossos il·legals comporten violència sobre els mateixos GPP, que
són entrenats com a armes i a l’hora estan associades al robatori de tota mena de
gossos de races grans per a usar com espàrrings (oponents) en l’entrenament.
A la lluita a mort d’aquests animals, organitzada i fomentada pels humans, cal afegir
el fet que per treure el màxim profit econòmic, sovint es fa ús de drogues per fer durar
la baralla el màxim possible.
Aquesta pràctica il·legal també fomenta la cria intensiva per al comerç dels cadells
dels “guanyadors” d’aquestes baralles, molt valorats econòmicament.
Aquesta realitat no està llunyana de la nostra ciutat, a les terres del camp s’han
descobert fosses comunes on s'enterren els cadàvers dels “animals d’entrenament” i
dels “GPP perdedors”. Aquestes baralles es fan en recintes tancats, normalment naus
industrials o similars, a altes hores de la nit i amb accés restringit, per tant, sense un
treball conjunt dels cossos de seguretat i Medi Ambient, és molt difícil la seva
localització i detenció.
A les protectores de tot el país fan cap grups nombrosos de GPP, fruit dels comisos
practicats per Agents Rurals, Mossos d’esquadra i Seprona, i també GPP entregats pels
mateixos tenidors, alguns d’ells descartats de les baralles. Això suposa que els GPP
siguin, a totes les protectores del país, entre el 50 i el 60% dels residents.
Sorprenentment, en el centre contractat pel govern de Reus, aquest percentatge no
arriba ni al 10%, sumant aquesta dada al fet d’estar denunciada per Fiscalia per la
desaparició de més de 1.500 gossos, tot ens fa sospitar que aquest Centre no
compleix amb la Llei catalana de sacrifici zero.
Les protectores de Catalunya estan saturades. Aquests animals resulten difícils
d’adoptar per les traves administratives (permís, assegurança,...) i pel llarg procés de
recuperació que requereixen: superar una síndrome d’abstinència i desaprendre un
comportament que els dirigia directament a la violència per la seva supervivència,
requerint en aquests centres un espai independent i individual per a garantir la
seguretat de la resta de gossos i afavorir la seva ràpida recuperació.
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Per tots aquests motius, el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular proposa
al ple de l’Ajuntament de Reus els següents acords:
PRIMER.- Que l'Ajuntament de Reus insti a la Generalitat de Catalunya a treballar i
formular una alternativa dins la Llei 2/2008 amb les entitats, associacions i
organitzacions animalistes per la redacció d'una Llei realment justa.
SEGON.- Que la Policia Local es reuneixi amb els responsables del cos dels Agents
Rurals per a tenir al seu abast els coneixements necessaris i treballar conjuntament en
la investigació i la lluita contra aquestes baralles il·legals al territori.
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TERCER.- Que es fomenti la tinença, acollida i adopció d’aquests animals mitjançant
campanyes específiques d’ADOPCIÓ RESPONSABLE perquè no quedin “aparcats” en
els centres de recollida i acollida del territori.
QUART.- Que s’ofereixi als tenidors de gossos d’aquestes races la possibilitat d’acollirse a l’esterilització gratuïta del seu animal, fet que desincentiva el seu robatori, la cria
i comerç il·legal entre particulars.
CINQUÈ.- Que l’Ajuntament de Reus emprengui accions legals contra el centre Ultima
Llar (anomenada també Fundació d’Animals de Companyia Camp de Tarragona), al ser
el tutor responsable de part dels més de 1.500 animals “desapareguts” segons
investigació i acusació de FISCALIA.»
La Sra. Pàmies fa una INTERVENCIÓ per exposar el tema i per anunciar una autoesmena
incorporada al text del punt primer de la Moció i ES PRODUEIX DEBAT.
L’alcalde informa que hi ha petició de votació separada.
Sotmès el punt primer de la proposta a votació, s’aprova per unanimitat.
Sotmès el punt segon de la proposta a votació es rebutja amb 12 vots a favor: ((PSC-CP):
Sres./Srs. Martín, Martínez, Guaita, Marcos, Pozuelo, Fort, (CUP): Sres. Llorens, Fernàndez,
Pàmies) (CS): Sra. García, Sr. López i (regidor no adscrit: Sr. Meléndez)) i 15 vots en
contra: ((JxR): Sres./Srs. Pellicer, Vilella, Pallarès, Caelles, Cuerba, Caballero, Monseny;
(ERC): Sres./Srs. Llauradó, Recasens, Flores, Prats, Berasastegui, Subirats, (A): Sr. Rubio,
Sra. Vázquez)
Sotmès el punt tercer de la proposta a votació es rebutja amb 12 vots a favor: ((PSC-CP):
Sres./Srs. Martín, Martínez, Guaita, Marcos, Pozuelo, Fort, (CUP): Sres. Llorens, Fernàndez,
Pàmies) (CS): Sra. García, Sr. López i (regidor no adscrit: Sr. Meléndez)) i 15 vots en
contra: ((JxR): Sres./Srs. Pellicer, Vilella, Pallarès, Caelles, Cuerba, Caballero, Monseny;
(ERC): Sres./Srs. Llauradó, Recasens, Flores, Prats, Berasastegui, Subirats, (A): Sr. Rubio,
Sra. Vázquez)
Sotmès el punt quart de la proposta a votació es rebutja amb 12 vots a favor: ((PSC-CP):
Sres./Srs. Martín, Martínez, Guaita, Marcos, Pozuelo, Fort, (CUP): Sres. Llorens, Fernàndez,
Pàmies) (CS): Sra. García, Sr. López i (regidor no adscrit: Sr. Meléndez)) i 15 vots en
contra: ((JxR): Sres./Srs. Pellicer, Vilella, Pallarès, Caelles, Cuerba, Caballero, Monseny;
(ERC): Sres./Srs. Llauradó, Recasens, Flores, Prats, Berasastegui, Subirats, (A): Sr. Rubio,
Sra. Vázquez)
Sotmès el punt cinquè de la proposta a votació es rebutja amb 5 vots a favor: ((CUP):
Sres. Llorens, Fernàndez, Pàmies i (CS): Sra. García, Sr. López), 15 vots en contra: ((JxR):
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Sres./Srs. Pellicer, Vilella, Pallarès, Caelles, Cuerba, Caballero, Monseny; (ERC): Sres./Srs.
Llauradó, Recasens, Flores, Prats, Berasastegui, Subirats, (A): Sr. Rubio, Sra. Vázquez) i 7
abstencions: ((PSC-CP): Sres./Srs. Martín, Martínez, Guaita, Marcos, Pozuelo, Fort i
(regidor no adscrit: Sr. Meléndez))
20. Precs i preguntes.
Prec que formula la Sra. Martínez del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS
SOCIALISTES DE CATALUNYA – CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP) en
relació a la vacunació de la COVID19.
"La Generalitat ha habilitat diferents punts de vacunació de la Covid19 per tot
Catalunya amb l’objectiu d’arribar a tota la població de forma àgil i còmoda.
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És dona la circumstància que Reus, una ciutat amb més de 1000.000 habitants, no és
punt de vacunació. Els centres més propers són a Tarragona, Cambrils o Valls, amb les
molèsties que el desplaçament suposa per a moltes persones, a més del retard en la
vacunació de reusencs i reusencs que suposa aquest entrebanc logístic.
Cal posar remei a aquesta situació que podem qualificar de vergonyosa.
Per tot això, el grup municipal socialista formula la següent PREC:
•

Que l’Ajuntament de Reus faci totes les gestions necessàries davant els
responsables de la Regió sanitària per tal que a Reus sigui centre de vacunació
de la Covid, alhora que demanem que se’ns informi dels motius pels quals Reus
no és punt de vacunació.

Per part del Sr. Subirats ES DONA RESPOSTA al prec.
Prec que formula el Sr. Marcos del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS
SOCIALISTES DE CATALUNYA – CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP) en
relació a l'enderroc d'immobles a la ciutat.
"El mes passat, la decisió de l’Ajuntament de Reus d’enderrocar un edifici noucentista
del carrer Sant Llorenç va encetar un intens debat ciutadà sobre el patrimoni i la seva
conservació.
Lluny de qüestionar el procediment administratiu, algunes entitats han fet sentir la
seva veu, queixosos que no se’ls ha tingut en compte en la decisió d’enderrocar
l’edifici. Consideren que, a banda de criteris tècnics, caldria valorar la visió d’altres
professionals qualificats tenint en compte aspectes com la singularitat i el valor icònic
dels immobles.
Per això el grup municipal formula el següent PREC:
•

Que l’Ajuntament informi i impliqui en els processos d’enderroc que estiguin a
d'exposició pública a associacions i/o entitats relacionades amb la matèria per
tal que puguin aportar la seva opinió.

•

Que l’ajuntament, a més, col·loqui un cartell davant de l'edifici afectat
informant que es troba en exposició pública i que tota la ciutadania hi pugui fer
aportacions."

Per part de la Sra. Berasategui ES DONA RESPOSTA al prec.
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Prec que formula la Sra. Pozuelo del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS
SOCIALISTES DE CATALUNYA – CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP) en
relació al web per a l’adopció d’animals.
"L’Ajuntament de Reus disposa d’un web per facilitar l’adopció d’animals. Però només
ofereix l'opció d'adoptar gossos, quan hi ha entitats de Reus que busquen famílies que
adoptin gats.
Per això el grup municipal formula el següent PREC:
•

Que aquest web municipal doni l’opció d’adoptar gats, a més de gossos."

Per part del Sr. Rubio ES DONA RESPOSTA al prec.
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Pregunta que formula la Sra. García del GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS DE
REUS (CS) sobre la data i la ubicació del desdoblament del Cap Sant Pere.
"El CAP Sant Pere atiende unos 40.000 reusenses y esta elevada cifra hace que sea
necesario desdoblar el CAP Sant Pere.
Éste sigue siendo uno de los siete CAP prioritarios a construir en la demarcación de
Tarragona y el Ayuntamiento de Reus recibió el encargo del Servei Català de la Salut
de buscar ubicación para este nuevo equipamiento.
La ubicación de este CAP tiene que tener en cuenta los planes funcionales y
necesidades del nuevo centro. Han habido comentarios acerca de que el nuevo
equipamiento se levantaría en la manzana delimitada por el Raval Martí Folguera,
calle de Misericòrdia, Baix del Carme y del Vent pero a día de hoy seguimos sin saber
oficialmente cuál va a ser la ubicación de este equipamiento.
Por todo ello, el Grupo Municipal de Ciudadanos de Reus formula las siguientes
PREGUNTAS
Primera. ¿Es conocedor el equipo de gobierno local de la fecha en la que se ejecutará
el desdoblamiento del CAP Sant Pere?
Segunda. ¿Es conocedor el equipo de gobierno local de cuál va a ser la ubicación del
desdoblamiento del CAP Sant Pere?
Tercera. ¿Tiene previsto el equipo de gobierno local que el edificio en donde se ubique
el nuevo CAP cuente con párquing subterráneo?»
Per part del Sr. Subirats ES DONA RESPOSTA a la pregunta.
Prec que formula el Sr. López del GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS DE REUS
(CS) sobre la residència Horts de Miró.
«La cuarta planta de la residencia Horts de Miró fue habilitada para ser utilizada como
centro COVID durante la pandemia.
Cuando esta cuarta planta deje de ser utilizada para acoger residentes positivos de
covid-19 quedará en desuso y, sin embargo, tendrá las instalaciones en perfecto
estado para ser utilizadas. Por ello, sería una oportunidad para que, una vez
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desinfectada la cuarta planta del edificio, ésta se destine para ampliar las plazas
públicas de la Residencia Horts de Miró, tal y como solicita el sindicato USITAC.
Por todo ello, el Grupo Municipal de Ciudadanos de Reus formula el siguiente
RUEGO
Ûnico.- Que una vez deje de usarse la cuarta planta de la Residencia Horts de Miró
como centro COVID el espacio sea desinfectado y ocupado por nuevas plazas públicas
en la residencia Horts de Miró.»
Per part del Sr. Subirats ES DONA RESPOSTA al prec.
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Una vegada tractats tots bels punts de l’ordre del dia i abans de finalitzar la sessió
l’alcalde dona la paraula a la regidora Sra. Guaita que fa una INTERVENCIÓ per anunciar
que deixarà de ser regidora de la corporació per a dedicar-se a la tasca de diputada al
Congrés, càrrec que ostenta des de les darreres eleccions generals en representació del
Camp de Tarragona.
La Sra. Guaita s’acomiada dels regidors i especialment dels membres del grup municipal
PSC fent agraïments a tots ells i desitjant molta sort a la Sra. Tània Agudo que ocuparà el
seu lloc.
El regidor no adscrit, els portaveus de cada un dels grups municipals i l’alcalde fan
respectivament INTERVENCIÓ per acomiadar-se’n agrair-li la seva tasca a l’Ajuntament i
dessitjar-li molts èxits i encerts.
I, sense més assumptes a tractar s'aixeca la sessióde la qual, com a secretari general,
estenc aquesta acta, amb el vistiplau del Molt Il·lustre Sr. Alcalde.
El secretari general
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