ACTA DEL PLE MUNICIPAL
Núm: 6/2021
Caràcter: Ordinària
Data: 21/05/2021
Horari: 10:09 h - 18:37 h
Lloc: Telemàtica
Hi assisteixen:
Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
21/06/2021
Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
21/06/2021

Carles Pellicer Punyed, alcalde-president
Marina Berasategui Canals
Maria Luz Caballero Gabás
Montserrat Caelles Bertran
Josep Cuerba Domènech
Edgar Fernández Blázquez
Montserrat Flores Juanpere
Hector Fort Robert
Ángeles Débora García Cámara
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
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

S'ha excusat:
Maria Teresa Pallarès Piqué

Assisteixen també:
Jaume Renyer Alimbau, secretari general
Baldomero Rovira López, interventor general
Josep Maria Sabaté Vidal, vicesecretari
Així com també el Sr. Pere Pagès i Serrano, síndic municipal de greuges, per tal de
presentar el seu informe-memòria
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ORDRE DEL DIA
1. Ratificació de la concurrència de circumstàncies i necessitat de celebrar de forma
telemàtica aquesta sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Reus.
2. Aprovació de l’acta del Ple de la sessió del 22 d’abril de 2021.
3. Informació de l’Alcaldia.
4. Presa en coneixement de la renúncia al seu càrrec de regidora presentada per la
Sra. Sandra Guaita Esteruelas.
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ALCALDIA
5. Donar compte de l’Informe de la Sindicatura Municipal de Greuges de l’exercici
2020.
MOCIONS DE L'ALCALDIA
6. Alcaldia. Nomenament de membres i representants en distints òrgans, organismes
i entitats.
SERVEIS D'HISENDA I SERVEIS GENERALS
7. Intervenció. Donar compte del Pla anual de control financer, exercici 2021.
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8. Intervenció. Donar compte de les resolucions de l'exercici 2020 previstes a
l'article 218 LHL, en compliment de la resolució de 15 de gener de 2020 del Tribunal
de Comptes i de l'acord del Ple de la Sindicatura de Comptes de data 28 de gener de
2020.
9. Intervenció. Donar compte de l'Informe Resum de les actuacions de control intern
de l'Ajuntament de Reus durant l'exercici 2020.
10. Coordinació Jurídica Ajuntament-Empreses municipals i Defensa Jurídica.
Modificació dels estatuts del Consorci per a la Gestió Integral d’Aigües de Catalunya.
11. Seguretat, Convivència i Civisme. Aprovació del Pla d’Actuació Municipal en
Emergència Nuclear de l’Ajuntament de Reus.
SERVEIS DE TERRITORI I URBANISME
12. Secretaria General. Aprovació definitiva de la memòria justificativa per a
l'exercici de l'activitat econòmica de comercialització d'energia elèctrica.
BENESTAR SOCIAL I CIUTADANIA
13. Benestar Social. Aprovació de la implantació del servei residencial d'estada
limitada ubicat al Centre Social El Roser.
14. Benestar Social. Aprovació de la implantació del servei de distribució
d'aliments: menjador social i rebost social ubicats al Centre Social El Roser.
PROPOSTES DELS GRUPS MUNICIPALS
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15. Proposta de declaració del GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS DE REUS (CS)
per exonerar als beneficiaris de subvencions municipals del requisit d'estar al corrent
del pagament de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
16. Moció del GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS DE REUS (CS) per la creació de
Casals per la gent gran a les zones de la ciutat on sigui necessari.
17. Moció
del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE
CATALUNYA – CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP) relatiu a la construcció d’un
pont que connecti els barris del sud de la ciutat amb l’Hospital Sant Joan.
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18. Moció
del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE
CATALUNYA – CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP) referent a la creació de la
figura de mediador/a de barri.
19. Moció del GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR
(CUP) per defensar i preservar els drets laborals dels treballadors i treballadores de
l'àmbit públic i privat de la ciutat.
20. Moció del GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR
(CUP) per desplegar l'àmbit de formació i educació del Pla municipal LGTBI+.
21. Precs i preguntes.
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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:
L’alcalde dona la benvinguda al Sr. Pere Pagès i Serrano, síndic municipal de greuges
que presentarà l’informe-memòria de la Sindicatura Municipal de Greuges de la ciutat
de Reus de l’any 2020.
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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.
L’alcalde dona la paraula a la Sra. Llorens que fa una INTERVENCIÓ i ES PRODUEIX
DEBAT. Seguidament es produeix la INTERVENCIÓ de l’alcalde.
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Sotmesa la proposta a votació, s'aprova amb 21 vots a favor: ((JxR): Sres./Srs. Pellicer,
Vilella, Caelles, Cuerba, Caballero, Monseny, (ERC): Sres./Srs. Llauradó, Recasens, Flores,
Prats, Berasastegui, Subirats, (A): Sr. Rubio, Sra. Vázquez; (PSC-CP): Sres./Srs. Martín,
Martínez, Marcos, Pozuelo, Fort i (CS): Sra. García, Sr. López), 3 vots en contra: (CUP):
Sres. Llorens, Fernàndez, Pàmies i 1 abstenció: (regidor no adscrit: Sr. Meléndez)
2. Aprovació de l’acta del Ple de la sessió del 22 d’abril de 2021.
El Sr. Pellicer pregunta si hi ha alguna observació a l’Acta que s’ha d’aprovar. No es
formula cap observació per part dels membres de la corporació i l’Acta del Ple de la
sessió del 22 d’abril de 2021, s’aprova per assentiment.
3. Informació de l'Alcaldia.
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L'alcalde expressa el condol de la Corporació als familiars de les víctimes que s’han
produït a causa de la Covid-19 i també el desig de que totes les persones afectades es
recuperin ben aviat.
Agraeix i fa un reconeixement a tots els professionals de la Salut que estan
desenvolupant la seva feina a tot el país i a la nostra ciutat en particular i també a les
persones que estan desenvolupant serveis essencials o serveis per a la comunitat
durant aquest període de pandèmia tan complicat.
Expressa també el suport a les persones i famílies que estan patint les restriccions
socials i econòmiques derivades d’aquesta situació sanitària.
Sobre la situació de la pandèmia a la ciutat, l'alcalde informa que ens trobem amb un
risc de rebrot, avui mateix, de 112 , i fa una crida per a que els reusencs i les
reusenques siguin responsables en el compliment de la normativa i recomanacions de
les autoritats sanitàries per contenir la pandèmia.
També Informa que el Punt de vacunació massiva a la ciutat de Reus es posarà en
marxa el proper dilluns 24 de maig. El Departament de Salut, amb col·laboració amb
l'Ajuntament de Reus, obre un punt de vacunació massiva a Reus que s’ubicarà al
Centre de la Imatge Mas Iglesias. Aquest espai comptarà amb dos punts
d'administració i recepció d'usuaris, amb sis box de vacunació i el punt d'observació
per als usuaris que hagin rebut la vacuna.
A continuacio, l'alcalde expressa el condol a la familia de la Sra. Neus Segrià per la
mort d'aquesta artista d’abast mundial. El juny de 2018, es va aprovar el seu
nomenament com a filla adoptiva de la ciutat per la seva trajectòria com a ceramista,
per la seva dedicació a l'ensenyament d'aquest art i la seva activitat expositiva que li
ha dut un gran reconeixement mundial i importants guardons. I recorda que el març
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de 2019 es va col·locar el quadre de l'artista Alícia Grau que és a la galeria de fills
il·lustres d’aquest Ajuntament.
L'alcalde dóna compte seguidament de l'activitat institucional tinguda des de la
darrera sessió de Ple Municipal, destacant entre les activitats realitzades les següents:

Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
21/06/2021
Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
21/06/2021

•

Visita a les parades de llibres i flors al Parc Sant Jordi en motiu de la Diada de
Sant Jordi.

•

Recepció al Sr. Xavier i Tomàs Pàmies del Forn Sistaré i felicitació pel 2n Premi
obtingut al IV Concurs al Millor Pa de Sant Jordi.

•

Assistència a l'acte «Roses contra l'oblit», al c/Alt Sant Pere.

•

Assistència a la presentació del llibre "Tastets de Poblet" de l'Associació Dr.
Tosquelles a El Circol.

•

Assistència al recital en Homenatge a la poetessa Maria Cabré-Pere Calderó a
l'AV Niloga Reus Nord, C/ Bernat de Bell-lloc, 5.

•

Assistència a la exposició fotogràfica "El sentiment de la Germandat de Sant
Josep Obrer" a la parroquia Sant Josep Obrer.

•

Assistència a la Jornada tècnica de l'Estació Intermodal Camp Tarragona,
organitzada per la Cambra de Comerç de Reus de forma telemàtica.

•

Recepció al Sr. Jordi Palau, nou cap Bombers del parc de Reus.

•

Recepció a la Sra. Núria Gil Clapera, campiona d'Espanya de Trail Running , a
l'Alcaldia

•

Missa a la Parròquia de Sant
Tarragona.

•

Celebració de la Pasqua romanesa a l'església de l'Assumpció.

•

Ofrena floral a les Víctimes de l'Holocaust, el 5 de maig: Dia d'Homenatge als
espanyols deportats i morts a Mauthausen a la plaça La Patacada.

•

Inauguració de l'exposició "Jordi Cuixart des de Lledoners" al Centre de Lectura.

•

Recepció a la Penya Blanc-Blava de Reus pel lliurament del llibre del RCD
Espanyol, "El llibre del confinament en blanc i blau" en el que els socis i les
Penyes expliquen les seves vivències.

•

Inauguració i lliurament de Premis LXXIV Concurs Nacional de Roses al Centre
de Lectura.

•

Reunió amb els treballadors H&M a l'Alcaldia.

Josep Obrer, celebrada per l’Arquebisbe de
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•

Acte suport al Dia mundial contra la fibromiàlgia a la plaça Nen de les Oques.

•

Inauguració de Trapezi 2021 a Cal Massó. L'alcalde felicita el Sr. Recasens pel
desenvolupament d'aquesta edició.

•

Encesa de la Torxa de les Olimpíades Escolars al Pavelló Olímpic Municipal.

•

Assistència a la Lectura del Manifest del Dia contra l'Homofòbia, a càrrec de la
presidenta de l'entitat H2O, Sra. Berta Mascaró, davant de l'Ajuntament.

•

Presentació de World Padel Tour, mitjançat el qual Reus serà epicentre mundial
del pàdel. L’acord preveu que es disputi a Reus un dels Open de les edicions
2022 i 2023, l’Estrella Damm Reus - Costa Daurada Open, que tindrà una
durada de 8 dies amb la disputa de 150 partits oficials.

•

Inauguració de l'exposició de pintura a l'AV Harmonia Carme a la Biblioteca X.
Amorós.

•

Presentació del llibre infogràfic de Gabriel Ferrater a la Biblioteca X. Amorós.

•

Reunió amb els treballadors de Correus, amb dificulats laborals, a l'Alcaldia.

•

Recepció a l'alcaldessa de Montoro (Córdoba) i presidenta de l’Asociación
Española de Municipios del Olivo (AEMO), Il·lma. Sra. Ana Mª Romero.

L’alcalde informa, a continuació, que la Junta de Portaveus ha donat suport a les
següents Mocions i Propostes de declaració que es reprodueixen seguidament:
a) PROPOSTA DE DECLARACIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS DE
JUNTSXREUS, ERC-AM, ARA REUS, PSC,CIUDADANOS I EL REGIDOR NO ADSCRIT i CUP
EN DEFENSA DEL SERVEI PÚBLIC DE CORREUS:
«En un context com l'actual, el servei postal prestat per Correus té un indubtable
paper per contribuir a la cohesió social, territorial i econòmica del país, tant a nivell
estatal, com autonòmic i especialment en l'àmbit municipal, recorrent i atenent
diàriament totes les localitats i municipis de l'Estat, garantint la prestació d'un servei
públic a la ciutadania, empreses i administracions en la totalitat dels nuclis de
població, al marge de la seva rendibilitat econòmica.
Les dades ho posen en valor: més de 8.000 municipis atesos, 16 milions de llars, 3,2
milions d'empreses (més de l'99% són pimes) i un total de 7.100 punts d'atenció en
l'àmbit rural (carters/es rurals i oficines) i més de 100.000 quilòmetres diaris.
Els serveis postals, declarats durant l'estat d'alarma com a serveis essencials i
reconeguts com un element de vertebració i cohesió territorial, són un valor arrelat en
la vida social dels municipis des de la prestació d'un servei públic, contribuint al
desenvolupament econòmic dels mateixos , facilitant i donant accessibilitat al dret
dels ciutadans/es, comerços, empreses i administracions a disposar d'un servei postal
a preu assequible i de qualitat.
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Però amb les actuals polítiques estratègiques i de gestió de la Direcció de Correus
aquest dret s'està limitant.
Concretament a la localitat de REUS, l'empresa SAE Correus i Telègrafs S.A., S.M.E. ha
decidit suprimir diversos llocs de treball. Així mateix, hem tingut coneixement que
l'empresa pública està duent a terme una retallada en la contractació que està deixant
sense cobrir l'ocupació estructural, així com els permisos i qualsevol tipus d'absència
dels treballadors i treballadores.
A conseqüència d'aquesta decisió, amb tota seguretat, els serveis de distribució postal
prestats fins ara en aquestes unitats de repartiment baixaran la seva qualitat
dràsticament, amb el consegüent perjudici per als ciutadans/es i empresaris/es de
REUS.
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Igualment manifestem que aquesta decisió s'adopta sense que, prèviament, s'hagi
consultat o informat per via alguna a l'Administració Local d'aquest municipi, de
manera que desconeixem els motius pels quals s'adopta, i a més no se li ha donat
ocasió de poder ser escoltada tot i afectar directament els interessos dels ciutadans/es
als que legítimament representem.
L'actual Llei Postal i altres normes dependents reconeixen sense cap mena de dubte
que:
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• Tots els/les usuaris remitents o destinataris d'enviaments postals tenen dret a un
servei postal universal de qualitat prestat de forma permanent, en tot el territori
nacional i a preus assequibles, al menys cinc dies a la setmana, d'acord amb la
normativa europea i nacional d'aplicació.
• L'abast i la prestació efectiva del servei postal universal han de respondre als
principis de cohesió social i territorial, no discriminació per raó de qualsevol
circumstància o condició personal, social o geogràfica, continuïtat, eficàcia i eficiència
en el servei, i haurà d'adequar-se permanentment a les condicions tècniques,
econòmiques, socials i territorials i a les necessitats dels usuaris, en particular en
matèria de densitat de punts d'accés i d'accessibilitat als mateixos, sense detriment
de la seva qualitat.
Per l'exposat, a la Junta de Portaveus de l’Ajuntament a través d'aquesta PROPOSTA,
REQUEREIX A:
•
•
•
•
•

LA SAE CORREUS I TELEGRAFS, S.M.E.
A LA SOCIETAT ESTATAL DE PARTICIPACIONS INDUSTRIALS (SEPI)
AL MINISTERI D'HISENDA
AL MINISTERI DE TRANSPORTS, MOBILITAT I AGENDA URBANA
I AL GOVERN DE LA NACIÓ

perquè adoptin les següents mesures, que entenem necessàries per a garantir la
prestació dels serveis postals i la seva permanència en aquest municipi de REUS:
1ª.- Fer front diligentment a la cobertura dels llocs estructurals suprimits a la Unitat de
Repartiment de REUS necessaris per oferir un servei de qualitat a la ciutadania.
2ª.- Mantenir la qualitat de les condicions laborals, garantint una plantilla amb prou
treballadors i treballadores que permeti les corresponents substitucions per malaltia,
permisos o vacances.
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3ª.- Garantir els compromisos de finançament que permetin a la nostra localitat,
complint els paràmetres de qualitat determinats per llei, el correcte exercici de la
prestació dels serveis postals, i assegurant que tots els ciutadans/es rebin el
repartiment de correspondència a 5 dies a la setmana com mandata la Directiva Postal
europea.
4ª.- Es donarà trasllat d'aquest acord a el Govern de l'Estat i a tots els Grups
Parlamentaris de Congrés de Diputats, a la Sociedad Estatal Correos i Telégrafos, a la
Societat Estatal de Participacions Industrials (SEPI), al Ministeri de Transports, Mobilitat
i Agenda Urbana i al Ministeri d'Hisenda."
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L’alcalde informa que la Junta de Portaveus ha donat suport a aquesta proposta de
declaració, per unanimitat.
b) PROPOSTA DE DECLARACIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS ERC-AM,
JUNTSXREUS, ARA REUS, PSC, CIUDADANOS, CUP I EL REGIDOR NO ADSCRIT
REFERENT A DECLARAR REUS COM A "MUNICIPI DE LLIBERTAT LGTBIQ+:
"El 17 de maig es commemora el Dia Internacional contra l'Homofòbia, la Transfòbia i
la Bifòbia, coincidint amb la data en què fa 31 anys l'Organització Mundial de la Salut
(OMS) va retirar l'homosexualitat de la llista de malalties mentals. Una data en què
l'orientació sexual de les persones va deixar d'estar patologitzada, tot i que encara no
s'ha aconseguit una despatologització absoluta per a les persones trans.
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Durant aquestes més de tres dècades s'han aconseguit avenços, conquerint drets i
llibertats que havien estat abans negades. Però malgrat tots els passos fets durant
aquests anys, estem lluny encara de la plena igualtat per a les persones LGTBI. Encara
hem de fer front a situacions de discriminació, assetjament o humiliació per raó de la
seva orientació sexual, identitat o expressió de gènere, de manera explicita o amb
silencis i omissions que les agreugen.
Són violències quotidianes, que pateixen en el seu dia a dia. Ho hem vist amb l'atac al
mural de Ripollet, o a les seus d'entitats com Lambda-València o COGAM. Ho trobem
en els insults i pallisses quan van pel carrer, tornen de festa o caminen agafats de la
mà. O quan viatgen en transport públic. Discriminacions que són ben presents a les
escoles, en el bullying homofòbic i transfòbic que pateixen molts menors; a la feina,
especialment per a les persones trans; en l'àmbit esportiu; en les dificultats a l'hora
d'accedir a l'habitatge; o des de les institucions mateix.
Fa pocs dies hem conegut els brutals assassinats de dos joves activistes LGTBI,
Lindolfo Kosmaski al Brasil, i Normunds Kindzulis a Letònia, que se sumen al que fa
unes setmanes va costar-li la vida a David Polfliet a Bèlgica. Aquests dos darrers
casos, al mateix cor d'Europa, fan evident que la LGTBIfòbia mata, i que els drets i
llibertats assolits segueixen avui en risc. L'auge de la ultradreta i de moviments
homofòbics i transodiants a molts països europeus, també a casa nostra, demostren
que no podem baixar la guàrdia i que cal seguir lluitant, reivindicant i defensant els
nostres drets.
El passat 11 de març el Parlament Europeu va aprovar la Resolució 2021/2557 (RSP),
sobre la “declaració de la Unió Europea com una zona de llibertat per a les persones
LGTBIQ”, com a resposta a l'amenaça i l'odi contra les persones LGTBI a moltes
zonesd'Europa, per denunciar la manca de protecció i per refermar el compromís amb
els nostres drets i llibertats.
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Som plenament conscients de la fragilitat de les conquestes de drets i llibertats
assolides i de la necessitat de continuar treballant cada dia amb fermesa per
visibilitzar i plantar cara a l'amenaça, l'odi i la violència contra les persones LGTBI.
Per tot això, el grups municipals signants presenten a Junta de Portaveus els següents
acords:
PRIMER.- Refermar el compromís de l’Ajuntament de Reus amb els drets de les
persones LGTBI i condemna tota forma de violència i discriminació per raó de sexe,
orientació sexual, identitat o expressió de gènere.

Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
21/06/2021

SEGON.- Adherir-se a la Resolució del Parlament Europeu per la que es “declara la Unió
Europea com una zona de
llibertat per a les persones LGTBIQ”.
TERCER.- Refermar aquest compromís i adhesió declarant Reus com a “municipi de
llibertat LGTBIQ”.
QUART.- Reiterar la responsabilitat de totes les administracions públiques per a la
protecció dels drets de les persones LGBTIQ i l’establiment de totes les mesures i
polítiques necessàries per a la garantia d’igualtat i diversitat.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
21/06/2021

CINQUÈ.- Traslladar aquests acords a la Comissió Europea, al Comitè de les Regions,
als grups polítics representats al Parlament Europeu, als grups parlamentaris al
Parlament de Catalunya, (a les entitats LGTBI del municipi) i a les entitats
representades al Consell Nacional LGTBI."
L’alcalde informa que la Junta de Portaveus ha donat suport a aquesta proposta de
declaració, per unanimitat.
c) MOCIÓ QUE PRESENTA LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR EN SUPORT A LA
POBLACIÓ PALESTINA I COLOMBIANA:
"L’impuls i l’articulació d’una República sobirana són impossibles en el context d’una
societat
internacional
dominada
per
estructures
supraestatals
fortament
militaritzades, no democràtiques i sotmeses al domini i les polítiques dels grans
poders econòmics i financers transnacionals. Per tant, des d’una visió
internacionalista, hem d’apostar per la construcció d’unes noves relacions
internacionals basades en la pau, la solidaritat, la fraternitat i el respecte a
l’autodeterminació i la sobirania dels pobles com l’única forma de bastir aquestes
relacions.
El treball per enfortir la cooperació entre els pobles que lluiten per la seva dignitat i
independència, especialment amb aquells processos que plantegin alternatives socials
i econòmiques diferents de les polítiques imperialistes també ha de ser el bastió de
transformació social i no hi ha dubte que s’ha de donar suport a polítiques de
cooperació i solidaritat sempre que vagin encaminades a denunciar les injustes
polítiques econòmiques, socials i nacionals que pateixen els pobles d’origen i, alhora,
a enfortir el moviment popular que des d’aquests països combaten aquestes mateixes
injustícies o, en el cas de les repúbliques que responen a projectes populars
emancipadors, a defensar les polítiques que duguin a terme per contribuir a construir
unes relacions internacionals més sòlides basades en l’autodeterminació i la sobirania
dels pobles.
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En aquest marc i en el context de dos escenaris de lluita en dos indrets allunyats de
les nostres terres, no podem oblidar les massacres viscudes aquests darrers dies i
mesos a Colòmbia i a Palestina. La vulneració dels drets humans per part de l’Estat
Colombià, reprimint amb la força de les armes la protesta d’un poble esgotat o
l'escalada bèl·lica de l'última setmana amb un balanç de més de 100 palestins morts,
han de ser denunciades i condemnades per qualsevol sistema que s’anomeni
democràtic.
Per tot això, la Candidatura d’Unitat Popular de Reus proposa els següents acords:

Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
21/06/2021

PRIMER.- Que l’Ajuntament de Reus doni suport a les amples mobilitzacions de la
població a Colòmbia que segueixen a la convocatòria d’aturada nacional del passat 28
d’abril en resposta a la reforma tributària.
SEGON.- Que l’Ajuntament de Reus condemni fermament les massacres comeses per
les forces armades israelianes contra la població palestina."
L'alcalde informa que la Junta de Portaveus dona suport al punt primer d'aquesta
Moció amb els vots favorables de (JxR), (ERC), (PSC-CP) (CUP) i (A) i l’abstenció de (CS) i
que el punt segon ha obtingut els vots favorables d’(ERC) i (CUP), l’abstenció de (JxR)
(PSC-CP) i (CS) i el vot en contra d’(A).
d) MOCIÓ QUE PRESENTA LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR DE REUS PER A RETRE
HOMENATGE A LA MEMÒRIA D’ENRIC VALOR I VIVES:

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
21/06/2021

"La llengua catalana és l'eix vertebrador dels Països Catalans: uneix els parlants de
diferents territoris, tota una comunitat lingüística. Va ser un instrument d'atac i motiu
de repressió de qui la parlava durant el franquisme, però va sobreviure gràcies a la
resistència, la desobediència i la voluntat dels parlants que van mantenir-la.
Als Països Catalans, amb una població que supera els 13,5 milions de persones, la
classe treballadora parlem més de 300 llengües. Entre aquestes llengües, només dues
gaudeixen de la potència i la força d'un estat al darrere: el castellà i el francès.
Mentrestant, el català, la llengua pròpia, veu perillar la seva situació per culpa dels
poders
polítics,
econòmics
i
mediàtics.
Els estats espanyol i francès ataquen per igual la unitat de la llengua i la de la nostra
classe per imposar els seus models nacionals centralitzats, capitalistes i patriarcals. A
banda i banda de l'Albera, el català és una eina imprescindible per relligar la classe
treballadora en un projecte emancipador per a la millora de les seves condicions de
vida, tot mantenint la riquesa i diversitat lingüística. La immersió lingüística ha
demostrat ser un model d'integració i cohesió social eficaç, que ha aconseguit amb
èxit establir el català com a llengua vehicular a les escoles, apresa per tots els
alumnes de tots els orígens.
Tant l'estat espanyol com el francès són conscients d'aquesta característica de la
llengua catalana i intenten atacar-nos per terra, mar i aire. D'una banda, limitant,
prohibint o reduint l'ús de la llengua en totes les esferes possibles: amb el no
compliment de la cooficialitat en algunes comunitats autònomes, establint com a
mèrit, i no com a requisit, el coneixement del català per treballar a l'administració
pública, o amb la ridícula quantitat de mitjans públics en català arreu del país, per
exemple. A més, practiquen secessionisme lingüístic amb criteris totalment
anticientífics, només per motivació política.
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Excepte a la Franja de Ponent, a la resta de territoris, el català sempre va al darrere de
l'altra llengua principal, sigui el castellà o el francès. Hi ha una extraordinària
minorització del col·lectiu catalanoparlant a la Catalunya Nord, que aplega el 12,9%.
L'ús de la llengua catalana ha caigut gairebé 7 punts al País Valencià durant el període
2007-2017: del 35,1% al 28,6%. A les Illes Balears, si bé les competències
lingüístiques en català han millorat en el període 2004-2014 (darreres dades
obtingudes), disminueix en 5 punts la població que considera el català com a llengua
inicial (42,6% al 37,9%), mentre que augmenta lleugerament qui té com a llengua
inicial el castellà (47,7% al 48,6%). Al Principat, el 2018 només un 64,7% tenia
coneixement del català en totes les habilitats, mentre que, pel que fa al
castellà, aquest percentatge era de gairebé una totalitat de la població (el 97,5%).
Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
21/06/2021

D'altra banda, el foment de les agressions -verbals i administratives, però també
físiques- contra catalanoparlants és una constant, sobretot a l'estat espanyol: en
trobem diversos exemples, des del fet de no incloure el coneixement del català com a
requisit a l'administració pública del País Valencià, fins a la impossibilitat pràctica
d'utilitzar el català en alguns estaments oficials, especialment el judicial; l'abús de
poder dels cossos i forces d'ocupació de l'estat –també- a l'hora de prohibir l'ús del
català als aeroports, o bé l'assenyalament freqüent de la seu de l'Obra Cultural Balear,
a
Can
Alcover
(Palma)
mitjançant
pintades
espanyolistes.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
21/06/2021

I, entre aquestes agressions, en trobem que van dirigides a atacar la mateixa unitat de
la llengua i eliminar referents culturals compartits. Són diversos els exemples d'abusos
lingüístics als Països Catalans, que al País Valencià s'han concretat, entre altres
formes, en els intents secessionistes del blaverisme o en els atacs contra personatges
d'arreu de la nació que s'han significat i han fet grans aportacions en clau social,
política, lingüística o cultural, com és el cas d'Enric Valor.
Enric Valor i Vives (Castalla, 1911 – València, 2000) fou un gramàtic, escriptor,
periodista i activista que lluità sempre en favor de la llengua, la cultura i la nació. De
totes les seves facetes, es destaquen la recuperació amb caràcter literari de les
rondalles tradicionals valencianes i la tasca de normativitzar i difondre el català al País
Valencià, defensant tothora la unitat de la llengua i un model convergent amb la resta
de parlars. Del 1966 al 1968, fou empresonat per les seves idees nacionalistes.
Després de la mort de Franco va reeditar totes les seves obres literàries i lingüístiques
i en publicà de noves. Rebé els premis i reconeixements més importants del País
Valencià i del Principat, fou membre de l'Institut de Filologia Valenciana i de l'Institut
d'Estudis Catalans i doctor honoris causa de cinc universitats dels Països Catalans.
Recentment, la població de Mutxamel, a l'Alacantí, ha aprovat de retirar el seu nom de
l'Avinguda i substituir-lo pel d'«Espanya», amb la intenció de treure-li importància a la
seva figura i, en conseqüència, atorgar el seu nom a una via menor del municipi.
Per tot això, el Grup Municipal de la Candidatura d’Unitat Popular de Reus presenta les
següents propostes de declaració:
PRIMER- Manifestar la nostra preocupació per l’estat de la llengua catalana al conjunt
de la nació, de Salses a Guardamar i de Fraga a Maó, i comprometre’s a vetllar per la
seva bona salut i ús social, així com a reconèixer-ne i destacar-ne la seva unitat dins
de la varietat dialectal que la fa rica i viva.
SEGON - Reivindicar la figura d’Enric Valor i Vives com una de les persones que
sintetitza les aportacions culturals, gramàtiques i lingüístiques que dibuixen el mapa
complet de la nació.
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TERCER - Instar el govern municipal a convocar la comissió nomenclàtor per tal de
valorar l’oportunitat d’iniciar el procediment per incorporar el nom d’Enric Valor i Vives
al nomenclàtor municipal.
CINQUÈ - Celebrar l’existència de totes aquelles iniciatives, campanyes i accions, com
la recentment impulsada “Als Països Catalans, en català!”, que vetllen per la salut, la
riquesa i l’extensió de l’ús social de la nostra llengua al conjunt de la nació."
L'alcalde informa que la Junta de Portaveus ha donat suport a aquesta Moció amb els
vots favorables de (JxR), (ERC), (CUP) i (A), el vot en contra de (CS) i l’abstenció de (PSCCP).
Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
21/06/2021

L’alcalde dona la paraula al regidor no adscrit i als portaveus que fan INTERVENCIONS
per a explicar la seva posició sobre les esmentades propostes de declaració.
L’alcalde fa una INTERVENCIÓ per cloure el tractament d’aquest assumpte de l’ordre del
dia.
4. Presa en coneixement de la renúncia al seu càrrec de regidora presentada
per la Sra. Sandra Guaita Esteruelas.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
21/06/2021

"Atès que el passat 28 d’abril de 2021, la Sra. Sandra Guaita Esteruelas regidora que
va concórrer a les eleccions municipals que van tenir lloc el 26 de maig de 2019 com a
número 4 a la llista electoral, va ser proclamada regidora electa de l'Ajuntament de
Reus per la llista electoral PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA- CANDIDATURA DE
PROGRÉS, va presentar la seva renúncia al càrrec de regidora d’aquest Ajuntament.
Vist allò que disposa l’article 182 de la Llei Orgànica 5/1985, de 5 de juny, sobre Règim
Electoral General i la Instrucció de 10 de juliol de 2003 de la Junta Electoral Central,
sobre substitució de càrrecs representatius locals, acord de la Junta Electoral de 25
d'octubre de 2007.
Per tot l’exposat, es proposa al Ple de la Corporació:
Primer. Donar-se per assabentat de la renúncia al càrrec de regidora d’aquest
Ajuntament de la Sra. Sandra Guaita Esteruelas, regidora electa de la llista electoral
PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA- CANDIDATURA DE PROGRÉS.
Segon. Declarar la vacant d’un lloc de regidor pertanyent a la llista electoral PARTIT
DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA- CANDIDATURA DE PROGRÉS.
Tercer. Sol·licitar a la Junta Electoral Central que expedeixi la credencial acreditativa de
la condició d’electe a favor de la persona que pertoqui per ser el/la candidat/candidata
al/a la que correspon cobrir la vacant produïda."
L’alcalde fa una INTERVENCIÓ per cloure el tractament d’aquest assumpte de l’ordre del
dia.
Els membres del Ple es donen per assabentats.
ALCALDIA
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5. Donar compte de l'informe memòria de la Sindicatura Municipal de
Greuges de la ciutat de Reus de l’any 2020.
"Vist el que disposa l'article 28 del Reglament de la Sindicatura Municipal de Greuges
de Reus q u e estableix que anualment la Sindicatura Municipal de Greuges lliurarà
a la Junta de Portaveus un informe-memòria on s’exposaran les actuacions que
hagi dut a terme durant l’any anterior complet, perquè sigui presentat al Ple a
través de la Secretaria General, en el que consti:



Signat electrònicament
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21/06/2021



El nombre i el tipus de greuges formulats o els expedients iniciats d’ofici.
Els greuges rebutjats, els que es troben en tràmit i els que s’hagin investigat
amb el resultat obtingut i també les causes que els van motivar.
Els suggeriments que cregui adequats.

Atès que en la sessió de la Junta de Portaveus tinguda el passat 20 d’abril de 2021, el
Síndic Municipal de Greuges va presentar l’informe-memòria esmentat corresponent a
l’any 2020.
En conseqüència, es dona compte al Ple de l'Informe memòria de la Sindicatura
Municipal de Greuges de l'exercici 2020 que figura a l’expedient SEC-73/2021 i que
formarà part de l'expedient de l'Acta del Ple en què se’n doni compte."

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
21/06/2021

L’alcalde dona la paraula al Sr. Pagès, síndic municipal de greuges, que fa una
INTERVENCIÓ per exposar l’informe memòria de la Sindicatura Municipal de Greuges
de l'exercici 2020. Un cop acabada l’exposició l’alcalde dona la paraula al regidor no
adscrit i als portaveus dels grups municipals que fan una INTERVENCIÓ respecte
aquest informe memòria.
El sindic municipal de greuges fa una nova INTERVENCIÓ i també l’alcalde per tancar
aquest punt de l’ordre del dia.
Els membres del Ple es donen per assabentats.
MOCIONS DE L'ALCALDIA
6. Alcaldia. Nomenament de membres i representants en distints òrgans,
organismes i entitats.
"Atès que per diferents acords plenaris s’han designat els membres en diferents
òrgans i organismes de l’Ajuntament i representants de l’Ajuntament en distintes
entitats.
Vista la proposta formulada pel Grup Municipal d’ARA REUS de canvi dels seus
representants en el CONSELL MUNICIPAL DE SALUT, CONSELL MUNICIPAL DE
POLÍTIQUES DE GÈNERE I EL CONSELL MUNICIPAL DE L’ESPORT.
Vista la proposta de la Regidoria delegada de Participació, Bon Govern i Serveis
Generals de designació de representants en el CONSELL MUNICIPAL DE POLÍTIQUES DE
GÈNERE.
En conseqüència es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords:
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PRIMER: Designar
complementaris:

els

següents

representants

d’aquests

òrgans

municipal

CONSELL MUNICIPAL DE SALUT
Una persona representant de cada grup municipal de l’Ajuntament, que podrà tenir o
no la condició de regidor o regidora:

•

(A) Sr. Joan Bosch Domingo (titular) en substitució de la Sra. Rosario
Rodríguez Cortés.

CONSELL MUNICIPAL DE POLÍTIQUES DE GÈNERE
Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
21/06/2021

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


(A) Sra. Rosa M. Mancebón Laguna en substitució de la Sra. Tamara
Valdepeñas Alcaide.

Un/a representant de cadascuna de les entitats de la ciutat legalment constituïdes i
inscrites al registre municipal d'entitats ciutadanes que desenvolupin activitats que
estiguin vinculades a la igualtat entre homes i dones.



Sra. Victòria Rodrigo Fuentes (Reusenques de Lletres)
Sra. Berta Mascaró Triedo (H2O)

CONSELL MUNICIPAL DE L’ESPORT
Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
21/06/2021

•

Sra. M. Rosa Pujol Closa en substitució del Sr. Rafael Quiros Franco.

SEGON: Comunicar l’adopció d’aquests acords a les persones interessades, a la
Regidoria i a l’òrgan municipal corresponent."
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per assentiment.
A continuació l’alcalde informa que els punts de l’ordre del dia núm. 7, 8 i 9 es tractaran
de forma conjunta i dona la paraula a l’interventor que fa una INTERVENCIÓ per exposarlos.
Seguidament ES PRODUEIX DEBAT. També fa una INTERVENCIÓ la Sra. Caballero,
novament l’interventor i, finalment, l’alcalde per tancar el tractament dels esmentats
punts de l’ordre del dia.
SERVEIS D'HISENDA I SERVEIS GENERALS
7. Intervenció. Donar compte de l'aprovació del Pla anual de control financer
de l'exercici 2021
"La Comissió Informativa de Serveis d’Hisenda i de Serveis Generals, en sessió tinguda
el dia 17 de maig de 2021 proposa elevar al Ple, per al seu coneixement i efectes,
l’assumpte següent:
Vist el Pla anual de control financer de data 4 de maig de 2021, redactat per
l’Interventor General, el qual es dona per íntegrament reproduït, en aplicació de l’art.
31 del RD 424/2017, el qual estableix que L'òrgan interventor haurà d'elaborar un Pla
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Anual de Control Financer que recollirà les actuacions de control permanent i auditoria
pública a realitzar durant l'exercici.
El Pla Anual de Control Financer inclourà totes aquelles actuacions la realització de les
quals per l'òrgan interventor derivi d'una obligació legal i les que anualment se
seleccionin sobre la base d'una anàlisi de riscos consistent amb els objectius que es
pretenguin aconseguir, les prioritats establertes per a cada exercici i els mitjans
disponibles.
El concepte de risc ha de ser entès com la possibilitat que es produeixin fets o
circumstàncies en la gestió sotmesa a control susceptibles de generar incompliments
de la normativa aplicable, falta de fiabilitat de la informació financera, inadequada
protecció dels actius o falta d'eficàcia i eficiència en la gestió.
Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
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Una vegada identificats els riscos serà necessari assignar prioritats per a seleccionar
les actuacions a realitzar. D'aquesta manera, es realitzarà una avaluació per a estimar
la importància del risc, utilitzant tant criteris quantitatius com qualitatius, i s'atendrà
la conveniència de seleccionar controls amb regularitat i rotació, evitant tant repetir
controls en activitats econòmic financeres qualificades sense risc com que es generin
febleses precisament per l'absència reiterada de control.
Identificats i avaluats els riscos, l'òrgan interventor elaborarà el Pla Anual concretant
les actuacions a realitzar i identificant l'abast objectiu, subjectiu i temporal de
cadascuna d'elles. El Pla Anual de Control Financer així elaborat serà remès a efectes
informatius al Ple.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
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El Pla Anual de Control Financer podrà ser modificat a conseqüència de l'execució de
controls en virtut de sol·licitud o mandat legal, variacions en l'estructura de les
entitats objecte de control, insuficiència de mitjans o per altres raons degudament
ponderades. El Pla Anual de Control Financer modificat serà remès a efectes
informatius al Ple.
Considerant que la tramitació de l'expedient s'ha realitzat amb subjecció a les
disposicions legals vigents, i vist el que disposa l'art. 133 del ROM, la Comissió
Informativa informa sobre el present assumpte que s'ha de sotmetre a la consideració
del Ple.
Donar compte al Ple, per al seu coneixement i efectes, del Pla anual de control
financer per a l’exercici 2021, redactat per l’Interventor General, relatiu a l’exercici
2020, que incorpora les previsions dels art. 219 i 220 del TRLRHL i 31 del RD
424/2017."
Els membres del Ple es donen per assabentats.
8. Intervenció. Donar compte de les resolucions de l'exercici 2020 previstes
a l'article 218 LHL, en compliment de la resolució de 15 de gener de 2020 del
Tribunal de Comptes i de l'acord del Ple de la Sindicatura de Comptes de
data 28 de gener de 2020.
"La Comissió Informativa d’Hisenda i de Serveis Generals, en sessió tinguda el dia 17
de maig de 2021 proposa donar compte al Ple l’acord següent:
La Resolució de 15 de gener de 2020, de la Presidència del Tribunal de Cuentas, per la
que es publica l'acord del Ple de 19 de desembre de 2019, per la que s'aprova la
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Instrucció sobre remissió d'informació relativa a l'exercici del control intern de les
entitats Locals, en l'apartat II.3.2 regula la documentació a remetre al Tribunal de
Cuentas, així mateix l'Acord del Ple de la Sindicatura de Comptes de Catalunya de
data 28 de gener de 2020 (DOGC 8053 de data 30 de gener de 2020) regula la
tramesa d'aquesta informació en els mateixos termes i que consisteix en:
1.- Informació relativa a l'estructura de l'òrgan d'intervenció, configuració i exercici del
control intern de l'entitat local.
2.- Acords de despesa contraris al criteri d'un reparament de l'òrgan interventor.
3.- Acords i resolucions amb omissió del tràmit de fiscalització prèvia.
4.- Anomalies en la gestió dels ingressos.
Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
21/06/2021

5.- Comunicació de fets que puguin ser constitutius de responsabilitat comptable o
d'infraccions en matèria de gestió econòmico-pressupostària.
En relació a l'apartat 2, durant l'exercici 2020, per part de l'Ajuntament i dels seus
Organismes Autònoms i altres entitats incloses dins l'àmbit objectiu de la resolució
indicada, no s'ha adoptat cap acord d'aprovació de despeses contrari al criteri d'un
reparament de l'interventor.
En relació a l'apartat 3 el seu contingut es concreta en expedients administratius de
despesa, hagin estat instrumentats o no en expedients de reconeixement extrajudicial
de crèdits, tramitats al marge del procediment i, en tot cas, amb omissió de la
fiscalització prèvia.
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En relació al contingut dels expedients administratius a remetre al Tribunal de Cuentas
i a la Sindicatura de Comptes, a l'esmentada resolució i acord es concreta en:
a. Informe d'omissió de fiscalització emès per l'òrgan interventor.
b. Memòria, subscrita pel responsable directe de la omissió, que inclogui una
explicació de la omissió de preceptiva fiscalització o intervenció prèvia i, en el seu cas,
les observacions que estimi convenients respecte de l'informe de la intervenció.
c. Acords o resolució del Ple, de la Junta de Govern Local o del President de l'entitat
local en el que s'acordi la continuació del procediment.
En aquest sentit durant l'exercici 2020 s'han adoptat les resolucions que s'indiquen en
el quadre adjunt.
Entitat
Ajuntament
Reus
Ajuntament
Reus
Ajuntament
Reus
Ajuntament
Reus
Ajuntament
Reus
Ajuntament
Reus
Ajuntament
Reus
Ajuntament
Reus
Ajuntament
Reus

de
de
de
de
de
de
de
de
de

Expedient
CONV_DESP/2019/2
6
CONV_DESP/2019/2
7
CONV_DESP/2019/2
8
CONV_DESP/2019/2
9
CONV_DESP/2019/3
0
CONV_DESP/2019/3
1
CONV_DESP/2019/3
2
CONV_DESP/2019/3
3
CONV_DESP/2019/3
4

Decret
202000066
8
202000094
5
202000008
4
202000141
4
202000506
9
202000510
9
202000379
7
202000507
2
202000508
1

Nom del document

Import
expedient

Informe OFI Nº 2020/1

61.841,94 €

Informe FPL Nº 2020/12

33.001,35 €

Informe FPL Nº 2020/1

35.222,25 €

Informe OFI Nº 2020/2

138.027,67 €

Informe OFI Nº 2020/13

109.281,08 €

Informe OFI Nº 2020/16

397.685,85 €

Informe OFI Nº 2020/6

67.861,66 €

Informe OFI Nº 2020/8

14.827,87 €

Informe OFI Nº 2020/14

1.694,00 €
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Ajuntament de
Reus
Ajuntament de
Reus
Ajuntament de
Reus

CONV_DESP/2019/3
5
CONV_DESP/2020/0
1
CONV_DESP/2020/0
2

Ajuntament de
Reus

CONV_DESP/2020/0
3

Ajuntament
Reus
Ajuntament
Reus
Ajuntament
Reus
Ajuntament
Reus
Ajuntament
Reus
Ajuntament
Reus
Ajuntament
Reus
Ajuntament
Reus
Ajuntament
Reus
Ajuntament
Reus
Ajuntament
Reus
Ajuntament
Reus
Ajuntament
Reus
Ajuntament
Reus
Ajuntament
Reus
Ajuntament
Reus
Ajuntament
Reus
Ajuntament
Reus
Ajuntament
Reus
Ajuntament
Reus
Ajuntament
Reus

CONV_DESP/2020/0
4
CONV_DESP/2020/0
5
CONV_DESP/2020/0
6
CONV_DESP/2020/0
7
CONV_DESP/2020/0
8
CONV_DESP/2020/0
9
CONV_DESP/2020/1
0
CONV_DESP/2020/1
1
CONV_DESP/2020/1
2
CONV_DESP/2020/1
3
CONV_DESP/2020/1
4
CONV_DESP/2020/1
5
CONV_DESP/2020/1
6
CONV_DESP/2020/1
7
CONV_DESP/2020/1
8
CONV_DESP/2020/1
9
CONV_DESP/2020/2
0
CONV_DESP/2020/2
1
CONV_DESP/2020/2
2
CONV_DESP/2020/2
3
CONV_DESP/2020/2
4
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de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de

202000379
6
202000526
3
202001287
9
202000974
4
202001224
6
202001240
6
202001374
0
202001423
0
202001423
3
202001302
2
202000849
8
202001390
5
202001064
6
202001307
4
202001701
3
202001050
0
202001216
7
202001374
7
202001423
2
202001374
3
202001390
4
202100055
9
202001486
3
202001470
6
202001442
8
202001423
1
202001670
5
202001536
3
202001536
2
202001486
2

Informe OFI Nº 2020/7

91.777,16 €

Informe OFI Nº 2020/18

175.770,93 €

Informe OFI Nº 2020/22

16.532,30 €

Informe OFI Nº 2020/27

67.377,93 €

Informe OFI Nº 2020/26

75.535,10 €

Informe OFI Nº 2020/45

225.400,57 €

Informe OFI Nº 2020/80

3.946,76 €

Informe OFI Nº 2020/67

31.905,07 €

Informe OFI Nº 2020/76

35.980,93 €

Informe OFI Nº 2020/55

7.029,58 €

Informe OFI Nº 2020/66

89.485,06 €

Informe OFI Nº 2020/65

4.982,22 €

Informe OFI Nº 2020/79

67.939,94 €

Informe OFI Nº 2020/78

1.726,67 €

Informe OFI Nº 2020/71

10.138,35 €

Informe OFI Nº 2020/75

142.432,12 €

Informe OFI Nº 2020/74

1.622,32 €

Informe OFI Nº 2020/84

12.719,76 €

Informe OFI Nº 2020/83

286.840,61 €

Informe OFI Nº 2020/85

777,31 €

Informe OFI Nº 2020/86
Informe OFI Nº
2020/106

11.713,50 €

Informe OFI Nº 2020/99

116.754,01 €

Informe OFI Nº 2020/98

102.999,14 €

Informe OFI Nº 2020/96

15.744,20 €

27.260,36 €
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Ajuntament de
Reus
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Reus
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Reus
Ajuntament de
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Reus
Ajuntament de
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Ciutat
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Ciutat
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Promoció de
Ciutat
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Promoció de
Ciutat
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Promoció de
Ciutat
Agència de
Promoció de
Ciutat
Agència de
Promoció de
Ciutat
Agència de
Promoció de
Ciutat
Agència de
Promoció de
Ciutat
Agència de
Promoció de
Ciutat
Agència de
Promoció de
Ciutat
Agència de
Promoció de
Ciutat
I.M.Formació i
Empresa
I.M.Formació i
Empresa
I.M.Formació i

CONV_DESP/2020/2
5
CONV_DESP/2020/2
6
CONV_DESP/2020/2
7
CONV_DESP/2020/2
8
CONV_DESP/2020/2
9
CONV_DESP/2020/3
0
CONV_DESP/2020/3
1
CONV_DESP/2020/3
3
CONV_DESP/2020/3
5

202001848
5
202001848
7
202001729
2
202001761
6
202001761
5
202001848
6
202001722
2
202100000
2
202001849
0

CONV_DESP/2019/10

202000002
0
Informe OFI Nº 2020/1

35.775,20 €

CONV_DESP/2019/11

202000002
5
Informe OFI Nº 2020/2

1.826,12 €

CONV_DESP/2020/1

202000005
9
Informe OFI Nº 2020/4

22.051,82 €

CONV_DESP/2020/2

202000007
0
Informe OFI Nº 2020/5

6.171,90 €

CONV_DESP/2020/3

202000007
8
Informe OFI Nº 2020/7

25.929,82 €

CONV_DESP/2020/4

202000007
6
Informe OFI Nº 2020/8

6.956,12 €

CONV_DESP/2020/5

202000009
5
Informe OFI Nº 2020/10

4.046,04 €

CONV_DESP/2020/6

202000010
1
Informe OFI Nº 2020/11

17.689,14 €

CONV_DESP/2020/7

202000010
0
Informe OFI Nº 2020/12

6.506,32 €

CONV_DESP/2020/8

202000011
8
Informe OFI Nº 2020/13

10.353,79 €

CONV_DESP/2020/9

202000014
3
Informe OFI Nº 2020/15

27.290,59 €

CONV_DESP/2020/10
CONV_DESP/2019/2
CONV_DESP/2020/1
CONV_DESP/2020/2

202000014
5
202000003
4
202000013
1
202000013

Informe OFI
2020/109
Informe OFI
2020/117
Informe OFI
2020/116
Informe OFI
2020/115
Informe OFI
2020/119
Informe OFI
2020/139
Informe OFI
2020/114
Informe OFI
2020/155
Informe OFI
2020/141

Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº

Informe OFI Nº 2020/16

2.126,87 €
4.356,00 €
7.922,77 €
859,10 €
27.524,33 €
8.611,04 €
68.951,82 €
32.352,78 €
13.348,55 €

18.271,91 €

Informe OFI Nº 2020/2

96,09 €

Informe OFI Nº 2020/8
Informe OFI Nº 2020/9

3.507,90 €
3.950,36 €
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Empresa
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Empresa
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CONV_DESP/2020/3
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I.M.Reus Cultura

CONV_DESP/2020/5
CONV_DESP/2019/11

I.M.Reus Cultura

CONV_DESP/2020/1

I.M.Reus Cultura

CONV_DESP/2020/2

I.M.Reus Cultura

CONV_DESP/2020/3

I.M.Reus Cultura

CONV_DESP/2020/4

I.M.Reus Cultura
Consorci Teatre
Bartrina
Consorci Teatre
Bartrina
Consorci Teatre
Bartrina
Consorci Teatre
Bartrina
Consorci Teatre
Bartrina
Consorci Teatre
Bartrina
Consorci Teatre
Fortuny
Consorci Teatre
Fortuny
Consorci Teatre
Fortuny

CONV_DESP/2020/6
CONV_DESP/2019/4
CONV_DESP/2020/1
CONV_DESP/2020/2
CONV_DESP/2020/3
CONV_DESP/2020/4
CONV_DESP/2020/5
CONV_DESP/2019/3
CONV_DESP/2019/4
CONV_DESP/2020/1

0
202000029
8
202000031
9
202000033
0
202000001
0
202000007
1
202000013
3
202000015
4
202000020
9
202000027
6
202000000
3
202000003
1
202000003
9
202000005
5
202000006
5
202000007
3
202000000
1
202000000
5
202000003
6

TOTAL

Informe OFI Nº 2020/10

755,29 €

Informe OFI Nº 2020/13

608,99 €

Informe OFI Nº 2020/17

370,01 €

Informe OFI Nº 2019/11

22.457,64 €

Informe OFI Nº 2020/1

28.223,44 €

Informe OFI Nº 2020/2

5.288,87 €

Informe OFI Nº 2020/3

19.660,20 €

Informe OFI Nº 2020/4

57.405,13 €

Informe OFI Nº 2020/6

45.269,71 €

Informe OFI Nº 2020/1

10.321,38 €

Informe OFI Nº 2020/9

11.798,54 €

Informe OFI Nº 2020/10

9.723,95 €

Informe OFI Nº 2020/11

21.306,15 €

Informe OFI Nº 2020/13

7.573,53 €

Informe OFI Nº 2020/17

1.704,38 €

Informe OFI Nº 2020/1

1.799,03 €

Informe OFI Nº 2020/5

76,12 €

Informe OFI Nº 2020/6

16.571,55 €
3.101.225,8
6€

En relació a l'apartat 4, durant l'exercici 2020, en relació a l'Ajuntament i els seus
Organismes Autònoms i altres entitats incloses dins l'àmbit objectiu de la resolució
indicada, no s'han observat anomalies en la gestió d'ingressos.
De tot el qual es dona compte al Ple de l'Ajuntament als efectes del seu coneixement i
posterior tramesa al Tribunal de Cuentas i a la Sindicatura de Comptes així com de la
seva inserció en el Compte General de l'exercici 2020."
Els membres del Ple es donen per assabentats.
9. Intervenció. Donar compte de l'Informe Resum de les actuacions de
control intern de l'Ajuntament de Reus durant l'exercici 2020.
"La Comissió Informativa d’Hisenda i de Serveis Generals, en sessió tinguda el dia 17
de maig de 2021 proposa, a l'empara del previst a l'article 37.2, remetre al Ple, a
través de l'Alcalde, per tal de donar-ne compte, l’Informe de la Intervenció 2021/92 de
data 30 d'abril de 2021, relatiu al Resum dels resultats del control intern de l'exercici
2020, el qual consta a l’expedient D-HISMUN 10118/2021.
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D'acord amb el que es preveu a l'article 37 del Reial Decret 424/2017, de 28 d'abril,
pel que es regula el règim jurídic del control intern en les entitats del Sector Públic
Local, així com el previst a la Resolució de 2 d'abril de 2020 de la Intervenció General
de l'Administració de l'Estat, per la que s'estableixen les instruccions a les que s'ha
d'ajustar el contingut, l'estructura i format de l'informe resum, així com la sol·licitud de
l'informe previ a la resolució de discrepàncies i la remissió d'informació comptable i
informes d'auditoria de comptes anuals de les entitats del sector públic local, s'ha
procedit a la elaboració i a la remissió d'aquest Informe Resum a la Intervenció
General de l'Administració de l'Estat a través de la plataforma RIGEL i de tot el qual
se'n dona compte al Ple de l'Ajuntament."
Els membres del Ple es donen per assabentats.
Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
21/06/2021

10. Coordinació Jurídica Ajuntament-Empreses municipals. Modificació dels
estatuts del Consorci per a la Gestió Integral d’Aigües de Catalunya.
"L’Ajuntament de Reus és membre del Consorci per a la Gestió Integral d’Aigües de
Catalunya, en endavant CONGIAC, una entitat pública de caràcter associatiu i local,
dotada de personalitat jurídica plena i independent dels seus membres.
Els ens fundadors són els ajuntaments dels municipis de Manresa, Mataró, el Prat de
Llobregat, Vilafranca del Penedès i Reus. Resta adscrit a l’Ajuntament de Manresa (art.
4.2 dels estatuts).

Signat electrònicament
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L’article 2.1 dels estatuts vigents disposa que el CONGIAC té per objecte «la
rendibilitat social, en benefici dels ciutadans en els àmbits del cicle integral de l’aigua
i el medi ambient de l’experiència acumulada pels municipis a través de les seves
empreses i entitats gestores.»
Així mateix, segons disposa l’article 2 dels estatuts vigents els municipis consorciats
tenen com a finalitat d’interès comú:
a) «2.2.1.-Defensar la titularitat pública de la gestió dels recursos hidrològics
medioambientals» i
b) «2.2.2.-Contribuir a la millora de la qualitat i eficiència dels serveis que presten als
ciutadans els seus consorciats i una adequada utilització dels recursos hidrològics i
mediomabientals disponibles.»
Amb posterioritat al moment de la constitució s’han adherit al CONGIAC diversos
municipis de Catalunya, essent avui 25 els ens locals consorciats.
D’acord amb el que preveuen els estatuts, els municipis que formen part del Consorci
tenen en comú la gestió directa de tots o part dels serveis que conformen el cicle
integral de l’aigua com a servei públic de prestació obligatòria per part dels
ajuntaments, en els termes que estableix la legislació de règim local vigent.
En data 23 de desembre de 2020 es va notificar a l’Ajuntament de Reus l’acord
d’aprovació inicial de modificació dels estatuts d’aquesta entitat adoptat per la Junta
Rectora del CONGIAC en data 4 de desembre de 2020.
Segons es desprèn de l’acord de la Junta Rectora, la modificació es justifica, en part,
per l’adaptació dels estatuts a modificacions legislatives esdevingudes amb
posterioritat a la seva aprovació, però sobretot, per les conclusions que es desprenen
de la sentència 3661/2020 de la Secció Cinquena de la Sala contenciosa
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administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) de 21 de setembre
de 2020 i que principalment versen sobre dos aspectes:
D’una banda, l’adequació legal dels serveis i les activitats que el CONGIAC realitza
pels ens consorciats amb la figura del consorci de dret local com a fórmula associativa
de municipis constituïda per a la consecució d’un interès en comú dels associats.
D’una altra banda, sobre l’encaix jurídic de GIACSA (societat pública titularitat del
CONGIAC i societats municipals d’alguns municipis consorciats) com a mitjà propi que
justifica «l’adjudicació in house, sense licitació,».
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Carles Pellicer Punyed
21/06/2021

En virtut del mateix acord de 4 de desembre de 2020, la Junta Rectora del consorci va
instar sol·licitar als ajuntaments consorciats l’aprovació de la modificació dels estatuts
aprovada inicialment així com el nou text refós.
Posteriorment i, a petició de l’Ajuntament de Reus, en data 24 de febrer de 2021 es va
rebre un nou comunicat del CONGIAC adjuntant la sentència esmentada, número
3661/2020 del TSJC així com també l’informe jurídic emès pel Secretari del Consorci
sobre la modificació estatutària objecte d’acord.
La modificació estatutària afecta als articles 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 19 i 27 i a les disposicions transitòries, que se suprimeixen. Finalment, s’afegeix
un annex.

Signat electrònicament
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En data 14 d’abril de 2021, el departament de Coordinació i Defensa jurídica, amb el
vist-i-plau del secretari general, va emetre un informe en què es fa una valoració
sobre la naturalesa jurídica del consorci, sobre la matèria que és objecte i la finalitat
del CONGIAC i, així mateix, sobre la modificació d’estatuts que se sotmet a aprovació.
Finalment, l’informe presenta les següents conclusions:
«1. La previsió estatutària (articles 2 i 5 de la proposta) que el consorci pugui
«gestionar» la competència municipal pròpia en matèria d’abastament i sanejament,
prèvia delegació expressa dels municipis consorciats que, al nostre entendre, no
s’ajusta a les regles sobre delegació de competències previstes a la legislació de
règim local.
2. La proposta d’estatuts no evita la duplicitat de finalitats entre els dos blocs
d’ajuntaments a la que fa referència el Tribunal en la sentència esmentada. Tot i la
nova redacció se segueixen identificant de manera separada dues finalitats o
interessos en comú entre els ens que en formen part: els dels municipis que es
presten el servei de forma directa mitjançant una societat o ens instrumental de
titularitat municipal i la resta de municipis, amb població inferior a 20.000 habitants
que, d’acord amb el plantejament estatutari, obtindrien la prestació d’aquest servei
mitjançant la delegació de la competència pròpia al CONGIAC per a la prestació de
tots o part dels serveis derivats del cicle integral de l’aigua.
3. El caràcter no necessari del reconeixement del CONGIAC com a mitjà propi
personificat de l’Ajuntament de Reus de dret local, d’acord amb la configuració legal
d’aquesta qualificació segons preveu la legislació sobre contractes del sector públic
vigent, tenint en compte la naturalesa jurídica de la figura del consorci local i la
finalitat per a la qual està prevista a la Llei, com a entitat de dret públic de caràcter
associatiu.
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Al nostre entendre, la prestació de serveis o realització d’activitats per part del
consorci en benefici dels ajuntaments que en són membres respon a la finalitat que és
intrínseca del consorci, sense que tingui cabuda en aquest cas la condició jurídica de
mitjà propi personificat del consorci respecte dels ens consorciats al qual fa referència
l’article 5.5 dels estatuts sotmesos a modificació.
Sobre aquesta qüestió, cal tenir en compte un altre element, a més, i sense perjudici
del que s’ha exposat: l’eventual aprovació de la modificació d’estatuts per part de
l’Ajuntament en els termes aprovats per la Junta Rectora del CONGIAC requerirà el
reconeixement i autorització del consorci com a mitjà propi personificat de
l’Ajuntament. Caldrà que l’Ajuntament confirmi la concurrència dels requisits legals
(article 32 de la LCSP) per tal que es pugui autoritzar el reconeixement del CONGIAC
com a mitjà propi de l’Ajuntament.
Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
21/06/2021

Finalment, una vegada adoptat, si s’escau, aquest acord, caldrà que es verifiqui el
manteniment dels requisits legals de la condició de mitjà propi personificat, ja que la
mera constància als estatuts no és requisit suficient per tal que es pugui demostrar
que l’entitat en qüestió – el CONGIAC, en aquest supòsit- manté la qualificació jurídica
de mitjà propi personificat.
4. La revisió dels preceptes relatius a constitució i funcionament dels òrgans decisoris
del Consorci: la confirmació que el quòrum d’assistència sigui conforme a la legislació
vigent i la recomanació que els estatuts delimitin les atribucions a la presidència del
consorci de manera separada de les funcions atribuïdes a la Junta Rectora en els
mateixos estatuts. »

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
21/06/2021

La competència per a l’aprovació de la modificació dels estatuts del CONGIAC és del
ple de la Corporació, d’acord amb el que preveu l’article 22.2.b) de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local (en endavant, LRBRL) i l’article 52.2.b)
del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya (en endavant, TRLMRLC), i, per a l’adopció de
l’acord, es requereix el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de
membres de la corporació, de conformitat amb l’article 47.2.g) de la LRBRL, l’article
114.3.d) del TRLMRLC i l’article 313.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
Per tot l’exposat, es proposa al Ple, previ dictamen de la Comissió Informativa de
Serveis d’Hisenda i Serveis Generals, l’adopció dels acords següents:
PRIMER.- SUBSCRIURE les consideracions de l’informe jurídic de 14 d’abril de 2021
emès per la Secretaria General respecte a les modificacions estatutàries del Consorci
per a la Gestió Integral d’Aigües de Catalunya (CONGIAC).
SEGON.- APROVAR la modificació dels estatuts del CONGIAC que va ser aprovada
inicialment en sessió de 4 de desembre de 2020 formulant-hi les observacions que
consten a l’informe jurídic de 14 d’abril de 2021.
TERCER.- AUTORITZAR al CONGIAC per a què faci la gestió conjunta dels anuncis
d’informació pública.
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QUART.- AUTORITZAR a la junta rectora del CONGIAC per a què resolgui les eventuals
al·legacions o suggeriments i, si s’escau, aprovi definitivament es modificacions
estatutàries per la majoria absoluta dels seus membres.
CINQUÈ.- AUTORITZAR al CONGIAC per a què faci la publicació als diaris oficials de les
modificacions estatutàries aprovades."
La vicealcaldessa fa una INTERVENCIÓ per exposar el tema i ES PRODUEIX DEBAT.

Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
21/06/2021

Sotmesa la proposta a votació, s'aprova amb 22 vots a favor: ((JxR): Sres./Srs. Pellicer,
Vilella, Caelles, Cuerba, Caballero, Monseny, (ERC): Sres./Srs. Llauradó, Recasens, Flores,
Prats, Berasastegui, Subirats, (A): Sr. Rubio, Sra. Vázquez; (PSC-CP): Sres./Srs. Martín,
Martínez, Marcos, Pozuelo, Fort, (CS): Sra. García, Sr. López i (regidor no adscrit: Sr.
Meléndez) i 3 abstencions: (CUP): Sres. Llorens, Fernàndez, Pàmies.
L’alcalde fa una INTERVENCIÓ per cloure el tractament d’aquest assumpte de l’ordre del
dia.
11. Seguretat, Convivència i Civisme. Aprovació del Pla d'Actuació Municipal
en Emergència Nuclear (PAMEN) de l'Ajuntament de Reus.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
21/06/2021

"En el marc de la competència sobre protecció civil, l’activitat de planificació esdevé
una de les actuacions bàsiques i més significatives, al costat d’altres activitats com
són les de previsió, prevenció, intervenció, rehabilitació, informació i formació. Al
respecte, la regulació dels instruments de planificació s’han convertit en l’eina
principal de l’acció pública en matèria de protecció civil, amb la finalitat de cobrir les
diverses situacions de risc que presenta la realitat i oferir un marc territorial i orgànic
adequat per a afrontar-les.
El PAMEN és un pla especial de protecció civil en matèria d’emergència nuclear,
d’àmbit municipal, integrat al Pla Director del Pla d'Emergència Nuclear Exterior a les
CN d'Ascó i Vandellòs (PENTA) i que té com a objectiu definir les mesures d'actuació
assenyalades per aquest.
Vist el que disposa la Llei 17/2015, de 9 de juliol, de el Sistema Nacional de Protecció
Civil, on es preveu la necessitat de disposar dels plans d’emergència per atendre
aquestes situacions.
Atès que les emergències en matèria «nuclear» es regulen per la legislació estatal, per
tenir la consideració d’emergències «d’interès nacional», d’acord amb el que estableix
el Reial Decret 1546/2004, de 25 de juny, pel qual s’aprova el Pla Bàsic d’Emergència
Nuclear (PLABEN).
Atès que el PAMEN s'emmarca dins del nivell d’actuació exterior sobre planificació de
la resposta en emergència nuclear, tenint per objecte planificar mesures per reduir les
dosis a llarg termini provinents de les substàncies radioactives dipositades i de la
ingesta d'aliments i de l'aigua contaminada per evitar o, al menys, reduir en la mesura
possible els efectes adversos de les radiacions ionitzants sobre la població, en cas
d'accident nuclear.
Atès que la ciutat de Reus es troba inclosa dins de la Zona II del PENTA (àrea de
Vandellòs) i és un dels quatre municipis amb funcions d’Àrea Base de Recepció Social
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(ABRS), d’acord amb el que estableixen els apartats III.6.2.2 i III.6.2.4 del PENTA, motiu
pel qual és preceptiu que disposi del corresponent PAMEN.
Atès que en data 11 de març de 2021, es va remetre el PAMEN elaborat pels tècnics
del departament d'Emergències i Protecció Civil de Ajuntament de Reus a la
Subdelegació del Govern de l'Estat a Tarragona, per tal que l'òrgan executiu del PENTA
informés favorablement, sent aquest un tràmit preceptiu i previ a l’aprovació definitiva
pel Ple de la Corporació.

Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
21/06/2021

Atès que la Subdelegació del Govern ha comunicat a l'Ajuntament de Reus que l’òrgan
executiu del PENTA es va reunir el 9 d’abril de 2021 i va informar favorablement el Pla
Municipal d’Emergència Nuclear (PAMEN) de Reus, tractant-se d’un tràmit previ i
preceptiu per a la seva aprovació.
Vist l’informe favorable emès pel tècnic d’emergències i protecció civil de l’Ajuntament
de Reus, de data 27 d’abril de 2021, en el qual s’indica que el PAMEN compleix els
requisits assenyalats pel Pla Director del PENTA 2009 i incorpora les mesures
d'actuació que assenyala l’apartat III.6.2.2, com a municipi ubicat a la Zona II (radi de
30km) de la CN de Vandellòs, a més de les altres esmentades al punt III.6.2.4 com a
Àrea base de recepció social (ABRS) per a les centrals nuclears d'Ascó i de Vandellòs.
Vist l’informe jurídic favorable emès per l’Assessoria jurídica d’aquest Ajuntament, en
el qual s’analitzen, des de la vessant jurídica, el marc legal, la procedència, el
contingut, el procediment i la competència per a l’aprovació del PAMEN.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
21/06/2021

Vista la proposta del PAMEN que consta a l’expedient.
Atès que de conformitat amb el que disposa l’apartat V.7.2 del PENTA, els plans
d'actuació municipal en emergència nuclear dels municipis de la zona I, zona II, i els
d'aquells que siguin seu ECD i ABRS, així com les seves revisions, han de ser aprovats
pel Ple Municipal, per acord de la majoria simple, previ informe de l'òrgan executiu del
PENTA, i la seva aprovació serà ratificada pel director del PENTA.
Per tot l’exposat, i amb el dictamen previ de la Comissió Informativa de Serveis
d’Hisenda i de Serveis Generals, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels
acords següents:
PRIMER: Aprovar el Pla d’Actuació Municipal en Emergència Nuclear (PAMEN) de
l’Ajuntament de Reus, d’acord amb el que disposa el Pla Director del Pla d'Emergència
Nuclear Exterior a les CN d'Ascó i Vandellòs (PENTA) i el Reial Decret 1546/2004, de 25
de juny, pel qual s’aprova el Pla Bàsic d’Emergència Nuclear (PLABEN).
SEGON: Trametre l’aprovació del PAMEN al Director del PENTA per a la seva
ratificació."
La Sra. Vázquez fa una INTERVENCIÓ per exposar el tema i ES PRODUEXI DEBAT.
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova amb 22 vots a favor: ((JxR): Sres./Srs. Pellicer,
Vilella, Caelles, Cuerba, Caballero, Monseny, (ERC): Sres./Srs. Llauradó, Recasens, Flores,
Prats, Berasastegui, Subirats, (A): Sr. Rubio, Sra. Vázquez; (PSC-CP): Sres./Srs. Martín,
Martínez, Marcos, Pozuelo, Fort, (CS): Sra. García, Sr. López i (regidor no adscrit: Sr.
Meléndez) i 3 abstencions: (CUP): Sres. Llorens, Fernàndez, Pàmies.
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A les 13.19 h la presidència estableix un recés en la sessió que es reinicia a les 13:36
h, amb el tractament del següent punt de l’ordre del dia:
SERVEIS DE TERRITORI I URBANISME
12. Secretaria General. Aprovació definitiva de la memòria justificativa per a
l'exercici de l'activitat econòmica de comercialització d'energia elèctrica.
"En data 20 de novembre de 2020, el Ple municipal va acordar l'inici de l’expedient
per acreditar la conveniència i oportunitat de la iniciativa pública municipal per a
l’exercici de l'activitat econòmica de comercialització d’energia elèctrica.

Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
21/06/2021

En data 19 de febrer de 2021, el Ple de la corporació va acordar prendre en
consideració i aprovar inicialment la memòria justificativa elaborada per a l'exercici
de l'activitat econòmica de comercialització d’energia elèctrica, en règim de lliure
concurrència, mitjançant la societat mercantil de capital íntegrament municipal «Reus
Serveis Municipals, S.A.» i sotmetre a informació pública, per un termini de trenta dies
hàbils, l’acord esmentat, anunciant-se al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al
Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, en un dels mitjans de comunicació escrita i
en el tauler d’anuncis de la corporació.
Vist el certificat emès pel secretari general de la Corporació, que consta a l’expedient,
on es posa de manifest que durant el període d’informació pública, comprès entre els
dies 8 de març i 21 d’abril (ambdós inclosos), no s’han presentat al·legacions ni
reclamacions a la memòria aprovada inicialment.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
21/06/2021

Vist el que estableixen els articles 143.1 lletra d) i 149.1 del Decret 179/1995, de 13
de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals,
segons el qual és procedent aprovar definitivament la memòria justificativa de
l’exercici de l’activitat econòmica esmentada, per part del Ple de la Corporació.
Vista la memòria que consta a l’expedient i que el seu contingut mínim s’ajusta a les
previsions establertes a l’article 146 del Reglament esmentat.
Per tot l’exposat, i previ dictamen favorable de la Comissió Informativa de Territori i
Urbanisme de l'Ajuntament, es proposa al Ple l'adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Aprovar definitivament la memòria justificativa elaborada per la comissió
d'estudi, per a l'exercici de l'activitat econòmica de comercialització d’energia
elèctrica.
SEGON.- Establir, d'acord amb el contingut de la memòria justificativa aprovada, que
l'activitat econòmica s'exercirà, en règim de lliure concurrència, a través de la societat
mercantil de capital íntegrament municipal «Reus Serveis Municipals, S.A.».
TERCER.- Dissoldre la comissió d'estudi constituïda en l'acord plenari de 20 de
novembre de 2020, per a la preparació de la memòria justificativa.
QUART.- Facultar tan àmpliament com sigui possible en dret al Molt Il·lustre Sr. Alcalde,
Sr. Carles Pellicer Punyed i al regidor delegat de l’Àrea de Recursos Humans i Medi
Ambient, Sr. Daniel Rubio Angosto, per a l'atorgament de qualsevol document públic o
privat necessari per executar els acords anteriors.
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CINQUÈ: Contra aquest acord, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona,
en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el
mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent al
de la seva notificació."
El Sr. Rubio fa una INTERVENCIÓ per exposar el tema i ES PRODUEIX DEBAT.

Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
21/06/2021

Sotmesa la proposta a votació, s'aprova amb 20 vots a favor: ((JxR): Sres./Srs. Pellicer,
Vilella, Caelles, Cuerba, Caballero, Monseny, (ERC): Sres./Srs. Llauradó, Recasens, Flores,
Prats, Berasastegui, Subirats, (A): Sr. Rubio, Sra. Vázquez; (PSC-CP): Sres./Srs. Martín,
Martínez, Marcos, Pozuelo, Fort i (regidor no adscrit: Sr. Meléndez) 2 vots en contra: (CS):
Sra. García, Sr. López i 3 abstencions: (CUP): Sres. Llorens, Fernàndez, Pàmies.
L’alcalde fa una INTERVENCIÓ per cloure el tractament d’aquest assumpte de l’ordre del
dia.
Seguidament l’alcalde dona lectura dels punts de l’ordre del dia 13 i 14, que exposa que
es tractaran de forma conjunta i dona la paraula a la Sra. Vilella que fa una INTERVENCIÓ
per exposar-los, seguidament ES PRODUEIX DEBAT.
BENESTAR SOCIAL I CIUTADANIA

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
21/06/2021

13. Benestar social. Aprovació de la implantació del Servei residencial
d'estada limitada ubicat al Centre Social El Roser.
"Fets
1. En els darrers anys l’exclusió residencial ha anat augmentant a conseqüència de
diferents motius com poden ser el cost d’accés a l’habitatge, o exclusió del mercat
laboral entre d’altres. Aquestes circumstàncies han portat a persones en situació de
vulnerabilitat i de risc d’exclusió a caure en situació d’exclusió social severa.
2. Des de la Regidoria de Benestar Social, es gestionen diferents recursos per treballar
per la inclusió residencial.
3. La Cartera de Serveis Socials, contempla al seu annex 1, epígraf 1.1 els Serveis
socials bàsics i a l’epígraf 1.1.3, els Serveis residencials d'estada limitada, com una
prestació garantida dels serveis bàsics d’atenció social.
El Servei residencial d’estada limitada consta de dos subtipus de serveis:
1. 3.1 Servei d’acolliment residencial d’urgència:
Aquest tipus de servei es defineix com el servei d’acolliment residencial que supleix
temporalment la llar familiar en casos puntuals i d’urgència. El servei d’acolliment
residencial d’urgència pot prestar-se en un establiment social o en qualsevol altre
recurs que aconsegueixi la mateixa finalitat.
1.3.2. Servei de residència temporal a persones adultes en situació d’exclusió
social:
Aquest tipus de servei es defineix com el servei d’acolliment residencial temporal i
de suport a persones adultes en situació d’exclusió social que no disposen de
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condicions sociofamiliars i d’atenció per romandre al seu habitatge o que no en
disposen.
4. El Centre Social el Roser, ubicat al carrer Josep Caixés número 1 de Reus, ofereix una
solució a les necessitats de residència temporal a persones adultes en situació d’exclusió
social, oferint un espai d’acolliment de qualitat i una estabilitat social que permet
desenvolupar els plans de treball amb majors garanties de suport, eficiència i atenció
social. De forma subsidiària, ofereix també la possibilitat d’acolliment residencial
d’urgència.
5. Consta a l’expedient la memòria justificativa, el projecte d’establiment i el projecte
de reglament del servei residencial d’estada limitada.
Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
21/06/2021

6. En data 12 de maig de 2021, la Cap de Serveis socials emet informe proposta per la
implantació del servei al Centre Social El Roser.
7. En data 12 de maig de 2021 de l’Assessoria jurídica emet informe jurídic en relació
al procediment per la implantació del servei.
8. En data 12 de maig de 2021 s’emet informe de fiscalització.
Fonaments de dret

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
21/06/2021

1. D’acord amb la llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, el sistema de serveis
socials té la finalitat de garantir l’accés universal per a fer efectiva la justícia social i
promoure el benestar del conjunt de la població. A més, també es fomenta la prestació
de serveis socials amb els requisits i els estàndards de qualitat òptims necessaris per
garantir la dignitat i la qualitat de vida de les persones.
2. El Decret número 142/2010, d'11 d'octubre, pel qual s'aprova la Cartera de Serveis
Socials 2010-2011, contempla al seu annex 1, epígraf 1.1.3, els Serveis residencials
d'estada limitada, com una prestació garantida dels serveis bàsics d’atenció social.
3. La documentació incorporada a l’expedient compleix totes les determinacions
recollides als articles 159 a 162 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova
el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), i la resta de normes
d’aplicació.
4. Atès que l’exercici del servei de menjador social i rebost social, és competència
municipal, en virtut del que disposen l’article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de
bases de règim local (LRBRL d’ara endavant), i l’art. 66 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 (TRLMRLC d’ara endavant), i que segons el que estableix l’article 26 de la
LRBRL, en els mateixos termes que el 67 del TRLMRLC, la prestació dels serveis
socials, i en concret l’avaluació i informació de situacions de necessitat social i l’ajuda
immediata a persones en situació de risc d’exclusió social, és un servei que els
ajuntaments han de prestar, motiu pel qual la decisió de la seva prestació té caràcter
preceptiu.
5. El Ple de l’Ajuntament és l’òrgan competent per considerar la implantació del servei
públic, d’acord amb l’article 22.2f) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
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Bases del Règim Local, i per acordar que l’expedient es sotmeti a informació pública,
prèviament a l’aprovació definitiva, durant el termini de 30 dies, mitjançant anuncis
que s’insereixin al Butlletí Oficial de la província, en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya i en el tauler d’anuncis de la Corporació.
Per tot l’exposat, es proposa al Ple, previ dictamen de la Comissió Informativa de
Benestar Social i Ciutadania, l’adopció dels següents acords:
PRIMER: Aprovar inicialment la implantació del servei residencial d’estada limitada al
municipi de Reus, prenent de base la memòria justificativa, el projecte d’establiment i
el projecte de reglament del servei que consten a l’expedient.
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SEGON: Sotmetre a informació pública l’expedient per un termini de 30 dies hàbils, a
comptar des de la darrera publicació de l’anunci en el Butlletí Oficial de la província,
en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el tauler d’anuncis de la
Corporació o a la seu electrònica, a efectes de presentació d’al·legacions i
suggeriments. "
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per unanimitat.
14. Benestar social. Aprovació de la implantació del servei de distribució
d'aliments: menjador social i rebost social ubicats al Centre Social El Roser.
"Fets

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
21/06/2021

1. La llei 11/2007 defineix la Cartera de serveis socials com l’instrument que
determina el conjunt de prestacions de la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública.
2. El 6 de novembre de 2009 es signa el primer conveni de col·laboració entre
l’Ajuntament de Reus i Càritas Diocesana de Tarragona per al funcionament del
menjador social ubicat al C. Francesc Bartrina, 6 i 8 bxs. i que va romandre vigent fins
al 2012. Des de llavors, s’han succeït constants col·laboracions, essent la darrera
formalització de conveni de col·laboració el passat 25 de febrer de 2021.
3. El servei de menjador social es defineix com el “Servei que proporciona, de forma
temporal, àpats elaborats a persones i famílies amb greus necessitats socials i que
necessiten ajuda per a la subsistència. El servei de menjador pot prestar-se en un
establiment social, mitjançant un servei d'ajuda a domicili o qualsevol altre recurs que
aconsegueixi la mateixa finalitat.”
4. El servei de distribució d’aliments anomenat rebost social, és un servei de suport que
permeti pal·liar situació d’urgència social. Aquest servei proporciona aliments,
gratuïtament i de forma temporal a persones i famílies en situació de pobresa o exclusió
social.
4. Consta a l’expedient la memòria justificativa, el projecte d’establiment i el projecte de
reglament del servei de menjador social i rebost social.
8. En data 12 de maig de 2021 la Cap de Serveis socials emet informe proposta per la
implantació del servei al Centre Social El Roser.
9. En data 12 de maig de 2021 l’Assessoria jurídica emet informe jurídic en relació al
procediment per la implantació del servei.
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10. En data 12 de maig de 2021 s’emet informe de fiscalització.
Fonaments de dret
1. D’acord amb la llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, el sistema de serveis
socials té la finalitat de garantir l’accés universal per a fer efectiva la justícia social i
promoure el benestar del conjunt de la població. A més, també es fomenta la prestació
de serveis socials amb els requisits i els estàndards de qualitat òptims necessaris per
garantir la dignitat i la qualitat de vida de les persones.

Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
21/06/2021

2. El Decret número 142/2010, d'11 d'octubre, pel qual s'aprova la Cartera de Serveis
Socials 2010-2011, contempla al seu annex 1, apartat 1.1.4., el servei de menjador
social, com una prestació garantida dels serveis bàsics d’atenció social.
3. D’acord amb l’establert al Decret 27/2003, de 21 de gener, de la atenció social
primària, el servei de menjador social es configura com un servei que proporciona
menjar, de forma temporal, a persones i/o famílies amb greus necessitats socials i que
necessiten ajuda per la subsistència.
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4. Atès que l’exercici del servei de menjador social i rebost social, és competència
municipal, en virtut del que disposen l’article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de
bases de règim local (LRBRL d’ara endavant), i l’art. 66 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 (TRLMRLC d’ara endavant), i que segons el que estableix l’article 26 de la
LRBRL, en els mateixos termes que el 67 del TRLMRLC, la prestació dels serveis
socials, i en concret l’avaluació i informació de situacions de necessitat social i l’ajuda
immediata a persones en situació de risc d’exclusió social, és un servei que els
ajuntaments han de prestar, motiu pel qual la decisió de la seva prestació té caràcter
preceptiu.
5. La documentació incorporada a l’expedient compleix totes les determinacions
recollides als articles 159 a 162 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova
el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), i la resta de normes
d’aplicació.
6. El Ple de l’Ajuntament és l’òrgan competent per considerar la implantació del servei
públic, d’acord amb l’article 22.2f) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
Bases del Règim Local, i per acordar que l’expedient es sotmeti a informació pública,
prèviament a l’aprovació definitiva, durant el termini de 30 dies, mitjançant anuncis
que s’insereixin al Butlletí Oficial de la província, en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya i en el tauler d’anuncis de la Corporació.
Per tot l’exposat, es proposa al Ple, previ dictamen de la Comissió Informativa de
Benestar Social i Ciutadania, l’adopció dels següents acords: :
PRIMER: Aprovar inicialment la implantació del servei de menjador i rebost social al
municipi de Reus, prenent de base la memòria justificativa, el projecte d’establiment i
el projecte de reglament del servei que consten a l’expedient.
SEGON: Sotmetre a informació pública l’expedient per un termini de 30 dies hàbils, a
comptar des de la darrera publicació de l’anunci en el Butlletí Oficial de la província,
en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el tauler d’anuncis de la
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Corporació o a la seu electrònica, a efectes de presentació d’al·legacions i
suggeriments. "
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per unanimitat.
PROPOSTES DELS GRUPS MUNICIPALS
15. Proposta de declaració del GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS DE REUS (CS)
per exonerar als beneficiaris de subvencions municipals del requisit d'estar
al corrent del pagament de les obligacions tributàries i amb la Seguretat
Social.
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"Los requisitos para para tener acceso a la condición de beneficiario de subvenciones
públicas vienen establecidos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones. El apartado 2 del artículo 13 establece las causas que
excluyen la posibilidad de ser beneficiario de las subvenciones públicas, y el artículo
13.2.e) indica que es causa de exclusión el “no hallarse al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social”. Además,
el Reglamento que desarrolla la Ley General de Subvenciones, aprobado por Real
Decreto 887/2006, de 21 de julio, define el contenido de esta disposición y aclara en
los artículos 18 y 19 que los beneficiarios están al corriente de sus obligaciones
tributarias “cuando no tengan deudas o sanciones de naturaleza tributaria con la
respectiva Administración autonómica o local”, en el caso de las subvenciones
concedidas por estas administraciones, y cuando “no tengan deudas por cuotas o
conceptos de recaudación conjunta”, en el caso de las obligaciones de cotización con
la Seguridad Social.
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Por tanto, la normativa impone como requisito indispensable para poder participar en
los procedimientos de concesión de subvenciones en la administración pública local no
tener deudas tributarias con el ayuntamiento correspondiente ni cuotas impagadas de
cotización con la Seguridad Social. Este requisito, además, debe mantenerse durante
todo el proceso relativo a la subvención, desde el momento de su concesión hasta el
momento de su pago.
El contexto actual económico ha agotado la capacidad de resistencia de cientos de
miles de negocios, con una bajada constante de afiliación de autónomos, y donde
muchas empresas y profesionales que todavía subsisten lo hacen enormemente
endeudados, entre otros, con Hacienda y con la Seguridad Social, en todos los niveles
de la administración. De ahí que mantener el requisito de estar al corriente en el
cumplimiento de obligaciones fiscales y sociales para poder ser beneficiario, por
ejemplo, de subvenciones locales asociadas al COVID-19, son unas exigencias de muy
difícil justificación en la presente coyuntura económica.
Además, el texto refundido de la nueva Ley Concursal aprobada el 5 de mayo de 2020
(Real Decreto Legislativo 1/2020) no permite la cancelación de las deudas con los
organismos públicos, como la Seguridad Social o Hacienda, en caso de insolvencia,
cuestión que ya ha sido puesta en entredicho por el Tribunal de Justicia Europeo.
También fue puesta en entredicho por nuestro Tribunal Supremo en la sentencia
2253/2019, que refuerza la segunda oportunidad ampliando la capacidad de los
juzgados de lo mercantil para actuar contra estos créditos públicos, o en la sentencia
381/2019, en la que concluye que el crédito público privilegiado debe incluirse en el
plan de pagos propuesto por el deudor, y que el crédito público ordinario y
subordinado debe quedar exonerado del pasivo insatisfecho. Esta circunstancia ya fue
puesta de manifiesto por nuestro grupo parlamentario a través de nuestra ambiciosa
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Proposición de Ley de Segunda Oportunidad, desde la que planteábamos, conscientes
de que estos créditos son el principal lastre de los autónomos, ampliar la exoneración
del pasivo contingente también a éstos.
Este asunto será objeto de debate en la iniciativa legislativa a través de la que se
instrumente la transposición de la Directiva 2019/1023 del Parlamento Europeo y del
Consejo, sobre marcos de reestructuración preventiva, de cuya tramitación estaremos
pendientes.
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Por la gravedad de la situación actual, entendemos que ha sido el motivo por el que
Hacienda ha concedido al Ayuntamiento de Mieres autorización para exonerar a los
potenciales beneficiarios de subvenciones del requisito de hallarse al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social y con Hacienda. Esta
autorización creemos que debe hacerse expresa y extensiva a todas las entidades
locales en todos los procesos de concesión de subvenciones que puedan aprobar a
futuro para paliar la situación de crisis económica asociada a la pandemia.
Por todos estos motivos, el Grupo Municipal de Ciudadanos propone adoptar los
siguientes
ACUERDOS:
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Primero. Que el Ayuntamiento de Reus inste al Gobierno a autorizar a las entidades
locales a liberar a los potenciales beneficiarios de subvenciones del requisito
contenido en el artículo 13 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, de hallarse al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias o frente a la Seguridad
Social, en la forma determinada por su reglamento de desarrollo, en toda concesión y
pago de subvenciones destinadas a prevenir o paliar las consecuencias sanitarias o
económicas de la pandemia y mientras dure ésta.
Segundo. Que el Ayuntamiento de Reus se comprometa a que en las próximas
subvenciones y/o ayudas que se concedan directamente por parte del Ayuntamiento y
sus destinatarios sean los sectores afectados por la pandemia, que no se establezca
en las propias bases como requisito encontrarse al corriente en el cumplimiento de
sus obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social, de conformidad con el
artículo 13.2.e) de la Ley General de Subvenciones en el cual se establece que los
Ayuntamientos tienen a su disposición, como Administración concedente, la
posibilidad de exonerar a los potenciales beneficiarios del requisito de hallarse al
corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad
Social impuestas por las disposiciones vigentes, en tanto se estime conveniente por la
naturaleza de la subvención, siempre y cuando el Gobierno realice los cambios
oportunos."
La Sra. García fa una INTERVENCIÓ per exposar el tema i ES PRODUEIX DEBAT.
Sotmesa la proposta a votació, es rebutja amb 2 vots a favor: (CS): Sra. García, Sr. López;
20 vots en contra: ((JxR): Sres./Srs. Pellicer, Vilella, Caelles, Cuerba, Caballero, Monseny,
(ERC): Sres./Srs. Llauradó, Recasens, Flores, Prats, Berasastegui, Subirats, (A): Sr. Rubio,
Sra. Vázquez; (PSC-CP): Sres./Srs. Martín, Martínez, Marcos, Pozuelo, Fort, i (regidor no
adscrit: Sr. Meléndez) i 3 abstencions: (CUP): Sres. Llorens, Fernàndez, Pàmies.
MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
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16. Moció del GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS DE REUS (CS) per la creació de
Casals per la gent gran a les zones de la ciutat on sigui necessari.
“La ciudad debe ser un espacio de convivencia inclusivo, vivo, socializador, educador,
solidario, respetuoso y que mejore la calidad de vida de los ciudadanos. De ahí la
necesidad de contar con servicios y espacios que posibiliten el desarrollo individual y
colectivo de los ciudadanos. Con esa finalidad existe una serie de equipamientos
cívicos públicos en la ciudad que permiten llevar a cabo las diferentes actividades que
requiere la ciudadanía. Entre esos equipamientos se encuentran los casales para
gente mayor.
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Reus contaba con 19.128 personas mayores de 65 años en el año 2020 según los
datos de Idescat. Para toda esa población existe una decena de casales para la gente
mayor: cinco de ellos son de gestión municipal (Casal Municipal de la Gent Gran del
Districte II situado en la Avd. dels Països Catalans 106, Casal Municipal de la Gent Gran
del Districte III situado en la Avd. de Barcelona 6, Casal Municipal de la Gent Gran del
Districte IV situado en la c/ Mas Carpa 4, Casal Municipal de la Gent Gran del Districte
V situado en la Riera de l'Escorial s/n y el Casal Municipal Sant Bernat Calvó en la
Glorieta Ramir i Ortega 1-2), y unos cuatro de titularidad privada. En cuanto al casal
de la Generalitat, Casal de la Gent Gran II situado en la Riera de Aragó 11, dejó de
serlo y en 2018 pasó a ser un casal multigeneracional que actualmente es el Casal
Cívic Reus - La Rambla.
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Los casales de Reus están dispersados por toda la ciudad pero existen algunas zonas
de la ciudad en que los vecinos de la tercera edad no cuentan en sus inmediaciones
con este tipo de equipamiento y se ven en la necesidad de desplazarse a otros barrios
de Reus para poder acudir a los casales y poder disfrutar de las actividades que se
imparten en los mismos.
En concreto, los vecinos de la zona Pastoreta y del Paseo Prim desean tener un
equipamiento de este tipo ya que no cuentan con ninguno en su zona. Esa zona se
trata una zona envejecida que creció urbanísticamente en los años sesenta y setenta
y donde sus habitantes no han cambiado con el tiempo de residencia hacia otros
lugares de la ciudad por lo que en la actualidad existe una importante población que
supera la edad de jubilación. No es una cuestión exclusiva de esa zona pero la realidad
es que la asociación de vecinos de esa zona viene desde hace años peticionando la
instalación de un casal en esa zona.
Desde finales de 2016 desde el área de Participación Ciudadana se está llevando a
cabo el Plan Municipal de la Gente Mayor para concretar la diagnosis actual y permitir
la realización de la actuación pero estamos en 2021 y aún no sabemos los resultados
de este Plan.
Por mucho que existan casales en otras zonas de la ciudad el problema de la
movilidad es insalvable para algunos de los vecinos, como es el caso de la zona de la
Pastoreta y Paseo Prim, ya que se trata de personas con problemas de movilidad y
tenerse que desplazar al casal municipal más cercano que es el situado en la Avd. dels
Països Catalans 106 les representa un reto imposible. Aunque exista línea de autobús
que conecte estas zonas con el casal de la Avd. dels Països Catalans 106, algunos de
los interesados tienen dificultades para llegar andando a la parada.
De ahí que la Asociación de Vecinos Joan Prim venga solicitando desde hace años la
creación en ese barrio de un nuevo casal para la gente mayor. El casal podría alojarse
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en alguno de los locales propiedad del Ayuntamiento, y que la gestión la realice el
Ayuntamiento o la Generalitat.
Por lo tanto, el Grupo Municipal de Ciudadanos propone adoptar los siguientes
ACUERDOS:
Primero. Que el Ayuntamiento de Reus estudie en qué puntos de Reus es necesario
crear casales de gente mayor.
Segundo. Que, además, el Ayuntamiento de Reus impulse la creación de un casal
municipal para la gente mayor en la zona de la Pastoreta y del Paseo Prim, realizando
las acciones pertinentes a nivel municipal y/o autonómico con la Generalitat.
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Tercero. Que en función de las necesidades se creen diferentes casales, entrando en
funcionamiento el primero de ellos en 2022 y los siguientes entren en funcionamiento
a razón de uno por cada año sucesivo, sujeto a la existencia de dotación
presupuestaria.”
El Sr. López fa una INTERVENCIÓ per exposar el tema i ES PRODUEIX DEBAT.
Sotmesa la proposta a votació, es rebutja amb 7 vots a favor: ((CS): Sra. García, Sr.
López i (PSC-CP): Sres./Srs. Martín, Martínez, Marcos, Pozuelo, Fort), 14 vots en contra:
((JxR): Sres./Srs. Pellicer, Vilella, Caelles, Cuerba, Caballero, Monseny, (ERC): Sres./Srs.
Llauradó, Recasens, Flores, Prats, Berasastegui, Subirats, (A): Sr. Rubio, Sra. Vázquez) i 4
abstencions: (CUP): Sres. Llorens, Fernàndez, Pàmies i (regidor no adscrit: Sr. Meléndez)
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17. Moció
del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE
CATALUNYA – CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP) relatiu a la construcció
d’un pont que connecti els barris del sud de la ciutat amb l’Hospital Sant
Joan.
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. 9/ Innovació i infraestructures: Construir infraestructures resistents,
promoure una industrialització inclusiva i sostenible i fomentar la innovació.
Un dels principals reptes als que s’enfronten les ciutats en ple segle XXI és aconseguir
la màxima cohesió territorial per tal que en qualsevol dels seus barris es pugui gaudir
dels mateixos indicadors de qualitat de vida. Aconseguir un Reus amable ha de ser
una prioritat política i això vol dir que s’ha de treballar perquè tots els barris gaudeixin
dels mateixos serveis de seguretat, de neteja o de mobilitat, entre d’altres.
Atendre una vella reivindicació veïnal com és la connexió directa dels barris del sud de
la ciutat amb l’Hospital de Sant Joan s’emmarca en aquest objectiu. De tots és prou
coneguda la reclamació d’un pont que connecti aquesta zona amb l’avinguda de la
Universitat i el centre sanitari. Tot i la proximitat entre aquests dos punts, la via del
tren suposa una barrera i la construcció d’un pont per damunt del carrer de Manuel de
Pedrolo permetria traspassar d’una zona a l’altra fàcilment. Cal tenir en compte que,
en línia recta, aquests barris són a menys d’un quilòmetre de distància de l’hospital.
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En canvi, els veïns i veïnes que hi volen anar han de fer un trajecte en cotxe molt més
llarg i tarden el mateix temps o més, en funció de l’hora i de la quantitat de trànsit,
que les persones que s’hi desplacen des del centre de la ciutat.
Les opcions més habituals en cotxe són, o bé pujar per l’avinguda de Salou, seguir per
President Macià i, després, per l’autovia de Bellissens i, l’altra, des de l’avinguda de
Salou agafar la T-11 en direcció a Tarragona, per entrar a l’avinguda de Bellissens, des
del sentit oposat a l’anterior. També hi ha un camí alternatiu, però és molt estret i
provoca molts problemes de circulació i algun accident entre vehicles. En darrer
terme, hi ha la possibilitat de fer el trajecte a peu, però la mala senyalització fa que els
usuaris i usuàries considerin perillosa i precària aquesta opció.
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Aquest grup municipal s’ha posat en contacte amb associacions veïnals de la zona,
que han tornat a posar damunt la taula, per enèsima vegada, la reclamació de
connectar el barris del sud amb l’hospital per mitjà d’un pont. Un projecte que, ara per
ara, està aturat i que cal reprendre.
És un pas important per comunicar les dues zones però també és fonamental per
revitalitzar-les. I des de l’Ajuntament cal trobar la fórmula per accelerar la realització
d’aquest projecte per tal que no depengui, exclusivament, del desenvolupament
urbanístic de la zona (urbanització dels terrenys, construcció d’habitatges, etc.).
Aquest és un procés molt llarg i les necessitats veïnals són immediates. Aquest també
una tema estratègic de ciutat.
És per tot l’exposat, que el Grup Municipal Socialista proposa al Ple de l’Ajuntament
l’adopció del següent ACORD:
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1.- Que l’Ajuntament de Reus continuï realitzant els contactes amb totes les parts
implicades per promoure la construcció dels passos, entre d'altres el pont que és
objecte d'aquesta moció, que han d’unir els barris del sud de la ciutat amb l’Hospital
de Sant Joan i faci previsió de terminis parcials i total fins la seva finalització.»
L’alcalde dona la paraula al Sr. Martín que fa una INTERVENCIÓ per exposar la Moció.
Després dona la paraula a la Sra. Berasategui 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.
Tanca el punt de l’ordre del dia la INTERVENCIÓ de l’alcalde.
A les 16 h la presidència estableix un recés en la sessió que es reinicia a les 16:17 h,
amb el tractament del següent punt de l’ordre del dia:
18. Moció
del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE
CATALUNYA – CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP) referent a la creació de
la figura de mediador/a de barri.
«Aquesta moció treballa els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) marcats
per l’ONU: Núm. 10/ Reducció de la desigualtat: Reduir la desigualtat entre i dins dels
països.
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La ciutadania ha de percebre el seu ajuntament com una institució propera i útil i ha
de disposar d’eines per comunicar-se amb l’administració de manera fluïda, ràpida i
efectiva. Els darrers anys, s’han fet molts avenços per aconseguir aquest objectiu.
Reus va ser pionera en aprovar un dels primers reglaments de participació de
Catalunya, l'any 1986. I al 2015 es va impulsar una reforma que va culminar l’any
2018 amb l'aprovació del nou reglament. El nou document regula els canals de relació
entre la ciutadania i l'Ajuntament de Reus, per promoure i facilitar la participació en la
presa de decisions polítiques i en la gestió dels serveis i els assumptes d'interès
municipal, entre d’altres.
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No obstant, es donen diverses circumstàncies que demostren que cal anar més enllà
perquè la interlocució no acaba de funcionar com seria desitjable a l’hora de traslladar
suggeriments, problemes i peticions dels veïns i veïnes.
Un exemple el trobem en el cas dels ajuts a la pobresa energètica, en què des de la
regidoria de Benestar Social s’ha reconegut que moltes famílies vulnerables queden
fora de la convocatòria. Una de les situacions detectades és la de persones que
podrien rebre aquests ajuts, però no els sol·liciten perquè no els coneixen. I la
conseqüència és que queden romanents a la partida del pressupost destinada a
aquests ajuts. Una situació molt preocupant i que l’Ajuntament no hauria de permetre,
i menys en aquests moments en què la pandèmia està greujant encara més la
vulnerabilitat de moltes famílies.
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La bretxa digital té molt a veure amb el fet que moltes persones no puguin
assabentar-se dels serveis i ajuts que ofereix el seu ajuntament. Però també hi
intervenen altres factors com la manca d’una interacció efectiva, que fa del tot
necessari prendre mesures urgents.
En un altre sentit, els problemes de convivència detectats en diversos barris i la
manca de solucions també posen en evidència que no hi ha una bona interlocució
ajuntament-veïnat. A manca de policia de proximitat i d’agents de convivència
(recordem que el grup municipal socialista els va proposar en una moció al Ple del mes
de novembre de 2019, que va ser tombada pels grups de govern), és evident que la
situació reclama un treball a peu de carrer per al foment del civisme i la convivència.
Al ple de juny de 2020, amb motiu dels conflictes al barri de la Sardana, vam tornar a
insistir en la proposta perquè els veïns i veïnes puguin gaudir d’un espai públic i de
qualitat. Però malauradament, el govern hi va tornar a votar en contra.
Les associacions de veïns realitzen una gran tasca en aquest sentit i molts veïns i
veïnes, a títol individual, també, Però no és suficient. Cal disposar d’una figura que
realitzi tasques de mediació, que faci d’interlocutora entre l’administració i la
ciutadania, que pugui detectar necessitats i problemes, fer-les arribar a l’Ajuntament i
traslladar solucions a les persones que les necessitin. Treballant de costat amb les
associacions de veïns que no poden assumir totes les responsabilitats dels problemes
de convivència.
La figura de mediador/a de barri treballarà per impulsar la convivència, per informar
de serveis i ajuts que ofereix l’ajuntament, per esdevenir un canal directe de
comunicació amb l’objectiu de promoure la coordinació entre la ciutadania i
l’Ajuntament, traslladant suggeriments o peticions dels veïns i veïnes d’una manera
molt més ràpida.

Aquest document ha estat signat electrònicament amb data 21/6/2021
L'autenticitat d'aquest document es pot comprovar a https://serveis.reus.cat/cve mitjançant el CVE: 202118BD8AA474790B8F73B4B852C0C39B1F561D85190621102842

La creació d’aquesta figura és necessària. Perquè, si bé hi ha moltes persones que de
manera individual s’apropen a l’ajuntament i traslladen la seva petició o queixa per
registre o bé, d’altres ho fan per la via telemàtica, la realitat evidencia que hi ha un
bon nombre de veïns i veïnes que necessiten del suport del mediador/a per no quedarse enrere.
És per tot l’exposat, que el Grup Municipal Socialista proposa al Ple de l’Ajuntament
l’adopció del següent ACORD:
1.- Que l’Ajuntament de Reus creï la figura del mediador/a de barri que faci
d’interlocutora entre l’administració i la ciutadania, detectant problemes i necessitats,
per fer-los arribar a l’Ajuntament i traslladar solucions a les persones que les
necessitin de manera ràpida i efectiva.»
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L’alcalde dona la paraula a la Sra. Martínez que exposa el tema i ES PRODUEIX DEBAT.
Sotmesa la proposta a votació es rebutja amb 11 vots a favor: ((PSC-CP): Sres./Srs.
Martín, Martínez, Marcos, Pozuelo, Fort, (CUP): Sres. Llorens, Fernàndez, Pàmies, (CS):
Sra. García,
Sr. López i (regidor no adscrit: Sr. Meléndez) i 14 vots en contra:
((JxR): Sres./Srs. Pellicer, Vilella, Caelles, Cuerba, Caballero, Monseny, (ERC): Sres./Srs.
Llauradó, Recasens, Flores, Prats, Berasastegui, Subirats i (A): Sr. Rubio, Sra. Vázquez)
19. Moció del GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR
(CUP) per defensar i preservar els drets laborals dels treballadors i
treballadores de l'àmbit públic i privat de la ciutat.
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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 pel grup proposant i per tant, es sotmet la proposta a la
consideració del Ple amb aquesta inclosa.
«Després que l’any passat el confinament obligués a celebrar el Primer de Maig a les
xarxes socials, aquest any la protesta va tornar al carrer. Es va poder tornar a sortir
per reclamar, més que mai, que els governs prenguin mesures perquè la crisi no la
tornin a pagar els treballadors i treballadores.
La precarietat laboral i les desigualtats arran del coronavirus s’han agreujat i la nostra
ciutat no n’ha estat una excepció. Per una banda, treballadors i treballadores del
mateix Ajuntament de Reus o altres administracions públiques fa temps que reclamen
millores en les seves condicions i drets laborals. Exemples clars són les diferents
condicions laborals entre treballadors i treballadores que duen a terme la mateixa
tasca en diferents òrgans del mateix ajuntament, o les retallades i les males
condicions laborals amb les quals es troben els treballadors i treballadores de Correus
del nostre municipi i d’altres del Principat com s’ha evidenciat aquests darrers mesos
entre moltes d’altres queixes.
I, per altra banda, actualment, la desocupació també s’ha agreujat a Reus a
conseqüència de la pandèmia. La nostra ciutat compta amb unes 8.700 persones
aturades, xifra que suposa un increment de gairebé el 25% respecte anys anteriors i
que pot augmentar com és l’exemple del possible acomiadament de les treballadores
de l’Empresa H&M ubicada a la Fira de Reus i que s’han manifestat en vaga aquests
darrers dies.
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En aquest sentit, l'Ajuntament de Reus va iniciar les línies de treball del Pacte Local
per a l'Ocupació a finals de l’any passat amb la previsió que el pacte ja fos actiu entre
aquest mes de maig i el pròxim juny, amb una durada de 2 a 4 anys i que girés al
voltant de tres eixos: fomentar la formació i l'ocupació; modernitzar el teixit econòmic;
i promoure un mercat laboral més just i inclusiu, especialment des de la perspectiva
de gènere.
Per tots aquests motius la Candidatura d’Unitat Popular de Reus proposa els següents
acords al Ple de l’Ajuntament de Reus:
En l’àmbit privat:
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PRIMER.- Continuar impulsant l’elaboració d’una diagnosi local de la situació de
desocupació i de les condicions laborals de les persones treballadores a la nostra
ciutat per mitjà de l’IMFE-Mas Carandell i amb la col·laboració del SOC, i també en el
marc de l’elaboració el Pacte Local per a l’Ocupació. Aquesta diagnosi s’ha de realitzar
de forma participativa i transversal, amb les aportacions i experiències d’entitats,
treballadores i sindicats, i amb el desglossament estadístic necessari per sectors
d’ocupació.
SEGON.- Denunciar públicament la utilització dels ERTOs com a camí cap als EROs o
acomiadaments col·lectius en l’àmbit de les grans empreses i promoure la
contractació estable amb condicions dignes a l’hora de crear ocupació a la ciutat de
Reus.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
21/06/2021

TERCER.- Dirigir de manera proactiva les persones que contactin amb l’Ajuntament de
Reus per demanar assessorament en drets laborals cap a les organitzacions que ja
realitzen aquest tipus d’assessorament.
En l’àmbit públic i intern de l’Ajuntament de Reus:
QUATRE.- Crear espais de treball sistematitzats entre el comitè d’empresa i la
regidoria de Recursos Humans de l’Ajuntament per tal de fer seguiment i acompliment
dels acords de modificacions del conveni col·lectiu.
CINQUÈ.- Acabar, en un període màxim de 6 mesos, el treball de retorn d’elaboració
de fitxes de llocs de treball amb les conseqüents mesures correctores com a resultat
de l’encàrrec fet a l’empresa contractada per la mateixa Regidoria de Recursos
Humans des de fa més de 3 anys.
SISÈ.- Internalitzar els treballadors i treballadores dels diferents Organismes Autònoms
de l’Ajuntament de Reus dins de la plantilla del mateix Ajuntament amb un procés
gradual d’equiparació de drets i de condicions laborals mentre no hi hagi aquesta
internalització.
SETÈ.- Aplicar clàusules socials sine qua non en les licitacions i contractacions
públiques a l’hora de redactar plecs de condicions.
L’alcalde dona la paraula a la Sra. Llorens que fa una INTERVENCIÓ per exposar la Moció
i a continuació dona la paraula al Sr. Prats que INTERVÉ per donar lectura a l’esmena
presentada pel govern als punts primer i tercer d’aquesta Moció. El grup proposant
accepta l’esmena del govern. Seguidament ES PRODUEIX DEBAT.
L’alcalde informa que hi haurà votació separada dels diferents punts de la moció.
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Sotmès el punt primer de la proposta a votació s’aprova per unanimitat.
Sotmés el punt segon de la proposta a votació s’aprova amb 23 vots a favor: ((JxR):
Sres./Srs. Pellicer, Vilella,
Caelles, Cuerba, Caballero, Monseny, (ERC): Sres./Srs.
Llauradó, Recasens, Flores, Prats, Berasastegui, Subirats, (A): Sr. Rubio, Sra. Vázquez;
(PSC-CP): Sres./Srs. Martín, Martínez, Marcos, Pozuelo, Fort, (CUP): Sres. Llorens,
Fernàndez, Pàmies i (regidor no adscrit: Sr. Meléndez)) i 2 abstencions: (CS): Sra. García,
Sr. López.
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Sotmès el punt tercer de la proposta a votació s’aprova amb 24 vots a favor: ((JxR):
Sres./Srs. Pellicer, Vilella,
Caelles, Cuerba, Caballero, Monseny, (ERC): Sres./Srs.
Llauradó, Recasens, Flores, Prats, Berasastegui, Subirats, (A): Sr. Rubio, Sra. Vázquez;
(PSC-CP): Sres./Srs. Martín, Martínez, Marcos, Pozuelo, Fort, (CUP): Sres. Llorens,
Fernàndez, Pàmies i (CS): Sra. García, Sr. López) i 1 abstenció: (regidor no adscrit: Sr.
Meléndez)
Sotmès el punt quart de la proposta a votació s’aprova per unanimitat.
Sotmès el punt cinquè de la proposta a votació es rebutja amb 10 vots a favor: (PSCCP): Sres./Srs. Martín, Martínez, Marcos, Pozuelo, Fort, (CUP): Sres. Llorens, Fernàndez,
Pàmies i (CS): Sra. García, Sr. López), 14 vots en contra: ((JxR): Sres./Srs. Pellicer, Vilella,
Caelles, Cuerba, Caballero, Monseny, (ERC): Sres./Srs. Llauradó, Recasens, Flores, Prats,
Berasastegui, Subirats, (A): Sr. Rubio, Sra. Vázquez) i 1 abstenció: (regidor no adscrit: Sr.
Meléndez)
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Sotmès el punt sisè de la proposta a votació es rebutja amb 8 vots a favor: (PSC-CP):
Sres./Srs. Martín, Martínez, Marcos, Pozuelo, Fort, (CUP): Sres. Llorens, Fernàndez,
Pàmies), 16 vots en contra: ((JxR): Sres./Srs. Pellicer, Vilella, Caelles, Cuerba, Caballero,
Monseny, (ERC): Sres./Srs. Llauradó, Recasens, Flores, Prats, Berasastegui, Subirats, (A):
Sr. Rubio, Sra. Vázquez i (CS): Sra. García, Sr. López) i 1 abstenció: (regidor no adscrit: Sr.
Meléndez)
Sotmès el punt setè de la proposta a votació s’aprova per unanimitat.
20. Moció del GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR
(CUP) per desplegar l'àmbit de formació i educació del Pla municipal LGTBI+.
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 aquesta inclosa.
"El passat 17 de maig es va llegir el manifest contra l'LGBTIfòbia a la porta de
l’ajuntament de Reus, per fer visible el compromís de lluita contra l'homofòbia, la
bifòbia i la transfòbia de l'Ajuntament i la ciutat de Reus, amb motiu de la celebració
del Dia Internacional contra la LGTBIfòbia.
Ara bé, la lluita contra l'LGBTIfòbia com passa amb totes les altres lluites ha d’anar
més enllà de la commemoració. És per aquest motiu, que l’any 2019 es va aprovar el
primer Pla Municipal de Polítiques LGTBI+ de la història de la ciutat de Reus. El
document recull la proposta de polítiques que s’implementin a la ciutat per combatre
les discriminacions per raó d’orientació sexual i d’identitat de gènere i doni resposta a
la reivindicació històrica del col·lectiu LGTBI+. Entenem que la lectura del manifest es
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va incloure com un acte que vol complir un dels objectius del pla "Garantir el
compromís del Consistori en el disseny, la planificació, la implementació, el seguiment
i la valoració de polítiques locals amb perspectiva de diversitat sexual i de gènere
garantint els drets del col·lectiu LGBTI+", "Visualitzar i reconèixer les aportacions del
col·lectiu LGBTI+" i "Celebració d'actes commemoratius i reivindicatius".
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Aquest Pla també planteja altres objectius que constitueixen el marc d'actuació que ha
de guiar les polítiques municipals en aquest àmbit i també és l’eina amb les que s’han
de planificar els recursos de què ja disposa l’Ajuntament, com ara el Punt d'Atenció a
la Diversitat Sexual i la Taula Tècnica per atendre qualsevol dubte, demanda i/o
proposta de l'àmbit d'intervenció de polítiques de diversitat sexual i d’identitat de
gènere. Aquests espais, juntament amb altres més transversals com és el Consell
Educatiu de Ciutat amb les seves corresponents comissions de treball i el Consell
Municipal de Polítiques de Gènere han de ser cabdals per desplegar totalment el Pla
donat que ja estem a mig mandat i la seva duració és de 4 anys des que es va aprova
el 2019.
Per tot això, la Candidatura d’Unitat Popular de Reus proposa els següents acords al
Ple de l’Ajuntament de Reus:
PRIMER.- Prioritzar i executar d’acord amb unes dates concretes les següents accions
del Pla Municipal LGTBI+:
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a) La formació interna a la plantilla municipal.
b) La formació als centres educatius i entitats.
c) La provisió de recursos pels centres educatius (tots els nivells per treballar la
diversitat sexual i de gènere) dins l’oferta de l’Àrea de Recursos Educatius de
l’Ajuntament de Reus.
SEGON.- Treballar les accions anteriors conjuntament amb el col·lectiu H2O -Col·lectiu
Gai, Lesbià, Bisexual i Transsexual (GLBT) del Camp i amb les entitats i col·lectius que
en cada moment treballin a la ciutat al voltant d'algun dels aspectes del col·lectiu
LGBTI.»
L’alcalde dona la paraula a la Sra. Llorens que fa una INTERVENCIÓ per exposar la Moció
i a continuació dona la paraula a la Sra. Flores que INTERVÉ per donar lectura a l’esmena
presentada pel govern. El grup proposant accepta l’esmena del govern i seguidament ES
PRODUEIX DEBAT.
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per unanimitat.
21. Precs i preguntes.
Pregunta que formula la Sra. Garcia del GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS DE
REUS (CS) sobre los fondos Next Generation EU.
"El 21 de julio de 2020 los miembros del Consejo Europeo alcanzaron un acuerdo para
la recuperación de los países europeos en el que establecían una hoja de ruta hacia el
final de la crisis sanitaria, económica y social generada por la COVID-19. Estos fondos
quedaron recogidos en el documento Next Generation EU y son una oportunidad para
que la ciudad de Reus pueda implementar proyectos basados en la resiliencia, el
medio ambiente y la digitalización.
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Recientemente han finalizado los primeros plazos para la entrega de proyectos
mediante manifestaciones de interés por parte del Ministerio de Transportes, Movilidad
y Agenda Urbana, para la participación de las Comunidades Autónomas y las
entidades locales en aquellas políticas más vinculadas a sus competencias. Estos
proyectos debían facilitar la definición y concreción de las líneas de actuación en el
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) para reactivar la
economía frente a la pandemia provocada por el COVID-19.
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Nuestro Grupo Municipal sí es conocedor de que el alcalde de Reus junto a los alcaldes
de Madrid, Cádiz. Gerona, Lérida, Santa Cruz de Tenerife, Pamplona, Torrelavega,
Zaragoza y Valencia mantienen reuniones para exigir al gobierno estatal un mejor
reparto de la ayuda comunitaria. Sin embargo, hasta el momento, pese a que el 30 de
abril finalizaba el plazo dado a los Estados para entregar sus propuestas, el
Ayuntamiento de Reus no ha presentado al público los proyectos concretos que se van
a presentar ni la cuantía, algo que sí ha sucedido con ayuntamientos como el de
Málaga, Sevilla, Ciudad Real o Zaragoza.
Por todo ello, el Grupo Municipal de Ciudadanos de Reus formula las siguientes
PREGUNTAS
Primero. ¿El Ayuntamiento de Reus ha presentado algún proyecto para ser beneficiario
de los fondos Next Generation EU?
Segundo. En el caso de haber presentado algún proyecto/s de qué proyecto/s se trata
y cuál es la cuantía solicitada.»
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Per part de la vicealcaldessa ES DONA RESPOSTA a la pregunta.
Pregunta que formula la Sra. Pàmies del GRUP MUNICIPAL
CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP) relativa al Mercat del Carrilet.

DE

LA

"Des del mes de gener de 2021, el govern de Reus va anunciar una pròrroga en els
contractes de les paradistes del Mercat del Carrilet fins al 2024. Aquest ajornament del
tancament, que aquest govern pretenia dur terme el juny de 2021, va acompanyat
d'altres compromisos que no s'estan concretant ni programant. Les paradistes del
Carrilet paguen les mateixes quotes que les del Mercat Central i no reben el mateix
tracte.
Per aquests motius, la CUP formules les següents preguntes al ple de l’Ajuntament de
Reus:
1- Per què no s’anuncien les parades buides d'aquest Mercat del Carrilet per obrir-les a
altres paradistes o per ampliació als paradistes actuals?
2- Quan iniciaran les reformes al Mercat del Carrilet per fer-lo més acollidor:
arranjaments varis, pintura, enrajolat,...?
3- Per què no es publicita amb la mateixa freqüència a xarxes socials, el Mercat del
Carrilet i el Mercat Central?"
Per part del Sr. Prats ES DONA RESPOSTA a la pregunta.
Pregunta

que

formula

la

Sra.

Llorens

del

GRUP

MUNICIPAL

DE

LA
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CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP) en relació amb l’adjudicació dels
Fons Feder en matèria de recollida selectiva a l’Ajuntament de Reus.
"Tot just fa un any, l'Ajuntament de Reus, de la mà del regidor Dani Rubio, va
presentar, a través del Programa operatiu europeu FEDER de Catalunya 2014-2020 el
"Projecte pilot per a la implementació d'un sistema de gestió de residus integral, basat
en tecnologies innovadores en el municipi de Reus". El projecte que va presentar el
regidor tenia un pressupost de 2.282.075,46 euros; i l'Ajuntament en demanava el
cofinançament a Europa del 50%.
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El projecte preveia l'adopció d'un sistema d'identificació d'usuaris dels contenidors i la
possible instal·lació d'illes de contenidors emergents en el nucli antic de la ciutat. Els
dos sistemes estaven previstos en el plec de clàusules de la licitació del nou contracte
de recollida de residus i neteja viària; i es consideraven prioritaris en la gestió del
servei, donats els bons resultats en matèria de recollida selectiva en aquelles ciutats
on s'han implantat.
El sistema d'identificació d'usuaris dels contenidors permet a l'administració fer un
control individualitzat de l'ús que la ciutadania fa dels contenidors de rebuig i
d'orgànica; alhora que permet establir mecanismes de bonificació o penalització.
La resolució de les sol·licituds hauria d'haver arribat durant els últims mesos de l'any
2020 i, si hagués estat aprovada, l'Ajuntament disposaria de dos anys per realitzar la
inversió.
Per tot això, la Candidatura d'Unitat Popular de Reus, realitza les següents preguntes:
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1. Ha arribat la resolució de la sol·licitud realitzada per part de la Regidoria de
Medi Ambient de l'Ajuntament de Reus?
2. Si és que sí, quan es podrà iniciar l'execució del projecte?
3. Si és que no:
• Quines són les raons per les quals no s'ha resolt a favor de l'Ajuntament de
Reus?
• Es podrà executar el pressupost total del projecte per part de l'Ajuntament de
Reus? En altres paraules, podrà l'Ajuntament de Reus assumir la totalitat del
projecte sense el 50% de finançament dels Fons Europeus?»
Per part del Sr. Rubio ES DONA RESPOSTA a la pregunta.
Prec que formula el Sr. Fort del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS
SOCIALISTES DE CATALUNYA – CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP) per
adaptar les zones d’higiene i d’esbarjo per a gossos a les necessitats reals
de la ciutat.
«A Reus hi ha més d’11.000 gossos censats. Els seus propietaris es queixen de l’estat
en què es troben bona part de les instal·lacions d’higiene i d’esbarjo per a aquests
animals i reclamen millores a les instal·lacions. Alhora, també reivindiquen una
ampliació de les zones existents, per tal d’adaptar-les a les necessitats actuals, tenint
en compte la nombrosa població de gossos.
Hi ha moltes zones de la ciutat sense cap mena de prestació i/o espai per animals.
Potenciar i incrementar aquests espais per a gossos, a més de millorar la seva higiene
i el seu benestar, evita que s'embrutin els carrers.
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És per tot l’exposat, que el Grup Municipal Socialista proposa al Ple de l’Ajuntament
l’adopció del següent PREC:
- Que l’Ajuntament de Reus acceleri els treballs per a l’habilitació d’una zona d'esbarjo
per a gossos al barri de Mas Abelló.
- Que també acceleri la reobertura de l’espai d’esbarjo del Barri Gaudi, tancat per les
obres de condicionament del passeig de la Boca de la Mina.
- Que realitzi millores a l’espai d'esbarjo de Mas Iglesias i estudiï un canvi d’ubicació,
tal i com proposa l’Associació de Veïns El Roserar.
- Que garanteixi que la construcció del nou centre cívic a la plaça del Doctor Tricaz, al
Velòdrom, no suposi deixar els barris de Misericòrdia, Pastoreta, Monestirs, Mare
Molas, Sardana, etc... sense cap mena d'espai d'aquestes característiques.
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- Que totes les zones urbanes habilitades per l'esbarjo de gossos i els pipicans tinguin
com a mínim una font i un element d’arbrat.
- Que cap d'aquestes zones habilitades estiguin limitades horàriament.
-Que s’estudiï incrementar els espais d’higiene a la ciutat per tal que no distin més de
deu minuts a peu entre ells.»
Per part del Sr. Montseny 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) per a
una intervenció que permeti dignificar el roserar de Mas Iglesias.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
21/06/2021

«La regidoria de Promoció de Ciutat ha impulsat el projecte “Roses de Reus", una
iniciativa pensada com a festa d’homenatge a la rosa, l’emblema de la nostra ciutat.
L’acció s’ha volgut fer coincidir amb el Concurs Exposició Nacional de Roses que
organitza el Centre de Lectura per obrir la mostra a la ciutat, omplint de roses carrers,
edificis emblemàtics i aparadors comercials.
La iniciativa contraresta i posa més en evidència que mai l’estat d’abandonament en
què es troba el roserar de Mas Iglesias, una situació vergonyosa, que ha aixecat les
crítiques del veïnat de la zona. I més, tenint en compte que Reus forma part de la
xarxa catalana de Viles Florides que reconeix els municipis que tenen una especial
singularitat pel que fa a la qualitat i riquesa de la seva vegetació i presència floral.
Aquest espai del Mas Iglesias és un dels pocs roserars públics existents a Catalunya,
amb 9.900 metres quadrats i més de 3.000 rosers.
Atès el malestar dels veïns i veïnes per l’estat deplorable en què es troba el roserar i
en la línia de l’impuls que l’Ajuntament ha volgut donar a la rosa com a símbol de la
ciutat, formulem el següent PREC:
-Que l’Ajuntament de Reus realitzi una actuació profunda i urgent al roserar de Mas
Iglesias per dignificar aquest espai singular i emblemàtic de la ciutat.»
Per part del Sr. Montseny 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’aigua usada per a la neteja de carrers i reg de zones verdes de la
ciutat.
«Fa unes setmanes, aquest grup municipal va registrar una instància demanant
informació sobre quina aigua s'utilitza per a la neteja de carrers i reg de zones verdes
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de la ciutat. Si es fa ús de l'aigua de la depuradora o, en cas que no sigui així, d'on
prové l'aigua utilitzada per a la neteja de carrers i reg de les zones verdes de la ciutat.
La resposta va ser que la neteja dels carrers es fa amb aigua no potable provinent
d’una xarxa de pous de la zona d’AgroReus que alimenta al parc de la neteja publica
on carreguen els camions i també de dos punts habilitats al passeig Mata (Pou Caritat)
i
Tecnoparc
(Mina
del
Gilet).
Pel que fa a les zones de reg, hi ha dues àrees que es reguem amb aigua no potable,
que són Mas Iglesias i plaça canal i Tecnoparc, quan hi ha aigua en el primer cas del
pou, i en el segon de la mina. I que quan no n’hi ha, s’alimenta de la xarxa.
Davant d’aquesta resposta, el Grup Municipal del PSC formula el següent PREC:
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- Que es faci una planificació per a la reutilització de l’aigua perquè tota l’aigua
utilitzada en reg i neteja sigui de segon ús.
-Que es faci una revisió de tota la xarxa de reg per tal d’ajustar-la a les
necessitats dels parterres de la ciutat, a fi de no malgastar aigua
innecessàriament.»
Per part del Sr. Montseny ES DONA RESPOSTA al prec.
Pregunta que formula la Sra. García del GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS DE
REUS (CS) relativa a la destrucció de nius.
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"Que este Grupo Municipal tuvo conocimiento de que los días 11 y 12 de mayo de
2021 en el parque Mas Iglesias los vecinos de las inmediaciones vieron cómo unos
operarios estaban quitando nidos de los árboles, haciéndonos llegar vídeos y fotos. En
los nidos retirados había nidos con crías de cotorras, y nidos con crías de aves
protegidas como vencejos, gorriones, jilgueros y tórtolas (los árboles tenían tanto
nidos de cotorras como de aves protegidas, pues anidan y conviven armónicamente
en los mismos árboles, especialmente junto a los gorriones que tienen sus nidos en
ramas más bajas que las cotorras). Los operarios cortaban las ramas sin revisar qué
aves tenían el nido en los árboles, y además tampoco retiraban previamente los nidos
que tenían polluelos y al cortar las ramas los nidos caían desde una considerable
altura causando en algunos casos la muerte de los polluelos y en todos ellos la
destrucción de los nidos que eran retirados en un camioncillo. Los operarios que
cortaban las ramas con los nidos de polluelos fueron advertidos por los vecinos de que
estaban destruyendo nidos de aves protegidas y que además estaban en época de
cría y la respuesta fue que los iban a volver a colocar en el nido; respuesta que no era
cierta porque el nido ya estaba destruido y muchas crías por el impacto de la caída
yacían muertas en el suelo y lo que hacían los operarios era introducir en cubos a los
polluelos dentro de una camioneta en unas pésimas condiciones. Algunos polluelos ni
siquiera fueron recogidos y a lo largo del día los vecinos que paseaban con sus perros
se encontraban con los polluelos en el suelo. Los operarios no eran de las Brigadas
Municipales sino que parece ser que de una empresa externa contratada por el
Ayuntamiento de Reus. La destrucción de nidos de especies protegidas supone la
comisión de un delito del artículo 334 del Código Penal que prevé una pena de seis a
dos años de prisión.
Que en fecha 13 de mayo este Grupo Municipal presentó instancia requiriendo al
Ayuntamiento para que paralizara la retirada de nidos al ser época de nidificación, y al
mismo tiempo solicitábamos que nos informaran si había autorización puntual de
retirada de nidos y de ser así sobre qué especies se había autorizado, al tiempo que
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interesábamos que en época de nidificación no debía concederse autorizaciones de
retirada de nidos. Al no obtener respuesta sobre un asunto tan grave volvimos a
insistir esta vez con preguntas ante la Comisión de Urbanismo del pasado lunes 17 de
mayo, donde se nos dijo que sí existía permiso para retirar nidos de cotorras y que nos
informarían con más detalle más adelante, sin embargo, no hemos obtenido respuesta
aún y consideramos que se trata de un asunto extremadamente grave como para
dilatarlo en el tiempo.
Por todo ello, el Grupo Municipal de Ciudadanos de Reus formula las siguientes
PREGUNTAS
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Primero. ¿Qué empresa es la que retiró los nidos de las aves?
Segundo. ¿Cuántos nidos fueron destruidos?
Tercero. ¿Cuántos polluelos se llevaron en la furgoneta?
Cuarto. ¿De qué especie eran los polluelos que se llevaron en la furgoneta?
Quinto. ¿A dónde se llevaron a los polluelos que trasladaron con la furgoneta?
Sexto. ¿Qué hicieron con los polluelos que iban en la furgoneta?»
Per part del Sr. Rubio ES DONA RESPOSTA a la pregunta.
Prec que formula la Sra. García del GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS DE REUS
(CS) relatiu a la destrucció de nius.
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"Que este Grupo Municipal tuvo conocimiento de que los días 11 y 12 de mayo de
2021 en el parque Mas Iglesias los vecinos de las inmediaciones vieron cómo unos
operarios estaban quitando nidos de los árboles, haciéndonos llegar vídeos y fotos. En
los nidos retirados había nidos con crías de cotorras, y nidos con crías de aves
protegidas como vencejos, gorriones, jilgueros y tórtolas (los árboles tenían tanto
nidos de cotorras como de aves protegidas, pues anidan y conviven armónicamente
en los mismos árboles, especialmente junto a los gorriones que tienen sus nidos en
ramas más bajas que las cotorras). Los operarios cortaban las ramas sin revisar qué
aves tenían el nido en los árboles, y además tampoco retiraban previamente los nidos
que tenían polluelos y al cortar las ramas los nidos caían desde una considerable
altura causando en algunos casos la muerte de los polluelos y en todos ellos la
destrucción de los nidos que eran retirados en un camioncillo. Los operarios que
cortaban las ramas con los nidos de polluelos fueron advertidos por los vecinos de que
estaban destruyendo nidos de aves protegidas y que además estaban en época de
cría y la respuesta fue que los iban a volver a colocar en el nido; respuesta que no era
cierta porque el nido ya estaba destruido y muchas crías por el impacto de la caída
yacían muertas en el suelo y lo que hacían los operarios era introducir en cubos a los
polluelos dentro de una camioneta en unas pésimas condiciones. Algunos polluelos ni
siquiera fueron recogidos y a lo largo del día los vecinos que paseaban con sus perros
se encontraban con los polluelos en el suelo. Los operarios no eran de las Brigadas
Municipales sino que parece ser que de una empresa externa contratada por el
Ayuntamiento de Reus. La destrucción de nidos de especies protegidas supone la
comisión de un delito del artículo 334 del Código Penal que prevé una pena de seis a
dos años de prisión.
Que en fecha 13 de mayo este grupo municipal presentó instancia requiriendo al
Ayuntamiento para que paralizara la retirada de nidos al ser época de nidificación, y al
mismo tiempo solicitábamos que nos informaran si había autorización puntual de
retirada de nidos y de ser así sobre qué especies se había autorizado, al tiempo que
interesábamos que en época de nidificación no debía concederse autorizaciones de
retirada de nidos.
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Por todo ello, el Grupo Municipal de Ciudadanos de Reus formula el siguiente
RUEGO
Único. Que en el caso de conceder permisos para la destrucción de nidos de cotorras o de
cualquier otra especie los permisos sólo se concedan en épocas de no nidificación,
paralizándose cualquier actuación en el momento en que haya huevos en los nidos o
polluelos.»
Per part del Sr. Rubio ES DONA RESPOSTA al prec.
Abans d’acabar el Ple, l’alcalde fa una INTERVENCIÓ per anunciar que s'ha investit nou
president de la Generalitat el Molt Honorable Sr. Pere Aragonès i Garcia a qui desitja
molts èxits i encerts i a qui felicita pel seu nomenament.
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I, sense més assumptes a tractar s'aixeca la sessió de la qual, com a secretari general,
estenc aquesta acta, amb el vistiplau del Molt Il·lustre Sr. Alcalde.
L’alcalde

El secretari general
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