ESBORRANY ACTA DEL PLE MUNICIPAL
Núm: 7/2021
Caràcter: Ordinària
Data: 18/06/2021
Horari: 10:26 h - 17:37 h
Lloc: Telemàtica
Hi assisteixen:
Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
20/07/2021

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
Maria Teresa Pallarès Piqué
Mònica Pàmies Flores
Maria del Carmen Pozuelo Blanco
Carles Prats Alonso
Daniel Recasens Salvador
Daniel Rubio Angosto
Òscar Subirats Torrebadell
Tania Agudo Cabana
Dolors del Mar Vázquez Pérez
Montserrat Vilella Cuadrada
Assisteixen també:
Jaume Renyer Alimbau, secretari general
Baldomero Rovira López, interventor general
Josep Maria Sabaté Vidal, vicesecretari
ORDRE DEL DIA
1. Ratificació de la concurrència de circumstancies i necessitat de celebrar de forma
telemàtica aquesta sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Reus.
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2. Presa de possessió de la Sra. Tania Agudo Cabana com a regidora de l’Ajuntament
de Reus.
3. Aprovació de l’acta del Ple de la sessió del 21 de maig de 2021.
4. Informació de l’Alcaldia.
MOCIONS DE L'ALCALDIA
5. Alcaldia. Donar compte de l’adscripció de la regidora Sra. Tania Agudo Cabana al
grup municipal del PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA – CANDIDATURA DE
PROGRÉS – (PSC-CP).
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6. Alcaldia. Donar compte d’una resolució de l’Alcaldia en matèria d’organització
municipal.
7. Alcaldia. Nomenament de membres i representants en distints òrgans i
organismes municipals.
HONORS I DISTINCIONS
8. Concessió de la Menció Honorífica Municipal al Centro Latinoamericano de Reus.
9. Concessió de la Medalla de la Ciutat a l’Associació de Concerts de Reus.
BENESTAR SOCIAL I CIUTADANIA
10. Salut i Ciutadania. Aprovació de la segona Addenda al conveni entre la
Generalitat de Catalunya, el Servei Català de la Salut i l'Ajuntament per a la
racionalització de l'activitat assistencial del sistema públic de salut formalitzat el dia
30 de desembre de 2019.
SERVEIS D'HISENDA I SERVEIS GENERALS
11. Assessoria Jurídica. Aprovació definitiva de la carta de serveis del «Servei
d’Escoles Bressol Municipals».
12. Assessoria Jurídica. Aprovació inicial de la nova carta de serveis dels serveis de
protecció a la salut de l’Ajuntament de Reus.
13. Gestió econòmica i pressupostària. Expedient de modificació de crèdits del
pressupost de 2021.
SERVEIS DE TERRITORI I URBANISME
14. Medi Ambient. Aprovació definitiva del Pla Local de Prevenció de Residus de
Reus 2021-2026.
15. Medi Ambient. Aprovació inicial de la nova Ordenança reguladora del soroll i les
vibracions al municipi de Reus.
PROPOSTES DELS GRUPS MUNICIPALS
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16. Proposta de declaració del GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS DE REUS (CS)
referent al rebuig a l'indult als polítics condemnats per sedició i malversació de fons
públics pels fets ocorreguts a Catalunya derivats del procés separatista.
17. Proposta de declaració del GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS DE REUS (CS)
contra els nous peatges a les autovies i en les autopistes de l'Estat després de la seva
liberalització.
MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
18. Moció del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA
– CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP) referent a l’adhesió al Programa Viopet
per recollir i acollir als animals de les víctimes de violència masclista.
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19. Moció del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA
– CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP) per potenciar el servei d’atenció
emocional per al col·lectiu jove de la ciutat.
20. Moció del GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR
(CUP) per fomentar la participació ciutadana en el disseny i protecció dels espais del
nostre terme municipal segons criteris d'arrelament o significació.
21. Moció del GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR
(CUP) referent a consensuar un nou model de seguretat a Reus.
22. Precs i preguntes.
Assumptes sobrevinguts, si s'escau.
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
Les intervencions orals realitzades en aquesta sessió per l’alcalde, regidors
i, en el seu cas, el secretari i l’interventor als diferents punts de l’ordre del
dia assenyalats a l’acta amb "ES PRODUEIX DEBAT" o "INTERVENCIÓ
DE........" o " ES DONA RESPOSTA" estan contingudes en suport digital àudio
autenticat, amb la incorporació de la signatura d’aquesta Secretaria
General. Una vegada aprovat l’esborrany de l’acta d’aquesta sessió, les
esmentades intervencions orals quedaran incorporades automàticament a
l’acta, formant part, d’una manera intrínseca i indissoluble, de l’esmentat
document administratiu, d'acord amb els articles 26, 36, 70.2, 71 i 80.2 de la
Llei 39/2015 d'1 d'octubre sobre procediment administratiu comú de les
administracions públiques, articles 17 i 18 de la Llei 40/2015 d'1 d'octubre
de règim jurídic del sector públic, i l'article 118 del Reglament Orgànic
Municipal
Oberta la sessió per la presidència, es comproven per part de la Secretaria General els
requisits tècnics legals per a la vàlida constitució telemàtica del Ple i es passen a
tractar els temes següents:
1. Ratificació de la concurrència de circumstancies i necessitat de celebrar
de forma telemàtica aquesta sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de
Reus.
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L’alcalde exposa els motius que justifiquen, en el marc de l’actual crisi sanitària, la
necessitat de dur a terme de forma telemàtica aquesta sessió del Ple.
L’alcalde dona la paraula a la Sra. Llorens, al Sr. Meléndez i la Sra García que fan 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 22 vots a favor: ((JxR): Sres./Srs. Pellicer,
Vilella,
Caelles, Cuerba, Caballero, Monseny, Pallarès; (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. Presa de possessió de la Sra. Tania Agudo Cabana com a regidora de
l’Ajuntament de Reus.
L’alcalde fa una INTERVENCIÓ per per exposar aquest punt de l’ordre del dia:
"Vist que el Ple d'aquest Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el dia 21 de maig
de 2021 va adoptar acord de presa de coneixement de la renúncia al càrrec de
regidora de la Sra. Sandra Guaita Esteruelas a la llista electoral PARTIT DELS
SOCIALISTES DE CATALUNYA- CANDIDATURA DE PROGRÉS -PSC-CP.
Atès que l'Ajuntament va remetre certificació d'aquest acord a la Junta Electoral
Central juntament amb la còpia de l'escrit de renúncia i indicació de la persona a la
qual correspon cobrir la vacant.
Vist que per la Junta Electoral Central ha estat remesa la credencial de la Sra. Tània
Agudo Cabana del
PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA–CANDIDATURA DE
PROGRÉS – PSC-CP, i que aquesta ha presentat les preceptives declaracions de béns i
interessos, així com de causes de possible incompatibilitat i sobre qualsevol activitat
que li proporcioni o pugui proporcionar ingressos econòmics.
Per tot l’exposat, de conformitat amb el que es disposa en l'article 9.4 RD 2586/1986,
de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i
Règim Jurídic de les Entitats Locals, i l’article 108 de la Llei Orgànica del Règim
Electoral General, l’Alcalde President demana a la Sra. Tània Agudo Cabana, que
contesti a la fórmula legal de jurament o promesa.
"Jureu o prometeu pel vostre honor i consciència de complir fidelment les obligacions
del càrrec de regidora amb lleialtat al Rei, i de guardar i fer guardar la Constitució com
a norma fonamental de l’Estat, així com l’Estatut de Catalunya?"»
La Sra. Tània Agudo Cabana fa una INTERVENCIÓ i contesta «Sí, prometo»
El Sr. Pellicer dona l'enhorabona a la Sra. Tània Agudo Cabana que en aquest acte pren
possessió del càrrec i s'incorpora al seu lloc com a regidora.
L’alcalde dona la paraula als portaveus dels grups municipals que fan una
INTERVENCIÓ per felicitar a la regidora i encoratjar-la amb la seva tasca. La Sra. Agudo
fa una INTERVENCIÓ, i també l’alcalde per tancar aquest punt de l’ordre del dia.
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3. Aprovació de l’acta del Ple de la sessió del 21 de maig 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 21 de maig de 2021, s’aprova per assentiment.
4. Informació de l’Alcaldia.
El Sr. Pellicer anuncia un Minut silenci, a proposta del grup municipal PSC a la Junta de
Portaveus, com a rebuig contra la violència de gènere vicària i per vulnerabilitat que
s’han repetit en el darrer mes:
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-

una dona de 60 anys a Sagunt (València)
una dona de 28 anys i el fill de 7 anys a La Pobla (Mallorca)
una dona de 50 anys a Corbera de Llobregat (Barcelona)
una dona de 48 anys a Pola de Laviana (Astúries)
una dona de 35 anys a Saragossa
una dona de 41 anys a Alovera (Guadalajara)
una dona de 48 anys a Porqueres (Girona)
una dona de 59 anys a Pozuelo de Alarcón (Madrid)
una dona de 17 anys a Martín de la Jara (Sevilla)
un home de 58 anys a Barcelona
una nena de 4 anys a Sant Boi de Llobregat
les nenes d’1 i 6 anys de Tenerife

Seguidament 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 al més aviat possible.
Expressa l'agraïment i reconeixement a tots els professionals de la Salut que estan
desenvolupant la seva feina a tot el país i a la nostra ciutat i també a les persones que
estan desenvolupant serveis essencials o serveis per a la comunitat durant aquest
període de pandèmia, a causa de la COVID-19, tan complicat.
Dona 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, exposa que ens trobem amb un risc de
rebrot de 87, dada d’avui, i fa una crida a que els reusencs i les reusenques facin cas a
la normativa i recomanacions de les autoritats sanitàries.
Dit aixó, l'alcalde felicita les regidores Sra. Teresa Pallarès per seu nomenament com a
Delegada del Govern de la Generalitat a Tarragona i a la Sra. Montserrat Vilella com a
Directora General d’Autonomia Personal i Discapacitat de la Generalitat, a les quals
dessitja molts èxits i encerts.
Els Sr. Pellicer informa també que el 18 de gener de 2021 es va interposar recurs
especial davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, per part de
l’empresa FCC MEDIO AMBIENTE, SA (FCCMA), contra l’Acord de Ple de data 21 de
desembre de 2020, pel qual es va adjudicar a la UTE VALORIZA SERVICIOS
MEDIOAMBIENTALES-ROMERO POLO el Lot 1 (serveis de neteja de l’espai públic i
serveis de recollida de residus), de la licitació del servei de neteja de l'espai públic i
recollida de residus municipals, de gestió i manteniment de les deixalleries i de gestió,
manteniment i explotació de la planta de voluminosos de la ciutat de Reus i que el
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passat 9 de juny, el Tribunal Català de Contractes va desestimar el recurs i per tant,
s'aixeca la suspensió del procediment de contractació que serà implementat en les
properes setmanes.
A continuació el Sr. Pellicer informa respecte algunes de les activitats en les quals ha
participat l'Alcaldia des del passat Ple Municipal i que són les següents:
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•

Jornada portes obertes nou espai social AV Barri Gaudí.

•

Visita al centre de vacunació Centre de la Imatge Mas Iglesias de Reus (CIMIR).

•

Reunió Pimec Joves Empresaris a l'Alcaldia.

•

Recepció al Sr. Xavier Martínez, de Vermuts Miró, guanyador de 3 certàmens
internacionals durant el 2021 a l'Alcaldia.

•

Vot de Poble al Santuari Misericòrdia.

•

Retolació del pictograma Centre Educatiu Especial Font del Lleó, senyalització
passos de vianants amb suport visual per a persones amb dificultat funcional o
cognitiva.

•

Estrena del documental "Maternitats" al Orfeó Reusenc, amb motiu del Dia
Internacional
per a la salut de les dones.

•

Rebuda als esportistes de la Caminada Reus-Prades-Reus a les Piscines Municipals.

•

Acte de reconeixement als docents jubilats (2019-2020) i (2020-2021), al Teatre
Bartrina

•

Presentació del Fòrum ciutadà del Reus Horitzó 32 al Tecnoparc.

•

Acte d'homenatge al Sr. Josep Juncosa, històric jugador i entrenador del Club de
Futbol
Reus Deportiu, a l'Estadi Municipal.

•

Inauguració de la Fira Km 0 de vehicles a FiraReus.

•

Taula sobre el futur de l'aeroport del Prat, al Palau de la Generalitat.

•

Retorn de la sessió del Consell dels Infants curs 2019-2020, de forma telemàtica.

•

Visita a l'empresa BASF.

•

Reconeixement de Reus com a Ciutat Amiga de la Infància, que atorga UNICEF
Espanya.
El fet de formar part de la xarxa de Ciutats Amigues de la infància implica
compartir una
mateixa visió: que cada nen, nena i adolescent pugui
desenvolupar-se plenament a la seva ciutat i comunitat, perquè el progrés de la
infància és el progrés de tothom.

Aquest document ha estat signat electrònicament amb data 20/7/2021
L'autenticitat d'aquest document es pot comprovar a https://serveis.reus.cat/cve mitjançant el CVE: 2021E95803D9BCDECA3D6015CCC3733BAA0F6D39392C0720093928

•

Cloenda de l'Acte Any Peret Ganxet a la Biblioteca X. Amorós.

•
a

Felicitació al Club Tennis Taula Ganxets de Reus que ha guanyat la Copa de la Reina
Antequera (3-0).

•

Presentació de la nova programació de tardor del Teatre Fortuny.

•

Presentació del document final de l’Estratègia de Desenvolupament Socioecòmic i
d’Ocupació de Reus, un projecte liderat des de la regidoria d’Empresa i Ocupació a
FiraReus.
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L’alcalde informa, a continuació, que la Junta de Portaveus en reunió de 16 de juny ha
donat suport a les següents Propostes de declaració que es reprodueixen
seguidament:
a) PROPOSTA DE DECLARACIÓ DELS GRUP/S MUNICIPALS ERC- JXR- ARA - PSC - CUP –
CS REFERENT A PEL RECONEIXEMENT DE LA DISCAPACITAT SOCIAL.
"L’Associació Asperger-TEA del Camp de Tarragona (ASPERCAMP) és una entitat sense
ànim de lucre creada fa més d’una dècada que treballa per garantir drets i
l’acompanyament necessari a les persones amb Síndrome d’Asperger (TEA) i les seves
famílies.
La Síndrome d’Asperger és un trastorn neurobiològic inclòs dins de l’Espectre de
l’Autisme (TEA) amb nivell de suport 1 ó 2 el que es pot interpretar com a lleu o
moderat vers l’autisme clàssic o de Kanner. L’Asperger comporta una alteració en el
processament dels estímuls ambientals i socials i les persones afectades tenen un
aspecte e intel·ligència normal i, de vegades, superior a la mitjana.
El seu cervell funciona d’una manera particular i freqüentment presenten habilitats
especials en àrees restringides. Aquest trastorn, que persisteix durant tota la vida de
la persona, i s’estima que afecta entre 1-1,5% de la població, es manifesta de diferent
manera en cada individu però tots tenen en comú les dificultats en la comunicació i les
relacions socials, l’alteració dels patrons de comunicació no verbal, interessos
restringits, inflexibilitat de pensament i de comportament, entre d’altres.
Les persones amb Síndrome d’Asperger (TEA) sovint pateixen el no reconeixement de
discapacitat per que han après estratègies que fa invisibles les seves dificultats
existents en el moment de la valoració o bé se’ls acostuma a encabir erròniament dins
d’una discapacitat intel·lectual o psíquica malgrat no tenir dèficit cognitiu ni malaltia
mental. La seva manera de percebre els estímuls és diferent a la resta i això ho
tradueix en una discapacitat social o psicosocial.
Des de la nostra entitat som conscients de la complexitat de debat entorn el concepte
però és una realitat que el nostre col·lectiu pateix la manca de reconeixement legal de
discapacitat social i això implica el desconeixement a tots els nivells de la societat i la
conseqüent discriminació d’un col·lectiu amb característiques diferents que es
converteixen amb dificultats invisibles en totes les etapes vitals de la seva vida. Als
centres docents sovint els professionals no tenen coneixement ni eines per a que rebin
un tracte adequat, a sanitat hi ha una manca de professionals importants que
desconeixen el diagnòstic i en l’edat adulta més del 90% està en situació d’atur.
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Entre altres, ens trobem sense poder accedir a l’ocupació pública, ja que les
administracions contemplem les discapacitats intel·lectuals o psíquiques, o un altre
exemple també seria que sovint no rebin un mínim de 33% de valoració de grau de
discapacitat per presentar unes dificultats aparentment imperceptibles però greus a la
vegada.
Per tot l’exposat demanem generar consens per donar suport al reconeixement de la
discapacitat social generada per la necessitat urgent d’incloure activament al nostre
col·lectiu en societat amb els drets i reconeixements que els hi permeti viure en
igualtat i sense discriminació.
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Primer.- Manifestar el suport de l’Ajuntament de Reus a la iniciativa de l’Associació
Asperger del Camp de Tarragona per al reconeixement institucional de la discapacitat
social i això els doni força per a poder sol·licitar el seu reconeixement jurídic.
Segon.- Fer arribar aquest acord a l’Associació Asperger-TEA del Camp de Tarragona, la
Federació Espectre Autista Asperger Catalunya (FEAAC), al Parlament de Catalunya, a
la Consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, a la Conselleria de Salud, a la
Conselleria d’Ensenyament, i a Secretaria del Ministerio de Sanidad, Consumo y
Bienestar Social del Gobierno Espanyol."
L’alcalde informa que els portaveus han donat suport a aquesta proposta de
declaració per unanimitat, i amb el suport també del regidor no adscrit Sr. Meléndez.
b) MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC REFERENT A QUE LES ENTITATS BANCÀRIES
RETIRIN LES QUOTES DE MANTENIMENT ABUSIVES A LES PERSONES VULNERABLES.
«Posem de manifest que durant el 2008 la banca espanyola fou rescatada amb 65.000
milions d’euros. D’aquests, 42.000 milions d’euros van ser aportats per l’Estat i 23.000
milions d’euros del Fons de Garantia de Dipòsit, és a dir, amb l’aportació dels impostos
de la ciutadania van ser entregats als bancs 42.000 milions, que al final estan sent a
fons perdut.
Els bancs per agrair-nos tant generosa aportació de la ciutadania, fixen quotes
abusives (uns 240 euros any) que denominen "prestació de serveis’, a totes aquelles
persones que tinguin ingressos mensuals inferior a 600€ (pensionistes,
assalariats/des, desocupats/des, subsidis, etc), és a dir a les persones més
desfavorides i que a l’estar totes i tots obligats a percebre els seus ingressos per
transferències bancàries, el banc tenen tot el control, per desenvolupar aquestes
pràctiques poc ètiques i denunciables en un moment de crisi sanitària i social com
l’actual que perjudica als i les més desfavorides atesa la insuficiència d’ingressos que
perceben.
Cada vegada es mes difícil, especialment per les persones grans, ser ateses
personalment, ingressar o treure diners amb efectiu, ho limiten a unes quantes
oficines i 2 hores al matí o als caixers automàtica, que per moltes persones difícils de
gestionar.
En algunes entitats, al ser ateses personalment, demanat cita prèvia “al nostre
gestor”, sens fan ofertes de televisors, ordinadors, neveres, aparells de seguretat,
assegurances mediques i de tota mena, que entenem competeix amb el comerç local.
Amb tota aquesta restricció de serveis d’atenció i malgrat els grans beneficis anuals
que reconeixen, intenten acomiadar a milers de treballadors i tancar mes oficines.
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ACORD:

a) Rebutjar públicament aquestes actuacions tan injustes de les entitats bancaries,
i demanar que retirin aquestes quotes abusives i siguin més empàtics amb la
ciutadania i sobretot amb les persones més vulnerables atès que ja hem aportat
suficients diners als banc amb els nostres impostos.

b) Manifestar aquest rebuig explícitament a les entitats bancaries amb les que
treballa aquest ajuntament i demanar la retirada de les quotes de manteniment
abusives a les persones vulnerables.

c) Elevar aquesta petició al Parlament de Catalunya i al Ministerio de Consumo del
Signat electrònicament
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20/07/2021

Govern d’Espanya perquè actuïn amb les normatives pertinents per acabar amb
aquestes practiques tan injustes i abusives, que perjudiquen a una immensa
majoria de la ciutadania.»

L’alcalde informa que els portaveus han donat suport a aquesta proposta de
declaració, per unanimitat, i amb el suport també del regidor no adscrit Sr. Meléndez.
MOCIONS DE L'ALCALDIA
5. Donar compte de l'adscripció de la regidora Sra. Tania Agudo Cabana al
GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA
CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP).
"Atès que en sessió duta a terme el dia 28 de juny de 2019 es va donar compte al Ple
de la Corporació de la constitució, entre d'altres, del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT
DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA – CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP) i dels seus
integrants.
Atès que en sessió duta a terme el dia 21 de maig de 2021 el Ple de la Corporació va
donar-se per assabentat de la renúncia al càrrec de regidora d’aquest Ajuntament de
la Sra. Sandra Guaita Esteruelas, regidora electe de la llista electoral PARTIT DELS
SOCIALISTES DE CATALUNYA – CANDIDATURA DE PROGRÉS – PSC-CP i va quedar
vacant un lloc de regidor pertanyent a l’esmentada llista electoral.
Atès que es previst que en la propera sessió del Ple municipal la Sra. Tania Agudo
Cabana prengui possessió com a regidora de l’Ajuntament de Reus per la llista de
candidats presentada pel PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA – CANDIDATURA
DE PROGRÉS – PSC-CP, havent manifestat la seva voluntat de ser adscrit al GRUP
MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA – CANDIDATURA DE
PROGRÉS
–
(PSC-CP).
Vist el que preveuen els articles 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local i l’article 79 del Reglament orgànic municipal.
Per tot l’exposat,
Primer: Es dóna compte de l'adscripció de la regidora Sra. Tania Agudo Cabana al
GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA – CANDIDATURA DE
PROGRÉS – (PSC-CP)."
L’alcalde fa una INTERVENCIÓ per exposar aquest punt de l’ordre del dia.
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Els membres del Ple es donen per assabentats.
6. Alcaldia. Donar compte
d’organització municipal.

d’una

resolució

de

l’Alcaldia

en

matèria

"Vist el que disposa l'article 53 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 relació a les
competències i facultats que corresponen a l’Alcalde.
En conseqüència es dona compte al Ple de la següent resolució de l’Alcaldia en
matèria d’organització municipal, que es reprodueix seguidament:
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DECRET_2021011026 de 11/06/2021 Deixar sense efecte el règim de dedicació
exclusiva de la regidora Montserrat Vilella Cuadrada.
«Atès que el Ple de la Corporació, en sessió de a 3 de juliol de 2019, va establir els
càrrecs que exerciran les seves responsabilitats en règim de dedicació exclusiva o de
dedicació parcial, la dedicació d’aquests darrers i les retribucions que percebran els
uns i els altres.
Atès el que disposen els articles 75, 75.bis i 75.ter de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local, i 33 del Reglament orgànic municipal,
correspon a l’Alcalde determinar els membres de la Corporació que realitzaran les
seves funcions en règim de dedicació exclusiva o dedicació parcial.
Atès que per Decrets de l'Alcaldia núms. 2019018080 de 28 de novembre de 2019 i
2019011380 de 5 de juliol de 2019, es va nomenar la Sra. Montserrat Vilella Cuadrada
regidora delegada de Benestar Social per desenvolupar les seves funcions en règim de
dedicació exclusiva.
Atès que la regidora Sra. Montserrat Vilella Cuadrada, el 10 de juny de 2021, ha
comunicat la seva renuncia al règim de dedicació exclusiva i a la corresponent
retribució que percep per desenvolupar les seves funcions en aquest règim i ha
sol·licitat que aquesta es faci efectiva 9 de juny de 2021.
HE RESOLT:
Primer: Deixar sense efectes el règim de dedicació exclusiva de la regidora Sra.
Montserrat Vilella Cuadrada i la corresponent retribució de 68.000 € bruts anuals per
exercir les seves funcions en aquest règim.
Segon: Aquesta resolució sortirà efectes a partir del 9 de juny de 2021.
Tercer: Notificar aquesta resolució a la interessada.
Quart: Donar compte d’aquesta resolució al Ple de la Corporació en la propera sessió
que es dugui a terme.»"
L’alcalde fa una INTERVENCIÓ per exposar aquest punt de l’ordre del dia i
seguidament dona la paraula a la Sra. Llorens que fa una INTERVENCIÓ.
També fa una INTERVENCIÓ la Sra. Llauradó i la Sra. Pallarès.
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Els membres del Ple es donen per assabentats.
7. Alcaldia. Nomenament de membres i representants en distints òrgans i
organismes municipals.
"Atès que per diferents acords plenaris s’han designat els membres en diferents
òrgans i organismes de l’Ajuntament.
Atés que el Ple, en sessió de 21 de maig de 2001, va prendre coneixement de la
renúncia al seu càrrec de regidora presentada per la Sra. Sandra Guaita Esteruelas.
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Atesa la presa de possessió de la Sra. Tania Agudo Cabana com a regidora de
l’Ajuntament de Reus en aquesta sessió del Ple.
Vista la proposta formulada pel Grup Municipal del PARTIT DELS SOCIALISTES DE
CATALUNYA – CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP) de nomenament de membres i
representants en distints òrgans i organismes municipals.
En conseqüència es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords:
PRIMER: Designar els següents membres i representants en distints òrgans i
organismes municipals.
CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL
• com a suplent: Sra. Maria del Carmen Pozuelo Blanco i en substitució de la Sra.
Sandra Guaita Esteruelas.
COMISSIÓ DE SEGUIMENT DE LA LLENGUA CATALANA
• com a suplent: Sra. Tania Agudo Cabana i en substitució de la Sra. Sandra
Guaita Esteruelas.
CONSELL MUNICIPAL DE SALUT
• com a suplent: Sr. Hèctor Fort Robert, en substitució de la Sra. Sandra Guaita
Esteruelas.
SEGON:
Comunicar l’adopció d’aquests acords a les persones i Regidories
interessades, i als distints òrgans i organismes municipals."
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per unanimitat.
HONORS I DISTINCIONS
8. Concessió de la Menció Honorífica Municipal al Centro Latinoamericano de
Reus.
"Atès que per decret de l’Alcaldia núm. 2021007999 de 28 d’abril de 2021 es va
resoldre incoar l’expedient per a la concessió de la Menció Honorífica Municipal al
Centro Latinoamericano de Reus, a proposta de la Junta de Portaveus de 20 d’abril de
2021, d’acord amb el què disposa l’art. 15 del Reglament Municipal d’Honors i
Distincions.
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Atesos els mèrits que concorren en el Centro Latinoamericano de Reus, entitat
compromesa amb la nostra ciutat i en reconeixement a la tasca duta a terme en el
món cultural i associatiu amb iniciatives que reforcen les relacions i els lligams entre
els pobles, per promoure la difusió de la cultura i de la realitat d’Amèrica Llatina i, de
manera especial, per celebrar enguany el 33è aniversari de la seva creació.
Atès que de conformitat amb el què disposa l’article 17 del Reglament Municipal
d’Honors i Distincions s’ha sotmès la proposta al tràmit d’informació pública sense
que s’hagin presentat reclamacions, al·legacions ni suggeriments.
Per tot l’exposat, es proposa al Ple de la Corporació, previ dictamen de la Comissió
d’Honors i Distincions, l’adopció del següent acord:
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Concedir la Menció Honorífica Municipal al Centro Latinoamericano de Reus pels mèrits
i circumstàncies que en ell concorren i que han quedat suficientment acreditats a
l’expedient a l’efecte incoat."
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per unanimitat.
9. Concessió de la Medalla de la Ciutat a l’Associació de Concerts de Reus.
"Atès que per decret de l’Alcaldia núm. 2021008000 de 28 d’abril de 2021 es va
resoldre incoar l’expedient per a la concessió de la Medalla de la Ciutat a l’Associació
de Concerts de Reus, a proposta de la Junta de Portaveus de 20 d’abril de 2021,
d’acord amb el què disposa l’art. 15 del Reglament Municipal d’Honors i Distincions.
Atesos els mèrits que concorren en l’Associació de Concerts de Reus, en
reconeixement tant a la tasca duta a terme en el món cultural i associatiu reusenc
amb la promoció i potenciació de la música, com en la seva implicació en projectes
socials solidaris amb programacions de gran nivell i qualitat, i de forma especial per
celebrar enguany el 100 aniversari de l’entitat.
Atès que de conformitat amb el què disposa l’article 17 del Reglament Municipal
d’Honors i Distincions s’ha sotmès la proposta al tràmit d’informació pública sense
que s’hagin presentat reclamacions, al·legacions ni suggeriments.
Per tot l’exposat, es proposa al Ple de la Corporació, previ dictamen de la Comissió
d’Honors i Distincions, l’adopció del següent acord:
Concedir la Medalla de la Ciutat a l’Associació de Concerts de Reus pels mèrits i
circumstàncies que en ella concorren i que han quedat suficientment acreditats a
l’expedient a l’efecte incoat."
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per unanimitat.
BENESTAR SOCIAL I CIUTADANIA
10. Salut i Ciutadania. Aprovació de la segona Addenda al conveni entre la
Generalitat de Catalunya, el Servei Català de la Salut i l'Ajuntament per a la
racionalització de l'activitat assistencial del sistema públic de salut
formalitzat el dia 30 de desembre de 2019.
"L’Ajuntament de Reus és titular de la societat municipal HOSPITAL DE SANT JOAN DE
REUS SAM, que gestiona l’Hospital de Sant Joan de Reus. Igualment, l’Ajuntament de
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Reus, per si mateix o a través de la societat esmentada, participa en un conjunt de
persones jurídiques que conformen el gruix de l’organització dels serveis de salut
dependents o vinculats, en major o menor mesura, a l’Ajuntament.
És voluntat tant de l’Ajuntament com de la Generalitat de Catalunya, aquesta a través
del Servei Català de la salut, de promoure la reordenació del sistema públic de salut a
la ciutat de Reus i la seva zona d’influència, en els termes previstos a la Llei 15/1990,
de 9 de juliol, d’ordenació sanitària de Catalunya, per tal de garantir l’optimització dels
seus recursos així com millorar l’assistència que s’hi presta en condicions de qualitat i
sota una perspectiva sostenible en termes socials i econòmics que en faciliti la
continuïtat.
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Amb aquesta finalitat, la Generalitat de Catalunya i Ajuntament de Reus formalitzaren
un primer protocol de col·laboració el mes d’octubre de 2017 i un segon protocol que
substituïa el primer, al tombant dels anys 2018 a 2019. Aquest segon protocol establia
un marc d’acció conjunta en la reordenació del sistema públic de salut a la ciutat de
Reus i la seva zona d’influència, tendent a la constitució, per part de la Generalitat,
d’una entitat de dret públic (EDP), adscrita al Servei Català de la Salut, a la qual se li
transmetria el conjunt de recursos destinats efectivament a la prestació dels serveis
públics en el marc del sistema públic de salut a la ciutat de Reus i la seva àrea
d’influència.
Els serveis d’ambdues Administracions en el marc de la comissió operativa i de treball
regulada en el darrer protocol referit, consensuaren una proposta de conveni que
fixava les obligacions d’una i altra Administració, i determinava les accions a efectuar i
els acords a adoptar per possibilitar l’assumpció dels serveis públics de salut en el
marc del sistema públic de salut a la ciutat de Reus i la seva àrea d’influència per part
de l’esmentada entitat de dret públic. L’esmentat conveni es va aprovar pel Ple de
l’Ajuntament de Reus en data 23 de desembre de 2019 i formalitzaren totes les parts
(l’Administració de la Generalitat de Catalunya, el Servei Català de la Salut i
l’Ajuntament de Reus) el dia 30 del mateix mes.
L’esmentat Conveni estableix la cessió gratuïta per part de l’Ajuntament de Reus de la
propietat de l’immoble de l’Hospital Sant Joan de Reus al Servei Català de la Salut i, en
paral·lel, l’adquisició per part de la Generalitat a les entitats financeres corresponents
-una vegada obtinguda la seva conformitat i assolit un acord sobre el preu- de les dues
operacions de deute a llarg termini formalitzades per la societat municipal Reus
Serveis Municipals S.A, subscrites per possibilitar-ne la construcció. L’ordenació
d’aquest àmbit es completa amb l’atribució a la nova empresa pública creada per la
Generalitat (mitjançant Acord de Govern d’aquesta de data 23 de desembre 2019) en
l’àmbit territorial propi de la ciutat de Reus, de la posició deutora corresponent (que
fins ara fins ara correspon a Reus Serveis Municipals) per la part pendent
d’amortització.
El Conveni regulador entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, el Servei
Català de la Salut i l’Ajuntament de Reus per a la racionalització de l’activitat
assistencial del sistema de salut al Camp de Tarragona i a les Terres de l’Ebre
formalitzat en data 30 de desembre de 2019 va ser objecte de modificació mitjançant
la formalització d’una Addenda, el dia 27 de març de 2020, en el qual es modificà la
clàusula sisena (relativa a l’adquisició per part de la Generalitat dels préstecs per
finançar la construcció de l’hospital i novació de la posició de prestatari, que assumia
la nova entitat de dret públic) i la clàusula desena (relativa a la vigència i extinció del
conveni) del conveni originari. Aquesta Addenda es ratificà pel plenari de l’Ajuntament
de Reus en data 3 d’abril de 2020.
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L’Ajuntament de Reus ha rebut una nova Addenda al conveni regulador entre
l’Administració de la Generalitat de Catalunya, el Servei Català de la Salut i
l’Ajuntament de Reus per a la racionalització de l’activitat assistencial del sistema
públic de salut al Camp de Tarragona i a les Terres de l’Ebre formalitzat en data 30 de
desembre de 2019 pel qual es proposa ampliar el termini establert a la clàusula
quarta, apartat tercer del conveni formalitzat en data 30 de desembre de 2019.
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Aquesta clàusula quarta, apartat tercer en el seu contingut originari, fixa un termini de
18 mesos a comptar des de la signatura del conveni per a la consecució de l’operació
estructural més eficient per a la implementació d’una alternativa a les prestacions que
les entitats Gestió Integral Sanitària i Assistencial, AIE (en endavant, GINSA) i
Laboratori de Referència del Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre, SL (en endavant,
LRCT) presten als seus socis, i la successiva extinció d’aquestes persones jurídiques.
No es preveuen culminar els tràmits en el termini previst de 18 mesos; per aquest
motiu, es planteja la necessitat de modificar la clàusula quarta, apartat tercer, de
l’esmentat Conveni formalitzat en data 30 de desembre de 2019 per tal d’ampliar a 24
mesos el termini màxim per l’efectiva dissolució i extinció d’ambdues entitats, tot
mantenint l’autorització continguda en l’apartat primer de l’acord de govern de data
23 de desembre de 2019 que autoritza el desplegament i execució del conjunt de
compromisos i operacions a càrrec d’òrgans de l’Administració de la Generalitat de
Catalunya i el Servei Català de Salut establerts al conveni regulador i a les seves
addendes en les condicions que s’hi preveuen.
Paral·lelament, l’Assemblea general de l’Agrupació d’interès econòmic Gestió Integral
Sanitària Assistencial, AIE (GINSA) en sessió extraordinària i universal duta a terme el
dia 27 de maig de 2021 ha acordat, entre d’altres, la dissolució de l’entitat i el
nomenament de liquidadors de l’entitat.
Per la seva banda, la Junta General de la societat Laboratori de Referència Camp de
Tarragona i Terres de l’Ebre, SL, en sessió extraordinària i universal duta terme el dia
27 de maig de 2021, ha aprovat , igualment, la dissolució i el nomenament de
liquidadors d’aquesta societat.
Vist l’informe de la Secretaria General, de data 1 de juny de 2021, emès en relació a
l’Addenda de modificació, que consta a l'expedient, del qual en resulta que no
concorren aspectes de naturalesa jurídica que impedeixin l’aprovació i formalització de
l’Addenda de modificació del conveni formalitzat.
Vist el que disposa l'article 7 de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d’ordenació sanitària de
Catalunya.
Vist el que disposen els articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim del
sector public, i els articles 108 i següents de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, en relació als
convenis de col·laboració interadministrativa.
Per tot l’exposat, i amb el previ dictamen de la Comissió Informativa de Benestar
Social i Ciutadania, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords:
PRIMER: Aprovar la segona Addenda al conveni regulador entre l’Administració de la
Generalitat de Catalunya, el Servei Català de la Salut i l’Ajuntament de Reus per a la
racionalització de l’activitat assistencial del sistema públic de salut al Camp de
Tarragona i a les Terres de l’Ebre, formalitzat el dia 30 de desembre de 2019.

Aquest document ha estat signat electrònicament amb data 20/7/2021
L'autenticitat d'aquest document es pot comprovar a https://serveis.reus.cat/cve mitjançant el CVE: 2021E95803D9BCDECA3D6015CCC3733BAA0F6D39392C0720093928

Amb aquesta Addenda, es modifica la clàusula quarta, apartat tercer, pels motius que
consten als antecedents del present acord, de tal manera que l’esmentada clàusula
resta en els termes i amb el contingut que consta al document obrant a l’expedient de
referència.
SEGON: Notificar l'acord al Departament d’Economia i Hisenda, al Departament de
Salut, ambdós de la Generalitat de Catalunya, i al Servei Català de la Salut.
TERCER: Contra aquest acord, que posa fi a la via administrativa, es podrà d'interposar
recurs contenciós administratiu davant la sala Contenciosa Administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar des del dia
hàbil següent al de la seva notificació.
Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
20/07/2021

Alternativament i amb caràcter previ, es pot efectuar un requeriment davant l’òrgan
que l'ha dictada, en el termini de dos mesos a comptar des del dia hàbil següent a la
recepció d'aquesta notificació, en els termes que s'indiquen a l'article 44 de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa."
El Sr. Subirats fa una INTERVENCIÓ per exposar el tema i ES PRODUEIX DEBAT.
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova amb 18 vots a favor: ((JxR): Sres./Srs. Pellicer,
Vilella,
Caelles, Cuerba, Caballero, Monseny, Pallarès; (ERC): Sres./Srs. Llauradó,
Recasens, Flores, Prats, Berasastegui, Subirats, (A): Sr. Rubio, Sra. Vázquez; (CS): Sra.
García, Sr. López) i (regidor no adscrit: Sr. Meléndez); 6 vots en contra: (PSC-CP):
Sres./Srs. Martín, Martínez, Marcos, Pozuelo, Fort, Agudo i 3 abstencions: (CUP): Sres.
Llorens, Fernàndez, Pàmies.
SERVEIS D'HISENDA I SERVEIS GENERALS
11. Assessoria Jurídica. Aprovació definitiva de la carta de serveis del
«Servei d'Escoles Bressol Municipals».
"En data 19 de març de 2021, el Ple de la Corporació aprovà inicialment la modificació
puntual de la Carta de serveis del «Servei d’Escoles Bressols Municipals».
El dia 31 de març es va publicar l’anunci de la modificació esmentada al Butlletí Oficial
de la Província de Tarragona (BOPT), per a sotmetre a exposició pública l’acord
d’aprovació inicial, per tal que es poguéssim presentar les al·legacions i reclamacions
que es consideressin oportunes.
El data 14 de maig de 2021, va finalitzar el període d’exposició pública de l’aprovació
inicial, sense que s’hagin presentat al·legacions o observacions al text inicialment
aprovat.
Vist el que disposa l’article 59 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern (d’ara endavant, LTAIPBG),
estableix que: «L'Administració pública ha de garantir que els serveis de la seva
competència es presten en unes condicions mínimes i raonables de qualitat, i ha
d'incloure cartes de servei en el marc regulador dels serveis públics finalistes que
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gestiona directament.»
Vist el que disposa l’article 19.2 del Reglament de Participació Ciutadana de
l’Ajuntament de Reus, segons el qual: «L’Ajuntament ha d’elaborar les cartes de
serveis, com a mínim dels serveis bàsics, i han de ser revisades periòdicament per
adequar-les als canvis organitzatius i dels serveis que es puguin produir. A l’hora de
revisar els serveis, també es tindran en compte els resultats sobre el compliment dels
compromisos i la participació de la ciutadania a través dels seus suggeriments.»

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
20/07/2021

Atès que la Llei 5/2020, del 29 d'abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i
del sector públic i de creació de l'impost sobre les instal·lacions que incideixen en el
medi ambient ha modificat, parcialment, l’article 59 de la LTAIPBG incorporant «les
mesures correctores o de reparació» com a part del contingut mínim que ha de tenir
tota carta de serveis (art. 59.4 lletra f de la LTAIPBG) i la possibilitat de regular la
suspensió dels estàndards mínims de qualitat (art. 59.5 LTAIPBG).
Atès que, des dels serveis jurídics de l’Ajuntament, es considera necessari afegir a
l’aprovació inicial, per un costat, la regulació relativa a les «les mesures de reparació o
correcció en cas d'incompliment dels estàndards mínims establerts a les cartes.», per
ser una qüestió que s’inclou en el contingut mínim de tota carta de serveis i, per
l’altre, la previsió sobre «la suspensió dels estàndards mínims de qualitat» quan hi
hagi circumstàncies que ho justifiquin.
Atès que el caràcter reglamentari de la carta de serveis l’assimila, per analogia, a la
mateixa naturalesa jurídica que tenen les ordenances i reglaments municipals.
Vist l’informe dels serveis jurídics municipals de 1 de juny de 2021, en el qual
s’informa favorablement, des de la vessant jurídica, la incorporació i redacció de les
qüestions esmentades i que s’afegeixen a les ja aprovades inicialment pel Ple de la
corporació.
Vist els articles 49 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de
règim local (d’ara endavant, LBRL); l'article 178 del text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril (d’ara
endavant, TRLMRLC), i els articles 58 i 66 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals (d’ara endavant,
ROAS), que estableixen el procediment per a l'aprovació de les ordenances.
Vistos, així mateix, els articles 22.2 d) de la LBRL i 52.2.d) del TRLMRLC, i l’article 63
del ROAS, en virtut dels quals correspon al Ple de la Corporació, amb caràcter
indelegable, l'aprovació i modificació de les ordenances i reglaments i que, en aquest
cas, l’adopció d’aquest acord no requereix el vot favorable de la majoria absoluta,
d’acord amb el que disposa l’article 114 TRLMRLC i l’article 65.2 del ROAS.
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Per tot l’exposat, i amb el previ dictamen de la Comissió Informativa de Serveis
d’Hisenda i de Serveis Generals, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels
següents acords:
PRIMER.- Substituir la redacció de l’últim paràgraf de l’apartat 2.3 de la carta de
serveis del «Servei d’Escoles Bressols Municipals», a proposta dels serveis jurídics
municipals, als efectes d’incloure una regulació més específica sobre el contingut de
les mesures de reparació i correcció, d’acord amb els següent text:

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
20/07/2021

«Així mateix, la Regidoria competent en matèria d’educació aplicarà les
mesures de correcció en cas d’incompliment dels estàndards mínims de qualitat
establerts en aquest carta, ja siguin apreciats d’ofici pel propi servei, a partir
dels seus indicadors, així com per les possibles queixes i/o suggeriments que es
presentin per part de les persones usuàries i que, en tot cas, seran ateses.
Correspon a la persona titular del servei adoptar, en cada cas, aquestes
mesures de reparació, les quals hauran de ser adequades, pertinents,
proporcionades i tindran com a objectiu esmenar les deficiències detectades
que hagin compromès els estàndards mínims de qualitat del servei, per tal de
millorar la seva qualitat i eficàcia, sense que en cap cas suposin una excepció al
compliment de les obligacions previstes a la normativa vigent ni vulnerin el
principi d’igualtat.
Les mesures correctores s’adoptaran en la major celeritat possible i es
comunicaran d’acord amb el següent:
a) Si les persones usuàries afectades per l’incompliment són identificables,
l’acció correctora els serà comunicarà directament, a través del canal i
mitjà de contacte disponible.
b) Si l’incompliment afecta una pluralitat indeterminada de persones, les
mesures correctores es publicaran per mitjà de notícies o avisos en la
pàgina web municipal.
Si l’incompliment té un caràcter sistemàtic i es comprova la insuficiència de les
mesures correctores adoptades, es valorarà la conveniència de reformular el
compromís adquirit amb la finalitat de mantenir un servei públic de qualitat.».
SEGON.- Afegir un nou apartat a la carta de serveis del «Servei d’Escoles Bressols
Municipals» (el 2.4), als efectes d’incloure la regulació sobre la previsió de la
suspensió temporal d’un o alguns dels estàndards mínims de qualitat, en cas que
concorrin circumstàncies excepcionals que afectin al normal funcionament del servei,
d’acord amb el següent redactat:
«2.4. Suspensió temporal del estàndards mínims de qualitat del servei.
Si concorren raons excepcionals sobrevingudes que afecten al normal
funcionament del servei, es podran suspendre temporalment un o alguns dels
estàndards mínims de qualitat declarats en aquesta carta i els drets
directament derivats d'aquesta.
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La suspensió es fa efectiva per resolució motivada de la regidoria delegada de
l’àrea competent en matèria d’educació.
La resolució de suspensió ha de determinar la causa que la motiva, i l'abast i les
conseqüències de la suspensió. La durada de la suspensió no es pot estendre,
en cap cas, més enllà de la causa excepcional que la motiva i, si escau, del
termini estrictament necessari per a remoure els obstacles o les afectacions
ocasionats.
TERCER.- Aprovar amb caràcter definitiu la modificació puntual de la carta de serveis
del «Servei d’Escoles Bressols Municipals» de l’Ajuntament de Reus, amb les
modificacions abans esmentades i que s’afegeixen a l’aprovació inicial.
Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
20/07/2021

QUART.- Efectuar la refosa de la carta de serveis del «Servei d’Escoles Bressols
Municipals» i que entrarà en vigor amb els termes i el contingut de l’aprovació
definitiva d’aquesta modificació puntual.
CINQUÈ.- Contra el present acord, que posa fi a la via administrativa, procedeix
interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos, a comptar
de l'endemà de la seva publicació."
L’alcalde dona la paraula a la Sra. Flores que fa una INTERVENCIÓ per exposar el
tema. Seguidament ES PRODUEIX DEBAT.
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova amb 24 vots a favor: ((JxR): Sres./Srs. Pellicer,
Vilella,
Caelles, Cuerba, Caballero, Monseny, Pallarès; (ERC): Sres./Srs. Llauradó,
Recasens, Flores, Prats, Berasastegui, Subirats, (A): Sr. Rubio, Sra. Vázquez; (PSC-CP):
Sres./Srs. Martín, Martínez, Marcos, Pozuelo, Fort, Agudo; (CS): Sra. García, Sr. López) i
(regidor no adscrit: Sr. Meléndez)) i 3 abstencions: (CUP): Sres. Llorens, Fernàndez,
Pàmies.
12. Assessoria Jurídica. Aprovació inicial de la nova carta de serveis dels
serveis de protecció a la salut de l'Ajuntament de Reus.
"En data 1 de desembre de 2017, el Ple de la corporació aprovà la carta de serveis
dels «serveis de la gestió del risc per a la salut derivat dels productes alimentaris» de
l’Ajuntament de Reus, la qual va ser publicada al Butlletí Oficial de la Província de
Tarragona (BOPT) el dia 27 de febrer de 2018.
Atès que l’article 59 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a
la informació pública i bon govern (d’ara endavant, LTAIPBG) estableix que:
«L'Administració pública ha de garantir que els serveis de la seva competència es
presten en unes condicions mínimes i raonables de qualitat, i ha d'incloure cartes de
servei en el marc regulador dels serveis públics finalistes que gestiona directament.»
Vist el que disposa l’article 19.2 del Reglament de Participació Ciutadana de
l’Ajuntament de Reus, segons el qual: «L’Ajuntament ha d’elaborar les cartes de
serveis, com a mínim dels serveis bàsics, i han de ser revisades periòdicament per
adequar-les als canvis organitzatius i dels serveis que es puguin produir. A l’hora de
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revisar els serveis, també es tindran en compte els resultats sobre el compliment dels
compromisos i la participació de la ciutadania a través dels seus suggeriments.»
Atès que en data 24 de gener de 2020, la regidora delegada de l’Àrea de Participació,
Bon Govern i Servies Generals va sol·licitar als coordinadors de l’Àrea de Salut Pública
d’aquest Ajuntament l’emissió d’un informe valoratiu de la necessitat o conveniència
d’iniciar un procés de revisió de la carta de serveis esmentada, d’acord amb el que
estableix el seu apartat cinquè, que preveu la seva revisió periòdica, com a mínim,
cada dos anys.

Signat electrònicament
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Vist l’informe emès al respecte, de 20 de febrer de 2020, pel Coordinador de Salut
Pública on es donava resposta a la petició esmentada, posant de manifest la
necessitat d’aprovar una nova carta de serveis de protecció de la salut, per tal
d’incloure tots els serveis que es presten per part de l’Ajuntament en aquesta matèria,
dins de les seves competències i, en conseqüència, derogar la carta de serveis actual
de gestió del risc per a la salut derivat dels productes alimentaris.
Vista l’acta de 3 de desembre de 2020 de la Comissió Tècnica per a l’impuls de la
transparència i el bon govern d’aquest Ajuntament, on es va donar compte de la
proposta de deixar sense efecte la carta de serveis de gestió del risc per a la salut
derivat dels productes alimentaris i d’aprovar una nova carta de serveis de protecció
de la salut que englobi la totalitat del servei, qüestió que va ser considerada
convenient.
Vist l’informe tècnic, de 29 d’abril de 2021, emès pel Coordinador de Salut Pública on
s’informa favorablement sobre l’aprovació de la «Carta de Serveis de Protecció de la
Salut», en virtut de la proposta de la nova carta de serveis redactada.
Vist l’informe jurídic, de 1 de juny de 2021, emès per la secretaria general d’aquest
Ajuntament, en el qual s’informa favorablement sobre el contingut de la proposta de
modificació efectuada pels serveis tècnics de salut pública, ja que la mateixa s’ajusta
a les previsions contingudes a la LTAIPBG.
Vista la proposta de la nova Carta de Serveis de Protecció de la Salut de l’Ajuntament
de Reus, que consta a l’expedient, elaborada pels serveis tècnics municipals.
Vista la proposta firmada pel regidor delegat competent en matèria de salut pública i
la gerent-coordinadora de l’àmbit de serveis a la persona, on eleven i proposen que
per part de la regidoria delegada de participació, bon govern i serveis generals, en
virtut de les competències delegades per decret de l’Alcaldia número 2019017983 de
data 27 de novembre de 2019, s’impulsi l’aprovació de la nova carta de serveis dels
«Serveis de Protecció a la Salut» de l’Ajuntament de Reus, la qual derogarà i deixarà
sense efectes la carta de serveis actual de «gestió del risc per a la salut derivat dels
productes alimentaris».
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Atès que la carta de serveis té naturalesa reglamentària, d’acord amb el que estableix
l’article 19.3 del Reglament de Participació ciutadana, segons el qual: «Les cartes de
serveis es configuren com un instrument de millora qualitativa, tenen naturalesa
reglamentària i el seu contingut és vinculant i exigible per a l’Administració i per a les
persones usuàries, respectivament.»
Donat que el caràcter reglamentari de la carta de serveis l’assimila, per analogia, a la
mateixa naturalesa jurídica que tenen les ordenances i reglaments municipals.
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Vist el que estableixen els articles 49 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora
de les bases de règim local (d’ara endavant, LBRL); l'article 178 del text refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de
28 d'abril (d’ara endavant, TRLMRLC), i els articles 58 i 66 del Decret 179/1995, de 13
de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals
(d’ara endavant, ROAS), que estableixen el procediment per a l'aprovació de les
ordenances.
Vistos, així mateix, els articles 22.2 d) de la LBRL i 52.2.d) del TRLMRLC, i l’article 63
del ROAS, en virtut dels quals correspon al Ple de la Corporació, amb caràcter
indelegable, l'aprovació i modificació de les ordenances i reglaments i que, en aquest
cas, l’adopció d’aquest acord no requereix el vot favorable de la majoria absoluta,
d’acord amb el que disposa l’article 114 TRLMRLC i l’article 65.2 del ROAS.
Per tot l’exposat, i amb el previ dictamen de la Comissió Informativa de Serveis
d’Hisenda i de Serveis Generals, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del
següents acords:
PRIMER.- Aprovar inicialment la nova carta de serveis dels «Serveis de Protecció de la
Salut» de l’Ajuntament de Reus.
SEGON.- Sotmetre l’expedient a informació pública pel termini de 30 dies, a comptar
des de la publicació del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província de
Tarragona, per tal que s'hi puguin formular les reclamacions o al·legacions que
s’estimin convenients. En cas que no es presenti cap al·legació en el termini indicat,
l’aprovació inicial esdevindrà definitiva.
TERCER.- A l’entrada en vigor de la nova carta de serveis dels «Serveis de Protecció de
la Salut» restarà derogada i sense efectes la carta de serveis actual de gestió del risc
per a la salut derivat dels productes alimentaris, aprovada pel Ple de la Corporació en
sessió de data 1 de desembre de 2017."
L’alcalde dona la paraula a la Sra. Flores que fa una INTERVENCIÓ per exposar el
tema. Seguidament ES PRODUEIX DEBAT.
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova amb 24 vots a favor: ((JxR): Sres./Srs. Pellicer,
Vilella,
Caelles, Cuerba, Caballero, Monseny, Pallarès; (ERC): Sres./Srs. Llauradó,
Recasens, Flores, Prats, Berasastegui, Subirats, (A): Sr. Rubio, Sra. Vázquez; (PSC-CP):
Sres./Srs. Martín, Martínez, Marcos, Pozuelo, Fort, Agudo; (CS): Sra. García, Sr. López) i
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(regidor no adscrit: Sr. Meléndez)) i 3 abstencions:
Pàmies.

(CUP): Sres. Llorens, Fernàndez,

13. Gestió Econòmica i Pressupostària. Aprovació inicial expedient de
modificació de crèdits del pressupost de 2021.
"Vist l'expedient tramitat per ordre de la Regidora delegada de l’Àrea d’Hisenda, amb
el que s'adjunta informe de la Intervenció de Fons i atesa la proposta de la Presidència
en la què s'assenyala la necessitat d'efectuar un expedient de modificació de crèdits
en el pressupost de l’Ajuntament de Reus.
Considerant que la tramitació de l'expedient s'ha realitzat amb subjecció a les
disposicions legals vigents, i vist el que disposa l'art. 71 del ROM.
Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
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Per tot l’exposat, es proposa al Ple, previ dictamen de la Comissió Informativa de
Serveis d’Hisenda i de Serveis Generals, l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits en el pressupost de
l’Ajuntament de Reus amb el següent detall:
AJUNTAMENT DE REUS
ALTA DE DESPESA
Program Econòm
Orgànic
a
ic
Descripció
Hisenda-Gestió deute i tresoreria-Interes
21110
93400
352
demora
21108

92040

22700

30422

23123

250

31036
31037
31037

92410
23206
23205

489
489
22799

40335

17220

609

40832

93312

63200

Serveis Grals.-Edificis-Neteja
Benestar-Centre reinsercio-Servei centre Illeta
Relacions Cíviques-Suport projectes-A fam i inst
s ànim luc
Participació -Coop.proj.desenvolup.-A fam.
Participació.-Solidaritat i sensibilitz.-Treb
Medi Ambient-Protecció medi ambient-Inversió
nova infrastructura

9.000,00
4.500,00
7.140,00
80.000,0
0
142.962,
Urbanisme-Edificis mpals-Inv reposició
88
457.602,
Total altes despeses
88

BAIXA DE
DESPESA
Program Econòm
Orgànic
a
ic
Descripció
21110

011

310

31037

92402

22799

40635

16300

22799

Import
100.000,
00
89.000,0
0
25.000,0
0

Hisenda-Deute Públic-Interessos
Participació-CC-Cursos i tallers-Treb.real.alt.emp
Via Pub.Medi Amb.-Neteja viària-Contracte
neteja v.

Import
100.000,
00
11.640,0
0
93.000,0
0
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40635

16310

22799

40335

93312

629

40634

15323

619

30.000,0
Via Pub.Medi Amb.-Control qualitat Neteja viària
0
80.000,0
Medi Ambient-PG-Altres inversions
0
142.962,
Via Pública-Pavimentació-Inv reposició
88
457.602,
Total baixes despeses
88
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SEGON.- Exposar al públic, de conformitat amb allò que disposa l’article 169 del RDL
2/2004 de 5 de març pel que s’aprova el Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals,
l'expedient de modificació de crèdits en el pressupost de l’Ajuntament de Reus, per un
termini de quinze dies als efectes del seu examen i presentació de reclamacions,
transcorregut el qual sense que se'n realitzin es considerarà l'expedient definitivament
aprovat."
L’alcalde dona la paraula a la Sra. Caballero per exposar el tema i seguidament ES
PRODUEIX DEBAT.
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova amb 17 vots a favor: ((JxR): Sres./Srs. Pellicer,
Vilella,
Caelles, Cuerba, Caballero, Monseny, Pallarès; (ERC): Sres./Srs. Llauradó,
Recasens, Flores, Prats, Berasastegui, Subirats, (A): Sr. Rubio, Sra. Vázquez i (CS): Sra.
García, Sr. López) i 10 abstencions: ((PSC-CP): Sres./Srs. Martín, Martínez, Marcos,
Pozuelo, Fort, Agudo; (CUP): Sres. Llorens, Fernàndez, Pàmies i (regidor no adscrit: Sr.
Meléndez))
SERVEIS DE TERRITORI I URBANISME
14. Medi Ambient. Aprovació definitiva del Pla Local de Prevenció de Residus
de Reus 2021-2026.
"El PLE MUNICIPAL, en sessió del dia 21 de desembre de 2020, entre d’altres acords,
va aprovar inicialment el Pla Local de Prevenció de Residus de Reus 2021-2026.
L’anunci va estar exposat al tauler d'edictes electrònic d'aquesta corporació del dia
29/12/2020 al dia 10/02/2021 ambdós inclosos; Així mateix, es va publicar al Diari el
Punt el 31/12/2020, al DOGC en data 5/01/2021 i al BOPT en data 11/01/2021.
En data 9 de febrer de 2021, registre d’entrada núm. 202114287, el grup municipal
PSC va presentar una sol.licitud en la qual proposa les següents esmenes en relació al
contingut del Pla :
«Esmena núm.1. Fer constar en el pla les accions que actualment s’estan
realitzant o estan planificades, de forma que el pla sigui coherent amb el
conjunt de les accions. A més, que tinguin els objectius definits i d’aquesta
manera es pugi fer un seguiment i valoració de la seva aplicació.
Esmena núm.2. Atès que una de les conclusions de la situació actual que
consten és: «En aquest sentit, faran falta no només polítiques municipals i la
resta d’administracions implicades, sinó també la participació i implicació de
la ciutadania». Proposem que es facin accions per facilitar la participació de
la ciutadania en aquest Pla.
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Esmena núm.3. Proposem que l’acció RZ2, reducció de gots i vaixelles d’un
sol ús en les festes populars i RZ3 reducció de gots i vaixelles d’un sol ús a
les dependències municipals es tingui en compte i es modifiqui: que la Unió
Europea planteja la desaparició dels plàstics d’un sol ús per juliol de 2021
pel que:
* Proposem que l’objectiu sigui eliminar.
* Que per facilitar l’acció cal assegurar que els espais disposen de piques
amb aigua o d’un servei de rentat de la vaixella reutilitzable.

Signat electrònicament
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Esmena núm.4. Proposem que en l’acció EC2 Creació d’un espai de préstec
de materials d’ús poc freqüent:
* Es tingui en compte espais on ja es presten objectes com les biblioteques
(tant les municipals com el Centre de Lectura) o espais on es fan tallers com
els centres cívics i aprofitant així les instal·lacions, el personal i l’accés a la
ciutadania.
* S’avanci el calendari i a ser possible durant el 2021 es pugui posar en
marxa alguna prova pilot.
Esmena núm.5. Proposem que amb motiu de la nova licitació del servei de
voluminosos:
* Es faci una normativa participada per la ciutadania, entitats ecologistes, partits
polítics i es treballi per l’economia circular.
* Abans de 2024 es posi en marxa la reutilització de voluminosos creant
dobles usos
* Aculli un espai de possibles formació i capacitació professional.
Esmena núm.6. «Proposem que amb motiu de la nova licitació de la
deixalleria es faci una nova normativa participada per la ciutadania, entitats
ecologistes i partits polítics. A més que es treballi per l’economia circular i
que abans de 2022 es posi en marxa el servei de reparació i reutilització de
béns i productes, de manera que pugui ser un espai de formació i
capacitació professional.
Esmena núm.7. «En referència a les mesures econòmiques per estimular a
fer-ho possible a més de bonificacions, subvencions i ajudes per qui
implementi mesures i col·labori en la reducció dels residus i tenint present la
directriu «qui contamina, paga» proposem que es plantegin penalitzacions,
multes o recàrrecs a les empreses, entitats o particulars que tenen
pràctiques que provoquen de forma objectiva que es generin més residus
dels necessaris i no implementen procediments per a la seva reducció.»
En data 4 de juny de 2021 s’emet l’informe tècnic que dóna resposta a cadascuna de
les esmenes realitzades en el sentit que es transcriu a continuació:
« -) En relació a l’Esmena Número 1: Les accions que actualment s’estan realitzant en
matèria de prevenció de residus a la ciutat són les que corresponen al programa de
Gestió Alimentària de Reus, creat l’any 2012 i que consisteix en la recuperació
d’aliments frescos i cuinats per a persones amb pocs recursos econòmics a Reus.
En el Pla 2021-2026 aprovat hi ha un total de 12 actuacions planificades anualment i
amb els objectius de residus previnguts, inversió total i cost d’explotació desglossats
per a cada actuació per a poder fer el seguiment i valoració de la seva aplicació.
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-) En relació a l’Esmena Número 2: «Les accions per a que la ciutadania participi en la
prevenció de residus es vehicularan per mitjà de les campanyes d’educació i
comunicació i de les activitats de formació com s’especifica en el Pla 2021-2026 en el
seu capítol 6.PLANIFICACIÓ DE L’ACTUACIÓ. A la pàgina 70 Taula 28 trobem la
Classificació de les diferents actuacions proposades al Pla d'acord amb les tipologies
d'instruments a implantar. Veiem que es faran Campanyes d'educació i comunicació a
les actuacions següents:
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RZ2 Reducció de gots i vaixelles d'un sol ús en les festes populars.
RZ3 Reducció de gots i envasos d'un sol ús en dependències municipals i en
actes públics.
RZ4 Promoció d'establiments comercials "a doll".
RZ5 Promoció de la reducció d'envasos d'un sol ús dels Mercats Municipals.
EC1 Bonificacions a la taxa de residus per afavorir la prevenció.
EC4 Promoció de la reparació i reutilització de béns i productes.
-) En relació a l’Esmena Número 3: «En el desglòs de l’actuació RZ2 Reducció de gots i
vaixelles d’un sol ús en les festes populars es planteja la utilització de gots i vaixelles
reutilitzables amb dipòsit en tots els esdeveniments públics.
En el desglòs de l’actuació RZ3 Reducció de gots i envasos d’un sol ús en
dependències municipals i en actes públics es planteja la distribució d’ampolles
d’aigua reutilitzables i el foment de l’ús de tasses reutilitzables entre altres
actuacions.
Les accions plantejades comporten l’eliminació dels elements d’un sol ús.
-) En relació a l’Esmena Número 4: La idea inicial d’un espai de préstec de materials
d’ús poc freqüent era una ubicació a la deixalleria o a la planta de voluminosos. No
obstant els espais que es proposen en l’esmena els tindrem en compte a mesura que
es vegi l’ús de l’espai.
-) En relació a l’Esmena Número 5: Estem treballant en modificar la normativa de
deixalleria actual (a on es poden incloure les activitats relacionades amb la planta de
voluminosos) per incloure les activitats de Reutilització i Preparació per a la
Reutilització. El calendari de la posta en marxa del servei de reparació i reutilització
de béns i productes és funció del moment en que la planta de voluminosos passi al
nou adjudicatari i el temps necessari per adequar les instal·lacions i formar a una part
del personal.
-) En relació a l’Esmena Número 6: «Estem treballant en modificar la normativa de
deixalleria actual per incloure les activitats de Reutilització i Preparació per a la
Reutilització. El calendari de la posta en marxa del servei de reparació i reutilització
de béns i productes és funció del moment en que la deixalleria passi al nou
adjudicatari i el temps necessari per adequar les instal·lacions i formar a una part del
personal.
-) En relació a l’Esmena Número 7: El model futur de recollida de residus a Reus tindrà
en compte la directiu «qui contamina, paga». Encara no s’ha decidit si serà un model
de Pagament per Generació, Bonificació per Participació o qualsevol altre model que
hi ha del sistema Taxa Justa».
L’informe tècnic conclou finalment en desestimar les esmenes proposades al text del
Pla .
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Per tot l’exposat, en base als articles 8 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que
aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC),
l'article 42 del Text refós de la llei reguladora dels residus aprovat pel Decret Legislatiu
1/2009, de 21 de juliol; articles 63 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, que
aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS) i l’article 178
del TRLMRL, resulta procedent aprovar definitivament el Pla Local de Prevenció de
Residus Municipals de Reus, per part del Ple, que és l’òrgan competent a aquest
efecte.
En conseqüència es proposa al Ple, previ l’informe de la Comissió informativa de
Serveis de Territori i Urbanisme, l’adopció dels acords següents:
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Primer. Desestimar les al.legacions formulades pel grup municipal PSC en base a
l’informe tècnic de 4 de juny de 2021 transcrit i aprovar definitivament el Pla Local de
Prevenció de Residus Municipals de Reus 2021-2026.
Segon. Publicar el text íntegre al tauler d’anuncis de la Corporació, al Butlletí Oficial de
la Província i al butlletí informatiu local, si n’hi ha,. També s’ha de publicar al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya la referència del BOP en què es publica el text
íntegre.
Tercer. Trametre a l'Administració de l'Estat i a la de la Generalitat de Catalunya, en el
termini de quinze dies, l'acord d'aprovació definitiva del Pla i la còpia íntegra i fefaent
d'aquest. "
L’alcalde dona la paraula al Sr. Rubio que fa una INTERVENCIÓ per exposar el tema i
seguidament ES PRODUEIX DEBAT.
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova amb 15 vots a favor: ((JxR): Sres./Srs. Pellicer,
Vilella,
Caelles, Cuerba, Caballero, Monseny, Pallarès; (ERC): Sres./Srs. Llauradó,
Recasens, Flores, Prats, Berasastegui, Subirats i (A): Sr. Rubio, Sra. Vázquez) i 12
abstencions: ((PSC-CP): Sres./Srs. Martín, Martínez, Marcos, Pozuelo, Fort, Agudo, (CUP):
Sres. Llorens, Fernàndez, Pàmies (voten verbalment), (CS): Sra. García, Sr. López) i
(regidor no adscrit: Sr. Meléndez))
15. Medi Ambient. Aprovació inicial de la nova Ordenança reguladora del
soroll i les vibracions al municipi de Reus.
"El soroll és actualment una de les principals causes de preocupació ciutadana, ja que
incideix en la qualitat de vida de les persones i, a més, pot provocar efectes nocius en
la salut i en el comportament, tant individuals com socials.
El soroll es considera com un agent contaminant des de que així es reconegués
oficialment per primera vegada en la Conferència de les Nacions Unides sobre Medi
Ambient Humà, reunida a Estocolm l’any 1972.
L’ordenança reguladora del soroll i vibracions al municipi de Reus que hi ha ara vigent,
es va aprovar al Ple de data 26 de març de 1999, i es va publicar al BOPT número 164
de data 17 de juliol de 1999.
En l’àmbit de la Unió Europea, la Directiva 2002/49/CE, del Parlament Europeu i del
Consell, de 25 de juny de 2002, sobre avaluació i gestió del soroll ambiental, ha
obligat a un procés de transposició de les seves normes al Dret intern dels estats
membres.
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Els articles 43 i 45 de la Constitució que estableixen el manament de tots els poders
públics de protegir la salut i el medi ambient, en la qual s’inclou la protecció davant la
contaminació acústica.
Els articles 27 i 46 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, estableixen el dret de totes
les persones a la protecció davant les diferents formes de contaminació i que les
polítiques ambientals dels poders públics s’han de dirigir, entre d’altres finalitats, a la
reducció de les diferents formes de contaminació, mitjançant l’adopció de les
corresponents polítiques públiques.
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La matèria es troba regulada a la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la
contaminació acústica, el Decret 245/2005, de 8 de novembre, pel qual es fixen els
criteris per a l’elaboració de mapes de capacitat acústica, i el Decret 176/2009, de 10
de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, i se
n’adapten els annexos.
L’article 84 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya garanteix als ens locals
competències pròpies en la formulació i gestió de polítiques per a la protecció del
medi ambient, i per tant, també la facultat d’elaborar ordenances en aquest sentit.
Aquesta normativa, fa necessària la redacció d’una nova ordenança reguladora que
substitueixi la vigent.
En data 18 de febrer de 2020, el Regidor delegat de l’Àrea de Recursos Humans i Medi
Ambient, va dictar una provisió per la qual disposava que el Departament de Medi
Ambient, iniciés el procediment per a elaborar la nova ordenança.
En data 6 de maig de 2020 els serveis tècnics municipals van emetre la corresponent
Memòria de necessitats per a elaborar l’ordenança.
En data 5 de maig de 2021 s’emet l’informe jurídic amb el procediment per a la
elaboració i tramitació de l’ordenança.
D’acord amb l’article 22.2d) de la LRBRL el Ple de la Corporació te la competència,
amb caràcter indelegable, per aprovar aquesta Ordenança.
Per tot el què s’ha exposat, es proposa al Ple, previ dictamen de la Comissió
Informativa de Serveis de Territori i Urbanisme, l’adopció dels següents acords:
PRIMER. APROVAR inicialment el text de la nova Ordenança reguladora del soroll i les
vibracions al municipi de Reus.
SEGON. PUBLICAR l’aprovació inicial mitjançant la inserció d'anuncis en el Butlletí
Oficial de la Província, Diari Oficial de la Generalitat, a un dels mitjans de comunicació
escrita diària i en el tauler d'anuncis de la corporació durant un termini de 30 dies, per
a la formulació de reclamacions, suggeriments i al·legacions. El termini d'informació
pública començarà a comptar des de l'endemà de la darrera de les publicacions
esmentades.
TERCER.- DETERMINAR que, si no es presenta cap al·legació, reclamació o
suggeriment durant el termini d'informació pública, esdevindrà definitiva l'aprovació
d'aquesta Ordenança sense necessitat d'acord exprés, i se’n trametrà còpia íntegra i
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fefaent , juntament amb l'acord o declaració de l'aprovació definitiva, a l'Administració
de l'Estat i a la Generalitat de Catalunya.
QUART.- FACULTAR al regidor de l'Àrea de Recursos Humans i Medi Ambient, per a la
tramitació i execució d'aquests acords."
L’alcalde dona la paraula al Sr. Rubio que fa una INTERVENCIÓ per exposar el tema i
seguidament ES PRODUEIX DEBAT.
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Sotmesa la proposta a votació, s'aprova amb 22 vots a favor: ((JxR): Sres./Srs. Pellicer,
Vilella,
Caelles, Cuerba, Caballero, Monseny, Pallarès; (ERC): Sres./Srs. Llauradó,
Recasens, Flores, Prats, Berasastegui, Subirats, (A): Sr. Rubio, Sra. Vázquez), (PSC-CP):
Sres./Srs. Martín, Martínez, Marcos, Pozuelo, Fort, Agudo i (regidor no adscrit: Sr.
Meléndez)) i 5 abstencions: ((CUP): Sres. Llorens, Fernàndez, Pàmies i (CS): Sra. García,
Sr. López))
PROPOSTES DELS GRUPS MUNICIPALS
16. Proposta de declaració del GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS DE REUS (CS)
referent al rebuig a l'indult als polítics condemnats per sedició i malversació
de fons públics pels fets ocorreguts a Catalunya derivats del procés
separatista.
"El pasado mes de octubre de 2019 se dictó sentencia en contra de varios políticos y
cargos de la Generalitat de Cataluña, que con sus decisiones y sus actos propiciaron
una crisis institucional sin precedentes en España que culminó con una declaración
unilateral de independencia, sin ningún tipo de efectividad y realizada con un total
menosprecio a nuestra Constitución, el Estatuto de Autonomía de Cataluña y el
principio de soberanía nacional. Estas decisiones y actos comportaron para estas
personas su procesamiento por delitos de especial gravedad y finalmente, su condena
por los delitos de sedición y en algunos casos por malversación de fondos públicos.
Desde el principio, las declaraciones de algunos dirigentes políticos del PSC con
grandes responsabilidades públicas, manifestándose favorables a la concesión de
indultos en el caso de una sentencia condenatoria en contra de los procesados, como
así fue, comprometieron gravemente el principio de independencia del Poder Judicial
al advertir de una posible no ejecución de las sentencias en función de las estrategias
políticas más favorables a algunos intereses partidistas.
También, las declaraciones de algunos miembros del Gobierno de España de coalición
(PSOE y Unidas Podemos) indican un criterio que puede resultar determinante en la
decisión que finalmente se adopte en relación a estos indultos, con la finalidad de
mantener y asegurar la mayoría del Congreso de los Diputados, de la que forman
parte partidos independentistas catalanes, así como para facilitar la relación con el
nuevo Govern de la Generalitat de Cataluña, de carácter independentista y defensor
de la vía unilateral.
La figura del indulto, en ningún caso, puede ser una medida para conseguir objetivos
políticos ni alterar el sentido de una resolución judicial, hecho que conllevaría un grave
ataque al principio de separación de poderes que tiene que prevalecer en cualquier
Estado de Derecho.
Es necesario recordar que estas personas no han mostrado ningún tipo de
arrepentimiento por los hechos por los que fueron condenados. Lo único que han
expresado ha sido la reivindicación de esos actos y su intención de repetirlos, dejando
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sin sentido la posibilidad de suprimir o recortar las penas dictadas por los tribunales
competentes.
Los ciudadanos se sienten discriminados y desamparados frente a esta situación,
haciendo evidente que determinados dirigentes políticos que han mostrado un
manifiesto menosprecio por la ley, la democracia y la convivencia se vean libres de
toda responsabilidad, iniciando la ruptura efectiva del principio de igualdad frente a la
ley. Este implica un peligro objetivo contra el orden constitucional de España y una
amenaza intolerable en contra de los derechos y libertades de toda la ciudadanía,
especialmente la de Cataluña.
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El nuevo Gobierno de Cataluña ha expresado de forma explícita que quiere forzar al
Estado de Derecho a capitular ante el desafío independentista, en un indicio claro de
su estrategia de reiteración delictiva, comportando la total inviabilidad democrática
del indulto o de cualquier beneficio.
El Presidente del Gobierno de España del PSOE, Pedro Sánchez, ha afirmado que
tomará su decisión “por la convivencia de los españoles y en beneficio de la
concordia”, y que esta decisión “tendrá muy presente los valores constitucionales de
la concordia, el diálogo, el entendimiento, el reencuentro y la superación de una crisis
que desgarró a la sociedad catalana y española”, afirmando también que la
“venganza” no es un valor constitucional.
En Ciutadans defendemos que el cumplimiento de las sentencias judiciales no se
pueden considerar como una venganza y que el mantenimiento de las pretensiones
unilaterales y de amenaza de seguir violentando los derechos fundamentales no se
pueden considerar una oferta de diálogo. La concordia únicamente es posible dentro
del marco de derechos y libertades de la Constitución Española, propios de una
democracia liberal y avanzada y de un Estado de Derecho que tiene que mantenerse
firme frente a los ataques de aquellos que pretenden su destrucción.
Por todos estos motivos, el Grupo Municipal de Ciudadanos propone adoptar los
siguientes
ACUERDOS
Primero. Instar al Consejo de Gobierno a que a su vez inste al Gobierno de España a
defender y garantizar la igualdad de todos los españoles ante la Ley y no conceder los
indultos a los políticos condenados el pasado mes de octubre de 2019, por sedición y
malversación de fondos públicos por las actuaciones que tuvieron lugar en Cataluña
derivados del proceso separatista, que no han dado muestras de arrepentimiento y
por contra han manifestado su intención de volver a cometer actuaciones contrarias a
la legalidad vigente.
Segundo. Rechazar la concesión del indulto o de cualquier otra medida que suponga
un privilegio a aquellos que han sido condenados a causa del golpe a la democracia
por parte de los partidos independentistas derivado del proceso separatista en
Cataluña.
Tercero. Trasladar este acuerdo al Presidente del Gobierno de España, a los miembros
del Gobierno de España, al Presidente y la Mesa del Congreso de los Diputados y a los
Grupos Parlamentarios del Congreso de los Diputados, así como al Presidente de la
Generalitat de Cataluña y a los Grupos Parlamentarios del Parlament de Cataluña.»
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L’alcalde dona la paraula a la Sra. García que fa una INTERVENCIÓ per exposar el tema
i, seguidament, ES PRODUEIX DEBAT.
La Sra. Vilella s’absenta després de l’exposició del tema.
Sotmesa la proposta a votació, es rebutja amb 2 vots a favor: (CS): Sra. García, Sr.
López) i 24 vots en contra: ((JxR): Sres./Srs. Pellicer, Caelles, Cuerba, Caballero,
Monseny, Pallarès; (ERC): Sres./Srs. Llauradó, Recasens, Flores, Prats, Berasastegui,
Subirats, (A): Sr. Rubio, Sra. Vázquez), (PSC-CP): Sres./Srs. Martín, Martínez, Marcos,
Pozuelo, Fort, Agudo, (CUP): Sres. Llorens, Fernàndez, Pàmies i (regidor no adscrit: Sr.
Meléndez)).
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A les 14:12 h la presidència estableix un recés en la sessió que es reinicia a les 14:32
h, amb el tractament del següent punt de l’ordre del dia:
17. Proposta de declaració del GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS DE REUS (CS)
contra els nous peatges a les autovies i en les autopistes de l'Estat després
de la seva liberalització.
"El Ministro de Fomento, Joséé́ Luis Ábalos, en 2018 instó a buscar una fórmula para
asegurar el mantenimiento de las autovías, que tienen un coste anual para el Estado
de 11.000 millones de euros, y que se hace inviable porque cada vez hay más
kilómetros (20.000 actualmente) y menos recursos públicos.
El Ministro llamó a reflexionar sobre el mantenimiento de la red de carreteras,
incluidas autovías y autopistas liberalizadas, “las únicas infraestructuras de transporte
que son gratuitas”, cuando por el resto, como puertos, aeropuertos y vías ferroviarias
se pagan distintas tasas o cánones.
Recientemente la idea de abonar un peaje vuelve a planear sobre las autovías
españolas y ocupa espacios informativos. El Gobierno se ha comprometido con la
Comisión Europea a poner en marcha un sistema de pago en la red de vías de alta
capacidad (autopistas y autovías del Estado) para financiar su conservación. El plan de
recuperación presentado por el presidente Sánchez recoge esta propuesta para paliar
el déficit en la conservación de la red estatal, de unos 10.000 millones, según la
patronal Seopan.
El asunto del pago por uso en las vías de alta capacidad es un ejemplo más de la falta
de diálogo y negociación del Gobierno y la opacidad a la que estamos asistiendo en
relación con el Plan de Recuperación y Resiliencia. El Gobierno parece que, de nuevo,
se decide por la opción fácil y opta por meter la mano en los bolsillos de los
ciudadanos en lugar de llevar a cabo las reformas estructurales que garanticen un uso
eficiente de los recursos. Hace tan solo unos meses que Cs proponía en el Congreso de
los Diputados un Pacto Nacional por las Infraestructuras y la Movilidad, iniciativa a la
que el PSOE votó a favor y en la que incluíamos medidas como la evaluación de la
rentabilidad social y económica de los proyectos de infraestructuras y la selección de
proyectos desde una perspectiva de sostenibilidad financiera.
En el año 2012 España era uno de los países del mundo con mejores infraestructuras.
Desde ese año, el deterioro ha sido de 90.000 millones que hemos dejado de invertir y
que, por supuesto han afectado a la circulación en esas vías, a la seguridad vial y a la
conectividad de los territorios. Cualquier medida para solucionar este problema debe
contar con el consenso y el diálogo de los diferentes grupos políticos, los trabajadores
del transporte de mercancías y los operadores de transporte. Las vías de alta
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velocidad, no pueden verse como una simple fuente de ingresos más, es necesario
llevar a cabo una evaluación de las necesidades de mantenimiento y financiación y
establecer el sistema más adecuado para resolver estas necesidades.
El Gobierno debe llevar a cabo un ejercicio de responsabilidad en el gasto público que
debe tener como última opción la de incrementar la presión impositiva o de pago de
los ciudadanos. Por ello, desde que comenzara la pandemia hemos insistido en la
necesidad de llevar a cabo tres medidas fundamentales no solo para asegurar la
calidad de nuestras infraestructuras sino para garantizar la estabilidad financiera de
las cuentas públicas. Desde Cs hemos pedido una auditoría integral del gasto público,
un plan de consolidación fiscal a medio y largo plazo y un programa ambicioso de
evaluación de las políticas públicas. Sin esto, ningún Gobierno debería hablar de subir
impuestos.
Signat electrònicament
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El impuesto de las autovías se suma a la lista de subidas que está implantando el
Gobierno de PSOE-Podemos. Unos impuestos que no recaen en los más ricos si no en
todos los ciudadanos y en especial en el de los trabajadores que necesitan
desplazarse a sus puestos de trabajo por las vías españolas.
En Cataluña esta situación es todavía más acuciante porque tenemos los tramos de
peaje más caros de toda España. Los catalanes sufrimos por la mala gestión de los
gobiernos independentistas y socialistas que no han sabido gestionar las tensiones
económicas que sufren los ciudadanos catalanes por el sobrecoste de las
infraestructuras de transporte situadas en nuestra Comunidad Autónoma.
El Gobierno de PSOE-Podemos está de nuevo faltando a la verdad con el nuevo
impuesto de las autovías. Nos dice que es una imposición de Europa lo cual no es
cierto porque muchos países de la UE no tienen peajes como sucede con Finlandia,
Chipre, Estonia, Luxemburgo y Malta que tienen todas las infraestructuras de
transporte por carretera totalmente gratuitas y no las van a cambiar a pago por
instrucción de la UE.
Por todos estos motivos, el Grupo Municipal de Ciudadanos propone adoptar los
siguientes
ACUERDOS:
Primero.- El Ayuntamiento de Reus inste al Gobierno de España a no instaurar el cobro
en autovías y en las autopistas del Estado tras su liberalización.
Segundo.- El Ayuntamiento de Reus inste al gobierno de España a no gravar a los
ciudadanos con nuevos impuestos que penalizan todavía más la situación de crisis
económica de las familias españolas e impiden la recuperación económica de los
trabajadores y las empresas.
Tercero.- El Ayuntamiento de Reus inste al gobierno de España a negociar con el resto
de las fuerzas políticas y con los agentes de los sectores afectados, una medida de
consenso para solventar el déficit de mantenimiento de las vías de alta capacidad, de
forma que no repercutan en el bolsillo de los ciudadanos o priven a ciertos territorios,
principalmente en la España rural de las conexiones necesarias para un desarrollo
económico, sostenible y equilibrado de todos los rincones de nuestra geografía
nacional.
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Cuarto.- El Ayuntamiento de Reus inste al gobierno de España a acordar un Pacto por
las Infraestructuras y la Movilidad entre todos los grupos parlamentarios, que tenga
como base los siguientes objetivos:
1. Despolitizar las inversiones en infraestructuras y se comprometa con la
eficiencia la sostenibilidad
2. Que garantice el estudio de la rentabilidad socioeconómica, y haga un
análisis coste-beneficio de las medidas tomadas en materia de
infraestructuras y movilidad.
3. Que asegure la estabilidad de la inversión pública en infraestructuras sin
depender del ciclo económico.
4. Que las medidas tomadas tengan en cuenta las necesidades de los
trabajadores y la vertebración del territorio, para no dejar a nadie atrás.»
Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
20/07/2021

El Sr. López 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, i 20 vots en contra: ((JxR): Sres./Srs. Pellicer, Caelles, Cuerba, Caballero, Monseny,
Pallarès; (ERC): Sres./Srs. Llauradó, Recasens, Flores, Prats, Berasastegui, Subirats, (A):
Sr. Rubio, Sra. Vázquez) i (PSC-CP): Sres./Srs. Martín, Martínez, Marcos, Pozuelo, Fort,
Agudo) i 4 abstencions: ((CUP): Sres. Llorens, Fernàndez, Pàmies i (regidor no adscrit: Sr.
Meléndez)).
(Sra. Pallarès, Sra. Flores, Sra. Berasategui, Sr. Fernàndez i Sra. Pàmies voten verbalment
a causa d’una incidència tècnica)
MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
18. Moció del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA
– CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP) referent a l’adhesió al Programa
Viopet per recollir i acollir als animals de les víctimes de violència masclista.
L'alcalde anuncia que en relació a aquest punt de l'ordre del dia hi ha una
esmena presentada pels grups municipals de JxR, ERC I ARA REUS, la qual
ha estat acceptada i per tant, es sotmet la proposta a la consideració del Ple
amb ella inclosa.
“La violència masclista és una xacra social que des del moviment feminista i les
polítiques d'igualtat es continua lluitant per abolir-la. No volem ni una dona més
assassinada pels seus maltractadors.
La violència contra les dones no tan sols s'exerceix de manera física sinó que també
s'exerceix de manera psicològica. I dins de la violència que pateixen les dones, la
violència vicaria és una forma freqüent, entesa com aquella violència que pateixen les
dones quan li volen fer mal a través dels seus seus fills i filles. Amb la mateixa
finalitat de causar dany a les parelles o exparelles, s’utilitzen els animals amb els que
conviuen.
Gairebé en la meitat de Llars de l'estat conviu un animal de companyia i la sensibilitat,
respecte i vincle emocional amb ells ha canviat molt en els darrers anys.
I és aquest punt on el maltractador l'utilitza com un mecanisme mes de
maltractament cap a la víctima. Utilitza el vincle emocional de la dona amb el seu
animal de companyia com una forma més de terror i maltractament.
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Articles científics al "Journal of the American Academy of Psychiatry and the Law" ja el
2002 publicaven un tractat en el qual s'associaven els actes repetits de crueltat
animal en la infància amb el desenvolupament de trastorns de personalitat, presència
de trets antisocials i l'abús de substàncies en persones adultes.
La universitat de Utah va evidenciar que el 86% de les dones que s'allotjaven en un
alberg per a dones maltractades tenien animals de companyia i d'aquestes dones, el
80% havien vist com es maltractaven i fins hi tot es mataven als seus animals de
companyia per part de les seves parelles.
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El Consell de protecció i benestar animal de la comunitat Autònoma de Madrid en
estudis realitzats en cases d'acollida per a dones maltractades del Regne Unit, Canadá
i Estats Units va recollir que el 94% de les dones amb animals de companyia, si
haguessin tingut un sistema d'acollida dels seus animals, haguessin escapat de les
seves llars molt abans.
Pel que es demostra clarament la necessitat imperiosa que les institucions normalitzin
l'estància de les víctimes de violència de gènere amb els seus animals de companyia
perquè en ambdós casos puguin abandonar el domicili amb el qual conviuen amb el
seu maltractador.
En aquesta línia el govern de l'estat ha desenvolupat el programa VIOPET, un
programa per recollir i acollir als animals de les víctimes de violència masclista. Més
de 900 cases d'acollida en tot el territori de l'estat han donat suport i han atès als
animals de companyia de més de 500 dones víctimes de violència masclista que no
volien deixar a la seva llar, en la que estaven sent víctimes de violència masclista, als
animals amb els seus maltractadors
Per tot això el Grup municipal de Partit dels Socialistes de Catalunya insta al ple de
l'ajuntament de Reus a:
1. L'Ajuntament de Reus se suma al contundent rebuig a la violència de gènere i la
violència vicària contra els animals que contempla el programa VIOPET del ministeri
de serveis socials i agenda 2030 .
2. Que la Regidoria de Medi Ambient i la Regidoria de Benestar Social, en col·laboració
amb les entitats Animalistes, es comprometen a cercar llars d'acollida urgent per les
dones víctimes de violència de gènere. A més, l'Ajuntament treballarà i mediarà
perquè en els pisos d'acollida de les dones víctimes de violència de gènere, les dones
puguin conviure amb els seus animals de companyia
3. Que l'Ajuntament, en col·laboració amb les entitats de protecció animal, es
compromet a fer jornades de conscienciació i sensibilització contra el maltractament
animal.
4. Es traslladaran aquests acords al ministeri de drets socials i agenda 2030, al
ministeri d'igualtat, a les entitats Animalistes del municipi, Federació de Municipis de
Catalunya i a l'Associació Catalana de Municipis i Comarques.”
L’alcalde dona la paraula a la Sra. Pozuelo que fa una INTERVENCIÓ per exposar el tema.
Seguidament la Sra. Flores 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.
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En aquests moments la Sra. Vilella s’incorpora novament a la sessió.
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per unanimitat.
19. Moció del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA
– CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP) per potenciar el servei d’atenció
emocional per al col·lectiu jove de la ciutat.
«Els mitjans de comunicació s’estan fent ressò de l’augment preocupant dels intents
de suïcidi i autolesions en menors d’edat els darrers mesos. Estudis fets a Catalunya
indiquen que 1 de cada 10 adolescents s’han fet mal ells mateixos, almenys, un cop a
la vida: talls, cremades, rascades....Aquesta realitat s’ha vist augmentada per culpa de
la pandèmia.
Signat electrònicament
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A casa nostra, fa pocs dies, va sortir a la llum una informació de l’Institut Pere Mata de
Reus, que gestiona la Regió Sanitària del Camp de Tarragona, que indicava que ha
hagut d’activar el Codi Risc de Suïcidi en 18 ocasions des que va començar l’any fins
al passat 10 de juny, xifra que suposa un augment del 50% –sis ocasions més–
respecte al mateix període de temps que el 2019, tenint en compte que el segon
trimestre del 2020 va ser anormal. El panorama és greu, tenint en compte també, que
aquest protocol no contempla els suïcidis realitzats amb èxit, ni les temptatives que no
arriben a la xarxa de salut, pel que les xifres podrien ser encara més grans.
La pandèmia ha provocat, no només, danys en la salut física de les persones
contagiades i un elevat nombre de morts, sinó que està tenint importants
conseqüències en l’àmbit de la salut mental. Segons l’OMS, la pandèmia ha
incrementat els nivells d’ansietat, angoixa i estres, afectant a una de cada dues
persones en la població jove. L’aïllament, la falta de contacte social, processos de dol,
canvi d’hàbits, problemes laborals o la falta de perspectiva, estan passant factura a la
salut mental d’aquest col·lectiu.
Segons el CIS, en el primer any de pandèmia, a tot l’Estat un 6,4% de la població ha
acudit a un professional de la salut mental per algun símptoma, un 43% per ansietat i
un 35,5% per depressió. I entre aquests, les persones d’entre 18 i 24 anys són les que
més han freqüentat els serveis de salut mental, les que han tingut més atacs
d’ansietat i més símptomes de tristesa.
Aquest grup municipal ja ho va advertir en una moció presentada al Ple el passat mes
d’octubre, que va ser rebutjada amb els vots en contra del govern. Demanàvem, entre
d’altres, un programa de salut mental per fer front als possibles efectes emocionals
derivats de la Covid 19 entre la ciutadania (especialment, infants i joves, gent gran,
col·lectius amb sobrecàrrega de feina i famílies vulnerables), per part de les àrees de
Salut i Benestar Social. Perquè els ajuntaments, en tant que són l’administració més
propera a la ciutadania, han de posar en marxa mecanismes extraordinaris per
abordar el patiment psicològic derivat de totes aquestes situacions d’estres, amb
accions encaminades a enfortir el benestar emocional, més enllà dels programes
habituals que ja realitzen en aquest àmbit.
Celebrem que fa un parell de mesos, al Ple d’abril, el govern es va comprometre a
implantar un Pla Local de Prevenció del Suïcidi i Salut Mental a proposta d’un altre
grup municipal. Però anem tard i les informacions que, dia rere dia, omplen els mitjans
de comunicació reclamen accions ràpides i urgents. Ajuntaments com el de Barcelona
o Girona ja fa mesos que s’han activat per treballar el tema, desplegant plans
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integrals de salut mental i potenciant l’atenció emocional a la població, especialment
als joves.
L’any 2016, l’Ajuntament de Reus va posar en marxa un Punt d’atenció i
acompanyament emocional al Casal de joves de La Palma, un espai de creixement
personal i d'abordatge de situacions o dificultats pròpies de la joventut i
l'adolescència. Aquesta iniciativa cobra ara una importància especial en la seva
finalitat d’ajudar a disminuir dels pensaments autodestructius, a la millora de
l'autoestima, a la disminució de la simptomatologia depressiva, l'augment de la
motivació per als reptes de la vida i la cerca del benestar personal, etc.
Per tot això, el grup municipal del PSC proposa l’adopció del següent
Signat electrònicament
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ACORD:
-Que el departament de Joventut de la Regidoria de Participació, Ciutadania i
Transparència potenciï Punt d’atenció i acompanyament emocional amb les següents
accions:
1.Fer una campanya de difusió perquè aquest servei sigui més conegut i utilitzat
entre el jovent que ho pugui necessitar en col·laboració amb l’Àrea de Salut i els
instituts de secundària de la ciutat.
2. Descentralitzar el servei per tal que pugui arribar a tots els barris de la ciutat,
per mitjà dels centres cívics, escoles, casals i altres equipaments freqüentats
per la població jove.
3. Destinar els recursos econòmics i humans necessaris per fer possible aquesta
descentralització i potenciació del servei.»
L’alcalde dona la paraula al Sr. Martín que fa una INTERVENCIÓ per exposar el tema i,
seguidament, ES PRODUEIX DEBAT.
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per unanimitat.
20. Moció del GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR
(CUP) per fomentar la participació ciutadana en el disseny i protecció dels
espais del nostre terme municipal segons criteris d'arrelament o significació.
«Sabem que la consideració de protecció tant de l'arbrat com dels edificis del nostre
terme municipal (masos, cases, infraestructures,...) són triats per a la seva catalogació
i protecció amb criteris purament tècnics. Creiem que no va directament relacionat el
valor patrimonial amb el valor econòmic o cultural. Tenim espais a la nostra ciutat que
tenen gran valor pels barris i per la ciutadania, perquè són espais que aporten un valor
sentimental difícil de valorar sota mirada tècnica.
Malauradament ens hem trobat en casos d'aquesta mena, on els criteris dels tècnics i
el valor sentimental per la ciutadania s'han enfrontat a les ciutadanes, que han perdut
sempre. Com per exemple: la pèrdua d’arquitectura de botigues emblemàtiques, de
cases molt significades, d'arbrat que donava caràcter a un espai, .... i aquesta pèrdua
causa desencís i frustració, res positiu si el que es pretén és que la ciutadania se senti
arrelada a la seva ciutat, lligada amb els seus records, la seva història i vida personal.
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El govern no pot identificar exclusivament a les residents com a contribuents sinó com
a ciutadanes que volem participar i ajudar a la preservació d'espais de la nostra ciutat.
Per la mateixa raó, cal donar veu i participació a les entitats reusenques que treballen
el patrimoni i la història de la nostra ciutat, perquè els objectius són comuns i
beneficiosos per a totes.
A Reus també ens trobem amb un problema afegit, quan un edifici, una casa, uns
baixos o una façana poden ser pintats i decorats pel propietari o llogater ignorant
qualsevol criteri de "bon gust" simplement per motius comercials o individuals, quan
en realitat està afectant a tot el barri i la ciutat. Aquests canvis estètics sense cap guia
ni estil acaba afectant l'harmonia visual dels carrers de la zona urbana, fins i tot,
l’espai rural del nostre terme municipal. Cal recordar que la
Signat electrònicament
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majoria de municipis de Catalunya ja inclouen aquestes guies en les condicions de
construcció i rehabilitació de façanes.
Per aquests motius la Candidatura d’Unitat Popular proposem els següents acords al
ple de l’Ajuntament de Reus:
PRIMER.- Obrir un procés participatiu on la ciutadania i les entitats de la nostra ciutat
enumerin a cada barri què volen protegir i els seus motius.
SEGON.- Protegir els elements d’aquesta llista resultant de reformes urbanístiques i
viàries.
TERCER.- Convocar aquest procés periòdicament.
QUART.- Confeccionar una carta de colors, estils i materials per utilitzar en les façanes,
que aporti harmonia a tots aquests espais, respectant les particularitats de cada
zona.»
L’alcalde dona la paraula a la Sra. Pàmies que fa una INTERVENCIÓ per exposar el tema
i, seguidament, ES PRODUEIX DEBAT.
Sotmesa la proposta a votació, es rebutja amb 6 vots a favor: ((CUP): Sres. Llorens,
Fernàndez, Pàmies, (CS): Sra. García, Sr. López i (regidor no adscrit: Sr. Meléndez)), 15
vots en contra: ((JxR): Sres./Srs. Pellicer, Caelles, Cuerba, Caballero, Monseny, Pallarès;
(ERC): Sres./Srs. Llauradó, Recasens, Flores, Prats, Berasastegui, Subirats, (A): Sr. Rubio,
Sra. Vázquez) i 6 abstencions: (PSC-CP): Sres./Srs. Martín, Martínez, Marcos, Pozuelo,
Fort, Agudo.
21. Moció del GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR
(CUP) referent a consensuar un nou model de seguretat a Reus.
"La ciutat de Reus, per la seva cohesió urbanística i pel seu ric teixit social i
comunitari, ofereix moltes oportunitats a l’hora de ser pionera en un model de
seguretat modern, descentralitzat, en xarxa i divers. A més, un índex de criminalitat
baix, també hauria de ser motiu per poder fer un pas endavant en valorar opcions que
superin un model policial reactiu i tradicional.
Per una banda, des d’una perspectiva feminista, entenem que la presència de 16
agents dones en un cos de 150 és una anomalia no només quantitativa sinó també
qualitativa. Les dades i les estadístiques evidencien realitats estructurals. I creiem que
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aquest percentatge mostra que actualment, la Guàrdia Urbana no és una estructura
que motivi la participació de les dones reusenques. Fet, al nostre entendre, que s’ha
de revertir per una qüestió de
qualitat democràtica.
Per l’altre, un model de seguretat de proximitat passa per desverticalitzar l’acció
policial, per tant descentralitzar-la i adaptar-la a cada context de les diferents zones de
la ciutat. Considerem que és important que es generin referents comunitaris, és a dir,
persones que coneguin la casuística i realitat de cada comunitat de veïns i veïnes,
oferint més perspectiva a les diferents accions i intervencions que s’hagin de produir
des de qualsevol organisme municipal, ja sigui a nivell de seguretat, formació i
ocupació, de salut o social. Entenem que aquesta relació no pot ser arbitrària sinó
regulada i estable, amb perfils concrets però amb objectius ben definits.
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Finalment, creiem que hi ha propostes que són de ciutat i han d’anar més enllà de les
limitacions d’una moció, ja que necessiten anàlisis profundes i sobretot grans
consensos. L’experiència ens diu que les comissions especials de treball permeten una
feina interna, rigorosa i, fins i tot, més sincera.
Per tots aquests motius, el grup municipal de la CUP de Reus, proposem els següents
acords al ple municipal:
PRIMER.- Crear i convocar una comissió especial de treball per consensuar un nou
model de seguretat.
SEGON.- Crear, regular i estabilitzar una xarxa de referents comunitaris que permetin
tenir comunicació fluida, de forma recíproca, des de diferents organismes de
l’Ajuntament.
TERCER.- Elaborar un pla intern per fomentar la participació de dones en els processos
de selecció i promoció interna en el cos de la Guàrdia Urbana.»
L’alcalde dona la paraula al Sr. Fernández que fa una INTERVENCIÓ per exposar el tema i,
seguidament, ES PRODUEIX DEBAT.
L’alcalde anuncia que hi ha votació separada dels diferents punts de la moció.
Sotmès el punt 1 de la proposta a votació, es rebutja amb 4 vots a favor: ((CUP): Sres.
Llorens, Fernàndez, Pàmies i (regidor no adscrit: Sr. Meléndez)), 17 vots en contra: ((JxR):
Sres./Srs. Pellicer, Caelles, Cuerba, Caballero, Monseny, Pallarès; (ERC): Sres./Srs.
Llauradó, Recasens, Flores, Prats, Berasastegui, Subirats, (A): Sr. Rubio, Sra. Vázquez) i
(CS): Sra. García, Sr. López i 6 abstencions: (PSC-CP): Sres./Srs. Martín, Martínez, Marcos,
Pozuelo, Fort, Agudo)
Sotmès el punt 2 de la proposta a votació, es rebutja amb 3 vots a favor: (CUP): Sres.
Llorens, Fernàndez, Pàmies, 17 vots en contra: ((JxR): Sres./Srs. Pellicer, Caelles, Cuerba,
Caballero, Monseny, Pallarès; (ERC): Sres./Srs. Llauradó, Recasens, Flores, Prats,
Berasastegui, Subirats, (A): Sr. Rubio, Sra. Vázquez) i (CS): Sra. García, Sr. López i 7
abstencions: ((PSC-CP): Sres./Srs. Martín, Martínez, Marcos, Pozuelo, Fort, Agudo) i
(regidor no adscrit: Sr. Meléndez))
Sotmès el punt 3 de la proposta a votació, s’aprova per unanimitat.
22. Precs i preguntes.
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Prec que formula el Sr. Fernández del GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA
D’UNITAT POPULAR (CUP) per evitar que investigats per corrupció incideixin
en les polítiques municipals.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
20/07/2021

"Les darreres setmanes, el govern municipal de Reus ha engegat un selectiu procés
participat anomenat ‘Horitzó 2032’. L’objectiu és definir el futur de la nostra ciutat. Per
part nostra, hem mostrat reticències per diferents motius, per exemple la poca
incidència que pot tenir la redacció d aquest pla en donar respostes a les necessitats
reals de la ciutadania de Reus.
A més, observem amb preocupació que, no només els noms s’han escollit amb una
intencionalitat política clara sinó que, a més, es compta amb la presència de persones
investigades per greus delictes de corrupció, emmarcades en el conegut Cas INNOVA.
Al marge de respectar la presumpció d’innocència de les persones investigades,
entenem que les evidències públiques i el simple fet d’estar investigades per aquests
delictes, hauria de ser motiu suficient perquè el govern actual eviti la seva participació
en un procés d’aquestes característiques.
És per aquests motius que el grup municipal de la CUP de Reus realitzem el següent
prec al govern municipal:

•

Que les persones investigades per greus casos de corrupció, emmarcades en el
Cas INNOVA, no participin en el procés ‘Horitzó 2032’ per blindar la imatge de la
ciutat i blindar els possibles beneficis d’aquest procés participat i, de moment,
selectiu.»

Per part de la vicealcaldessa ES DONA RESPOSTA al prec.
Prec que formula la Sra. Pàmies del GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA
D’UNITAT POPULAR (CUP) pel xipatge de gossos dels residents del refugi del
nou Centre del Roser.
"El passat 8 de juny se’ns va convidar a la visita del nou Centre del Roser. A la visita es
van mostrar els diferents espais que el componen, com les sales per despatxos i
associacions de veïns, el refugi, un magatzem d’aliments i un menjador amb cuina,
entre altres.
En els espais del refugi per persones sense llar, cada una de les dues sales té accés a
un pati interior parcialment cobert. En aquests dos espais oberts és on, segons la
regidora Vilella, s’habilitaran uns espais per allotjar el gos de qualsevol resident que
en sigui propietari. Ens alegrem que el fet d’anar acompanyat per un gos no sigui
motiu de discriminació i exclusió a l’hora d’oferir el servei social que requereixen. El
sensellarisme està molt lligat a la tinença animal, entre gos i home/dona es crea un
vincle molt fort de companyonia accentuada per una situació d’abandó social.
Com és sabut, la Llei catalana de Protecció Animal obliga al xipatge dels animals de
companyia, però el cost d’aquest servei pot ser un impediment en molts casos. Per
aquest motiu formulem el següent prec:

•

Que l’ajuntament de Reus ofereixi als residents del refugi que vagin
acompanyats per gos/gat, el servei de xipatge, vacunació i desparasitació
gratuïts per a garantir el benestar animal i col·laborar en la seguretat i la salut
animal en aquests casos d’emergència social.

Aquest document ha estat signat electrònicament amb data 20/7/2021
L'autenticitat d'aquest document es pot comprovar a https://serveis.reus.cat/cve mitjançant el CVE: 2021E95803D9BCDECA3D6015CCC3733BAA0F6D39392C0720093928

•

Alhora, també veiem necessari que s’ofereixi opcionalment l’esterilització
gratuïta de l’animal que, tot i no ser obligatòria fora dels circuits d’adopció, sí és
molt recomanable per motius preventius de salut i evitar camades indesitjades
que es van sumant al llistat d’animals pendents d’adopció o acollida en les
protectores de tot el país.»

Per part del Sr. Rubio ES DONA RESPOSTA al prec.
Prec que formula la Sra. Pàmies del GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA
D’UNITAT POPULAR (CUP) en relació amb per una via verda i transitable des
del Cementiri fins al Barri Sant Joan.
Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
20/07/2021

"A la nostra ciutat no disposem de gaires espais verds, zones on fer esport o
simplement gaudir de la natura o l’entorn lluny dels vehicles que ho inunden tot. Per
qüestions de reformes en les infraestructures ferroviàries a la nostra ciutat, tenim un
tram de via morta que va des del darrere del Cementiri de Reus al pont del Barri Sant
Joan. La distancia entre aquests dos punts és d’un kilòmetre aproximadament i pot
enllaçar més amunt amb el camí Vell de Castellvell i de les Torres, donant una
alternativa als usuaris de la carretera de Castellvell.
La carretera de Castellvell és molt estreta i resulta molt complicada la convivència de
vehicles, bicicletes, corredors, patinets i caminants que en hores determinades durant
la setmana, i també durant els dies festius estan obligats a compartir espai. La
carretera de Montblanc C-14 tampoc és gens amable per les usuàries sense cotxe que
volen accedir al Cementiri de Reus.
Creiem que la reconversió d’aquesta via MORTA en una via VERDA pot ser un espai
ideal per transitar allunyats dels vehicles, per un camí arbrat, amb enllumenat i, per
tant, molt més amable i segur, que suposi una bona alternativa d’accés al Cementiri
per a totes aquelles persones que en són usuàries i també per totes les que
aprofitarien aquesta zona per enllaçar amb camins que condueixen a La Selva,
Castellvell o Almoster.
Per aquests motius formulem el següent prec:

•

Que el govern de Reus estudiï l’execució d’aquest projecte per aconseguir un
nou espai verd i transitable al nostre municipi, i doni tots els passos pertinents
per a fer-lo possible.»

Per part del Sr. Berasategui ES DONA RESPOSTA al prec.
Pregunta que realitza la Sra. Llorens de la Candidatura d’Unitat Popular en
relació a la campanya de divulgació mediambiental en el marc "Reus 2030"
al mitjà de comunicació Ràdio Ciutat de Tarragona.
"En els darrers mesos, el Regidor de Medi Ambient, Dani Rubio, ha engegat una
campanya de clips de divulgació mediambiental per mitjà de Facebook del mitjà de
comunicació Ràdio Ciutat de Tarragona, entre d'altres plataformes com Spotify i
iTunes. Un dels primers episodis era sobre Economia Circular.
Des de la Candidatura, ens sorprèn que s’utilitzi un mitjà que no és local per fer una
campanya de divulgació quan l’objectiu més important ha de ser crear consciència a
la ciutadania del mateix municipi pel qual és regidor
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Per tots aquests motius formulem les següents preguntes:

•

Quin és el motiu concret de la campanya? Per què s’ha escollit aquest mitjà
quan no és local?

•

És una campanya que prové de la Regidoria de Medi Ambient? Si és així, quins
són els objectius de la campanya i quina duració ha tingut o tindrà? Quina és la
temàtica concreta?

•

Quants diners costa o ha costat aquesta campanya? A quina partida
pressupostària concreta correspon aquesta quantitat?

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
20/07/2021

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) en
relació a la brutícia acumulada als carrers de la ciutat.
«Aquest grup municipal rep queixes constants la brutícia que acumulen molts carrers
de la ciutat. I en aquesta època, la situació s’agreuja perquè, a més de paneroles i
rates, s’afegeixen les substàncies enganxifoses que deixen anar els arbres i que
deixen les voreres impracticables, en molts casos.
Aquesta no és una situació puntual, sinó es repeteix cada any en aquest època, per la
qual cosa, l’àrea de Via pública hauria de tenir previst un tractament específic per tal
de facilitar la circulació als vianants per les voreres.
Per això demanem que s’intensifiqui la neteja a la via publica, especialment, a les
voreres dels carrers amb més arbrat, per tal que els vianants hi puguin circular amb
comoditat.»
Per part del Sr. Monseny ES DONA RESPOSTA al prec.
Pregunta que formula la Sra. Agudo del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS
SOCIALISTES DE CATALUNYA – CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP) en
relació al Pavelló del Molinet.
«L’Ajuntament ha anunciat que la construcció del pavelló esportiu del Molinet patirà
un retard i que les obres no s’iniciaran fins al proper mandat.
Estem davant d’un incompliment del PAM, on s’especificava que aquest equipament
es construiria durant el present mandat i el retard és especialment greu atès que
l’oferta d’espais per a la pràctica de l’esport a la ciutat és insuficient en relació a les
necessitats de les entitats i clubs.
Per això demanem que l’ajuntament acceleri els tràmits per tal que l’adjudicació de les
obres de construcció del pavelló del Molinet pugui efectuar-se en aquest mandat.»
Per part del Sr. Cuerba ES DONA RESPOSTA a la pregunta.
Pregunta que formula el Sr. Marcos del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS
SOCIALISTES DE CATALUNYA – CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP) en
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relació a l’ús de les instal·lacions esportives municipals per part de les
entitats locals
«Fa uns mesos, aquest grup municipal va demanar informació sobre els horaris d’ús
de les instal·lacions esportives que l’Ajuntament de Reus posa a disposició de clubs i
entitats de la ciutat per a la pràctica de l’esport: pavelló, polilleugers, camps de
futbol...
Hem rebut la queixa d’algunes d’aquestes entitats que consideren que l’ajuntament
no ha donat una resposta satisfactòria a les seves necessitats i que no compten amb
el suport que fora desitjable per part de la regidoria d’Esports en la seva tasca de
promoure la pràctica de l’esport.
Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
20/07/2021

Per això preguntem sota quins criteris s’han assignat les hores i les instal·lacions per a
la pràctica de l’esport als clubs i entitats en aquesta temporada i, a l’hora, demanem
de cara a la temporada vinent la regidoria d’Esport es doni satisfacció a totes les
peticions rebudes, valorant totes les alternatives viables existents a la ciutat.»
Per part del Sr. Cuerba ES DONA RESPOSTA a la pregunta.
Prec que formula la Sra. Garcia del GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS DE REUS
(CS) sobre la reposición de árboles.
"La Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local ampara la
protección en materia urbanística, de protección y gestión del patrimonio histórico, de
protección del medio ambiente urbano, en particular parques y jardines públicos,
protección de la infraestructura viaria y promoción de la actividad turística de interés y
ámbito local.
En el medio natural y urbano, existen ejemplares botánicos que por sus características
excepcionales de valor histórico, cultural, científico y de recreo, constituyen un
patrimonio arbóreo único. Estos ejemplares representan una parte singular del
patrimonio ambiental y cultural de nuestro territorio siendo de evidente interés público
su protección y conservación. Las instituciones deben dotar recursos para la
protección efectiva y eficaz que permita una atención integrada a ese patrimonio
natural y cultural.
Durante los últimos años numerosos árboles de nuestra ciudad han sido talados. Bien
porque se han ido muriendo, por presentar enfermedades o porque se realizaban
obras. Las causas de la mortandad o enfermedad de los árboles a veces derivan de
una mala praxis de la poda al realizar terciados que conllevan desequilibrios. Otras
veces derivan de realizar la poda fuera de la fecha como ha sucedido recientemente
que se han estado podando algunos árboles cuando la temporada para ejecutar estos
trabajos debió ser durante los meses de otoño e invierno, como máximo febrero,
jamás se debe realizar en mayo ni en junio (salvo que se trate de especies tropicales
que se podan en verano). Algunos de los árboles talados eran de avanzada edad y
gran porte.
La consecuencia es que numerosos árboles de los talados no han sido repuestos y
esto provoca que en las aceras sean frecuentes los alcorques que sólo contienen
tocones y en otros casos no hay absolutamente nada y permanecen sin cubrir.
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Los espacios verdes y los árboles son imprescindibles en las grandes ciudades, y
sirven para contrarrestar los efectos del cambio climático, a la vez que convierten a
nuestra ciudad en un espacio más sano y amigable.
Por todo ello, el Grupo Municipal de Ciudadanos de Reus formula los siguientes
RUEGOS
Primero. Que se proceda a la reposición de árboles en los alcorques que se han
quedado vacíos o que presentan tocones.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
20/07/2021

Segundo. Instar al equipo de gobierno la reposición de árboles en las zonas verdes de
parques y jardines en las que se han realizado talas de árboles y que esa reposición
sea de al menos de un árbol por cada árbol talado.»
Per part del Sr. Monseny ES DONA RESPOSTA al prec.
I, sense més assumptes a tractar s'aixeca la sessió de la qual, com a secretari general,
estenc aquesta acta, amb el vistiplau del Molt Il·lustre Sr. Alcalde.
El secretari general
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