ESBORRANY ACTA DE LA PLE MUNICIPAL
Núm: 8/2021
Caràcter: Ordinària
Data: 23/07/2021
Horari: 09:38 - 15:53 h
Lloc: Telemàtica
Hi assisteixen:
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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.
2. Aprovació de l’acta del Ple de la sessió del 18 de juny de 2021.
3. Informació de l’Alcaldia.
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MOCIONS DE L'ALCALDIA
4. Alcaldia. Donar compte d’una resolució de l’Alcaldia en matèria d’organització
municipal.
5. Alcaldia. Ratificació d’una resolució de l’Alcaldia en matèria d’organització
municipal.
HONORS I DISTINCIONS
6. Concessió de la Menció Honorífica Municipal a l'Àliga de Reus.
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7. Concessió de la Menció Honorífica Municipal al Gremi de Fusters i Ebenistes del Baix
Camp.
8. Concessió de la Medalla de la Ciutat a l'Institut Pere Mata de Reus.
ACTIVITATS DE LA PERSONA
9. Assessoria Jurídica. Cessament de diversos representants municipals al Consell
de Centre de Reus del Consorci per a la Normalització Lingüística.
BENESTAR SOCIAL I CIUTADANIA
10. Salut i Ciutadania. Aprovació del Pla Municipal sobre Drogues de Reus 20212025.
SERVEIS D'HISENDA I SERVEIS GENERALS
11. Gestió Tributària. Adhesió al conveni de col·laboració entre la Agencia Estatal de
l’Administració Tributaria i la Federació Espanyola de municipis i províncies en matèria
d’intercanvi d’informació tributaria i col·laboració en la gestió recaptatòria amb les
entitats locals.
12. Gestió Tributària. Adhesió al conveni de col·laboració entre la Agencia Estatal de
l’Administració Tributaria i la Federació Espanyola de municipis i províncies per la
recaptació en via executiva dels recursos de dret públic de les Corporacions locals.
13. Recursos Humans. Modificació del Catàleg de llocs de treball del personal
funcionari i laboral de l'Ajuntament de Reus.
SERVEIS DE TERRITORI I URBANISME
14. Gestió Urbanística. Aprovació de la subscripció del conveni de col·laboració
entre l’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries (ADIF) i l’Ajuntament de Reus per
a la redacció del projecte bàsic, projectes de construcció, execució d’obres, direcció de
les obres i el manteniment de la nova estació de Reus-Bellissens i un pas inferior urbà
integrat en el seu entorn.
MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
15. Moció del GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS DE REUS (CS) referent a un cens i
registre públic d'edificis i localitzacions d'amiant, línies pressupostàries per a
desamiantar i campanya informativa.
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16. Moció del GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS DE REUS (CS) per la formació dels
treballadors socials de l'Ajuntament de Reus en formació d'equips de salut financera.
17. Moció del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA
– CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP) per impulsar la licitació de la redacció
del projecte constructiu de Tecnoredessa 2.
18. Moció del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA
– CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP) per l’adaptació dels edificis municipals a
les discapacitats sensorials.
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19. Moció del GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR
(CUP) per a treballar, confeccionar i implementar protocols en casos d'emergència
amb animals implicats.
20. Moció del GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR
(CUP) referent a la creació d’una Comissió de seguiment i control de l’activitat de la
nova empresa concessionària del servei de recollida i neteja viària.
21. 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.
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.
Seguidament l’alcalde demana als membres del Ple si volen fer ús la paraula.
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A continuació es produeix la INTERVENCIÓ del Sr. Meléndez i la INTERVENCIÓ del Sr.
Fernández que exposen respectivament la seva posició i la del seu grup al respecte.
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova amb 23 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 (CS): Sra. García, Sr. López), 3
vots en contra: (CUP): Sres. Llorens, Fernàndez, Pàmies i 1 abstenció: (regidor no adscrit:
Sr. Meléndez)
1. b) Declaració de la urgència d'un assumpte per a ser inclòs a l'ordre del
dia:
Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
10/09/2021

Seguidament la presidència proposa declarar d'urgència el següent assumpte per a
ser inclós a l'ordre del dia:
Coordinació Jurídica Ajuntament-Empreses municipals i Defensa Jurídica.
Expedient núm. 86/2021: Compareixença en el recurs contenciós
administratiu interposat per FCC MEDIO AMBIENTE, SA (Sala Contenciosa
Administrativa del TSJC, Secció 5a).
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova la seva incorporació com assumpte
sobrevingut, atès que es compleix el quòrum necessari exigit per l'article 103.3 del
Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, amb 25 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; (CUP): Sres.
Llorens, Fernàndez, Pàmies i (regidor no adscrit: Sr. Meléndez)) i 2 abstencions: (CS):
Sra. García i Sr. López.
Finalitzada la votació, l’alcalde dona la paraula a la Sra. Llorens que fa una INTERVENCIÓ
respecte aquest assumpte.
2. Aprovació de l’acta del Ple de la sessió del 18 de juny 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 18 de juny de 2021, s’aprova per assentiment.
3. Informació de l'Alcaldia.
El Sr. Pellicer dona lectura del Manifest contra la violència d'origen intolerant, que ha
estat recolçada per tots els grups municipals i també pel regidor no adscrit, i el
contingut del qual es transcriu seguidament:
"Amb motiu dels assassinats de dues persones joves que han tingut lloc a l'Estat
espanyol aquest mes de juliol, suposadament per odi, l'Ajuntament de Reus vol posar
de manifest que el respecte a la diferència és un valor propi de les societats
democràtiques.
Volem expressar també el nostre reconeixement a l'impuls de les polítiques de gènere
i d'inclusió dels darrers anys. Un impuls que ha comptat amb iniciatives fonamentals,
com els avanços legislatius impulsats pel Govern de l'Estat i la Generalitat de
Catalunya conjuntament amb el treball fet des de l'Ajuntament de Reus.
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Malauradament, cal recordar que encara persisteixen manifestacions de desigualtat i
discriminació. Injustícies que continuen presents en els diferents àmbits de la vida
quotidiana i que tenen la seva màxima expressió en la violència, tot i que també es
manifesten en l'àmbit social, laboral i, de vegades, familiar.
Per això, pensem que resulta imprescindible continuar amb el compromís d'avançar en
l'àmbit de la inclusió i de la resolució pacífica dels conflictes.
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Així doncs, amb la convicció que treballar per la tolerància és treballar per la
democràcia, volem una ciutadania i unes institucions que rebutgin qualsevol forma de
discriminació i de violència i volem treballar per consolidar una societat més
respectuosa, més pacífica, més inclusiva i més democràtica. Per tot això, ens sumem a
la convocatòria d'un minut de silenci per condemnar l'assassinat de l'Isaac i del
Samuel, transmetem el condol a les seves famílies i renovem el nostre compromís
ferm de suport a les entitats que treballen a la ciutat en defensa dels drets de les
persones amb discapacitat i del col·lectiu LGBTI+."
Acabada la lectura del maneifest l'alcade anuncia i dona pas a un minut de silenci.
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.
També 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 en particular i també
a les persones que estan desenvolupant serveis essencials o serveis per a la
comunitat durant aquest període de pandèmia pel covid-19 tan complicat. Així mateix,
dona 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, informa que es troba amb un risc de
rebrot de 1337 i que probablement es prorrogaran les mesures actuals de restricció
durant tot l’estiu.
Com a dada positiva informa que el nombre de persones amb la primera dosi del vaccí
s’ha incrementat a la ciutat i fa una crida per a que els reusencs i les reusenques
actuin amb prudència i per a que facin cas a la normativa i recomanacions de les
autoritats sanitàries i del Procicat.
Dit això, el Sr. Pellicer felicita el Sr. Francesc Vallès Vives pel seu nomenament com a
Secretario de Estado de Comunicación del Gobierno de España al qual dessitja molts
èxits i encerts en el seu nou càrrec.
A continuació l'alcalde informa respecte algunes de les activitats en les quals ha
participat l'Alcaldia des del passat Ple Municipal i que són les següents:

•

Presentació del llibre memòries «Pel meu país» de Jordi Querol i Antoni Royo al
Centre de Lectura.

•

Arribada de la Flama del Canigó amb motiu de la nit de Sant Joan a
l'Ajuntament.
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•

Diferents actes de la Festa Major de Sant Pere, com la Hissada de la bandera al
campanar, la passada dels grups festius al Parc de la Festa, les Solemnes
Completes i l’Ofici a la Prioral.

•

Pregó de Sant Pere, a càrrec de la Honorable Sra. Tània Verge i Mestres,
consellera d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat, al Saló de Plens.

•

Penjada de la bandera de l'Arc de Sant Martí a la Casa Rull, amb motiu de la
commemoració del Dia per l'alliberament de LGTBI.

•

Celebració del 55è aniversari de la Benedicció del Temple de Sant Bernat Calvó.

•

Visita a l’ampliació de les noves instal·lacions de l’Aeroport i reunió amb el seu
director, Sr. Juan Crespo.

•

Diferents actes d’associacions de Veïns, com el Roserar de Mas Iglèsies, el
Mercat de la Fadrineta del Santuari, Parcel·les Casas i Harmonia del Carme.

•

Visita amb AAVV i veïns al Passeig Boca de la Mina.

•

Recepció institucional a la delegada del Govern de la Generalitat, Sra. Teresa
Pallarès.

•

Recepció de la nova junta del Gremi de la Construcció del Baix Camp.

•

Ple pel relleu de la presidència Consell Comarcal Baix Camp, amb la Sra. Rosa
M. Abelló al Jardí d'Estació Enològica.

•

Acte de lliurament dels Premis Gaudí Gresol a FiraReus.

•

Reunió telemàtica informativa del Govern de la Generalitat en relació amb la
situació epidemiològica actual i les mesures que entraran en vigor per fer front
a la pandèmia.

•

Recepció institucional a la presidenta del Consell Comarcal, Sra. Rosa M. Abelló.

•

Assistència a la conferència de la Fundació Esport Base "Futbol: femení i plural"
al Centre de Lectura.

•

Acte de graduació del CESDA 16a Promoció a FiraReus.

•

Primera Trobada del Fòrum ciutadà del Reus Horitzó 32, amb alcaldes i
representants del món municipal a FiraReus.

•

Inauguració de les obres de remodelació del Museu del Port a Tarragona.

L’alcalde informa, a continuació, que la Junta de Portaveus en reunió de 21 de juliol ha
donat suport a les següents Propostes de declaració que es reprodueixen
seguidament:
a) PROPOSTA DE DECLARACIÓ QUE SUBSCRIUEN ELS GRUPS MUNICIPALS ERC, JUNTS
PER REUS, ARA REUS, PSC, CUP I EL REGIDOR NO ADSCRIT RAÚL MELÉNDEZ, REFERENT
A DECLARACIÓ INSTITUCIONAL CIUTATS DEFENSORES DELS DRETS HUMANS.
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«La pau, els drets humans i la solidaritat han de ser eixos vertebradors de qualsevol
política pública, a escala nacional i internacional. Les ciutats, com a administració més
propera a la ciutadania, s’han constituït en actors d’aquestes polítiques des de fa més
de 20 anys, amb l’adopció de la Declaració de Barcelona sobre Ciutats i Drets Humans
(1998) que donà peu a l’aprovació, dos anys més tard, de la Carta europea de drets
humans a la Ciutat.
En solidaritat i suport amb les lluites pels drets humans que s’articulen per tot el món,
diverses ciutats catalanes han organitzat per novè any consecutiu, amb suport de la
societat civil i d’institucions públiques, el projecte Ciutats Defensores dels Drets
Humans.
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Aquest projecte té per finalitat posar en valor la tasca de defensores i defensors de
drets humans: individus, comunitats i associacions civils que promouen i protegeixen
els drets humans i les llibertats fonamentals, particularment pel que fa a col·lectius
especialment vulnerabilitzats com les dones, els joves, les minories, les persones
LGTBI, les persones desplaçades, migrants o desposseïdes.
Moltes d’aquestes defensores i defensors posen en perill la seva vida i llibertat pel fet
de reivindicar i exercir drets que són universals: drets socials i de participació política,
que són trepitjats sistemàticament als seus països per les autoritats públiques o amb
la seva aquiescència.
Segons dades de Front Line Defenders, només l’any 2020 foren assassinades al menys
331 persones per defensar els drets humans i la major part dels crims romandran
impunes. Assenyala a més que el 69% d'aquests assassinats van ser comesos contra
persones que defensaven la terra, el medi ambient i els pobles indígenes, seguides de
defensores dels drets de les dones i de les persones LGTBIQ. La Relatora Especial de
l’ONU pels defensors i defensores dels drets humans ha apuntat a més que la major
part d’aquests crims solen anar precedits d’amenaces i són, per tant, evitables.
És per això que en l'edició 2021 de Ciutats Defensors volem posar especial atenció en
totes aquestes persones i en la seva labor i també en aquelles que defensen els drets
de les persones migrants i refugiades. També volem posar el focus en el dret a la pau,
com a pilar bàsic de les nostres societats.
Tot i que la persecució de les persones defensores de drets humans és més greu a
països amb règims autoritaris, també pot tenir lloc en règims democràtics, com
demostra el recent cas de l’Helena Maleno, que va participar al programa de Ciutats
defensores l’any 2015 i que està sent perseguida a Espanya i el Marroc per la seva
defensa dels drets de les persones migrants.
En el context de la pandèmia de la COVID-19, que ha fet créixer les vulnerabilitats
socials, és més important que mai protegir les persones que ens protegeixen. És per
això que un any més donem suport al projecte de Ciutats defensores dels drets
humans i:
1. Reivindiquem la vigència i ple respecte dels drets reconeguts
internacionalment, així com del dret de les persones defensores de drets
humans a desenvolupar la seva tasca sense riscos ni amenaces.
2. Recordem i donem suport a la crida feta per les Nacions Unides a defensar a
qui defensa els drets humans, com a compromís ètic i polític dels governs
democràtics.

Aquest document ha estat signat electrònicament amb data 10/9/2021
L'autenticitat d'aquest document es pot comprovar a https://serveis.reus.cat/cve mitjançant el CVE: 20211281D2EF7F59EF69378465ECE55510336B6B25880910103648

3. Reivindiquem el ple respecte dels drets fonamentals de les persones que es
veuen obligades a fugir de casa seva, amb particular cura dels drets de
dones i infants, en totes les fases des de la seva sortida del país d’origen fins
al seu assentament definitiu.
4. Recordem i ens comprometem a visibilitzar la situació d'especial risc que
viuen les persones i comunitats qui defensen el medi ambient, la seva
important tasca, així com les que defensen els drets de les dones, de les
persones LGTBIQ, de les persones migrants, i el dret a la pau.
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5. Condemnem la imposició de limitacions a les activitats dels defensors i
defensores de drets humans, incompatibles amb el dret internacional dels
drets humans, i llur persecució per part de qualsevol govern i recordem el
deure dels governs de protegir activament les persones defensores de drets
humans.
6. Recordem la situació d’especial vulnerabilitat, agreujada actualment amb la
pandèmia de la COVID-19, que viuen determinades minories i determinants
col·lectius i/o grups i la indefensió que pateixen davant les violacions dels
seus drets.
7. Recordem, donem suport i reivindiquem l’alliberament immediat i sense
condicions dels i les següents defensores injustament empresonades: Nasrin
Sotoudeh (Iran), Ilham Toti (Xina), Abdulhadi Al-Khawaja (Bahrain) i les
persones defensores de l’aigua del Guapinol (Hondures).
8. Renovem el nostre compromís amb els drets humans a escala local i ens
comprometem a mantenir i intensificar les polítiques públiques municipals
de suport als defensors i defensores de drets humans, tant en l’àmbit local
com internacional.
9. Ens comprometem a difondre la labor de les persones defensores i a facilitar
la reflexió i el debat, reconeixent la importància de l'educació a casa nostra,
especialment entre el públic jove.
10.Instem el Govern de la Generalitat de Catalunya i el Govern de l’Estat
espanyol a mantenir i ampliar les polítiques públiques de suport als
defensors i defensores dels drets humans a escala nacional i internacional.»
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) PROPOSTA DE DECLARACIÓ QUE SUBCRIUEN ELS GRUPS MUNICIPALS CUP, ERC, PSC I
EL REGIDOR NO ADSCRIT RAÚL MELÉNDEZ PER L’ACCÉS UNIVERSAL A LES VACUNES
CONTRA LA COVID-19.
«Ens trobem enmig de l’emergència de salut pública més greu de la història recent. Ja
s’han perdut més de 2,6 milions de vides a tot el món. L’economia mundial pot perdre
bilions de dòlars si la taxa d’immunització no augmenta ràpidament a tot el món. Els
sistemes nacionals de salut són a prop del col·lapse, economies senceres estan
doblegades i el mitjà de vida de milions de persones està en joc.
Les noves variants de la COVID-19 demostren que no vencerem el virus fins que no el
derrotem arreu. Un any després queda clar que hem d’augmentar de manera urgent i
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exponencial la fabricació i la disponibilitat de vacunes i garantir-ne el repartiment
equitatiu a escala mundial, cosa que requereix compartir de forma àmplia el
coneixement, les dades, els recursos i la propietat intel·lectual, especialment amb els
països d’ingressos baixos i mitjans.
Donem la benvinguda a l’anunci de l’Administració dels Estats Units d’Amèrica de
suport a la liberalització de les patents i considerem que ara toca a la Unió Europea
seguir les seves passes. El Govern d’Espanya ha fet interessants anuncis en la mateixa
direcció, però cal que adopti mesures concretes.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
10/09/2021

En aquest sentit s’ha manifestat el director general de l’Organització Mundial de la
Salut, de més de 100 governs nacionals, de centenars d’organitzacions, de la societat
civil i de sindicats, i ens hi unim per instar la Comissió Europea i els estats membres
de la UE que debatin al més alt nivell, i donin suport a l’exempció temporal i puntual
de determinades obligacions recollides als Acords sobre els aspectes dels drets de
propietat intel·lectual relacionats amb el comerç (ADPIC). L’exempció proposada per
Sud-àfrica i l’Índia facilitaria la possibilitat de compartir la propietat intel·lectual i el
coneixement. Amb aquesta iniciativa s’evitarien els monopolis generats per la
propietat intel·lectual i s’eliminaria la inseguretat jurídica, oferiria la llibertat d’operar i
permetria una col·laboració que augmenti i acceleri la disponibilitat, l’accessibilitat i
l’assequibilitat de les vacunes contra la COVID-19 a escala mundial.
Les nostres societats ja han pagat un preu alt en vides i en retrocés econòmic a causa
de la pandèmia, i això no fa més que créixer cada dia. A més, hi ha grans quantitats
de diners públics darrere de la innovació a les tecnologies per a la COVID-19. Hi ha
l’interès de tots i totes de treballar conjuntament per assegurar que la vacunació arribi
el més de pressa possible a tota la població i a tot el món i per això és urgent cooperar
i eliminar tots els obstacles que ho impedeixen.
Per tot això, el Ple municipal acorda instar el Govern d’Espanya i de la Generalitat de
Catalunya a:

1. Cooperar a escala mundial i eliminar els possibles obstacles que impedeixin
garantir que les vacunes es desenvolupen i es fabriquen en quantitat suficient i
que es distribueixen a temps i de manera inclusiva a tot el món. Això abasta
prestar assistència tècnica i econòmica a altres estats, col·laborar en
mecanismes establerts per l’OMS per compartir ciència i recursos COVID-19,
com ara l’accelerador de l’accés a les eines contra la COVID-19 (ACT-A) i el seu
pilar per al repartiment equitatiu de vacunes entre països (COVAX).

2. Assegurar que els drets de propietat intel·lectual no impedeixen cap país
garantir el dret a la salut. Això inclou acordar una exempció temporal i puntual
de determinats aspectes de l’Acord sobre els aspectes dels drets de propietat
intel·lectual relacionats amb el comerç (ADPIC) per a la producció de productes
sanitaris contra la COVID-19.

3. Comunicar aquest acord municipal a Presidència del Govern d’Espanya,
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Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, al
Departament de Salut i a les entitats promotores de la iniciativa Amnistia
Internacional Catalunya, Medicus Mundi, Metges del Món, Metges sense
Fronteres i Oxfam Intermón.»
L’alcalde informa que els portaveus han donat suport a aquesta proposta de
declaració amb el parer favorable dels grups municipals de (JxR), (ERC), (A), (PSC-CP) i
(CUP), el suport del regidor no adscrit Sr. Meléndez i l’abstenció de (C’S).
L’alcalde dona la paraula a la Sra. García que fa una INTERVENCIÓ per explicar el sentit
del vot del seu grup.
MOCIONS DE L'ALCALDIA
Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
10/09/2021

4. 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:
•

DECRET_2021011636 de 18/06/2021 Canvi del representant del Grup Municipal
del PSC-CP en diverses comissions informatives:

«Atès que per decret de data 24 de juliol de 2019 núm. 2019012353 es van nomenar
els membres que integren les respectives Comissions Informatives.
Atès que el Ple en sessió de 21 de maig de 2021 va prendre coneixement de la
renúncia al seu càrrec de regidora presentada per la Sra. Sandra Guaita Esteruelas, en
representació del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYACANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP).
Atès que en sessió del Ple de 18 de juny de 2021 la Sra. Tania Agudo Cabana ha pres
possessió del càrrec com a regidora de l'Ajuntament de Reus, en representació del
GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-CANDIDATURA DE
PROGRÉS – (PSC-CP).
Vista la sol·licitud del grup municipal GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES
DE CATALUNYA-CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP) de canvi del seu representant
en distintes comissions informatives.
Vist el que disposa l'article 74 del Reglament Orgànic Municipal.
HE RESOLT:
PRIMER: Nomenar membre de les següents comissions informatives, en representació
del grup municipal DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-CANDIDATURA DE
PROGRÉS – (PSC-CP), a la següent regidora:
COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS D'HISENDA I DE SERVEIS GENERALS
• com a membre suplent: Sra. Tania Agudo Cabana, en substitució de la Sra. Sandra
Guaita Esteruelas.
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COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS DE TERRITORI I URBANISME
• com a membre suplent: Sra. Tania Agudo Cabana, en substitució de la Sra. Sandra
Guaita Esteruelas.
COMISSIÓ INFORMATIVA D'ACTIVITATS DE LA PERSONA
• Sra. Tania Agudo Cabana, en substitució de la Sra. Sandra Guaita Esteruelas.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE BENESTAR SOCIAL I CIUTADANIA
• Sra. Tania Agudo Cabana, en substitució de la Sra. Sandra Guaita Esteruelas.
SEGON: Donar compte d'aquesta resolució al proper Ple que es dugui a terme.»»
Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
10/09/2021

Els membres del Ple es donen per assabentats.
5. Assessoria Jurídica. Ratificació d'una resolució de l'Alcaldia en matèria
d'organització municipal.
«Mitjançant decret de l’Alcalde número 2021012817, de data 13 de juliol de 2021, es
va designar a la Sra. Maria Luz Caballero Gabas, regidora delegada de l’Àrea
d’Hisenda per a la representació de l'Ajuntament de Reus en el Patronat ordinari de la
Fundació Privada REGO, en la seva condició de patró permanent i institucional.
En la mateixa resolució, indicada al paràgraf anterior, es preveu la necessitat de
sotmetre la resolució a la ratificació del Ple municipal.
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 proposa al Ple la ratificació de la següent resolució de l’Alcaldia en
matèria d’organització municipal, que es reprodueix seguidament:
DECRET NÚMERO 2021012817, de data 13 de juliol de 2021, designar a la Sra. Maria
Luz Caballero Gabas, regidora delegada de l’Àrea d’Hisenda per a la representació de
l'Ajuntament de Reus en el Patronat ordinari de la Fundació Privada REGO, en la seva
condició de patró permanent i institucional.
«El Ple de la Corporació en reunió de data 31 de gener de 1997 va acordar constituir
conjuntament amb l'Associació Espanyola de Pilots la Fundació Privada REGO.
L’article 12 dels estatuts de la fundació esmentada regulen la composició del seu
Patronat, i preveu que el Patronat de la fundació estarà integrat, com a mínim, pels
Patrons que a continuació s’indiquen, que tenen la naturalesa de Patrons Permanents i
Institucionals:
- La Generalitat de Catalunya.
- L’Ajuntament de Reus.
- El Col·legi Oficial de Pilots d’Aviació Comercial (COPAC).
L’article 12.3 dels estatuts també preveu que cadascun dels Patrons Permanents i
Institucionals tindrà dret a proposar al Patronat dos membres més.
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Per decret d'Alcaldia número 2019011538, de data 10 de juliol de 2019, es designà a
la Sra. Maria Teresa Pallarès Piqué, com a persona física representant d’aquest
Ajuntament en la seva qualitat de patró permanent de la Fundació Privada REGO.
La Sra. Maria Teresa Pallarès, per acord del Consell Executiu de la Generalitat de
Catalunya de data 15 de juny de 2021, publicat al DOGC número 8435 de 16 de juny
de 2021, va ser nomenada Delegada Territorial del Govern de la Generalitat a
Tarragona.
Segons l’acord del govern de la Generalitat del 14 de juny de 2011, la persona que
ocupa el càrrec de Delegat del Govern a Tarragona es Patró de la Fundació Rego, per
tant a la Fundació Rego hi hauria dos patrons institucionals (Generalitat de Catalunya i
Ajuntament de Reus) representats per la mateixa persona.
Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
10/09/2021

Aquesta circumstància comporta la conveniència que per part d’aquest Ajuntament es
designi una altra persona que representi el Patró Permanent i Institucional Ajuntament
de Reus en el Patronat de la Fundació Privada REGO.
Així mateix, s'ha convocat una sessió del Patronat ordinari de la Fundació Privada
REGO que s’ha de dur a terme a la seu de la Fundació el proper 16 de juliol de 2021,
per la qual cosa aquest canvi de representant s’hauria de promoure de forma urgent.
L'article 332-4.3, de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi Civil de
Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, preveu que les persones jurídiques han de
ser representades en el patronat, d'una manera estable per la persona a qui
correspongui aquesta funció, d'acord amb les normes que la regulin, o per la persona
que designi a aquest efecte l'òrgan competent.
L’article 38 del Decret 2568/1986,de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’Organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, determina que
correspon al Ple municipal el nomenament de representats de la Corporació en òrgans
col·legiats, que siguin de la competència del Ple.
Els estatuts del Patronat no determinen l’òrgan que ha de designar les persones que
representaran els respectius Patrons Permanents, ni tampoc cap altra norma, per la
qual cosa esdevindria d’aplicació per a aquest supòsit l’atribució competencial
residual a l’Alcaldia prevista a l’article 21.1.s) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local. No obstant, la pràctica d’aquest Ajuntament
ha estat de sotmetre aquests nomenaments a coneixement i/o aprovació de l’òrgan
plenari.
HE RESOLT:
PRIMER: Designar a la Sra. Maria Luz Caballero Gabas, regidora delegada de l’Àrea
d’Hisenda per a la representació de l'Ajuntament de Reus en el Patronat ordinari de la
Fundació Privada REGO, en la seva condició de patró permanent i institucional. Tot
l'expressat, sens perjudici de la realització dels tràmits que esdevinguin necessaris per
fer efectiva aquesta designació.
La Sra. Caballero es designa en substitució a la Sra. Maria Teresa Pallarès Piqué, a la
qual se li agraeix la tasca desenvolupada en el patronat durant aquests anys.
SEGON: Notificar aquesta resolució a la Sra. Maria Luz Caballero Gabas, a la Sra. Maria
Teresa Pallarès Piqué i a la Fundació Privada REGO.
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TERCER: Sotmetre aquesta resolució a la ratificació del Ple municipal.»
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 i Sr. López, i
(regidor no adscrit: Sr. Meléndez)) i 3 abstencions: (CUP): Sres. Llorens, Fernàndez,
Pàmies.
HONORS I DISTINCIONS
6. Concessió de la Menció Honorífica Municipal a l’Àliga de Reus.
Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
10/09/2021

«Atès que per decret de l’Alcaldia núm. 2021009645 de 21 de maig de 2021 es va
resoldre incoar l’expedient per a la concessió de la Menció Honorífica Municipal a
l’Àliga de Reus de Reus, a proposta de la Junta de Portaveus de 19 de maig 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’Àliga de Reus, com element festiu històric dotat
d'un gran simbolisme i personalitat diferenciada per la seva importància essent un
dels components del bestiari festiu i popular català més antics, participant a les
cercaviles i seguicis de la Festa Major i, de forma especial, per celebrar enguany el 25è
aniversari de la seva recuperació i incorporació al seguici festiu de Reus, de la mà del
Col·lectiu Reusenc d'Activitats Culturals - CRAC, entitat compromesa i encarregada de
portar-la i fer-la ballar, de manera ininterrompuda.
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 Menció Honorífica Municipal a l’Àliga 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 assentiment.
7. Concessió de la Menció Honorífica Municipal al GREMI DE FUSTERS I
EBENISTES DEL BAIX CAMP.
«Atès que per decret de l’Alcaldia núm. 2021009514 de 20 de maig de 2021 es va
resoldre incoar l’expedient per a la concessió de la Menció Honorífica Municipal al
GREMI DE FUSTERS I EBENISTES DEL BAIX CAMP, a proposta de la Junta de Portaveus
de 19 de maig de 2021, d’acord amb el què disposa l’art. 15 del Reglament Municipal
d’Honors i Distincions.
Atesos els mèrits que concorren en el GREMI DE FUSTERS I EBENISTES DEL BAIX
CAMP, en reconeixement a la seva trajectòria a la nostra ciutat, a la tasca de tots els
professionals que al llarg dels anys han fet possible que el gremi segueixi endavant i,
de manera especial, en acomplir-se enguany el 100 aniversari de la seva fundació.
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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 Menció Honorífica Municipal al GREMI DE FUSTERS I EBENISTES DEL BAIX
CAMP 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 assentiment.
Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
10/09/2021

8. Concessió de la Medalla de la Ciutat a l’Institut Pere Mata de Reus.
«Atès que per decret de l’Alcaldia núm. 2021011637 de 18 de juny de 2021 es va
resoldre incoar l’expedient per a la concessió de la Medalla de la Ciutat a l’Institut Pere
Mata de Reus, a proposta de la Junta de Portaveus de 16 de juny 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’Institut Pere Mata de Reus, fundat a finals del
segle XIX per acollir un establiment psiquiàtric seguint els criteris assistencials més
avançats d’Europa, actualment referent de la societat reusenca i del país pel que fa a
l’atenció integral a les persones amb problemes de salut en els àmbits de la Salut
Mental i Sociosanitari per tal d’aconseguir la seva recuperació amb el major grau
d’autonomia i de qualitat de vida possible, pel seu impuls per integrar la salut mental
a la xarxa pública especialitzada, per la seva tasca relacionada amb la docència, la
formació i la investigació i, de forma especial, per celebrar enguany el 125 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’Institut Pere Mata 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 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 i Sr. López, i
(regidor no adscrit: Sr. Meléndez)) i 3 abstencions: (CUP): Sres. Llorens, Fernàndez,
Pàmies.
Finalitzada la votació l’alcalde dona la paraula a la Sra. Llorens que fa una INTERVENCIÓ
per explicar el sentit del vot del seu grup.
ACTIVITATS DE LA PERSONA
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9. Assessoria Jurídica. Cessament de diversos representants municipals al
Consell de Centre de Reus del Consorci per a la Normalització Lingüística.
«El Consell Executiu de la Generalitat va aprovar la creació del Consorci per a la
Normalització Lingüística i els seus Estatuts en les sessions del 3 i de l'11 d'octubre de
1988. L’acte de constitució de l’esmentat Consorci va tenir lloc el dia 15 de desembre
de 1988.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
10/09/2021

Per Ordre del conseller de Cultura de 28 de febrer de 1989, es va donar publicitat a la
creació del Consorci per a la Normalització Lingüística. Els Estatuts del Consorci van
ser modificats per l'Acord GOV/133/2015, de 4 d'agost, pel qual s'aprova la modificació
dels Estatuts de determinats consorcis participats per l'Administració de la Generalitat
a través del Departament de Cultura, que va adaptar-los a les darreres modificacions
legals sobre règim dels consorcis.
L’Ajuntament de Reus, en sessió plenària duta a terme el dia 20 de juliol de 1989,
acordà l’adhesió de l’Ajuntament al Consorci per a la Normalització Lingüística i la
integració de l’ajuntament al Ple de l’esmentat consorci.
El Ple del Consorci, en sessió de data 12 de juliol de 1990, va ratificar la incorporació
de l’Ajuntament de Reus al Consorci, proposada pel Consell d’Administració.
Per a la incorporació de l’Ajuntament de Reus com a nou membre al Consorci de
Normalització Lingüística, ambdues entitats, en data 1 d’octubre de 1990 signaren un
conveni de col·laboració.
La Generalitat de Catalunya aprovà mitjançant Acord de Govern GOV/43/2018 uns
nous Estatuts íntegres del Consorci per a la Normalització Lingüística, que
substitueixen els anteriors.
L’Ajuntament de Reus aprovà, en sessió plenària duta a terme el dia 17 de setembre
de 2018, la ratificació dels nous Estatuts del Consorci per a la Normalització
Lingüística, en els termes que consta a l’Acord de govern GOV/43/2018, de 10 de
juliol, pel qual s’aprovaren els Estatuts del citat consorci.
L’article 5 dels Estatuts del CNL regula els òrgans de govern del Consorci per a la
Normalització Lingüística (Ple, Consell d’Administració, presidència i gerència)
L’article 6 dels Estatuts del CNL preveu que el Ple està integrat per les entitats
consorciades i que cada entitat consorciada designa un vocal, excepte l'Administració
de la Generalitat de Catalunya que pot designar fins a un màxim de deu vocals sens
perjudici de l'assignació de vots a què fa referència l'apartat 1, sense perjudici de la
possibilitat que assisteixen amb dret a veu i sense vot, altres persones que convidi la
Presidència i, si escau, a proposta dels ens locals, perquè les seves aportacions puguin
ser útils per decidir sobre els punts de l'ordre del dia.
L’article 17 preveu el Consell de Centre. A cada centre de normalització lingüística es
constitueix un consell de centre. Cada consell de centre té representants de
l'Administració de la Generalitat de Catalunya i representants dels ens locals i de les
entitats del seu àmbit territorial relacionades amb la política lingüística. El reglament
de règim interior ha de regular quines persones o institucions poden ser representades
als consells i n'ha de concretar el percentatge de vot, qui n'efectua el nomenament i
cessament, i també ha de determinar l'estructura i el règim de funcionament.

Aquest document ha estat signat electrònicament amb data 10/9/2021
L'autenticitat d'aquest document es pot comprovar a https://serveis.reus.cat/cve mitjançant el CVE: 20211281D2EF7F59EF69378465ECE55510336B6B25880910103648

L’article 1 del Reglament de règim interior del Consorci per a la Normalització
Lingüística, aprovat pel Consell d'Administració del Consorci per a la Normalització
Lingüística el dia 14 d'abril de 2020 i ratificat pel Ple del Consorci el 23 de desembre
de 2020, preveu que el Ple està integrat per representants de totes les
administracions consorciades. L’Administració de la Generalitat pot designar fins a 10
vocals i disposa del 51 % dels vots, i els ens locals poden designar cadascun un vocal
o una vocal, i disposen en conjunt del 49 % dels vots. Aquest 49 % de vots dels ens
locals es distribueix en funció de la seva adscripció d’acord amb els trams de població
establerts.
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L’article 8 del Reglament de règim interior del Consorci per a la Normalització
Lingüística regula la composició del consell de centre. També preveu que cada ens
local pot designar com a màxim dues persones representants que, en conjunt,
disposaran del 100 % dels vots de l’ens local. En el cas dels consells de centre formats
per un únic municipi, l’ens local podrà designar fins a quatre representants.
L’Ajuntament de Reus nomenà en sessió plenària duta a terme el dia 20 de setembre
de 2019 al Sr. Daniel Recasens Salvador com a membre del Ple en representació de
l’Ajuntament de Reus en el Consorci per a la Normalització Lingüística, i en el mateix
acord de Ple de data 20 de setembre de 2019 es nomenaren per al Consell de Centre
de Normalització Lingüística de l’Àrea de Reus Miquel Ventura (en endavant, Consell
de Centre de Reus del CNL) els següents representants en representació de
l’Ajuntament de Reus:
Sr. José Patiño Ribera (suplent Sra. Débora García Cámara), que fou substituït per la
Sra. Raquel Tamar Garcia Camara mitjançant acord del Ple de 23 d’octubre de 2020.
Sra. Paula Modol Durà (suplent Sr. Carles Francesc Macaya Elías)
Sra. Maria Dolors Sardà Lozano
Sr. Daniel Recasens Salvador (suplent Sra. Montserrat Flores Juanpere)
Sra. Lourdes Torrell Tarragó (suplent Sra. Sandra Guaita Esteruelas)
L’Ajuntament de Reus nomenà en sessió plenària duta a terme el dia 20 de desembre
de 2019 a la Sra. Mariona Quadrada Monteverde com a membre del Consell de Centre
de Reus del CNL en representació de l’Ajuntament de Reus.
Considerant el que disposen els Estatuts del Consorci per a la Normalització
Lingüística i el Reglament de règim interior del Consorci per a la Normalització
Lingüística en relació als representants dels ens locals als respectius Consells de
Centre, i atès l’excés de representants municipals que ara mateix consten en el
Consell de Centre de Reus del CNL.
Considerant, doncs, que es fa necessari cessar diversos membre
Centre de Reus del CNL.

del Consell de

Per tot l’exposat, es proposa al Ple de la Corporació, previ dictamen de la Comissió
Informativa d’Activitats de la Persona, l’adopció dels següents acords:
Primer: Cessar en el seu càrrec de membres en el Consell de Centre de Reus del CNL
com a representant d’aquest Ajuntament, agraint-los els serveis prestats a:
Sra. Raquel Tamar García Cámara (suplent Sra. Débora García Cámara)
Sra. Paula Modol Durà (suplent Sr. Carles Francesc Macaya Elías)
Sra. Lourdes Torrell Tarragó (suplent Sra. Sandra Guaita Esteruelas)
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Sra. Maria Dolors Sardà Lozano
Sra. Mariona Quadrada Monteverde
En aquest sentit, resta designat el Sr. Daniel Recasens Salvador, regidor delegat de
Cultura i Política Lingüística, com a representant de l’Ajuntament de Reus en el Consell
de Centre de Reus del CNL i resta designada com a suplent d’aquest la Sra. Montserrat
Flores Juanpere.
Segon: Notificar el present acord als interessats i al Consorci per a la Normalització
Lingüística.»
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L’alcalde dona la paraula al Sr. Recasens que fa una INTERVENCIÓ per explicar la
proposta. L’alcalde dona seguidament la paraula a la Sra. Martínez que fa una
INTERVENCIÓ respecte aquesta proposta. A continuació el Sr. Recasens fa una nova
INTERVENCIÓ per donar resposta a la Sra Martínez.
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; (A): Sr. Rubio, Sra. Vázquez; 6 vots en
contra: (PSC-CP): Sres./Srs. Martín, Martínez, Marcos, Pozuelo, Fort, Agudo i 6
abstencions: ((CUP): Sres. Llorens, Fernàndez, Pàmies.(CS): Sra. García i Sr. López, i
(regidor no adscrit: Sr. Meléndez))
BENESTAR SOCIAL I CIUTADANIA
10. Salut i Ciutadania. Aprovació del Pla Municipal sobre Drogues de Reus
2021-2025.
"Atès que el fenomen del consum de drogues constitueix un repte important i
permanent per a la nostra societat, que hem d’abordar sense components dramàtics,
deixant de banda l’estigmatització cap a les persones consumidores, però també
sense banalització. Les conseqüències en termes de salut pública, convivència i
seguretat continuen sent considerables i no fa diferències entre territoris.
Atès que la ciutat de Reus té una llarga trajectòria en el tractament i abordatge dels
consums de drogues. El 2004, des del Servei d’Addiccions i Salut Mental de l’Hospital
Sant Joan de Reus, es va crear un Pla d’Accions sobre Drogues amb la intenció
d’integrar i formalitzar les estratègies i intervencions que es venien realitzant a la
ciutat des de la dècada dels 80 del segle passat.
Atès que el 15 de juliol de 2016, el Ple de la Corporació de l'Ajuntament de Reus va
aprovar el Pla de drogodependències de la ciutat de Reus corresponent al període
2016-2020.
Atès que s’ha elaborat un nou Pla que sigui vigent per al període 2021-2025.
Vist l’informe emès pel Coordinador de Salut Pública de data 6 de juliol de 2021 que
exposa el procediment d’elaboració del Pla i el seu contingut essencial, i proposa
l’aprovació.
Vist el Pla elaborat pels serveis tècnics municipals i amb la participació dels agents
esmentats a l’informe indicat al paràgraf anterior.
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Atès que segons l’esmentat informe el nou Pla Municipal és un document estratègic
que estableix les prioritats classificades en els eixos de prevenció, assistencial i
inclusió social i reducció de danys i riscos. És el resultat del consens comunitari i de la
necessitat d’una constant adaptació de les polítiques i les línies d’actuació, per tant,
dóna continuïtat a l’anterior pla del 2016 però introduint elements nous i en modifica
d’altres.
Per tot l’exposat, es proposa al Ple de la Corporació, previ dictamen de la Comissió
Informativa de Benestar Social i Ciutadania , l’adopció dels següents acords:
PRIMER. Aprovar el Pla Municipal sobre Drogues de Reus 2021-2025.
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SEGON. Donar al Pla Municipal sobre Drogues de Reus 2021-2025 la publicitat
necessària.»
L’alcalde dona la paraula al Sr. Subirats que fa una INTERVENCIÓ per explicar la
proposta i ES PRODUEIX DEBAT.
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per unanimitat.
verbalment per problemes tècnics.)

(La Sra. Pallarès vota

SERVEIS D'HISENDA I SERVEIS GENERALS
L'alcalde informa que els punts 11 i 12 de l'ordre del dia es tractaran conjuntament
però es votaran de forma separada.
Seguidament dona la paraula a la Sra. Caballero que fa una INTERVENCIÓ per explicar
les propostes i seguidament ES PRODUEIX DEBAT.
11. Gestió Tributària. Adhesió al conveni de col·laboració entre la Agencia
Estatal de l’Administració Tributaria i la Federació Espanyola de municipis i
províncies en matèria d’intercanvi d’informació tributaria i col·laboració en
la gestió recaptatòria amb les entitats locals.
«Vist el principi de col·laboració que ha de presidir les relacions entre les diferents
administracions públiques recollit, entre d’altres normes, en la Llei 40/2015, de 1 de
octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic. (art. 141), en la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local (art. 10, 55 i 57), el Reial decret legislatiu
5/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei reguladora de les
hisendes locals (art. 8) i la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària (art.
112 i 113).
Vist que en el marc de la normativa esmentada es considera molt beneficiós establir,
en els àmbits de gestió tributària, recaptació en via executiva dels tributs propis
d’aquesta entitat local, així com en el de subministrament i intercanvi d’informació,
que permeti millorar el compliment de les funcions que l'Agència Estatal
d’Administració Tributària i les entitats locals tenen encomanades, un sistema estable i
periòdic de col·laboració mútua, d’intercanvi d’informació tributària i convenir
determinats aspectes relacionats amb la gestió recaptatòria de les entitats locals.
Vist que en els termes d’aquesta col·laboració i assistència mútua, l'Agència Estatal
d’Administració Tributària (AEAT) i la Federació Espanyola de Municipis i províncies
(FEMP) han signat, entre d’altres, el Conveni de col·laboració en matèria d’intercanvi
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d’informació tributària i col·laboració en la gestió recaptatòria amb les entitats locals,
publicat al BOE de 3 d’abril de 2021.
Vist l'informe conjunt de la Secretaria General i la Intervenció de Fons pel qual
s'informa favorablement el contingut del conveni i la seva formalització.
Vistos els articles 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local, 47 a 52 de la Llei 40/2015 , d'1 d'octubre, del règim jurídic del sector públic, i
108 a 111 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, en relació al règim jurídic aplicable als
convenis de col·laboració.
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Vist l'article 309 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals del qual se'n
dedueix que la competència per a l'aprovació dels convenis interadministratius
correspon al Ple de la Corporació.
Aquest Conveni preveu la delegació, en determinades condicions, de la recaptació
executiva, funció pròpia de l’Ajuntament de Reus, és d’aplicació la previsió continguda
a l’art. 47 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,reguladora de les Bases de Règim Local
(LRBRL), en el sentit que l’acord requereix de majoria absoluta del nombre legal dels
membres de la Corporació per a l’adopció del seu acord, i en tant que es requereix
aquesta majoria qualificada, és d’aplicació l’art. 22.4 de la LRBRL, essent una
competència indelegable.
En conseqüència es proposa l'adopció dels acords següents:
Primer.- Aprovar l'adhesió íntegra al Conveni de col·laboració entre la Agència Estatal
d'Administració Tributària i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies en matèria
d’intercanvi d’informació tributaria i col·laboració en la gestió recaptatòria amb les
entitats locals.
Segon.- Facultar a la regidora delegada de l'Àrea d'Hisenda, Sra Maria Luz Caballero
Gabas per tal que formalitzi i signi els documents necessaris per tal de formalitzar el
conveni i per a dictar qualsevol altra resolució necessària per a l'execució dels
presents acords.
Tercer.- Remetre per conducte de la F.E.M.P., la sol·licitud d'adhesió plena i sense
condicions al Conveni, al Servei de Planificació i Relacions Institucionals de l'Agència
Estatal d'Administració Tributària."
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova amb 23 vots a favor: ((JxR): Sres./Srs. Pellicer,
Vilella, Caelles, Cuerba, Caballero, Monseny, Pallarès; (ERC): Sres./Srs. Llauradó, Flores,
Prats, Berasastegui, Subirats; (A): Sr. Rubio, Sra. Vázquez; (PSC-CP): Sres./Srs. Martín,
Martínez, Marcos, Pozuelo, Fort, Agudo; (CS): Sra. García i Sr. López, i (regidor no adscrit:
Sr. Meléndez)) i 3 abstencions: (CUP): Sres. Llorens, Fernàndez, Pàmies.
En el moment de la votació el Sr. Recasens s’absenta.
12. Gestió Tributària. Adhesió al conveni de col·laboració entre la Agencia
Estatal de l’Administració Tributaria i la Federació Espanyola de municipis i
províncies per la recaptació en via executiva dels recursos de dret públic de
les Corporacions locals.
«Vist el principi de col·laboració que ha de presidir les relacions entre les diferents
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administracions públiques recollit, entre d’altres normes, en la Llei 40/2015, de 1 de
octubre, de Règim Jurídic del Sector Público. (art. 141), en la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local (art. 10, 55 i 57), el Reial decret legislatiu
5/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei reguladora de les
hisendes locals (art. 8) i la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària (art.
112 i 113).
Vist que en el marc de la normativa esmentada es considera molt beneficiós establir,
en l’àmbit de recaptació en via executiva dels tributs propis d’aquesta entitat local, un
sistema de col·laboració per les actuacions administratives que hagin de realitzar-se
fora de l’àmbit territorial d’actuació de la corporació.
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Vist l'informe conjunt de la Secretaria General i la Intervenció de Fons pel qual
s'informa favorablement el contingut del conveni i la seva formalització.
Vistos els articles 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local, 47 a 52 de la Llei 40/2015 , d'1 d'octubre, del règim jurídic del sector públic, i
108 a 111 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, en relació al règim jurídic aplicable als
convenis de col·laboració.
Vist l'article 309 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals del qual se'n
dedueix que la competència per a l'aprovació dels convenis interadministratius
correspon al Ple de la Corporació.
Aquest Conveni preveu la delegació, en determinades condicions, de la recaptació
executiva, funció pròpia de l’Ajuntament de Reus, és d’aplicació la previsió continguda
a l’art. 47 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,reguladora de les Bases de Règim Local
(LRBRL), en el sentit que l’acord requereix de majoria absoluta del nombre legal dels
membres de la Corporació per a l’adopció del seu acord, i en tant que es requereix
aquesta majoria qualificada, és d’aplicació l’art. 22.4 de la LRBRL, essent una
competència indelegable.
En conseqüència es proposa l'adopció dels acords següents:
Primer.- Aprovar l'adhesió íntegra al Conveni de col·laboració entre la Agència Estatal
d'Administració Tributària i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies en matèria
de col·laboració per la recaptació en via executiva dels recursos de dret públic de les
Corporacions locals.
Segon.- Facultar a la regidora delegada de l'Àrea d'Hisenda, Sra Maria Luz Caballero
Gabas per tal que formalitzi i signi els documents necessaris per tal de formalitzar el
conveni i per a dictar qualsevol altra resolució necessària per a l'execució dels
presents acords.
Tercer.- Remetre per conducte de la F.E.M.P., la sol·licitud d'adhesió plena i sense
condicions al Conveni, al Servei de Planificació i Relacions Institucionals de l'Agència
Estatal d'Administració Tributària.»
Abans de la votació del punt es reincorpora a la sessió el Sr. Recasens.
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):
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Sres./Srs. Martín, Martínez, Marcos, Pozuelo, Fort, Agudo; (CS): Sra. García i Sr. López, i
(regidor no adscrit: Sr. Meléndez)) i 3 abstencions: (CUP): Sres. Llorens, Fernàndez,
Pàmies.
13. Modificació del Catàleg de llocs de treball del personal funcionari i
laboral de l'Ajuntament de Reus.
«Vista la proposta del departament de Recursos Humans en relació a la modificació del
catàleg de llocs de treball de personal funcionari i laboral de l’Ajuntament de Reus i
una vegada portada a terme la preceptiva negociació, en data 12 de juliol de 2021,
sense que s’hagi arribat a cap acord amb el representants sindicals que formen part
de la Mesa de negociació.
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Atès que aquesta proposta de modificació del catàleg de personal funcionari i laboral,
s’origina per la necessitat d’un canvi organitzatiu del servei de Recursos Humans de
l’Ajuntament de Reus, per tal de poder donar compliment a l’execució de projectes
transversals de caràcter estratègic, per tal d’assolir noves polítiques de Recursos
Humans en la nostra organització.
Atès que s’ha encarregat un informe jurídic a la Universitat Rovira i Virgili en relació a
la creació de dos llocs de treball amb assignació de funcions, un del qual s’assumirà la
realització dels encàrrecs transversals que s’han de realitzar.
Vist l’informe del Gerent d’Organització i Serveis Interns, l’informe de la Intervenció
de Fons Municipals i la Secretaria ens els quals s’informa favorablement sobre la
modificació del catàleg del personal laboral i funcionari de l’Ajuntament de Reus.
Donat que el Ple de la Corporació és l’òrgan competent per a l’adopció dels acords
relatius a l’aprovació de la plantilla de personal i de la relació de llocs de treball, de
conformitat amb el que estableix l’art. 22.2 apartat i) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de bases de règim local i l’art. 52.2 lletra j) del Decret Legislatiu 2/2003, de
28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya.
Per tot l’exposat, es proposa al Ple de la Corporació, previ Dictamen de la Comissió
Informativa de Serveis d’Hisenda i de Serveis Generals, l’adopció del següents acords:
Atès que el catàleg de personal laboral de l’Ajuntament de Reus, contempla el lloc de
treball de :
Cap
de
Humans

Recursos (ED)

Llicenciatura
dret

en A1

28

31.013,
64

9.501,2
4

Cap
de
Humans

Recursos (DP)

Llicenciatura
dret

en A1

28

31.013,
64

1.980,9
6

Aquest lloc quedarà redenominat:
Cap
de
Persones

Planificació

de (ED) Llicenciatura
dret

en A1

28

31.013,6 9.501,
4
24
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Cap
de
Persones

Planificació

de (DP) Llicenciatura
dret

en A1

28

31.013,6 1.980,
4
96

El catàleg de personal funcionari incorporarà un nou lloc de treball :
Cap de Servei d’Organització i Gestió (ED Llicenciatu A1 26
de Persones
)
ra

24.208,8 8.665,2
0
0

Cap de Servei d’Organització i Gestió (DP Llicenciatu A1 26
de Persones
)
ra

24.208,8 1.980,9
0
6
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Aprovades les fitxes dels llocs de treball, s’enviaran a l’empresa adjudicatària
encarregada de revisar i valorar les fitxes dels llocs de treball per tal que valori, amb el
mateixos criteris que la resta, les tasques i responsabilitats assignades a aquests nous
llocs de treball.
L’anterior acord tindrà efecte a partir de la data de la seva aprovació.»
L’alcalde dona la paraula al Sr. Rubio que fa una INTERVENCIÓ per exposar l’assumpte
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; (A): Sr. Rubio, Sra. Vázquez; 11 vots en
contra: ((PSC-CP): Sres./Srs. Martín, Martínez, Marcos, Pozuelo, Fort, Agudo, (CUP): Sres.
Llorens, Fernàndez, Pàmies i (CS): Sra. García i Sr. López) i 1 abstenció: (regidor no
adscrit: Sr. Meléndez).
SERVEIS DE TERRITORI I URBANISME
14. Gestió Urbanística. Aprovació de la subscripció del conveni de
col·laboració entre l’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries (ADIF) i
l’Ajuntament de Reus per a la redacció del projecte bàsic, projectes de
construcció, execució d’obres, direcció de les obres i el manteniment de la
nova estació de Reus-Bellissens i un pas inferior urbà integrat en el seu
entorn.
«Atès que l’any 2017 la Generalitat de Catalunya va encarregar la redacció de l’estudi
“Nova Estació Reus-Bellissens”, per analitzar la viabilitat tècnica i la possible demanda
d’una nova estació que donaria servei a la zona sudest del terme municipal.
Atès que Adif – Alta Velocidad va redactar al llarg de l’any 2020 l’«Estudio de demanda
para la Nueva Estación de Reus-Bellissens» i l’«Análisis funcional – Nuevo Apeadero de
Reus – Bellissens», documents en els que s’analitza la construcció de la nova estació
des del punt de vista de la seva demanda, funcionalitat i viabilitat i s’optimitza la
solució prevista en l’estudi realitzat per la Generalitat de Catalunya.
Atès que ADIF té establert en el Pla de Rodalies de Catalunya 2020-2030 subscrit pel
Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, la construcció de la nova estacion
de Reus-Bellissens en el programa de noves estacions, classificant-la entre les
actuacions immediates en l'horitzó 2020-2025. I que, per la seva part, l’Ajuntament de
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Reus vol construir un pas inferior urbà en l’entorn de la nova estació, que permeti
connectar l’eix central del Campus Universitari de Bellissens amb el Carrer de Jaume
Vidal i Alcover (eix principal fins a l’estació d’autobusos), ara separats pel traçat
ferroviari.
Vista la proposta de conveni de col·laboració entre l’Administrador d’Infraestructures
Ferroviàries (ADIF) i l’Ajuntament de Reus per a la redacció del projecte bàsic,
projectes de construcció, execució d’obres, direcció de les obres i el manteniment de
la nova estació de Reus-Bellissens i un pas inferior urbà integrat en el seu entorn, que
s’ha rebut recentment com a conseqüència de les gestions realitzades.
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Atesa la voluntat de les entitats intervinents de facilitar la coordinació per a promoure
la utilització del transport públic i la mobilitat sostenible, mitjançant mesures i
actuacions destinades a millorar les connexions urbanes entre la ciutat i la nova
estació, facilitant els desplaçaments per als vianants.
Considerant que els municipis d’acord amb l’article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local, són competents per promoure activitats i
prestar els serveis públics que satisfacin les necessitats de la comunitat i en especial
tenen competències pròpies en urbanisme, infraestructura viària i altres equipaments
de la seva titularitat, atribuint-los-hi el 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 competències
en gestió territorial i infraestructures de mobilitat i connectivitat en l’abast de la pròpia
llei i legislació sectorial respectiva.
Atès que l’objecte del conveni, tal i com es detalla a la Clàusula Primera, és establir i
concretar el règim de col·laboració entre ADIF i AJUNTAMENT DE REUS per a la
redacció del projecte bàsic, projectes de construcció, execució de les obres, direcció
de les obres, conservació i manteniment de la nova estació de Reus-Bellissens i el pas
inferior urbà integrat en l’entorn de la mateixa, així com al cessió gratuïta dels
terrenys requerits per a la construcció de la nova estació.
Atès que la resta de clàusules, preveuen les actuacions següents:
- En quant a l’àmbit i abast la Clàusula Segona recull com a actuacions contemplades
la construcció de la nova estació de Reus-Bellissens, en base a l’Estudi Funcional
elaborat per Adif-Alta Velocidad i que s’emplaçarà als terrenys situats entre
l’Avinguda Josep Pla, Carrer Josep Vidal i Alcover i la Ctra. d’accés a l’aparcament de
la Facultat d’Economia i Empresa del Campus de Bellissens. S’inclourà com a part
de l’actuació un pas inferior urbà que transcorri de manera paral·lela al pas entre
andanes i que permeti acabar de definir una de les artèries principals de la ciutat,
optimitzant el flux de vianants de l’Hospital i del Campus de Bellissens cap a
l’estació d’autobusos, i que potenciï a més la centralitat de la nova estació a la
trama urbana.
Es preveu la realització d’un projecte bàsic conjunt per estudiar l’actuació des d’un
punt de vista global que posteriorment es dividirà en dos projectes de construcció:
Projecte de construcció de l’estació i Projecte de construcció del pas inferior urbà,
que inclou els accessos i urbanització associada a l’estructura. S’estableix la
redacció dels projectes, licitació i direcció facultativa de les obres de l’estació i pas
inferior urbà per Adif, assumint l’Ajuntament el finançament del pas inferior urbà.
- La Clàusula Tercera del Conveni recull les obligacions de les parts en quant al
projecte, cessió de sòls, obra i manteniment.
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- La Clàusula Quarta el finançament de les actuacions. De forma molt sintètica, el
compromís dels costos associats al Projecte de pas inferior urbà són 120.503,90 €
IVA inclòs, que seran assumits per l’Ajuntament segons taula següent:
COSTOS ASSOCIATS A LA REDACCIÓ DELS PROJECTES (IVA inclòs)
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PROJECT
E
Estació de
Rodalies
Pas
Inferior
Urbà

ORGANISM
E

IMPORT

2021

2022

2023

ADIF

345.648,
60€

50.000
€

250.000€

45.648,60€

AJUNTAMEN
T DE REUS

120.503,
90€

10.000
€

100.000M€

10.503,90€

466.152,
50€

60.00
0€

350.000€

56.152,50
€

TOTALS

I els costos associats a l’execució i direcció de les obres, segons previsió i distribució
següents:

COSTOS ASSOCIATS A L’EXECUCIÓ I DIRECCIÓ DE LES OBRES (IVA inclòs)
PROJECTE DE
CONSTRUCCI
Ó
Estación de
rodalies
Pas inferior
urbà

ORGANISME

TOTAL

2023

2024

2025

ADIF

8,47M€

1,70 M€

6,00 M€

0,77 M€

AJ. DE REUS

1,80M€

0,27M€

1,35 M€

0,18 M€

10,27M
€

1,97M€

7,35M€

0,95M€

TOTALS

- La Clàusula Cinquena la forma de pagament de les actuacions finançades.
- La Clàusula Sisena el seguiment i gestió del conveni (es preveu la creació d’una
Comissió de Seguiment per vetllar pel compliment de les obligacions assumides).
- La Setena regula la vigència i duració; la Vuitena les causes d’extinció, i la Novena
el règim jurídic i jurisdicció.
Es preveu a la proposta de conveni que l’Ajuntament cedirà gratuïtament a Adif, pel
seu destí al servei ferroviari d’interès general la propietat de la parcel·la municipal
amb referència cadastral 2167301CF4225G0001OI de 4.096 m2, situada a l’avinguda
Josep Pla i c/ Jaume Vidal i Alcover i obtindrà i posarà també a disposició d’Adif els
terrenys que siguin necessaris de la parcel·la amb referència cadastral
2267501CF4526G0001OI (accés a l’aparcament de la Facultat d’Economia i Empresa
del Campus de Bellissens), avui titularitat de la Universitat Rovira i Virgili, per la qual
cosa caldrà arribar a algun acord en aquest extrem en el marc de la col·laboració
institucional.
Per altra part, Adif assumirà al seu càrrec l’explotació, conservació i manteniment de
l’estació i les instal·lacions associades. Altrament i un cop realitzades i entregades les
obres per Adif a l’Ajuntament li correspondrà a aquest el manteniment i explotació del
pas inferior urbà i infraestructures i instal·lacions associades al mateix, així com la
plaça d’accés a l’estació.
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Vista la memòria justificativa de data 13 de juliol de 2021, que consta a l’expedient.
Vist l’informe del Servei d’Enginyeria de data 9 de juliol de 2021, l’informe dels Serveis
Jurídics Municipals de 13 de juliol de 2021 i l’informe del responsable del Servei de 13
de juliol de 2021.
Vist l’informe de fiscalització prèvia de la Intervenció municipal, de data 13 de juliol de
2021, d’acord amb l’article 13 del Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril, pel que es
regula el règim jurídic del control intern a les entitats del sector públic local i les Bases
d’execució del pressupost d’aquesta Corporació.
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Vist el que disposen els articles 47 i següents de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de
règim jurídic del sector públic; els articles 108 i següents de la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya; els articles 150 i 191 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i del règim local de Catalunya, així com
l’article 303 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
Vist el que disposa l’article 174 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals en relació als
compromisos de despesa de caràcter plurianual, del qual en resulta que l’òrgan
competent per a l’aprovació de l’esmentat conveni és el Ple de la Corporació.
Vistes les valoracions sobre l’òrgan competent indicades en l’informe jurídic, en el
sentit que la competència per aprovar el conveni correspon al Ple de l’Ajuntament
d’acord amb l’article 22.2.p) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del
règim local, en relació al 47.2.ñ) de la mateixa norma.
Per tot l’exposat, es proposa al Ple, previ dictamen de la Comissió Informativa de
Serveis de Territori i Urbanisme, l’adopció dels següents acords:
PRIMER: Aprovar la subscripció del conveni de col·laboració entre l’Administrador
d’Infraestructures Ferroviàries (ADIF) i l’Ajuntament de Reus per a la redacció del
projecte bàsic, projectes de construcció, execució d’obres, direcció de les obres i el
manteniment de la nova estació de Reus-Bellissens i un pas inferior urbà integrat en el
seu entorn, en els termes i amb el contingut que consta a l’expedient de referència.
La vigència d’aquest conveni serà de quatre anys, amb la possibilitat de ser prorrogat.
SEGON: Aprovar la despesa plurianual d’acord amb el previst en el referit conveni, per
un import total d’1.920.503,90 € (IVA inclòs), segons detall que figura a la part
expositiva d’aquest acord. La despesa corresponent a l’any 2021 (10.000 € IVA inclòs)
s’aprova amb càrrec a l’aplicació pressupostària 40634-15310-609 del pressupost
municipal de despeses de l’any 2021.
L’aprovació de la despesa
plurianual comporta l’autorització per superar els
percentatges d’imputació d’aquesta despesa per a cada exercici que fixa l’article
174.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals.
Condicionar l’eficàcia de les aportacions corresponents als exercicis 2022 a 2025 a
l’existència de crèdit en els pressupostos corresponents, per la qual cosa s’adopta el
compromís d’habilitar en el pressupost de despeses per als exercicis 2022 a 2025 els
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crèdits adequats i suficients per fer front als compromisos econòmics adquirits per
l’Ajuntament en virtut del conveni que s’aprova.
TERCER: Facultar el Molt Il·lustre Sr. Alcalde, el Sr. Carles Pellicer Punyed, per tal de
formalitzar el conveni esmentat així com qualsevol altre document que esdevingui
necessari per fer efectius els acords anteriors.
QUART: Donar trasllat d’aquest acord a l’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries
(Adif).
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CINQUÈ:
Contra aquest acord, que posa fi a la via administrativa, s’haurà
d’interposar recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar des del dia hàbil següent al de la
seva notificació.
Alternativament i amb caràcter previ, es pot efectuar un requeriment davant l’òrgan
que l’ha dictada, en el termini de dos mesos a comptar des del dia hàbil següent a la
recepció d’aquesta notificació, en els termes que s’indiquen a l’article 44 de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.»
L’alcalde dona la paraula a la Sra. Berasategui que fa una INTERVENCIÓ per exposar el
tema i 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 i Sr. López i
(regidor no adscrit: Sr. Meléndez)) i 3 abstencions: (CUP): Sres. Llorens, Fernàndez,
Pàmies.
Finalitzada la votació l’alcalde fa una INTERVENCIÓ per cloure aquest punt de l’ordre del
dia.
ASSUMPTE SOBREVINGUT
A continuació, es passa a tractar l'assumpte admés al començament de la sessió i que
s'ha declarat d'urgència:
14.b) Coordinació Jurídica Ajuntament-Empreses municipals i Defensa
Jurídica. Expedient núm. 86/2021: Compareixença en el recurs contenciós
administratiu interposat per FCC MEDIO AMBIENTE, SA (Sala Contenciosa
Administrativa del TSJC, Secció 5a).
«En data 19 de juliol de 2021 han tingut entrada al Registre General de la Corporació
Decret i ofici de 9 de juliol de 2021 tramesos per la Lletrada de l’Administració de
Justícia de la Secció Cinquena de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya pels quals s’admet a tràmit el recurs contenciós
administratiu interposat per FCC MEDIO AMBIENTE, SA contra la resolució del Tribunal
Català de Contractes del Sector Públic de 9 de juny de 2021 de desestimació del
recurs especial en matèria de contractació i l’acord del ple de la Corporació de 21 de
desembre de 2020, d’adjudicació del contracte de serveis de neteja de l’espai públic i
recollida de residus municipals (lot 1, exp. S-0129/2020), el qual se segueix pel
procediment ordinari número 155/2021.
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Es reclama a l’Ajuntament de Reus la remissió de l’expedient administratiu i se
l’emplaça per tal que pugui personar-se en forma en aquest recurs .
Així mateix, per diligència d’ordenació de 9 de juliol de 2021 i ofici de la mateixa data
aquesta instància judicial ha atorgat audiència a aquest Ajuntament per un termini de
deu dies per tal que formuli al·legacions sobre la mesura cautelar interessada a la Sala
per la part actora, consistent en que « ... se declare la suspensión de los efectos de
las Resoluciones Impugnadas y, en particular, se impida al Ayuntamiento formalizar el
contrato o llevar a cabo ningún acto de ejecución del mismo».
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Al respecte cal que aquesta Corporació comparegui en l’esmentat recurs contenciós
administratiu (procediment principal i peça separada de mesura cautelar) per defensar
els interessos municipals.
Les persones interessades en aquest procediment, d’acord amb allò previst a l’article
8 i concordants de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú
de les administracions públiques, en relació amb l’article 49.1 de la Llei 29/1998, de
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa (en endavant,
LJCA) és la UTE VALORIZA SERVICIOS MEDIAMBIENTALES-ROMERO POLO, que la Sala ja
ha disposat que sigui emplaçada com a part demandada en el procediment judicial
esmentat.
Sobre la representació i la defensa de la Corporació són d’aplicació els articles 23 i 24
de la LJCA, posats en relació amb l’article 551.3 de la Llei orgànica 6/1985, d'1 de
juliol, del poder judicial, que preveu la possibilitat que la representació i defensa de les
entitats locals pels lletrats que serveixin en els serveis jurídics d'aquestes
Administracions Públiques.
L’òrgan competent per acordar la compareixença en el recurs contenciós administratiu
i la formulació de l’oposició a les mesures cautelars, i per raó de la matèria, és el Ple
de l’Ajuntament, ja que l’acte administratiu originari impugnat és l’acord de ple de 21
de desembre de 2020, essent d’aplicació la disposició addicional segona de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, precepte que cal posar en
relació amb l’article 22.2 j) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local, i l’article 52.2.k) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
Pel que fa al procediment seguit i la mesura cautelar són d’aplicació els articles 45 i
concordants, així com l’article 129 i següents de la LJCA, així com l’article 30 del
Decret 221/2013, de 3 de setembre, pel qual es regula el Tribunal Català de
Contractes del Sector Públic i s’aprova la seva organització i el seu funcionament, que
preveu la tramesa de l’expedient d’aquest Tribunal a l’òrgan contractual que ha dut a
terme originàriament l’acte impugnat, per tal que s’incorpori a l’expedient de
contractació i el remeti, en aquest cas, al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
El 22 de juliol de 2021 el secretari general de la corporació ha emès informe jurídic,
d’acord amb el que preveu l’article 3.3.d), apartat 2n, del Reial decret 128/2018, de 16
de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d’Administració local amb
habilitació de caràcter nacional.
Per tot l’exposat, es proposa al Ple, l’adopció dels següents acords:
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PRIMER. Trametre l’expedient administratiu número S-0129/2020 (lot 1) del
Departament de Contractació de l’Ajuntament de Reus al Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya un cop es disposi de la documentació del recurs tramitat pel Tribunal
Català de Contractes del Sector Públic.
SEGON. Comparèixer davant la Secció Cinquena de la Sala Contenciosa Administrativa
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, com a administració demandada, en el
recurs contenciós administratiu seguit pel procediment ordinari núm. 155/2021,
interposat per FCC MEDIO AMBIENTE, SA, contra l’acord del ple de 21 de desembre de
2020, d’adjudicació del contracte de serveis de neteja de l’espai públic i recollida de
residus municipals (lot 1, expedient S-0129/2020) i la resolució del Tribunal Català de
Contractes del Sector Públic de 9 de juny de 2021 de desestimació del recurs especial en
matèria de contractació interposat per aquesta societat contra l’anterior acord.
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TERCER. Comparèixer davant la mateixa instància judicial en la peça separada de
mesures cautelars i formular oposició a la mesura interessada per la part actora.
QUART. Encomanar la representació de l’Ajuntament de Reus al procurador dels
Tribunals, el senyor Àngel Quemada Cuatrecasas, i la defensa a la lletrada d’aquesta
Corporació, adscrita a la Secretaria General, la senyora Núria Puig Masanés.
CINQUÈ. Posar en coneixement de la UTE VALORIZA SERVICIOS MEDIAMBIENTALESROMERO POLO la interposició del recurs contenciós administratiu referenciat
(procediment principal 155/2021 i peça separada de mesura cautelar) als efectes
d’allò previst a l’article 49.1 de la LJCA, sense perjudici de l’emplaçament acordat en
virtut de Decret de 9 de juliol de 2021 de la Lletrada de l’Administració de Justícia en
aquest procediment judicial.»
L’alcalde dona la paraula a la Sra. Caballero que fa una INTERVENCIÓ per exposar l’
assumpte i, seguidament, ES PRODUEIX DEBAT.
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova amb 21 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 (PSC-CP):
Sres./Srs. Martín, Martínez, Marcos, Pozuelo, Fort, Agudo) i 6 abstencions: ((CUP): Sres.
Llorens, Fernàndez, Pàmies, (CS): Sra. García, Sr. López) i (regidor no adscrit: Sr.
Meléndez)).
Finalitzada la votació L’alcalde fa una INTERVENCIÓ per cloure el tractament d’aquest
assumpte.
MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
15. Moció del GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS DE REUS (CS) referent a un
cens i registre públic d'edificis i localitzacions d'amiant, línies
pressupostàries per a desamiantar i campanya informativa.
L'alcalde anuncia que en relació a aquest punt de l'ordre del dia hi ha una
esmena presentada pels grups municipals de JxR, ERC I ARA REUS, la qual
ha estat acceptada i per tant, es sotmet la proposta a la consideració del Ple
amb ella inclosa.
"El amianto es un mineral compacto formado por silicatos de hierro y magnesio de
gran durabilidad que se transforma en la industria principalmente en fibrocemento. El
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amianto se cristaliza en forma fibrosa y cuando se fracciona lo hace de forma
longitudinal en fibras de milésimas de milímetro que se suspenden en el aire.
Las propiedades del amianto son múltiples ya que es aislante, ignífugo, químico y
mecánico además de contar con un bajo coste por lo que ha sido utilizado en la
industria de la construcción, en la industria del automóvil como material de fricción
en los discos de embrague y en las zapatas de frenos y como protector anticorrosión,
en la industria textil para ropa ignífuga, en la industria eléctrica para revestir
estaciones productoras y generadores, así como en aislamientos, en la industria
química para aislantes y para fabricar pinturas.
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Se trata de un mineral nocivo para la salud por su toxicidad al ser inhalado; las
partículas no se evaporan en el aire ni se consigue su disolución en el agua, sino que
permanecen suspendidas en el aire y pueden ser transportadas en largas distancias
por el aire sin depositarse. En 1889 la inspectora de una fábrica del Reino Unido, Lucy
Dean, al examinar microscópicamente el polvo del mineral alertó que en cualquier
cantidad las partículas de amianto eran perjudiciales para la salud. En fechas
posteriores y de forma continua se ha ido alertando de la peligrosidad del amianto,
así nuevamente en Reino Unido en 1930 el inspector médico E. Merewether
estableció la relación entre exposición al amianto y la enfermedad de la asbestosis, lo
que originó que se reconociera como enfermedad profesional, posteriormente en
1955 el epidemiólogo médico británico Richard Doll relacionó la exposición del
amianto con el desarrollo del cáncer de pulmón, en 1960 Wagner en los alrededores
de una explotación minera de Sudáfrica se descubrió la contaminación ambiental con
amianto así como la relación que tenían en ello el amianto y la mesotelioma,
exposición que fue confirmada en 1965 por el estadounidense Irving Selikoff, en 1977
el Centro Internacional de Investigaciones sobre Cáncer (IARC) clasificó todas las
categorías de amianto como cancerígenas, en el año 1987 el Centro Internacional de
Investigaciones sobre Cáncer (IARC) estableció que el amianto se clasificaba en el
grupo 1 por su máxima peligrosidad. En 1999 Julián Peto apuntó que en Francia,
Reino Unido, Italia, Alemania, Suiza y Holanda las muertes por cáncer podrían llegar
al medio millón de muertes entre 1999 y 2029 por la exposición al amianto.
El austríaco Hatschek patentó en 1900 el fibrocemento y únicamente se concede a
una empresa por país.
El amianto actúa especialmente sobre los pulmones y sobre la pleura provocando
principalmente asbestosis y cáncer. El amianto afecta a la salud pública,
medioambiental y laboral.
El período de latencia de la enfermedad es muy elevado, desde que las partículas son
inhaladas hasta que la enfermedad se manifiesta pueden transcurrir entre 20 y 40
años. En Alemania cuentan con curvas de seguimiento de la enfermedad y se ha
constatado que a pesar de haber interrumpido el uso de amianto en los años 90 el
mayor número de enfermedades se produjo a partir del año 2010.
Las personas que enferman por el amianto se dividen entre las laborales y las
pasivas. Las víctimas pasivas se dividen a su vez en familiares de trabajadores y en
víctimas ambientales que han sufrido exposiciones accidentales o que residían en el
radio cercano al foco emisor de amianto.
En España la asbestosis fue considerada enfermedad profesional en 1947 por el
Decreto 10 de enero de 1947, en 1978 lo fue el cáncer de pulmón por amianto,
mesotelioma y asbestosis por el Real Decreto 1995/1978. En el resto de países de
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Europa también ha sido reconocido como enfermedad profesional, sin embargo, el
número de personas a las que se les ha reconocido en España es ostensiblemente
inferior. Así, por ejemplo, entre 1980 y 2003 en Alemania los trabajadores
reconocidos han sido 51.582, en Francia 30.055, en Italia 7.796, en Bélgica 3.318, en
Finlandia 3.308 y en España 406. Teniendo en cuenta que el consumo de amianto en
Bélgica y en España ha sido muy similar es notable la diferencia entre del número de
trabajadores con enfermedad profesional entre uno y otro país.
En 1992 el amianto fue incluido en la categoría de residuo controlado del Anexo I del
Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de
Desechos Peligrosos y su Eliminación.
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El 4 de mayo de 1999, la Comisión Técnica de la Unión Europea prohibió el uso de
cualquier tipo de amianto a partir del 1 de enero de 2005, iniciando una campaña la
Unión Europea en 2006 con el lema “¡El amianto es mortal!”
Desde el 14 de junio de 2002, a raíz de la Orden del Ministerio de la Presidencia de 7
de diciembre de 2001 (que modificaba el Anexo I del Real Decreto 1406/1989, de 10
de noviembre), se prohibió en España la comercialización y utilización de todas las
variantes de amianto. La Orden Ministerial obedecía a la trasposición de la Directiva
1999/77/CE. Se prohibía el uso del amianto y sobre el que ya estaba instalado se
determinó que “seguirá estando permitido hasta su eliminación o el fin de su vida
útil”.
El amianto en España provenía fundamentalmente de Canadá y Rusia, siendo la
importación en España desde el siglo XX hasta el año 2001 de 2,6 millones de
toneladas. La vida útil del 87% del amianto instalado en España expirará antes del
año 2030 y deberá retirarse de los lugares donde esté instalado.
El Parlamento Europeo en el año 2013 estableció una resolución instando a la Unión
Europea a que supervisara la presencia de amianto en edificios públicos y privados y
creara planes de acción para su eliminación segura antes del año 2028.
Actualmente el amianto está prohibido en 67 países.
Gran parte de los edificios construidos entre 1965 y 1984 en España contienen
amianto, especialmente, en tuberías, cubiertas y techos. La retirada del amianto es
muy costosa y al carecer de ayudas públicas, el amianto es retirado y manipulado sin
las debidas precauciones e incluso depositado en cualquier vertedero descontrolado.
De ahí que tímidamente sí existan iniciativas como la del Ayuntamiento de San
Sebastián que aprobó ayudas públicas del 20% del coste del desamiantado en
construcciones. En 2020 la Generalitat de Cataluña destinó dos líneas de ayudas para
el desamiantado en materiales de aislamiento y de la construcción por importe de 2
millones de euros cada una, dirigida una a particulares y otra a Administraciones
Públicas y a entidades sin ánimo de lucro a través de la Agència de Residus de
Catalunya. Las ayudas han sido ampliadas el 29 de junio de 2021.
Las operaciones de desamiantado deben realizarlas empresas especializadas y
registradas en el Registro de Empresas con Riesgo por Amianto (RERA) y para llevar
a cabo con garantías estos trabajos se debe confeccionar un inventario de inmuebles
que contengan amianto.
El Ayuntamiento, debe adoptar medidas ante el riesgo evidente para la salud y la
predisposición de los vecinos al amianto. De modo que el Ayuntamiento debería
poner en marcha una campaña informando de los peligros del amianto y de cómo
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gestionar bien el residuo. También se deberían crear ayudas económicas para el
desamiantado en la retirada en origen de residuos que contengan amianto para que
la retirada se efectúe en las mejores condiciones, minimizando el riesgo para la salud
pública.
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En la web municipal no existe ningún tipo de información que oriente a los vecinos
que tienen este tipo de material sobre cuáles son los procedimientos para su
recogida y tratamiento. Ni siquiera aparece en la página web cómo proceder si se
trata de pequeños objetos como pueden ser las placas de uralita, depósitos de agua
o jardineras. Es frecuente ver planchas de uralita utilizadas como elementos de
separación en huertos o en edificios abandonados. Sería provechoso que el Servicio
Municipal de Limpieza elabore un informe sobre la recogida de objetos fabricados con
fibrocemento depositados en la vía pública y cuál es la frecuencia de su recogida, la
gestión, almacenaje y transporte.
También debería conocerse la presencia de elementos que contienen fibrocemento
en los edificios municipales; el Ayuntamiento al ser propietario de los mismos tiene la
obligación de velar por la salud de los usuarios y proceder a la retirada lo antes
posible de los elementos identificados.
Por todos estos motivos, el Grupo Municipal de Ciudadanos propone adoptar los
siguientes
ACUERDOS
Primero.- Publicar listado de inmuebles de titularidad pública y de ubicaciones en la
vía pública que contengan amianto o sean susceptibles de contenerlo, así como la
inclusión de una planificación plurianual de su retirada y desamiantado.
Segundo.- Dotar de partida presupuestaria la planificación plurianual para el
desamiantado de edificios municipales inventariados.
Tercero.- Estudiar la viabilidad de un sistema de ayudas directas para el
desamiantado en edificios privados.
Cuarto.- Promover la información de los pasos para contactar con empresas
autorizadas para el tratamiento de esos materiales y sus residuos, así como informar
de programas de ayudas si los hubiera."
L’alcalde dona la paraula a la Sra. García que fa una INTERVENCIÓ per exposar el tema.
Seguidament la Sra. Berasategui fa una INTERVENCIÓ per donar lectura a l’esmena
presentada pel govern i que, com s’ha exposat, ha estat acceptada pel grup proposant.
Seguidament ES PRODUEIX DEBAT.
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova 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 i Sr. López, i
(regidor no adscrit: Sr. Meléndez)) i 3 abstencions: (CUP): Sres. Llorens, Fernàndez,
Pàmies.
A les 12:56 h la presidència estableix un recés en la sessió que es reinicia a les 13:11 h
amb el tractament del següent punt de l’ordre del dia:
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16. Moció del GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS DE REUS (CS) per la formació
dels treballadors socials de l'Ajuntament de Reus en formació d'equips de
salut financera.
"La salud financiera es el bienestar y la estabilidad económica de las personas para
que puedan tener los conocimientos suficientes de los aspectos financieros de su vida
personal. Con una adecuada salud financiera la persona conocerá que debe tener más
ingresos que gastos, hasta qué punto puede endeudarse, la capacidad de ahorro, así
como manejar los imprevistos económicos.
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Uno de los factores que ayudaría a reducir la exclusión financiera y social de las
familias vulnerables que acuden a los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Reus
consistiría en proporcionar a los trabajadores sociales los instrumentos necesarios
para asesorar a las personas que atraviesan una situación de vulnerabilidad o están
en riesgo de exclusión y así facilitar su intervención profesional. A través de un
proceso de formación y de acompañamiento, los profesionales de los Servicios
Sociales podrán especializarse en dudas financieras y en la resolución de problemas,
gestionando las diferentes prestaciones sociales para personas en situación de
vulnerabilidad y adquiriendo competencias necesarias para el análisis de las deudas y
obligaciones contraídas por las familias y en la planificación financiera familiar.
El objetivo es que los trabajadores sociales obtengan las competencias suficientes
para poder atender a las familias que se encuentren en una situación de
vulnerabilidad en facetas como la prevención del endeudamiento, el cuidado
financiero y el fomento del ahorro, de ese modo las familias podrán tener nuevas
oportunidades y afrontar de otro modo su vida. Los Servicios Sociales ayudan a quien
está en dificultades, pueden prevenir que otros tengan dificultades y deben aportar los
instrumentos para ayudar a los más vulnerables a dirigir sus vidas.
El COVID19 ha creado un nuevo perfil de personas que han recurrido a los servicios
sociales y lo han hecho por primera vez a raíz de la crisis provocada por el
coronavirus, especialmente familias con hijos.
La formación de los trabajadores sociales es fundamental porque al estar en
primerísima línea en contacto con las personas afectadas pueden prevenir problemas
financieros y fomentar la autonomía de esas personas.
Una de las posibilidades para que los trabajadores sociales reciban esa formación es
acudir a la colaboración público-privada.
Se trata de una atención social innovadora en salud financiera que tendría un impacto
positivo en los propios trabajadores sociales que tendrían mayores competencias y
que repercutiría directamente en las personas afectadas que acuden a los Servicios
Sociales en busca de ayuda.
Por todos estos motivos, el Grupo Municipal de Ciudadanos propone adoptar los
siguientes
ACUERDOS:
Primero. Que el Ayuntamiento de Reus proporcione a los trabajadores sociales la
formación necesaria para asesorar a las personas en situación o riesgo de
vulnerabilidad o que estén en riesgo de exclusión en salud financiera (dudas
financieras, resolución de problemas, gestión de las diferentes prestaciones sociales
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para personas en situación de vulnerabilidad y planificación financiera familiar)
formando equipos de salud financiera.
Segundo. Que la formación a los trabajadores sociales se realice a través de medios
propios del Ayuntamiento o bien a través de la colaboración público-privada."
L’alcalde dona la paraula al Sr. López que fa una INTERVENCIÓ per exposar el tema i,
seguidament, ES PRODUEIX DEBAT.
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Sotmesa la proposta a votació, es rebutja amb 2 vots a favor: (CS): Sra. García i Sr.
López) i 25 vots en contra: ((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, (CUP): Sres. Llorens, Fernàndez, Pàmies i (regidor no adscrit: Sr.
Meléndez)).
17. Moció del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA
– CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP) per impulsar la licitació de la
redacció del projecte constructiu de Tecnoredessa 2.
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.
"A l'edifici Tecnoparc s’hi ubica el Centre d'Empreses de Tecnoredessa que,
centrat sobretot en les empreses tecnològiques i de la nova economia, ofereix a
persones emprenedores i a empreses serveis d'alt valor afegit en uns
equipaments
especialitzats
d'aproximadament
5.000
m2
per
al
desenvolupament de la seva activitat.
En aquests moments acull prop de 30 empreses que aglutinen uns 600
treballadors, dades que demostren que la construcció d’aquest parc tecnològic va
ser un encert, propiciant l’impuls al creixement empresarial, fomentant la
innovació i desenvolupant talent vinculat a la tecnologia.
Però l’edifici ja ha quedat petit per a moltes empreses de fora de la ciutat que
veuen el Tecnoparc com un enclavament idoni per al desenvolupament de la seva
activitat. I és de preveure que la proximitat amb la futura estació de Bellissens, el
convertiran en motor estratègic i pol d’atracció d’empreses d’arreu de Catalunya i
de l’Estat.
El Pla d’Acció Municipal de Reus recull la voluntat del govern al desenvolupament
econòmic de la ciutat, oferint eines que permetin dinamitzar els sectors
econòmics emergents. I en aquest sentit, recull la necessitat de facilitar la
implementació d’empreses spin off i start up als edificis tecnològics de Reus, entre
d’altres, i promocionar el Tecnoparc com a seu d’empreses innovadores, construint
un nou edifici com a base per a la captació d’inversions i implantacions de noves
companyies.
Reus necessita instruments potents per reeixir amb èxit, espais per oferir a les
empreses abans que aquestes no triïn altres ciutats on implantar la seva
activitat. Reus s’ha de poder mostrar al món com una ciutat dinàmica i amb
vocació de lideratge i, per això, ha d’incrementar l’oferta d’espais que facilitin
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la competitivitat del teixit empresarial, la innovació i la transferència de
coneixement; captar noves activitats empresarials d’alt valor afegit, i crear nous
llocs de treball qualificats.
I això passa perquè l’Ajuntament tingui una actitud favorable envers aquestes
empreses que volen fer recerca i desenvolupament, envers el talent, que algú que
tingui idees pugui trobar la manera de fer-les realitat a Reus, i no haver de buscar
un altre lloc. Cal entendre el projecte del TECNOPARC com a parc tecnològic de
Reus, on centralitzar formació, investigació, ajudar a desenvolupar projectes i
idees i que tot això faciliti la creació d’empreses en aquests àmbits, amb
treballadors i treballadores de sectors com l'agroalimentari, la nutrició, la salut, les
noves tecnologies i la transició energètica.
Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
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La construcció de l’edifici de Tecnoredessa 2 ens permetrà assolir tots aquests
objectius i convertir-nos en un parc científic i tecnològic referent a Catalunya,
Espanya i el Sud d’Europa.
ACORDS
1. Que l’Ajuntament de Reus impulsi durant aquest mandat la creació de nous espais
de 2.000m2 per a empreses tecnològiques que, juntament amb els 800m2 que encara
queden disponibles, podran donar cabuda a 300 nous llocs de treball del sector TIC en
la línia dels següents punts del PAM 2019-2023 de Reus: 3.1.7.1. Promocionar el
Tecnoparc com a seu d’empreses innovadores i 3.1.7.3: posar nous espais a disposició
per a la implantació de noves empreses."
L’alcalde dona la paraula al Sr. Martín que fa una INTERVENCIÓ per exposar el tema.
Seguidament dona la paraula a la Sra. Pallarés que fa una INTERVENCIÓ per donar
lectura a l’esmena presentada pel govern i que, com s’ha exposat, ha estat acceptada
pel grup proposant. Finalitzada l’exposició 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 i Sr. López, i
(regidor no adscrit: Sr. Meléndez)) i 3 abstencions: (CUP): Sres. Llorens, Fernàndez,
Pàmies.
18. Moció del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA
– CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP) per l’adaptació dels edificis
municipals a les discapacitats sensorials.
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.
"Entenem per discapacitat sensorial la que afecta a un o diversos sentits. En
general, les més reconegudes són la discapacitat visual i l’auditiva. La primera,
afecta a la capacitat de visió i, la segona, a la capacitat auditiva. Tant si la
discapacitat és parcial o total, les dues dificulten a les persones que les pateixen
portar una vida plena.
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Tot i que encara hi ha molta feina a fer, els darrers anys s’ha treballat molt per a la
supressió de barreres arquitectòniques. Però poc s’ha avançat en l’àmbit de les
barreres comunicatives. I aquestes tenen una gran afectació en el dia a dia de les
persones amb discapacitats sensorials. Des de les administracions, cal fer un pas
endavant, especialment als equipaments públics, per facilitar que aquestes
persones amb comunicació reduïda puguin realitzar una vida el més autònoma
possible, aplicant mesures que facilitin la informació, la orientació i la comunicació
d’aquest col·lectiu. Cal contribuir, en la mesura del possible, a millorar la seva
qualitat de vida i la seva integració social, evitant l’aïllament en què sovint es
troben immerses les persones afectades.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
10/09/2021

Us estudi realitzat per la Generalitat de Catalunya respecte a l’atenció a les
persones amb discapacitat indica que les que pateixen discapacitat visual poden
tenir dificultats com les de seguir itineraris; identificar l’inici i el final d’una
escala; detectar riscos a les zones de pas com ara obstacles sobresortints a les
parets; dificultats per identificar els lavabos, on són i quin correspon al seu
sexe; impossibilitat per llegir les pantalles informatives; dificultat per
identificar cartells o plafons informatius; per identificar amb quina persona
estan parlant.
Pel que fa a les persones amb dificultats auditives, l’estudi alerta de dificultats per
accedir a la informació i afectació de la comprensió; per entendre una indicació
verbal de la megafonia, per escoltar l’avís del torn, etc. Partint de la base que
l’entorn no ha de discapacitar les persones, cal que l’Ajuntament de Reus treballi
perquè tots els edificis municipals, el transport urbà i també el CMQ i l’Hospital de
Sant Joan (que ha deixat de ser municipal, però força concorregut diàriament per
un bon nombre de reusencs i reusenques) estiguin adaptats, no només a les
discapacitats físiques, sinó també a les sensorials per les dificultats relacionades
anteriorment. En el cas de l’Hospital, aquest grup municipal ha rebut la queixa
concreta d’un usuari amb discapacitat visual que no sap quan el criden a consulta,
perquè no pot llegir les pantalles lluminoses on apareix el nom dels pacients. En
aquest cas, per exemple, l’avís de torn per megafonia seria una bona una solució.
ACORDS:
1. Que l’Ajuntament de Reus, en el marc del Consell Municipal de Discapacitat, i
en concret des de la seva Comissió d'Accessibilitat, treballi en la detecció de
les necessitats específiques del col·lectiu de persones amb discapacitat
sensorial per tal d'aplicar als equipaments municipals i al transport urbà les
adequacions de l’espai físic que faciliti la mobilitat, la comunicació i la
interacció d’aquestes persones, minimitzant les dificultats de desplaçament i
d’accés a la informació.
2. Que l’Ajuntament de Reus insti al departament de Salut de la Generalitat a fer
el mateix a l’Hospital de Sant Joan.»
L’alcalde dona la paraula a la Sra. Pozuelo que fa una INTERVENCIÓ per exposar el tema.
Seguidament la Sra. Berasategui fa una INTERVENCIÓ per donar lectura a l’esmena
presentada pel govern i que, com s’ha exposat, ha estat acceptada pel grup proposant.
Finalitzada l’exposició ES PRODUEIX DEBAT.
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per unanimitat.
19. Moció del GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR

Aquest document ha estat signat electrònicament amb data 10/9/2021
L'autenticitat d'aquest document es pot comprovar a https://serveis.reus.cat/cve mitjançant el CVE: 20211281D2EF7F59EF69378465ECE55510336B6B25880910103648

(CUP) per a treballar, confeccionar i implementar protocols en casos
d'emergència amb animals implicats.
"Hi ha tot un plegat de casos on estan implicats animals, que no es resolen
ràpidament ni de la forma més adequada perquè no hi ha establert un mètode clar
d'actuació.
Podem determinar dues tipologies d'acció segons l'abast d'afectació, situacions de risc
que poden repercutir:
1) A una zona, part o a la totalitat del terme municipal
2) A persones o a un grup reduït de persones
Signat electrònicament
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Les dues classificacions tenen accions i plans de rescat, evacuació i atenció pensades
exclusivament per a persones, obviant totalment els animals que s'hi poden veure
afectats. Les primeres emergències serien les recollides en plans com el DUPROCIM o
el PAMEN i les segones serien casos d'emergències individuals, i ambdues queden a
criteri dels agents que els atenen sense disposar d'un pla municipal que els guiï en
aquest procés.
Per tant, ens trobem en tot un seguit de casos en què cal atendre i protegir a un o més
animals i en els que els cossos de seguretat implicats no tenen un pla preestablert.
Ens referim a rescats grupals en cas d'incendis, inundacions que afecten animals
d'hípiques o animals de granja, i a rescats puntuals com atropellaments de vianants
acompanyats de gos, accidents de vehicles en el terme municipal amb conductors
acompanyats d'animals, hospitalització d'emergència de veïnes amb animals a càrrec
seu, ... Tot un seguit de casos relacionats directament amb situacions urgents i atesos
per serveis: mèdics, bombers, policia local, agents rurals, mossos d'esquadra,...en els
que cal tenir clars els passos a seguir per a oferir la millor opció d'atenció també a
aquests animals actualment desemparats.
La nostra ciutat té un contracte de recollida d'animals de companyia amb una
empresa privada, Última Llar o Fundació d'animals Camp de Tarragona, i segons
aquest mateix contracte té l'obligació de recollir animals abandonats o perduts.
Trobem totalment oportú que els casos d'emergències estiguin exclosos del contracte
perquè mereixen un tractament específic.
Creiem necessari establir uns protocols policials i de seguretat amb benestar animal,
creant un manual que contempli què fer en cada cas d'emergència on es pugui veure
implicat un animal, on cal establir:
-

un mètode d'actuació inicial o d'urgència,
un segon pas de rescat o captura i
un tercer pas de reubicació o entrega temporal
seguint en tot moment paràmetres de seguretat i benestar animal.

Hi ha propostes o projectes sobre el tema que podem compartir.
En el primer cas, les emergències que afecten el terme municipal, som coneixedores
que entitats animalistes* amb molta experiència, van elaborar el 2017 un pla de
millora en la resposta i van confeccionar un sistema segur en casos d'emergència que
afectessin nuclis zoològics: com hípiques, granges, protectores, refugis, ... el programa
PIREA. Aquest programa elabora el mètode, la prevenció, la protecció i, en darrer
terme, la reubicació de tots els animals si és necessari. Parlem de garantir el benestar
animal, minimitzar en tot el possible el cost en vides i també el cost econòmic produït
per aquests desastres.
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En el segon cas, emergències que afecten ciutadanes particulars, hi ha hagut
propostes puntuals en alguns municipis, però no hi ha disponible un manual que
integri tota mena d'actuacions.
Per tots aquests motius la CUP proposem al ple de l’Ajuntament:
PRIMER.- Crear una taula de treball amb entitats animalistes i cossos de seguretat i
emergències per valorar els procediments i elaborar protocols en casos d'emergència
donant la màxima garantia de benestar animal.
SEGON.- Encapçalar
d'emergències.

i

dirigir

aquesta

taula

de

benestar

animal

en

casos
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TERCER.- Consensuar la formació necessària que caldrà impartir a aquests cossos
assistencials implicats i entitats animalistes col·laboradores per a dur a terme aquests
serveis específics.
QUART.- Sumar-se al Programa PIREA i treballar per adaptar-lo al nostre terme
municipal en casos de desastres que afecten a tota mena de nuclis zoològics.»
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 3 vots a favor: (CUP): Sres. Llorens,
Fernàndez, Pàmies, 15 vots en contra: ((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 9 abstencions: ((PSC-CP): Sres./Srs.
Martín, Martínez, Marcos, Pozuelo, Fort, Agudo, (CS): Sra. García, Sr. López i (regidor no
adscrit: Sr. Meléndez)).
20. Moció del GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR
(CUP) referent a la creació d’una Comissió de seguiment i control de
l’activitat de la nova empresa concessionària del servei de recollida i neteja
viària.
"Tot i que la Candidatura d’Unitat Popular seguim defensant la internalització del
servei de recollida i neteja viària com a millor opció per motius ambientals, laborals,
econòmics i de qualitat del servei, valorem que el canvi d’empresa adjudicatària del
servei ha estat fruit de la feina de seguiment i fiscalització que, com a CUP, hem
realitzat. Malgrat això, insistim en la necessitat de continuar fiscalitzant l’activitat que
executarà la nova empresa ja que, igual que FCC, forma part dels oligopolis del sector
amb una trajectòria, des de fa anys, d’incompliments de contractes.
Com a CUP, hem presentat diferents propostes durant tots aquests anys des del
mandat anterior en clau de recuperació de control tècnic i econòmic del servei per
part de l’ajuntament i per mitjà del govern. La majoria d’elles no han prosperat i ara
en veiem el resultat als carrers de la nostra ciutat: contenidors en mal estat, carrers
bruts i vehicles vells que han estat motiu de sinistralitat laboral traduïda en accidents
greus en alguns casos.
A més, segons l’informe de la Sindicatura de Comptes publicat aquest juliol sobre el
“Control municipal de les concessions dels serveis de neteja viària i de recollida de
residus-Municipis amb població superior a 20.000 habitants, exercici 2017”,
l’ajuntament de Reus no va auditar el servei de recollida i transport en termes tècnics
i econòmics. En aquesta línia, la CUP, el febrer del 2019, vam proposar com a moció la
realització d’una auditoria externa del servei de recollida de residus i neteja viària, a
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mans d’FCC, en el període comprès entre els últims quatre anys de contracte (2013
-2017), l’any de pròrroga voluntària (2018) i l’any de pròrroga forçosa en curs (2019)
que tampoc va prosperar.
Creiem, doncs, que ara que hem canviat d’empresa concessionària és el moment idoni
per començar a exercir de bona governança i de responsabilitat per tal d’adquirir tota
mena d’informació que puguem traduir a la ciutadania de manera transparent i
entenedora per tal d’oferir-li un bon servei.
Per tant, la CUP proposem els següents acords al ple de l’Ajuntament de Reus:
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PRIMER.- Redactar una ordenança reguladora de la prestació del servei de recollida i
neteja viària d’acord amb la normativa que obliga els ens locals a disposar d’un
reglament del servei que estableixi el règim jurídic de la prestació i que s’engloba en
el Text Refós de la Llei Reguladora dels residus, aprovat pel Decret legislatiu 1/2009.
SEGON.- Crear una comissió de seguiment, control i fiscalització del servei de recollida
i neteja viària que executarà, a partir d’ara, la nova empresa adjudicatària del servei –
UTE - Valoriza Medioambiente-Romero Polo. Aquesta comissió tècnico-política, amb la
presència de tots els grups municipals de govern i de l’oposició presents al consistori i
presidida, liderada i coordinada per la Candidatura d’Unitat Popular de Reus es reunirà
trimestralment per tal de fiscalitzar el servei en matèria de control tècnic i econòmic.»
L’alcalde dona la paraula a la Sra. LLorens que fa una INTERVENCIÓ per exposar el tema i
seguidament ES PRODUEIX DEBAT.
Sotmesa la proposta a votació, es rebutja amb 3 vots a favor: (CUP): Sres. Llorens,
Fernàndez, Pàmies, 23 vots en contra: ((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 (CS): Sra. García, Sr. López) i 1 abstenció: (regidor no
adscrit: Sr. Meléndez).
L’alcalde fa una INTERVENCIÓ per cloure el tractament d’aquest assumpte.
21. Precs i preguntes.
Prec i pregunta que formula la Sra. Garcia del GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS
DE REUS (CS) en relació amb les pancartes i bandera a la Festa de Sant Pere
a la plaça Mercadal.
«Que el día de San Pedro, Fiesta Mayor de la ciudad de Reus, amaneció la plaza
Mercadal con dos pancartas de grandes dimensiones y una bandera negra catalana
extendidas sobrevolando el espacio público de la Plaza del Mercadal, politizando una
vez más las Fiestas de la ciudad. El amarre del cable del que pendían las dos
pancartas y la bandera estaba sujeto a la azotea del edificio sito en el nº 12 y en la
azotea del edificio nº 1 de la plaza Mercadal (en la planta baja se encuentra ubicada la
Papereria-Joguines Tomàs Barberà).
La pancarta del extremo era de color amarillo con el lema “HO TORNAREM A FER”, en
el centro estaba colocada la pancarta negra con el lema “SOM EL 52%” y en el otro
extremo estaba colocada la bandera negra catalana.
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Que desconociendo si la acción contó o no con todas las autorizaciones requeridas por
la normativa municipal, en especial lo preceptuado en el artículo 16.1 de la Ordenanza
de Civismo presentamos la instancia el mismo 29 de junio de 2021, solicitando que
nos aportaran la documentación relativa a la concesión de las autorizaciones para
colgar las pancartas y la bandera si es que tales autorizaciones se habían concedido y
en el supuesto de que la acción no contara con las preceptivas autorizaciones se
interesaba la inmediata retirada de las pancartas y la bandera y que se realizaran las
investigaciones oportunas para formar expediente y sancionar a los responsables de
este hecho, todo ello al amparo del artículo 16.2 a 16.4 de la Ordenanza de Civismo.
Que en el caso de sí contar con autorización este Grupo Municipal también solicitaba
la inmediata retirada de las pancartas y la bandera por ocupar el espacio público con
simbología independentista en la que se vulnera la neutralidad del espacio público.
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Que en fecha 30 de junio de 2021 comprobamos que las dos pancartas de grandes
dimensiones y la bandera negra catalana extendidas sobrevolando el espacio público
de la Plaza del Mercadal colocadas el día 29 de junio de 2021 habían sido retiradas, así
como el cable del que pendían y que estaba sujeto a la azotea del edificio sito en el nº
12 y a la azotea del edificio nº 1 de la plaza Mercadal (en la planta baja se encuentra
ubicada la Papereria-Joguines Tomàs Barberà). Por lo que volvimos a presentar
instancia. En ambas instancias nos hemos encontrado con que el Ayuntamiento de
Reus se ha desentendido de darnos respuesta por lo que nos vemos en la obligación
de recurrir a las preguntas en el plenario.
Por todo ello, el Grupo Municipal de Ciudadanos de Reus formula las siguientes
PREGUNTAS:
Primera. ¿Tenían concedidas las autorizaciones preceptivas?
Segunda. ¿Quiénes han sido requeridos para retirar las pancartas, bandera y cable y la
hora del requerimiento?
Tercera. ¿A qué hora se ha producido la retirada de esos elementos?
Cuarto. ¿Quién ha retirado las pancartas y la bandera negra catalana y quién se ha
encargado de retirar el cable?
Quinto. En caso de que la acción no contara con la preceptiva autorización
administrativa del Ayuntamiento de Reus ¿se ha iniciado el procedimiento sancionador
contra los infractores de la ordenanza de civismo por la infracción prevista en el
artículo 44.a) 8?»
«Que el día de San Pedro, Fiesta Mayor de la ciudad de Reus, amaneció la plaza
Mercadal con dos pancartas de grandes dimensiones y una bandera negra catalana
extendidas sobrevolando el espacio público de la Plaza del Mercadal, politizando una
vez más las Fiestas de la ciudad. El amarre del cable del que pendían las dos
pancartas y la bandera estaba sujeto a la azotea del edificio sito en el nº 12 y en la
azotea del edificio nº 1 de la plaza Mercadal (en la planta baja se encuentra ubicada la
Papereria-Joguines Tomàs Barberà).
La pancarta del extremo era de color amarillo con el lema “HO TORNAREM A FER”, en
el centro estaba colocada la pancarta negra con el lema “SOM EL 52%” y en el otro
extremo estaba colocada la bandera negra catalana.
Que desconociendo si la acción contó o no con todas las autorizaciones requeridas por
la normativa municipal, en especial lo preceptuado en el artículo 16.1 de la Ordenanza
de Civismo presentamos la instancia el mismo 29 de junio de 2021, solicitando que
nos aportaran la documentación relativa a la concesión de las autorizaciones para
colgar las pancartas y la bandera si es que tales autorizaciones se habían concedido y
en el supuesto de que la acción no contara con las preceptivas autorizaciones se

Aquest document ha estat signat electrònicament amb data 10/9/2021
L'autenticitat d'aquest document es pot comprovar a https://serveis.reus.cat/cve mitjançant el CVE: 20211281D2EF7F59EF69378465ECE55510336B6B25880910103648

interesaba la inmediata retirada de las pancartas y la bandera y que se realizaran las
investigaciones oportunas para formar expediente y sancionar a los responsables de
este hecho, todo ello al amparo del artículo 16.2 a 16.4 de la Ordenanza de Civismo.
Que en el caso de sí contar con autorización este Grupo Municipal también solicitaba
la inmediata retirada de las pancartas y la bandera por ocupar el espacio público con
simbología independentista en la que se vulnera la neutralidad del espacio público.
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Que en fecha 30 de junio de 2021 comprobamos que las dos pancartas de grandes
dimensiones y la bandera negra catalana extendidas sobrevolando el espacio público
de la Plaza del Mercadal colocadas el día 29 de junio de 2021 habían sido retiradas, así
como el cable del que pendían y que estaba sujeto a la azotea del edificio sito en el nº
12 y a la azotea del edificio nº 1 de la plaza Mercadal (en la planta baja se encuentra
ubicada la Papereria-Joguines Tomàs Barberà). Por lo que volvimos a presentar
instancia. En ambas instancias nos hemos encontrado con que el Ayuntamiento de
Reus se ha desentendido de darnos respuesta por lo que nos vemos en la obligación
de recurrir a realizar un ruego en el plenario.
Por todo ello, el Grupo Municipal de Ciudadanos de Reus formula el siguiente RUEGO:
ÚNICO. En el caso de que dispusieran de las autorizaciones preceptivas, interesamos
que nos remitan la documentación donde conste la solicitud y la concesión de la
autorización. En el caso de que no las tuvieran se interesa que realicen las
investigaciones oportunas y forme expediente sancionando contra los responsables de
la acción."
Per part de la Sra. Vázquez ES DONA RESPOSTA a la pregunta i al prec.
Prec que formula el regidor no adscrit, Sr. Meléndez, referent a la senyalització
especial de patinets elèctrics (VMP).
«Notícies com l'increment d'un 150% a la demanda de Vehicles de Mobilitat Personal,
indica clarament la priorització davant el transport públic amb l'intensiu dels usuaris i
usuàries d'evitar les aglomeracions en temps de Covid-19, i la reducció de la
contaminació. Però la manca d’una regulació i formació especifica per la conducció
d'aquests vehicles fa que molts usuaris i usuàries desconeguin per complet les normes pel
seu ús, especialment els menors d'edat. Malgrat això, també és necessari conscienciar als
conductors dels vehicles convencionals, perquè respectin a les persones que fan ús dels
nous vehicles de mobilitat personal, que en alguns casos no els reconeixen amb el dret de
circulació per algunes vies.
L'última notícia que hem pogut llegir en l'àmbit local, és que als darrers onze mesos hi ha
hagut 37 accidents de diversa consideració, o el que mateix, 3'37 accidents al mes, amb
un 78 per cent d’aquestes amb persones ferides, bé el vianant o bé l’usuari del VMP.
Dades que indiquen que des de l'administració municipal que representem s'han de
reforçar les mesures per evitar aquest volum disparat d'accidents, però no només això,
sinó també la sensació d'inseguretat en les persones grans, que eviten inclús sortir al
carrer per no ser colpejats pels usuaris, que de manera incorrecta, circulen per les voreres
o no respecten els mínims criteris de convivència.
No obstant això, afegir aquest punt que segons les dades publicades en l'àmbit estatal, els
accidents amb VMP es produeixen majoritàriament a les calçades de les ciutats un 66%,
davant el 10% es donen als passos de vianants . Si, també tenim notícies, i aquest regidor
reconeix com a molt positiu, de com aquest Ajuntament i la seva Guàrdia Urbana treballa
amb caràcter informador, formador i de sensibilització, com també sancionador davant els
infractors, que als darrers onze mesos han estat 995 denunciats.
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En aquest darrer punt, hem de diferenciar dos tipus d'infractors, els que ho fan amb
voluntat o dolo, o els que ho fan per desconeixement o imprudència. Dels primers, només
remarcar que la feina punitiva de la Guàrdia Urbana i els seus i les seves agents és
imprescindible. Però la part de les persones infractores que ha estat per desconeixement o
imprudència també s'ha de tenir en compte, i de fet hem de prestar especial atenció
perquè es pot reconduir la seva conducta amb major facilitat.
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Si bé és cert que el desconeixement del contingut del dret punitiu no implica la seva
exoneració, des de les administracions, i sobretot des de l'administració municipal com
administració més propera a la ciutadania, hem de vetllar perquè aquest desconeixement
no sigui en part responsabilitat nostra per manca de comunicar la informació pertinent, el
que implicaria una desprotecció cap a les persones administrades, i en especial al tractarse de persones menors d'edat. "S'ha d'expulsar als patinets de les voreres", sí, però
senyalitzant de forma senzilla i eficaç per on han de circular.
Aquest tipus de vehicle ha arribat per quedar-se i quan abans li donem les infraestructures
necessàries i adaptem la ciutat als seus usuaris i usuàries, abans reduirem i evitarem prou
de quaranta accidents anuals amb ferits i prou de mil denúncies als ciutadans i ciutadanes
de Reus.
Per tot això formulo aquest PREC:
1. Implementació amb caràcter d'urgència de tots els carrils Bici-VMP previstos al Pla de
Mobilitat Sostenible de Reus, prioritzant els de major demanda, per tal que esdevinguin
l'espai per on han de circular els vehicles de Mobilitat Personal i les bicicletes, a fi
d'assegurar al màxim la seguretat d'aquests usuaris i usuàries, dels vianants i dels
vehicles a motor, assignant a cada tipus d'usuari el seu propi espai de circulació.
2. Que com és evident que queda un temps lògic en la implementació d'aquests carrils i
noves vies, es demana la implantació d’una senyalització als vials de major importància de
circulació a la ciutat dels referits vehicles de mobilitat personal, amb el criteri i informe
pertinent dels tècnics d'aquest Ajuntament. Una senyalització especifica VMP, amb un
caràcter informador, inclusiu i educatiu, acompanyant als senyals que en l'actualitat
apareixen representades bicicletes pintades a diferents calçades de la ciutat, però en
aquest cas representant un patinet elèctric.
També es demana per part del regidor que exposa el present Prec, de la instal·lació de
senyalització de prohibició de circulació d’aquests vehicles, de tipus vertical o els tècnics
determinin, a les zones on s'han produït un número més elevat de sancions i incidents.»
Per part de la Sra. Berasategui ES DONA RESPOSTA al prec.
Prec que formula el Sr. Fort del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS
SOCIALISTES DE CATALUNYA – CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP) per a
un hort urbà a l’entorn del Centre Social El Roser.
"Fa un parell de mesos, el govern va anunciar la voluntat d’adjudicar parcel·les d’horts
urbans en diferents punts de la ciutat, una acció relacionada amb l’activació d’un pla
de dinamització social que vol abordar la prevenció de la salut, els hàbits saludables i
la cohesió.
Tenint en compte la propera obertura del Centre Social El Roser, que acollirà persones
amb risc d’exclusió social, considerem la conveniència de crear un hort urbà proper a
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aquest equipament, que permeti als seus usuaris enfortir la convivència amb el veïnat
de la zona i la seva integració social.
Per això formulem el següent prec:
Que l’Ajuntament de Reus estudiï la creació d’un hort urbà pròxim al Centre Social el Roser
que permeti ser un espai de convivència i enfortir lligams entre els usuaris d’aquest
equipament i el veïnat de la zona.»
Per part del Sr. Subirats ES DONA RESPOSTA al prec.
Prec que formula la Sra. Agudo del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS
SOCIALISTES DE CATALUNYA – CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP) per la
millora de voreres i paviments dels carrers de la ciutat.
Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
10/09/2021

"Passejant pels diferents barris de la ciutat, aquest grup municipal ha pogut constatar
el mal estat en què es troben les voreres i els paviments de molts carrers de la ciutat:
rajoles aixecades per l’acció de les branques dels arbres, paviments malmesos... que
els fan intransitables, resulten una barrera arquitectònica per a cadires de rodes i
cotxets de nens petits i un perill per als vianants.
La vorera del carrer de Romà Perpinyà o l’estat dels paviments dels carrers de Dom
Bosco i del Doctor Ferran, a l’alçada de l’avinguda dels Països Catalans, són exemples
flagrants de la situació que exposem, però la llista és molt llarga i posa en evidència
que el pla d’inversions del govern per a l’arranjament de carrers és molt lent i
insuficient, una situació greu tenint en compte el superàvit del 2020.
Per això formulem el següent prec:
Que l’Ajuntament de Reus informi quan té programat realitzar els treballs
d’arranjament que siguin necessaris per fer-los totalment transitables, evitant barreres
arquitectòniques i caigudes de vianants, en els llocs indicats."
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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