ACTA DEL PLE MUNICIPAL
Núm: 10/2021
Caràcter: Extraordinària i urgent
Data: 29/07/2021
Horari: 15:49 h - 16:16 h
Lloc: Telemàtica
Hi assisteixen:
Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
20/09/2021
Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
20/09/2021

Carles Pellicer Punyed, alcalde-president
Marina Berasategui Canals
Maria Luz Caballero Gabás
Montserrat Caelles Bertran
Josep Cuerba Domènech
Edgar Fernández Blázquez
Montserrat Flores Juanpere
Hector Fort Robert
Ángeles Débora García Cámara
Ricardo López Vázquez
Noemí Llauradó Sans
Marta Llorens Pérez
Daniel Marcos Cruz
Andreu Martín Martínez
Ana Isabel Martínez Serrano
Raúl Meléndez Marfil
Hipòlit Monseny Gavaldà
Maria Teresa Pallarès Piqué
Mònica Pàmies Flores
Maria del Carmen Pozuelo Blanco
Carles Prats Alonso
Daniel Recasens Salvador
Daniel Rubio Angosto
Òscar Subirats Torrebadell
Tania Agudo Cabana
Dolors del Mar Vázquez Pérez
Montserrat Vilella Cuadrada
Assisteixen també:
Jaume Renyer Alimbau, secretari general
Baldomero Rovira López, interventor general
Josep Maria Sabaté Vidal, vicesecretari
ORDRE DEL DIA
1. Ratificació de la concurrència de les circumstàncies i de la necessitat de celebrar de
forma telemàtica aquesta sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament de Reus.
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2. Ratificació de la urgència de la convocatòria.
3. Benestar Social. Aprovació de l’expedient de la implantació del servei residencial
d'estada limitada ubicat al Centre Social El Roser.
4. Benestar Social. Aprovació de l’expedient de la implantació del servei de
distribució d’aliments: Menjador social i Rebost social ubicats al Centre Social El Roser.
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
20/09/2021

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

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
20/09/2021

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 les circumstàncies i de la necessitat de
celebrar de forma telemàtica aquesta sessió extraordinària del Ple de
l’Ajuntament de Reus.
L’alcalde exposa els motius que justifiquen, en el marc de l’actual crisi sanitària, la
necessitat de dur a terme de forma telemàtica aquesta sessió del Ple.
L’alcalde dona la paraula al Sr. Fernández que fa una INTERVENCIÓ.
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova amb 17 vots a favor: ((JxR): Sres./Srs. Pellicer,
Vilella,
Caelles, Cuerba, Caballero, Monseny, Pallarès; (ERC): Sres./Srs. Llauradó,
Recasens, Flores, Prats, Berasastegui, Subirats, (A): Sr. Rubio, Sra. Vázquez i (CS): Sra.
García, Sr. López) i 10 vots en contra: ((PSC-CP): Sres./Srs. Martín, Martínez, Marcos,
Pozuelo, Fort, Agudo, (CUP): Sres. Llorens, Fernàndez, Pàmies i (regidor no adscrit: Sr.
Meléndez))
2. Ratificació de la urgència de la convocatòria.
S’exposa la necessitat de celebrar aquesta sessió extraordinària del ple per via
d’urgència i es sotmet a la seva consideració la ratificació de la urgència de la
convocatòria.
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):
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Sres./Srs. Martín, Martínez, Marcos, Pozuelo, Fort, Agudo, i (CS): Sra. García, Sr. López) i 4
abstencions: ((CUP): Sres. Llorens, Fernàndez, Pàmies i (regidor no adscrit: Sr.
Meléndez)).
Seguidament l’alcalde informa que els punts 3 i 4 de l’ordre del dia es tractaran
conjuntament i es votaran de forma separada. Dona la paraula a la Sra. Vilella que fa
una INTERVENCIÓ per exposar aquests punts.
L’alcalde també dona la paraula al vicesecretari que fa una INTERVENCIÓ per confirmar
els termes de l’exposició de la Sra. Vilella, respecte als tràmits administratius d’aquests
expedients.

Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
20/09/2021

Seguidament l’alcalde dona la paraula als portaveus dels grups municipals i ES
PRODUEIX DEBAT.
3. Benestar social. Aprovació de l'expedient de la implantació del servei de
distribució aliments: Menjador social i Rebost social ubicats al Centre Social
El Roser.
"El Ple de l’Ajuntament de Reus en sessió celebrada el dia 21 de maig de 2021,va
acordar, entre d'altres assumptes, aprovar inicialment la implantació del servei de
menjador i rebost social al Centre Social El Roser, prenent de base la memòria
justificativa, el projecte d’establiment i el projecte de reglament del servei que
consten a l’expedient.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
20/09/2021

De conformitat amb l’article 160.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny pel qual
s’aprova el reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens locals, es va sotmetre
l’expedient per a l’establiment del servei, als tràmits d’informació pública, per un
termini de 30 dies hàbils, a comptar des de la darrera publicació de l’anunci en el
Butlletí Oficial de la província, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el
tauler d’anuncis de la Corporació o a la seu electrònica (www.reus.cat), a efectes de
presentació d’al·legacions i suggeriments.
Que d’acord amb el certificat emès en data 26 de juliol de 2021, dintre del termini
d’informació pública, no s’ha presentat cap al·legació o suggeriment.
D’acord amb l’article 160.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny pel qual s’aprova el
reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens locals, el Ple de l’Ajuntament ha
d’aprovar definitivament l’expedient per a l’establiment del servei, el projecte
d’establiment i el reglament que el regularà, amb la previsió dels efectes econòmics
que aquestes decisions comporten.
Per tot l’exposat, es proposa al Ple, l’adopció dels següents acords:
PRIMER: Acordar l’establiment del servei de menjador i rebost social al municipi de
Reus, d’acord amb la memòria justificativa, i els documents complementaris adjunts,
servei que es prestarà de forma indirecte.
SEGON: Aprovar el projecte d’establiment de servei de menjador social i rebost social
que consta a l’expedient.
TERCER: Aprovar definitivament el reglament adjunt, regulador del servei esmentat i
disposar-ne la publicació íntegra al BOP, i al tauler d’anuncis de la Corporació,
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juntament amb els presents acords, i alhora anunciar en el DOCG la referència al BOP
en el qual s’hagi publicat íntegrament el text.
Aquesta resolució és definitiva en via administrativa i contra ella es pot interposar
recurs contenciós administratiu davant dels Jutjats del Contenciós Administratiu de
Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció
de la seva notificació.
No obstant això, amb caràcter potestatiu es pot interposar recurs previ de reposició
davant l’òrgan que ha dictat l’acte en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà
de la recepció de la seva notificació."
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per unanimitat.
Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
20/09/2021

4. Benestar Social. Aprovació de l'expedient de la implantació del servei
residencial d'estada limitada ubicat al Centre Social El Roser.
"El Ple de l’Ajuntament de Reus en sessió celebrada el dia 21 de maig de 2021, va
acordar, entre d'altres assumptes, aprovar inicialment la implantació del servei
residencial d'estada limitada ubicat al Centre Social El Roser, prenent de base la
memòria justificativa, el projecte d’establiment i el projecte de reglament del servei
que consten a l’expedient.
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De conformitat amb l’article 160.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny pel qual
s’aprova el reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens locals, es va sotmetre
l’expedient per a l’establiment del servei, als tràmits d’informació pública, per un
termini de 30 dies hàbils, a comptar des de la darrera publicació de l’anunci en el
Butlletí Oficial de la província, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el
tauler d’anuncis de la Corporació o a la seu electrònica (www.reus.cat), a efectes de
presentació d’al·legacions i suggeriments.
Que d’acord amb el certificat emès en data 26 de juliol de 2021, dintre del termini
d’informació pública, no s’ha presentat cap al·legació o suggeriment.
D’acord amb l’article 160.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny pel qual s’aprova el
reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens locals, el Ple de l’Ajuntament ha
d’aprovar definitivament l’expedient per a l’establiment del servei, el projecte
d’establiment i el reglament que el regularà, amb la previsió dels efectes econòmics
que aquestes decisions comporten.
Per tot l’exposat, es proposa al Ple, l’adopció dels següents acords:
PRIMER: Acordar l’establiment del servei residencial d'estada limitada al municipi de
Reus, d’acord amb la memòria justificativa, i els documents complementaris adjunts,
servei que es prestarà de forma indirecte.
SEGON: Aprovar el projecte d’establiment de servei residencial d'estada limitada que
consta a l’expedient.
TERCER: Aprovar definitivament el reglament adjunt, regulador del servei esmentat i
disposar-ne la publicació íntegra al BOP, i al tauler d’anuncis de la Corporació,
juntament amb els presents acords, i alhora anunciar en el DOCG la referència al BOP
en el qual s’hagi publicat íntegrament el text.
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Aquesta resolució és definitiva en via administrativa i contra ella es pot interposar
recurs contenciós administratiu davant dels Jutjats del Contenciós Administratiu de
Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció
de la seva notificació.
No obstant això, amb caràcter potestatiu es pot interposar recurs previ de reposició
davant l’òrgan que ha dictat l’acte en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà
de la recepció de la seva notificació."
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per unanimitat.

Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
20/09/2021

Es fa constar que el Sr. Recasens va votar aquest assumpte per segona vegada, per
error, quan encara no s’havia bloquejat tècnicament el resultat, recollint-se no obstant
com consta més amunt la votació feta en primer lloc i anunciada per aquesta
secretaria un cop finalitzada la votació.
I, sense més assumptes a tractar s'aixeca la sessió de la qual, com a secretari general,
estenc aquesta acta, amb el vistiplau del Molt Il·lustre Sr. Alcalde.
L’alcalde

El secretari general
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Jaume Renyer Alimbau
20/09/2021
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