ESBORRANY ACTA DEL PLE MUNICIPAL
Núm: 11/2021
Caràcter: Ordinària
Data: 17/09/2021
Horari: 09:14 h - 15:46 h
Lloc: Palau Municipal
Hi assisteixen:
Signat electrònicament
Josep Maria Sabate Vidal
18/10/2021

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:
Josep Maria Sabaté Vidal, secretari en funcions
Baldomero Rovira López, interventor general

ORDRE DEL DIA
1. Aprovació de les actes del Ple de les tres sessions que van tenir lloc els dies 23 i 29
de juliol de 2021.
2. Informació de l’Alcaldia.
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MOCIONS DE L'ALCALDIA
3. Alcaldia. Donar compte de les resolucions de l’Alcaldia en matèria d’organització
municipal.
ACTIVITATS DE LA PERSONA
4. Assessoria Jurídica. Denominació de la plaça creada amb la remodelació del
passeig Boca de la Mina i situada davant del col·legi Mowgli, com a «plaça M.Àngels
Ollé».
SERVEIS DE TERRITORI I URBANISME
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5. Gestió Urbanística. Aprovació provisional del Pla de millora urbana de l'Àrea 3.2
LA HISPÀNIA, promogut per Reus Mobilitat i Serveis, S.A.
SERVEIS D'HISENDA I SERVEIS GENERALS
6. Rendes i Exaccions. Resolució del recurs de reposició interposat pel subjecte
passiu Sr. JMBG contra la notificació individual de la quota tributària que l’hi ha estat
practicada en concepte de contribucions especials per obres de pavimentació dels
carrers Miró, Santa Helena i Verge Maria de Reus.
7. Servei d’Aprovisionaments, Contractació i Patrimoni. Aprovació del plec de
clàusules administratives i tècniques particulars que ha de regir la licitació de la
concessió d’obra per a la construcció i explotació del Centre Aquàtic i de Fitness (CAIF)
de la ciutat de Reus.
ESPECIAL DE COMPTES
8. Intervenció. Aprovació del Compte General de la Corporació corresponent a
l’exercici 2020.
PROPOSTES DELS GRUPS MUNICIPALS
9. Proposta de declaració del GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS DE REUS (CS)
per al foment de la formació professional i de la formació professional dual a Reus.
10. Proposta de declaració del GRUP MUNICIPAL JUNTSXREUS, ERC-AM, ARA
REUS per rebutjar la construcció de la línia elèctrica aèria de molt alta tensió MAT
Valmuel-Begues.
11. Proposta de declaració del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS
SOCIALISTES DE CATALUNYA – CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP) en
relació amb la Conferència sobre el futur d’Europa al Món local.
12. Proposta de declaració del GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA
D’UNITAT POPULAR (CUP) referent a la internalització del servei d'atenció i gestió
de trucades d'emergència 112.
MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
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13. Moció del GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS DE REUS (CS) referent al bon
govern, la transparència i l’accés a la informació respecte les Mocions de l’oposició
aprovades pel Ple.
14. Moció del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA
– CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP) pel compromís amb la igualtat i els drets
de les persones LGTBI.
15. Moció del GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR
(CUP) referent a passar el cobrament dels tributs d’aigua en forma de taxa.
16. Precs i preguntes.
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Assumptes sobrevinguts, si s'escau.
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
Les intervencions orals realitzades en aquesta sessió per l’alcalde, regidors
i, en el seu cas, el secretari i l’interventor als diferents punts de l’ordre del
dia assenyalats a l’acta amb "ES PRODUEIX DEBAT" o "INTERVENCIÓ
DE........" o " ES DONA RESPOSTA" estan contingudes en suport digital àudio
autenticat, amb la incorporació de la signatura d’aquesta Secretaria
General. Una vegada aprovat l’esborrany de l’acta d’aquesta sessió, les
esmentades intervencions orals quedaran incorporades automàticament a
l’acta, formant part, d’una manera intrínseca i indissoluble, de l’esmentat
document administratiu, d'acord amb els articles 26, 36, 70.2, 71 i 80.2 de la
Llei 39/2015 d'1 d'octubre sobre procediment administratiu comú de les
administracions públiques, articles 17 i 18 de la Llei 40/2015 d'1 d'octubre
de règim jurídic del sector públic, i l'article 118 del Reglament Orgànic
Municipal.
Oberta la sessió per la presidència es passen a tractar els temes següents:
1. Aprovació de les actes del Ple de les tres sessions que van tenir lloc els
dies 23 i 29 de juliol de 2021.
El Sr. Pellicer pregunta si hi ha alguna observació a les tres Actes del Ple que es
sotmeten a aprovació. No es formula cap observació per part dels membres de la
corporació i les actes del Ple de la sessió ordinària que va tenir lloc el dia 23 de juliol i
les de les extraordinàries que van tenir lloc el 29 de juliol de 2021 s’aproven per
assentiment.
2. Informació de l'Alcaldia.
L'alcalde explica que avui tindrà lloc la primera sessió híbrida del Ple de la corporació,
amb la presència d’alguns regidors i regidores al Saló de Plens i d’altres, com la
regidora Sra. Montserrat Flores i la regidora Sra. Carmen Pozuelo que podran
intervenir a distància per mitjans telemàtics per tal que puguin exercir els seus drets
polítics.
Les sessions híbrides del plenari estan recollides a l’article 112 del Reglament Orgànic
Municipal: “Les regidores i regidors que gaudeixin del permís de maternitat o
paternitat, així com aquells que per raons de malaltia o accident greus degudament
justificats restin clarament impedits per assistir personalment a la sessió podran
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exercir els seus drets a distància, participant en el debat i votació dels assumptes a
tractar a les sessions plenàries mitjançant procediments telemàtics, sempre que quedi
garantit el sentit del vot i de la seva llibertat per emetre'l i es tracti de votacions
ordinàries o nominals publiques”.
L’Ajuntament fa així un nou pas en el projecte d'administració electrònica, i es
converteix en una administració pionera.
Donada la situació sanitària i l’aforament del Saló de Plens, la celebració de la sessió
plenària requereix reubicar els membres de la corporació per mantenir la distancia
entre els regidors, la qual cosa impedeix la presència de públic a la sala.

Signat electrònicament
Josep Maria Sabate Vidal
18/10/2021

En aquest Ple híbrid, els presents al Saló de Plens poden seguir les intervencions
telemàtiques en pantalles instal·lades al Saló de Plens; mentre que els que participin a
distància podran fer-ho a través del seu propi ordinador.
Les votacions es faran telemàticament per tothom, ja sigui presencial o per
videoconferència.
Els regidors i regidores presents al Saló de Plens intervindran de manera habitual:
•

Els regidors i regidores en els bancs, amb el seu micròfon.

•

Els regidors i regidores en la nova ubicació, ho faran des del faristol (amb les
mesures sanitàries ja indicades i que tenen a disposició damunt la taula). Cal
tenir en compte que qui intervingui haurà de posar i treure el protector del
micro que té també a la seva taula.

•

Els regidors i regidores que segueixen telemàticament el ple, hauran de tenir
sempre el dispositiu de silenci activat i demanaran la paraula per intervenir,
amb el benentès que, per evitar acoplaments de so, hauran de fer-ho deixant
un lapse de temps després de que se'ls doni la paraula i, a l'acabar la seva
intervenció, ho manifestaran per poder restablir el so del Saló de Plens.

Dit això, recorda que avui és una primera sessió de prova, per la qual cosa si hi ha
situacions a millorar se'n prendrà nota per anar perfeccionant-ho en properes
sessions.
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 el 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 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 ens trobem amb un risc de
rebrot de 136, darrera dada registrada, i fa una crida als reusencs i les reusenques per
a que actuin amb prudència i que respectin la normativa i recomanacions de les
autoritats sanitàries i del Procicat.
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Per altra banda, l'alcade informa que l'Ajuntament de Reus condemna l’agressió
LGBTIfòbica denunciada a la ciutat el passat cap de setmana i totes les formes de
lgbtifòbia que atempten contra la llibertat sexual i de gènere de qualsevol persona i
que tal com recull el Pla Municipal LGBTI+ vigent, la ciutat treballa en coordinació amb
la Direcció General de Polítiques Públiques LGBTI de la Generalitat de Catalunya per
un clima de respecte general, per erradicar totes les formes de discriminació i per la
llibertat de les persones del col·lectiu. Les accions es coordinen des de la regidoria de
Participació, Bon Govern i Serveis Generals.
Aquest Ajuntament s’ha manifestat sempre i repetidament en contra de la LGTBIfòbia,
com el passat 19 de maig d’enguany en una Declaració de Junta de Portaveus on,
entre els seus acords, hi ha:
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•

Refermar el compromís de l’Ajuntament de Reus amb els drets de les persones
LGTBI i condemnar tota forma de violència i discriminació per raó de sexe,
orientació sexual, identitat o expressió de gènere.

•

Reiterar la responsabilitat de totes les administracions públiques per a la
protecció dels drets de les persones LGBTIQ i l’establiment de totes les mesures
i polítiques necessàries per a la garantia d’igualtat i diversitat.

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:
•

Posada en funcionament de la nova nova parada de busos interurbans davant la
Biblioteca Central Comarcal.

•

Acte institucional en motiu de la Diada organitzat per la Delegació Govern a
Tarragona, a Marçà.

•

Presentació de la licitació dels estudis previs per a la construcció d'una nova
Facultat de Medicina i Ciències de la Salut al Campus Bellissens. La reubicació
de la facultat, sumada a la planificada construcció de la futura estació de
Bellissens, contribuiran de manera directa a la dinamització de la zona sud de la
ciutat.

•

Reunió d’alcaldes afectats per la nova línia privada molta alta tensió (MAT), ,
convocada per la Diputació de Tarragona al Palau Bofarull. Reus no està
afectada directament per la línia, però es solidaritza amb el municpis afectats i
es considera afectada de manera indirecta com a part integrant del conjunt del
territori on s'inscriuen els municpis afectats.

•

Assistència al III Trofeu Ciutat de Reus de Futbol, en la seva edició femenina i
masculina i d’inici de temporada, amb el nou projecte global de ciutat "Reus és
Futbol" a l''Estadi Municipal.

•

Reunió de la Comissió Infraestructures, amb la vicealcaldessa Sra. Llauradó, la
regidora Sra. Berasategui, la diputada Sra. Guaita i amb el president d'AENA, Sr.
Maurici Lucena, per manifestar l’interès d’AENA perquè l’aeroport de Reus
estigui connectat a l’estació d’alta velocitat i per mantenir les inversions
previstes a l’aeroport de 31 milions d’euros al llarg dels propers anys, a Madrid.
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•

Visita institucional de l'Honorable Sr. Jaume Giró i Ribas, conseller d'Economia i
Hisenda de la Generalitat, a l'Ajuntament.

•

Inauguració de l'exposició 150 aniversari del Cementiri, al Cementiri Municipal.

•

Cloenda de les Jornades Reus Arquitectura i Disseny Urbà a Cal Massó.

•

Lliurament de les plaques de la Llar d’avis de Sant Bernat Calvó als majors de
80 anys i 90 anys a la plaça Gabriel Ferrater.

•

Acte Institucional de la Diada Nacional de Catalunya i ofrena floral a la plaça del
Baluard.

•

Presentació dels equips del Club Esportiu Hoquei Olímpic al Pavelló Cèlia Artiga.

•

Inici del curs escolar amb 15.784 alumnes escolaritzats a l’etapa obligatòria:
9.980 a Infantil i Primària i 5.804 a Secundària.

•

Concert «Músiques pel retrobament» amb motiu del 150è aniversari del
Cementiri de Reus i en record de les persones que ens han deixat, al Cementiri
Municipal.

•

Acte en record del bombardeig del Centre de Lectura l'any 1937, al Centre de
Lectura.

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 PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP CONTRA EL
PROJECTE DE LA MAT.
”El projecte de línia MAT que pretén evacuar l’energia produïda en macrocentrals
aragoneses cap a l’àrea metropolitana de Barcelona.
S'han presentat nombroses al·legacions a la tramitació de l’Estudi d’Impacte
Ambiental i a la sol·licitud d’autorització administrativa prèvia per part d'entitats i
associacions ambientals, i per diferents partits polítics i ens públics.
En el seu origen, a finals de juliol de 2021, es va publicar al BOE el procediment
administratiu de tramitació de l’Estudi d’Impacte Ambiental i la sol·licitud
d’Autorització Administrativa Prèvia del conjunt de parcs eòlics denominats “Clúster
Begues_PFot-539 AC” i la seva infraestructura d’evacuació, que comprèn la central
fotovoltaica Jaime I (de 40 MWp i situada a Aragó), així com la seva infraestructura
d’evacuació en la qual pretenen instal·lar més de 375 torres que inequívocament
trinxaran el territori.
La nova MAT privada, promoguda per l’empresa ENERGÍAS RENOVABLES DE ORMONDE
36 SL i que forma part de l’entramat de FORESTALIA RENOVABLES SL, tindrà una
longitud de 180 km, afectant 40 municipis de 8 comarques del Principat: Terra Alta,
Ribera d’Ebre, Priorat, Baix Camp, Alt Camp, Alt Penedès, Baix Penedès i Baix
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Llobregat. És una de les que s’aniran tramitant properament i que estan directament
relacionades amb les centrals de producció elèctrica d’energies renovables, que al
Principat s’estan projectant sota el Decret 16/2019 i que es preveuen allunyades dels
centres de consum energètic.
Projectes com aquests no segueixen els principis per a una veritable transició
energètica i incompleixen molts dels preceptes aprovats en la Llei de canvi climàtic
16/2017, per això s'han presentat una bateria d’al·legacions al projecte, entre les
quals destaquen:

Signat electrònicament
Josep Maria Sabate Vidal
18/10/2021





La vulneració del dret d’accés a la informació i del dret de participació
ciutadana en matèria ambiental,
La incompatibilitat amb el planejament territorial català,
les afectacions sobre el medi: biodiversitat, paisatge, activitats agrícoles i
ramaderes, habitatges i salut
La fragmentació de projectes

A més, molts municipis directament afectats per aquest traçat també han presentat
les seves pròpies al·legacions, posant de manifest les justificacions locals i territorials
per aturar-ne la tramitació.
Per tant, instem a l'Ajuntament de Reus a manifestar-se clarament en contra del
projecte i es comprometi a fer tots els tràmits i oposició possibles per aturar-lo, per a
donar compliment al compromís de protecció, respecte i lluita per l'emergència
climàtica i la protecció del patrimoni natural del nostre país.
L’alcalde informa que la Junta de Portaveus ha donat suport a aquesta proposta de
declaració amb el parer favorable dels portaveus de (JxR), (ERC), (A), (PSC-CP) i (CUP) i i
l’abstenció de la portaveu de (CS).
B) PROPOSTA DE DECLARACIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC
SOBRE LA SITUACIÓ DE LES DONES A AFGHANISTAN:
"Aquesta moció treballa els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) marcats
per l’ONU: Núm. 16: Pau, justícia i institucions sòlides. Promoure societats pacífiques i
inclusives per al desenvolupament sostenible, la provisió d’accés a la justícia per a
tothom i la construcció d’institucions eficaces, responsables i inclusives a tots els
nivells.
L’arribada al poder dels talibans a l’Afganistan preocupa a les institucions europees i a
la comunitat internacional pel que suposa de vulneració dels drets humans en aquest
país, especialment envers les dones i les nenes.
Sabem que amb l’anterior govern talibà, entre 1996 i 2001, les dones no podien sortir
de casa soles, ni anar al metge, ni estudiar, treballar o participar en la vida social i
política. Les dones afganes tampoc tenien instruments per protegir-se de la violència
masclista a la que estaven exposades de manera permanent, ni decidir sobre el seu
matrimoni i la seva maternitat.
La violència imposada pels talibans va convertir les dones en esclaves.
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Durant les últimes dues dècades, tot i que amb moltes deficiències, els drets de les
dones i les nenes afganes ha progressat de manera significativa. Segons l’Organització
Mundial de la Salut (OMS), durant aquests anys, el 87% de la població, incloses les
dones, van poder anar a centres mèdics. Actualment hi ha 3,3 milions de nenes que
reben educació i les dones han començat a participar en la feina i en la vida
econòmica, política, social i cultural.
L’Afganistan necessita seguir avançant en igualtat i en drets: aconseguir que totes les
nenes puguin anar a l’escola, augmentar la participació de les dones en l’ocupació, la
política o la vida social, i erradicar la violència masclista, sigui del tipus que sigui.
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L’arribada dels talibans al poder pot suposar no només frenar aquest procés, sinó fer
moltes passes enrere respecte als avenços aconseguits per a les dones en els últims
20 anys.
La vida de les dones afganes ens importa. És per això que reclamem de manera
urgent que tota la comunitat internacional, inclosa l’Organització de Nacions Unides
(ONU), la Unió Europea (UE) i tots els països que en formen part, emprenguin totes les
accions que siguin necessàries per evitar la tragèdia, recolzant la vida, la seguretat i
els drets de les dones afganes. En el diàleg amb els talibans, els drets i llibertats de
les dones i nenes no estan en venda, s'han de respectar. Parlem de drets humans. Avui
són elles, demà podríem ser nosaltres.
Les institucions europees han de ser referència de drets i llibertats, no poden mirar
cap a un altre costat amb pretextos absurds davant la gravetat del drama humanitari
que plana sobre aquell país, especialment sobre aquestes dones i nenes. Les seves
vides són les nostres vides i no podem abandonar-les a la seva sort.
Exigim complir amb els compromisos adquirits dins els Objectius de Desenvolupament
Sostenible (ODS), on l’objectiu 5 entén la igualtat entre dones i homes com un dels
fonaments per construir un món pacífic, pròsper i sostenible, i es compromet amb la
ciutadania plena de les dones, pel qual és imprescindible l’eliminació de totes les
formes de discriminació i la violència masclista, en qualsevol de les seves
manifestacions.
Per tot això, des del Grup Municipal Socialista de Reus instem a l'aprovació pel Ple dels
següents acords:
1. Manifestem la nostra preocupació per la situació de les dones i les nenes a
l’Afganistan i donem el nostre suport com a administració pública a totes les
accions que tinguin per objectiu evitar que es vulnerin els seus drets
fonamentals, inclòs el seu dret a decidir sobre la seva educació, ocupació,
participació política, econòmica, social o cultural, així com el dret a viure lliures
de violència masclista, erradicant el matrimoni forçat i el matrimoni infantil.
2. Reclamem a la Comunitat Internacional, tant a les Nacions Unides com a la UE,
perquè iniciïn totes les actuacions necessàries dirigides a preservar la vida de
les dones i nenes afganes, de forma que tots els processos de diàleg i
cooperació actual i futura incloguin la condicionalitat de la garantia dels drets
de les dones i les nenes, així com el seu reconeixement com a ciutadanes de
ple dret.
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3. Recolzem la labor duta a terme pel govern espanyol en la recepció de les
persones que han treballat per les institucions europees durant aquests anys i
en l’adopció de mesures de protecció a les dones que es trobin en situació de
risc pel simple fet de ser dones, així com a aquelles altres que han lluitat i
lluiten a favor dels drets de les dones i les nenes, a les defensores dels drets
humans, i aquelles professionals que durant aquests anys han treballat per la
construcció de la llibertat i la democràcia a l’Afganistan.
4. Manifestem el nostre compromís com a Ajuntament amb els valors democràtics
de llibertat, igualtat i fraternitat.
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5. Ens comprometem a traslladar aquests acords al Govern Espanyol (Ministeris de
Defensa, Igualtat i Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació), Congrés dels i
les Diputades, al Senat, al Parlament de Catalunya, a les entitats municipalistes
FMC i ACM, al Fons català de cooperació al desenvolupament, i a les entitats i
associacions en defensa dels drets de les dones del nostre municipi."
L’alcalde informa que la Junta de Portaveus ha donat suport a aquesta proposta de
declaració amb el parer favorable dels portaveus de (JxR), (ERC), (A), (PSC-CP) i (CUP) i
l’abstenció de la portaveu de (CS).
Seguidament l’alcalde dona la paraula a la portaveu del grup municipal CS i es produeix
la INTERVENCIÓ DE la Sra García per explicar el sentit del vot del seu grup en relació a
les esmentades propostes de declaració.

3. Alcaldia. Donar compte de diverses resolucions de l’Alcaldia en matèria
d'organització 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 dona compte al Ple de diverses resolucions de l’Alcaldia en
matèria d’organització municipal, que es reprodueixen seguidament:

•

DECRET_2021014210 de 04/08/2021 de Cessament de l’assessora del Grup
Municipal del PSC-CP, amb efectes 1 d’agost de 2021:

«Atès que per Decret de l’Alcaldia, núm. 2019011560, de data 12 de juliol de 2019, es
va nomenar a la Sra. Esther Prats Miras, assessora de Grup Municipal, en funcions
d'assessorament i tasques de col·laboració immediata al grup polític municipal del
PSC-CP.
Vist el que disposa el punt 2 de l’article 10 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel
qual s’aprova el reglament del personal al servei de les entitats locals de Catalunya,
que el cessament o la separació d’aquest personal és lliure i pot produir-se en
qualsevol moment del mandat corporatiu, i que aquesta atribució s’ha de fer
mitjançant decret de l’Alcalde.
Atés el que disposa l'article 55, punt n) del Decret 214/1990, de 30 de juliol,
HE RESOLT:
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Primer.- Agrair a la Sra. Esther Prats Miras, els serveis prestats com a assessora del
grup polític municipal del PSC-CP.
Segon.- Cessar a la Sra. Esther Prats Miras, assessora de Grup Municipal, en funcions
d'assessorament i tasques de col·laboració immediata al grup polític municipal del
PSC-CP, amb efectes 1 d’agost de 2021.
Tercer.- Donar-ne compte al ple.»

•

DECRET_2021015964 de 06/09/2021 de constitució de la comissió encarregada
de la redacció d’una ordenança municipal d’administració digital i i designació
dels membres que en formaran part:
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«L’impacte de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) i l’era de la
digitalització han suposat un canvi revolucionari en el funcionament del sector públic,
motiu pel qual la societat de la informació i l’administració electrònica i digital
representen un nou context social i jurídic que plantegen la necessitat de reconsiderar
els mètodes habituals de funcionament i pressa de decisions, amb l’objectiu de crear
un nou model de gestió pública basat en el suport electrònic i els serveis digitals.
L’entrada en vigor de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu
Comú de les Administracions Públiques, la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del Règim
Jurídic del Sector Públic i el Reial Decret 203/2021, de 30 de març, pel qual s'aprova el
Reglament d'actuació i funcionament de el sector públic per mitjans electrònics han
propiciat aquest canvi de paradigma, ja que impulsen l'administració electrònica i
digital d'una forma integral. Alhora, les institucions europees, a través de diferents
plans d’accions, insisteixen en la transformació digital de l'administració, ja que
resulta clau per a l'èxit del mercat únic i perquè, el nou entorn digital, ofereix noves
oportunitats per a facilitar les seves interaccions amb la ciutadania i entre sí mateixes.
D’aquesta manera, el marc normatiu actual obliga a les Administracions Públiques a
adaptar-se als canvis que suposen la implementació de l’era digital i la configuració de
les relacions electròniques com a sistema comú i general. Les administracions locals
han de prendre part en aquest procés modernització regulant, en l’àmbit de les seves
competències, les qüestions que afecten al funcionament electrònic de la seva
organització i dotar-se d’un marc reglamentari que, a l’empara dels principis de bona
regulació, sigui capaç de donar seguretat jurídica i garantir un ús efectiu de les eines
electròniques per a millorar l’actuació administrativa, els procediments i els serveis
que té encomanats, facilitar les relacions amb la ciutadania, les empreses i d’altres
administracions públiques i entitats i, en definitiva, propiciar un millor exercici dels
seus drets i deures.
Vista la memòria del projecte d’ordenança d’administració digital de l’Ajuntament de
Reus, on es posa de manifest la conveniència i necessitat d’elaborar i aprovar aquesta
nova norma municipal, la qual s’encarregarà de regular la utilització dels mitjans
electrònics en l’àmbit d’aquesta administració municipal, cal constituir la comissió
encarregada de dur a terme els treballs de redacció.
Vist el que estableix l'article 60 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova
el reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), en relació amb l’article
178 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, segons el qual defineix el procediment per a
l’aprovació d'ordenances, sent competència del Ple de la Corporació.
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Tenint en compte l'exposat i el que disposa l'article 62 del ROAS, en relació a la
constitució d'una comissió encarregada d’elaborar la nova ordenança d’administració
digital de l’Ajuntament de Reus, la qual estarà integrada per un/a regidor/a de
cadascun dels grups polítics municipals, que serà designat a proposta dels mateixos, i
pel secretari de la Corporació o la persona que legalment el substitueixi.
Atès que el decret esmentat estableix que aquesta comissió estarà integrada per la
regidora delegada de l’àrea de participació, bon govern i serveis generals, que
n’ostentarà la presidència delegada, el regidor delegat de l’àrea d’empresa i ocupació,
que n’ostentarà la vicepresidència, i els/les representants (titulars i suplents) de
cadascun dels grups municipals de l’Ajuntament de Reus.
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Vistes les propostes de cadascun dels grups polítics municipals respecte als membres
de la comissió i la proposta del secretari general en relació a l'encàrrec de les funcions
de la secretaria de l'esmentada comissió d'acord amb allò que disposa l'article 134 del
ROM d’aquest Ajuntament.
Per tot l'exposat, RESOLC:
PRIMER.- Incoar l’expedient i iniciar els tràmits per a la redacció d’una ordenança
municipal d’administració digital i constituir la comissió encarregada de la seva
elaboració, la qual haurà de donar compte dels seus treballs i elevar la proposta de la
nova ordenança a la Comissió Informativa de Serveis d’Hisenda i de Serveis Generals.
SEGON.- Delegar la presidència de l’esmentada comissió en la regidora delegada de
l’Àrea de Participació, Bon Govern i Serveis Generals, Sra. Montserrat Flores Juanpere.
TERCER.- Designar els següents membres que, junt amb la presidenta delegada,
formaran part de la comissió encarregada de redactar una nova ordenança
d’administració digital:









Grup municipal de JxCat: Sra. Mariluz Caballero Gabás (vocal titular), la qual
exercirà les funcions de vicepresidència de la comissió, i la Sra. Montserrat
Caelles Bertran (vocal suplent).
Grup municipal d’ERC: Sr. Carles Prats Alonso (vocal titular) i la Sra. Noemí
Llauradó Sans (vocal suplent).
Grup municipal de PSC: Sr. Héctor Fort Robert (vocal titular) i la Sra. Carmina
Pozuelo Blanco (vocal suplent).
Grup municipal de CUP: Sra. Mònica Pàmies Flores (vocal titular) i el Sr. Edgar
Fernández Blázquez (vocal suplent).
Grup municipal de C’s: Sr. Débora García Cámara (vocal titular) i el Sr. Ricardo
López Vázquez (vocal suplent).
Grup municipal de Ara Reus: Sr. Daniel Rubio Angosto (vocal titular) i Sra. Dolors
Vázquez Pérez (vocal suplent).
Regidor no adscrit: Raul Meléndez Marfil (vocal).

A més, es convocarà a la comissió al personal tècnic al servei de la corporació que es
consideri adient per tal d'assessorar en els seus treballs a la comissió.
QUART.- Delegar les funcions pròpies de la secretaria de la comissió redactora de
l’ordenança d’administració digital en el vicesecretari de la corporació, Sr. Josep M.
Sabaté Vidal, i designar al Sr. Marc Sabaté Mercadé, per tal que actuï com a secretari
suplent, en cas d’absència del primer.
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CINQUÈ- Substanciar una consulta pública prèvia a l’elaboració del projecte
d’ordenança, en la qual s’ha de demanar l’opinió dels subjectes i de les organitzacions
potencialment afectades per la norma futura, d’acord amb el que disposa l’article 133
de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques i l’article 25 del Reglament municipal de participació
ciutadana de Reus.
SISÈ.- Notificar aquesta resolució als membres de la comissió i als secretaris delegats.
SETÈ.- Donar compte d’aquesta resolució al Ple de la Corporació en la propera reunió
que es dugui a terme.»

•
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DECRET_2021016506 de 13/09/2021 d’assistència
regidors/es a les sessions del ple presencials:

telemàtica

dels/les

«L’article 112 del Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament de Reus regula la
possibilitat que els membres de la Corporació puguin assistir a distància, en sessions
presencials del Ple municipal:
«Les regidores i regidors que gaudeixin del permís de maternitat o paternitat,
així com aquells que per raons de malaltia o accident greus degudament
justificats restin clarament impedits per assistir personalment a la sessió podran
exercir els seus drets a distància, participant en el debat i votació dels
assumptes a tractar a les sessions plenàries mitjançant procediments
telemàtics en el termes que estableix l’article 93 d’aquest Reglament, sempre
que quedi garantit el sentit del vot i de la seva llibertat per emetre'l i es tracti
de votacions ordinàries o nominals públiques.
La presidència del Ple adoptarà una resolució reguladora del funcionament
específic del procediment telemàtic en la qual es determinaran els requisits, els
mitjans informàtics i de tot tipus a utilitzar i les garanties que es considerin
necessàries per a l'adequat exercici de les funcions de fe pública per part de la
Secretaria General.»
Per tal de donar compliment a l'acord esmentat és necessari concretar la forma en què
es durà a efecte el mateix, les especificacions tècniques, les garanties corresponents,
les mesures a adoptar per a garantir la interactivitat i intercomunicació entre el/a
regidor/a assistent a distància a la sessió plenària i la resta dels membres presents en
la mateixa i l'exercici de les funcions de fe pública per la Secretaria General del Ple.
Per tant, cal distingir aquest cas de les sessions que es celebrin, íntegrament, per
mitjans telemàtics en els termes que estableix la normativa sobre règim local, que
tenen ja la seva regulació específica tant al 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 com al
ROM.
En conseqüència, en vistes a la recuperació de la celebració de les sessions
presencials i pel cas que sigui necessari fer ús d’aquells supòsits d’excepció, de
conformitat amb el que preveu l'article 112 del ROM i en virtut de les competències
que m'atorga l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de
Règim Local i 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, segons el qual
correspon a l’Alcaldia «convocar i presidir las sessions del Ple (...)», dicto la següent
RESOLUCIÓ:
PRIMER.- Aprovar, d’acord amb el que preveu l’article 112 del Reglament Orgànic
Municipal de l’Ajuntament de Reus, les disposicions que regulen l’assistència
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telemàtica, dels membres de la corporació, en sessions presencials del Ple, en els
termes i condicions següents:
1. Subjectes.
Els regidors i regidores podran assistir a distància a les sessions de Ple de
l'Ajuntament de Reus, mitjançant videoconferència o un altre procediment
similar en els supòsits previstos en a l'article 112 del Reglament Orgànic
Municipal i en els termes recollits a l’article 93 d’aquesta mateixa norma i
segons la present resolució.
2. Supòsits.
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Els/Les membres de la corporació interessats/es podran sol·licitar l'assistència a
distància a les sessions de Ple de l'Ajuntament, únicament, en el següents
supòsits:



Quan gaudeixin de permís de maternitat o paternitat.



Quan pateixin malaltia o accident greus degudament justificats i que,
clarament, impedeixin la seva assistència presencial a la sessió.

En cap cas, aquesta resolució és d’aplicació per a les sessions que es celebrin,
íntegrament, per mitjans telemàtics en els termes que estableix la normativa
sobre règim local.
3. Acreditació de les situacions.
Les situacions de maternitat i paternitat, així com les de malaltia o accident
greus del regidor o regidora que clarament impedeixin la seva assistència
personal a la sessió es justificaran mitjançant la presentació d'una declaració
responsable amb l'abast i els efectes assenyalats en l'article 69 de la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
4. Sol·licitud.
La sol·licitud, a la qual s'adjuntarà la declaració responsable, i a la qual s'unirà,
si escau, la documentació que segons el parer del declarant es consideri
pertinent per justificar la situació que impedeixi l'assistència personal, es
presentarà al registre general de la Corporació amb una antelació mínima de 5
dies hàbils a la data fixada per a la celebració de la sessió.
La presidència del Ple de dictar resolució motivada resolent sobre la sol·licitud
presentada.
5. Durada de l'autorització.
La durada de l'autorització d'assistència a distància en els supòsits de permisos
de maternitat i paternitat s'ajustarà al que preveu la normativa aplicable en
aquesta matèria.
En els supòsits de malaltia o accident greus que clarament impedeixi
l'assistència personal a la sessió, la durada de l'autorització d'assistència a
distància s'estendrà a tot el període durant el que duri la causa que l'ha
motivat.
Sense perjudici del que disposen els paràgrafs anteriors, el regidor o regidora
autoritzats podran renunciar en qualsevol moment a aquest dret, deixant
constància d'aquesta renúncia, per poder assistir presencialment a les sessions
6. Garanties del sistema.
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Les garanties i el règim d’assistència a distància s’ajustarà al que preveu
l’article 93 del Reglament Orgànic Municipal.
Les garanties essencials que ha d'observar el sistema d'assistència a distància a
les sessions seran les següents:

a) Que hi hagi comunicació bidireccional entre l'emissor i el receptor, i
simultània, de manera que tots dos poden emetre alhora.

b) Que aquesta comunicació es doni en els seus tres aspectes bàsics: visual,

auditiva i verbal. Amb caràcter preferent, la comunicació s’ha de
mantenir accessible en els tres canals durant el transcurs de la sessió.

Signat electrònicament
Josep Maria Sabate Vidal
18/10/2021

En cap cas, es considerarà interrompuda la comunicació quan el regidor/a
que es trobi en alguna de les situacions de l’apartat segon,
voluntàriament, ometi la comunicació visual o verbal i es comprovi, pel
secretari/ària de la corporació, que es troba seguint la sessió plenària.

c) Que, en qualsevol cas, es pugui participar a distància en la sessió amb els

mateixos drets i obligacions que presencialment, per tal de garantir
completament els drets reconeguts a la normativa aplicable.

7. Exercici del dret.
L'assistència a distància a les sessions de Ple es realitzarà mitjançant un
sistema de videoconferència o un altre procediment similar que garanteixi la
identitat de regidor o regidora, la seva participació en el debat dels assumptes a
tractar en la sessió, el contingut de les seves manifestacions, el sentit del seu
vot i la seva llibertat per emetre'l.
Són aplicables a l'assistència a distància les mateixes normes que la legislació i
normativa de règim local preveuen per a l'assistència personal, amb les
especialitats que es contemplen en la present resolució.
En el cas que, per circumstàncies tècniques, s'interrompi la comunicació en
qualsevol dels aspectes que preveu l'apartat anterior, durant el
desenvolupament del debat en un assumpte o durant la seva votació, sense
que la mateixa pugui ser restablerta, es considera que el regidor o regidora
afectats per la interrupció no es troben presents i, al no tenir constància de la
seva assistència en aquesta part de la sessió, és aplicable la legislació de règim
local en aquesta matèria. Aquesta circumstància serà acceptada pels regidors o
regidores en la sol·licitud de l'autorització d'assistència a distància a les
sessions i els serà comunicada també en la seva concessió.
8. Intervencions.
L'ordre de les intervencions en la sessió serà l'ordinari, de tal manera que els
intervinents que assisteixin a distància ho faran en el mateix ordre en què ho
farien si assistissin presencialment a la sessió.
9. Votacions.
Les votacions es realitzaran seguint algun dels sistemes de votació
habitualment utilitzats en les sessions i recollits en el Reglament Orgànic
Municipal. En aquests casos, la votació es desenvoluparà de la mateixa manera
per als regidors i regidores que assisteixin presencialment i els que assisteixin a
distància.
El secretari general del Ple ha de comprovar, amb caràcter previ a l'inici de cada
votació, els regidors i regidores que, presencialment o a distància, es troben en
disposició d'efectuar la mateixa i farà les advertències corresponents.
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10. Requisits tècnics.
Per dur a terme l'assistència a distància a les sessions de Ple, les regidores i
regidors hauran d'utilitzar un dispositiu electrònic adequat, amb els seves
corresponents credencials municipals.
SEGON.- Comunicar aquesta resolució a tots els membres de la Corporació i donar
compte al Ple en la primera sessió que es celebri.»"
Els membres del Ple es donen per assabentats.
ACTIVITATS DE LA PERSONA
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4. Assessoria Jurídica. Denominació de la plaça creada amb la remodelació
del passeig Boca de la Mina (davant col·legi Mowgli), com a «plaça M. Àngels
Ollé»
"ANTECEDENTS
I. En data 19 de juliol de 2021, la Cap de Serveis de l’Alcaldia de l’ajuntament de Reus
va emetre un informe-proposta en relació a denominació de la plaça de nova creació
situada en el recentment remodelat passeig Boca de la Mina, a l’alçada de l’escola
Mowgli, en el qual es proposa la denominació de plaça M. Àngels Ollé, en
reconeixement de la pedagoga i escriptora d’aquesta Ciutat, Sra. Maria Àngels Ollé
Romeu.
II. En data 29 de juliol de 2021 es va reunir la Comissió de denominació de vials,
prèvia la convocatòria efectuada pel seu president, el regidor de Cultura, Sr. Daniel
Recasens Salvador, i entre d’altres acords es va aprovar denominar la plaça abans
esmentada com a «plaça M. Àngels Ollé».
FONAMENTS DE DRET
Article 8 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 potestats dels ens locals,
respecte a les funcions de programació i planificació dels ens locals.
Article 108 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de
patrimoni dels ens locals, referit a l'inventari municipal, que es referix a
la
denominació dels llocs i paratges com a element necessari per a la definició de les
vies públiques i els béns immobles.
Article 75 del Reial decret 1690/1986, de 11 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament
de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals, que assenyala l'obligació de
que els Ajuntaments mantinguin actualitzada la nomenclatura i retolació de les vies
públiques i la enumeració dels edificis.
Resolució de 17 de febrer de 2020 de la Presidenta de l'INE i el director general de
Cooperació Territorial, per la qual es dicten instruccions tècniques als Ajuntaments
sobre la gestió i revisió del padró municipal, s’estableix l'obligació dels Ajuntaments de
mantenir perfectament identificada sobre el terreny cada via urbana, entitat i nucli de
població i designada cada via urbana per un nom aprovat per l’ajuntament .
Títol II de la Ordenança sobre l'ús de les vies i els espais públics de l'Ajuntament de
Reus, que regula la denominació de les vies i els espais públics. L’article 2 de la
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Ordenança esmentada estableix que la competència per a resoldre correspon al Ple
de l’Ajuntament.
Protocol de l’Ajuntament de Reus per a la denominació de vies i espais públics,
aprovat per Decret núm. 2016003674 de 6 d’abril de 2016.
Per tot l’exposat, i previ dictamen de la Comissió Informativa de Serveis a la Persona,
es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER: Aprovar inicialment la denominació de plaça M. Àngels Ollé en relació a la
plaça de nova creació situada al passeig Boca de La Mina, a l’alçada de l’escola
Mowgli.
Signat electrònicament
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SEGON: Sotmetre aquest acord a informació pública per un termini de 20 dies hàbils,
mitjançant edicte al BOP de Tarragona i al tauler d'edictes electrònic de la Corporació,
a l'efecte que qualsevol persona interessada pugui formular-hi al·legacions i, en cas de
no presentar-se'n, l'acord inicial esdevindrà definitiu.
TERCER: Donar trasllat d'aquest acord als departaments que corresponguin, als
efectes pertinents.
Aquest acord és definitiu en via administrativa i contra ell 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."
A continuació ES PRODUEIX LA INTERVENCIÓ DEL Sr. Recasens i de l’alcalde per
exposar la proposta. Seguidament l’alcalde dona la paraula als portaveus del grups
municipals i ES PRODUEIX LA INTERVENCIÓ DE LA Sra. García respecte aquesta
proposta.
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova 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 vots en contra: (CS): Sra. García i Sr.
López.
Es tanca aquest punt amb una nova INTERVENCIÓ DE l’alcalde.
SERVEIS DE TERRITORI I URBANISME
5. Gestió Urbanística. Aprovació provisional del Pla de millora urbana de
l'Àrea 3.2 LA HISPÀNIA, promogut per Reus Mobilitat i Serveis, S.A.
"Vist l’acord adoptat per la Junta de Govern Local d'aquest Ajuntament en sessió de
data 11 de desembre de 2020, mitjançant el qual es va acordar aprovar inicialment,
amb condicions, el Pla de millora urbana de l’Àrea 3.2 LA HISPÀNIA, promogut per
Reus Mobilitat i Serveis, SA. Així mateix també va acordar aprovar expressament
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inicialment a sol·licitud dels promotors interessats el canvi de modalitat del sistema
d'actuació de reparcel·lació, que passa de cooperació a compensació bàsica.
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Atès que l’ordenació urbanística proposada, segons resulta de la Memòria del
document, planteja en base a l’aplicació dels criteris i objectius predeterminats pel Pla
general d’ordenació urbana, la creació d’un gran espai de vialitat o plaça entre el c/
Àngel de la Guarda i la Riera d’Aragó, per tal d’integrar un nou espai cèntric a la ciutat
i garantir la continuïtat de circulació en sentit perpendicular i per a vianants entre el
Raval de Sant Pere i el c/ de l’Aigua Nova. L’edificació principal proposada, en la que
es preveuen tots els habitatges de protecció pública, es situa en un únic cos en la
cantonada entre els c/ Josep M. Arnavat, la Riera d’Aragó i l’espai de nova vialitat, i tot
l’àmbit és ocupat en plantes soterrani per a ús d’aparcament i els accessos de
vianants i rodats del qual es situen en els cossos edificats. Per altra part es reserven
1.019 m2 computables d’equipament públic en planta baixa que serà accessible des
de la nova plaça.
Quadre del PMU:
Sòl m2
Àmbit
Sistema viari
Equipament
Serveis tècnics
Sòl públic

4.794
2.114
1.019
42
3.175

Sòl privat
Clau IIa-02
Clau III-hp03

1.619
22
1.597

%
100,00%
44,00%
21,00%
0,88%
66,00%
34,00%

Sostre
m2

8.135
403
7.732

Atès que l'esmentat Pla de millora urbana i canvi de modalitat del sistema d’actuació
de reparcel·lació han estat sotmesos a informació pública per un termini d'un mes
mitjançant edicte de convocatòria d’aquesta, que ha estat publicat al Butlletí Oficial de
la Província de Tarragona de 23 de desembre de 2020, al diari El Punt Avui del 24 de
desembre de 2020 i a la seu electrònica d'aquest Ajuntament. En aquest darrer mitjà
també s'ha pogut consultar el contingut íntegre del projecte.
Atès que sol·licitats els informes als organismes afectats per raó de llurs competències
sectorials en compliment a l'establert a l'article 85.5 del Text refós de la Llei
d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, a l’expedient consten
emesos els següents:
- Direcció General d’Aviació Civil: En data 30/03/2021 informa favorablement el Pla
de millora urbana, condicionat a incorporar amb caràcter normatiu una sèrie de
plànols i disposicions que permetin acreditar que en cas de contradicció amb
qualsevol disposició del Pla de millora urbana, prevaldrà allò establert per la
normativa estatal en matèria de servituds aeronàutiques.
- Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de Tarragona: En data 09/02/2021
emet informe favorable.
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- Departament de Cultura: En data 18/02/2021 informa favorablement el Pla
millora urbana. Recomana portar a terme una intervenció arqueològica
delimitació en l’àmbit, prèvia a l’execució dels projectes que se’n deriven del Pla
millora urbana, per tal de descartar la presència de jaciments arqueològics
inventariats ni documentats i, a la vegada, evitar importants perjudicis a
promotora.

de
de
de
no
la
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- Autoritat Territorial de la Mobilitat: En data 12/04/2021 informa que la informació
proporcionada no permet avaluar favorablement la mobilitat generada pel Pla de
millora urbana. Un cop tramès el nou Estudi d’avaluació de la mobilitat generada,
en data 14 de juliol de 2021, l’Autoritat Territorial de la Mobilitat del Camp de
Tarragona ha emès nou informe en sentit favorable, amb la condició que en l’estudi
de mobilitat es resolguin les mancances detectades i es sol·licita al promotor que
una vegada compti amb la informació relativa a les modificacions que es plantegen
en el present informe de mobilitat, enviï una còpia a l’ATM del Camp de Tarragona
per tal de comprovar que efectivament han estat introduïdes les prescripcions.
Atès que a l’expedient consten que s’han formulat les al·legacions següents:
1.RIANES, SL (Registre General d’Entrada núm.
2021008548, de 25/01/2021): Al·lega que no es respecta la servitud de llums i
vistes en els darreres de l’edifici del Raval de Sant Pere 31 que es va acordar en
l’escriptura de compra venda de data 20 de Març de 2001, entre la societat RIANES
S.L. i AMERSAM.
2.Sra. Maria del Mar Granell Barceló (Registre
General d’entrada núm. 2021011312, de 01/02/2021) i Registre General d’Entrada
núm. 2021016510, de 15/02/2021): Al·lega que a la paret mitgera esquerra de
l’edifici de la seva propietat, a les finestres existents, no s’hi respecta la servitud de
llums i vistes constituïda al seu dia.
3.Sr. Anton M. Pàmies Martorell (Registre General
d’Entrada núm. 2021008701, de 26/01/2021): El sentit de les al·legacions és en
extracte el següent:
1. Com arquitecte proposa una volumetria en la qual el vèrtex de l’edificació en
forma de “V” es talli en les plantes altes i només tingui continuïtat en la planta
baixa.
2. A l’edifici núm. 1 del Raval de Sant Pere, proposa reduir l’alçada del pas inferior, i
recular la última planta també en la façana posterior.
3. De l’edifici perpendicular a la Riera d’Aragó, proposa que el porxo sigui vinculant i
amb d’una amplada de 3 m.
4. Al cos edificat que correspon als habitatges zona c/ Josep M. Arnavat i Vilaró,
proposa que es permeti construir cossos sortints oberts.
5. El cos d’equipament, que fa mitgera amb la part posterior del immoble núm. 29
del Raval, al·lega que tingui únicament 1 alçada enlloc de les 5 previstes. També
s’al·lega preveure un pati d’ús privat de 4m, enlloc dels 3m establerts, entre els
darreres dels edificis del Raval i l’equipament.
6. Ressituar la rampa d’accés dels vehicles de l’aparcament soterrat.
7. Al costat del c/ de l’Àngel de la Guarda al·lega desplaçar el mur de l’aparcament
per tal de permetre plantar una filera d’arbres; també es proposa una solució
compositiva per a la plaça.
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Atès que pel que fa a les al·legacions formulades, en data 13 de juliol de 2021 s’ha
presentat informe de 12 de juliol de 2021 dels tècnics redactors del que en resulta la
proposta d’estimació de les dues primeres al·legacions i en part alguns aspectes de la
tercera, i que segons
l’informe favorable a l’aprovació provisional emès per
l’arquitecta municipal de planejament i projectes urbans en data 27 d’agost de 2021
és poden sintetitzar en:
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«- S’elimina el volum d’equipament previst en plantes pis per tal de mantenir una
millora de llums i vistes demanada per la propietat dels núm. 31 i 35 del raval de
Sant Pere.
- S’incorpora un petit patí de llums en la mitgera de llevant del nou edifici del raval
per respectar una servitud existent demanada pel veí del núm. 23 del raval de
Sant Pere.
- Recollint propostes de l’al·legació del veí de l’immoble núm. 35:
- s’engrandeix el nucli d’accessos vertical del nou immoble del raval;
- s’admeten els cossos sortints oberts al carrer d’Arnavat i Vilaró;
- es redueix 1m. lineal el perímetre de l’aparcament al llarg del carrer de l’Àngel
de la Guarda per tal de facilitar la plantació d’arbres grans;
- pel que fa a les consideracions i recomanacions del tractament de l’espai
públic, es dona trasllat d’aquestes als redactors de l’avantprojecte
d’urbanització.»
Vist el nou document del Pla de millora urbana presentat en data 23 d’agost de 2021
per Reus Mobilitat i Serveis, SA, que preveu també el canvi de modalitat del sistema
d'actuació, així com l’annex de l’Informe ambiental presentat el 13 de juliol de 2021 i
l’annex de l’Estudi d’avaluació de la mobilitat generada presentat el 18 d’agost de
2021, del qual se n’ha donat trasllat a l’Autoritat Territorial de la Mobilitat en data 20
d’agost de 2021.
Vist l’informe del Servei de Coordinació de Planejament i Projectes Urbans de 27
d’agost de 2021, pel qual es conclou que el document incorpora les condicions i
esmenes emanades en l’aprovació inicial, recull les prescripcions i recomanacions dels
informes dels organismes de les Administracions consultades i recull les
determinacions tècniques establertes pel que fa a les al·legacions presentades pels
particulars, per la qual cosa s’informa favorablement per a a la seva aprovació
provisional.
Atesa la competència prevista a l'article 22.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les Bases del règim local, i 52.2.c) 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.
A l'empara dels articles 70, 85, 121.3 i concordants del Decret Legislatiu 1/2010, de 3
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme.
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.- Assumir l’informe del tècnic redactor del Pla de millora urbana de l’Àrea 3.2
LA HISPÀNIA, presentat el 13 de juliol de 2021, en resposta a les al·legacions
formulades durant el període d’informació pública, i donar per contestades aquestes
al·legacions en els termes resultants del dit informe.
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Segon.- Aprovar provisionalment el Pla de millora urbana de l’Àrea 3.2 LA HISPÀNIA,
promogut per Reus Mobilitat i Serveis, SA, així com el canvi de modalitat del sistema
d'actuació de reparcel·lació, que passa de cooperació a compensació bàsica.
Tercer.- Elevar-ho a la Generalitat de Catalunya als efectes de la seva aprovació
definitiva.
Quart.- Contra el present acord no procedeix interposar cap tipus de recurs, atès que
es tracta d’un acte de tràmit no qualificat."
L’alcalde dona la paraula a la Sra. Berasategui que fa una INTERVENCIÓ per exposar la
proposta i ES PRODUEIX DEBAT.
Signat electrònicament
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Sotmesa la proposta a votació, s'aprova amb 26 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 (CS): Sra. García i Sr. López) i 1 abstenció: (regidor no adscrit: Sr. Meléndez)).
La Sra. Pozuelo vota verbalment a causa d’una incidència tècnica.
SERVEIS D'HISENDA I SERVEIS GENERALS
6. Rendes i Exaccions. Resolució del recurs de reposició interposat pel
subjecte passiu Sr. JMBG contra la notificació individual de la quota tributària
que l'hi ha estat practicada en concepte de contribucions especials per obres
de pavimentació dels carrers Miró, Santa Helena i Verge Maria de Reus.
"La Comissió Informativa de Serveis Generals i Econòmics, en sessió celebrada el dia
13 setembre informa al Ple el següent:
Atès que aquest Ajuntament en sessió plenària de data 22/04/2021 va adoptar de
forma provisional l'acord d'imposició i ordenació de contribucions especials, per les
obres de pavimentació dels carrers Miró, Santa Helena i Verge Maria de Reus que ha
esdevingut definitiu als efectes de l'establert a l'article 17.3 del RDL 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en
no haver-se presentat al·legacions durant el període d'exposició publica de
l'expedient.
Atès que segons l'establert a l’article 34.4 de la norma abans referida una vegada
adoptat l'acord concret d'ordenació i determinades les quotes a satisfer, s'ha procedit
a notificar individualment als subjectes passius afectats per la imposició de les
contribucions especials, la quota tributària que de forma provisional els hi correspon,
sens perjudici del que finalment resulti a la liquidació definitiva, determinada a tenor
del cost real i efectiu de l'obra una vegada realitzada aquesta, de manera que puguin
interposar, si s’escau, recurs de reposició sobre la procedència de les contribucions
especials, el percentatge del cost a satisfer, les persones especialment beneficiades o
les quotes assignades.
Vist que ha presentat recurs de reposició contra la notificació individual de la quota
tributaria, dins del termini establert, el Sr. JMBG al·legant que no és correcte que les
mencionades finques tributin en aquest concepte degut a què les obres ja es van
realitzar anteriorment i van ser degudament abonades en el seu moment.
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Vist que en data 30 d’octubre de 2017, el Ple Municipal va acordar la imposició de les
contribucions especials com a conseqüència de l’execució de les obres de remodelació
del carrer Victòria i trams dels carrers Verge Maria de Reus i Joan Martell, i que en
virtut d’aquest acord es van lliurar a l’interessat les liquidacions 18443526 i
19444305, meritades per l’immoble situat a Cr. Santa Helena ** ** **, i les liquidacions
18443525 i 19444304 meritades per l’immoble situat a Cr. Joan Martell *, **** (abans
Cr. Santa Helena **, ** **), tal i com l’interessat fa constar a l’expedient.
Vist que tant l’acord plenari d’imposició de les contribucions especials de data 30
d’octubre de 2017, com el de data 22 d’abril de 2021, estableixen que la quota a
satisfer per les persones especialment beneficiades es calcularà en funció dels metres
lineals de façana i superfície.
Signat electrònicament
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Atès l’article 6è, de l’Ordenança Fiscal 7, Reguladora de les Contribucions Especials, el
qual estableix en l’apartat 5è que «quan una finca tingui façana a dos o més carrers,
els mòduls a aplicar computaran proporcionalment als metres lineals de façana
afectats per l’obra en qüestió».
Atès que els immobles situats a Cr. Santa Helena ** ** ** (ref. cadastral 0982501
CF4508D 0002 LI) i Cr. Joan Martell * (ref. cadastral 0982501 CF4508D 0001 KU) fan
cantonada, i que la façana dóna tant al Carrer de Santa Helena com al Carrer de Joan
Martell.
Per l’exposat, és correcte que s’hagin practicat liquidacions provisionals, en concepte
de Contribucions Especials per la pavimentació dels carrers Miró, Santa Helena i Verge
Maria de Reus, atès que la façana dels immobles dona al Carrer Santa Helena; sense
perjudici de que anteriorment hagués pagat les contribucions especials corresponents
per la remodelació del Carrer Joan Martell, atès que els esmentats immobles fan
cantonada i s’han beneficiat de les obres d’ambdós carrers.
Vistos l’informe tècnic i la resta de documentació que consta a l'expedient als que
expressament es fa remissió. I que la Comissió informativa de Serveis Generals i
Econòmics ha estat informada de l‘expedient .
I d’acord amb l'establert a l'art. 14 i 28 i següents del RDL 2/2004, de 5 de març, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i a l'Ordenança
fiscal municipal reguladora de les contribucions especials.
En conseqüència es proposa l'adopció dels acords següents:
Primer.- Desestimar el recurs de reposició presentat en data 02/07/2021, pel Sr. JMBG ,
amb DNI *****356A, contra la notificació individual de la quota tributària que de forma
provisional l’hi correspon, sens perjudici del que finalment resulti a la liquidació
definitiva, determinada a tenor del cost real i efectiu de l'obra una vegada realitzada
aquesta, en concepte de contribucions especials per la pavimentació dels carrers Miró,
Santa Helena i Verge Maria de Reus, per ser aquella quota d’acord a dret.
Segon.- Notificar al Sr. JMBG aquest acord als efectes oportuns.»"
L’alcalde dona la paraula a la Sra. Caballero que fa una INTERVENCIÓ per exposar el
tema i ES PRODUEIX DEBAT.
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova amb 15 vots a favor: ((JxR): Sres./Srs. Pellicer,
Vilella,
Caelles, Cuerba, Caballero, Monseny, Pallarès; (ERC): Sres./Srs. Llauradó,
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Recasens, Flores, Prats, Berasastegui, Subirats; (A): Sr. Rubio, Sra. Vázquez; 10
abstencions: ((PSC-CP): Sres./Srs. Martín, Martínez, Marcos, Pozuelo, Fort, Agudo, (CUP):
Sres. Llorens, Fernàndez, Pàmies i regidor no adscrit: Sr. Meléndez) i 2 vots en contra:
(CS): Sra. García i Sr. López.
7. Servei d’Aprovisionaments, Contractació i Patrimoni. Aprovació del plec
de clàusules administratives i tècniques particulars que ha de regir la
licitació de la concessió dobra per a la construcció i explotació del Centre
Aquàtic i de Fitness (CAIF) de la ciutat de Reus.
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"Atès que per acord del Ple de la Corporació de data 30 de desembre de 2020, es va
aprovar definitivament l’Estudi de Viabilitat previ a la decisió de construir i explotar, en
règim de concessió, un centre esportiu amb zona d’aigües coberta i fitness a la ciutat de
Reus, de conformitat amb el que estableix la normativa de contractes del sector Públic.
Atès que per part de l’empresa municipal Reus Esport i Lleure SA, en data 25 d’agost
de 2021, s’ha emès informe de necessitats en el qual es posa de manifest la
conveniència de licitar la contractació de la concessió d’obra per a la construcció i
explotació del Centre Aquàtic i de Fitness (CAIF) de la ciutat de Reus, de conformitat amb
el que disposa l'article 28 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic (LCSP).
Atès que per Decret de l'Alcalde número 2021015522, de data 26 d’agost de 2021, es va
aprovar incoar i iniciar l'expedient de contractació de la concessió d’obra per a la
construcció i explotació del Centre Aquàtic i de Fitness (CAIF) de la ciutat de Reus.
Vist que és un contracte de concessió d’obra d’acord amb l’article 14 de la LCSP.
Vist que el valor estimat del contracte, calculat conforme l’article 101 de la LCSP, és de
82.083.591,50 euros (més l'IVA que li correspongui), desglossat en els següents
conceptes:
-Honoraris redacció projectes: 992.723,68 euros.
-Obres de construcció: 6.618.456,82 euros.
-Volum de negoci estimat: 74.472.411,00 euros.
Vist que es preveu una aportació màxima de 1.400.000 euros, per part de
l’Ajuntament, la qual té caràcter plurianual, la qual podrà ser minorada per part de les
empreses licitadores.
Vist que el contracte tindrà una durada de 38 anys, sense possibilitat de pròrroga,
d’acord amb l'article 29.6 de la LCSP, la qual s’ha fixat tenint en compte el temps de
recuperació, per part del concessionari, de les inversions realitzades per a la
construcció i explotació de les obres, així com l’obtenció d’un rendiment sobre el
capital invertit.
Vist que s’ha redactat el plec de clàusules administratives i tècniques particulars, per
part de Reus Esport i Lleure, SA, el qual ha de regir la seva contractació amb caràcter
ordinari, i defineix el conjunt de pactes i condicions definidores dels drets i les
obligacions de les parts del contracte, a l’empara de l’article 122 de la LCSP, i els
quals s’han d’incorporar a l’expedient, de conformitat amb el que disposa l’article
116.3 del mateix Text legal.
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Vist que procedeix tramitar l’expedient de contractació mitjançant procediment obert,
subjecte a regulació harmonitzada i amb varis criteris d’adjudicació, a l'empara dels
articles 20, 131, 156 i 158 de la LCSP.
Vist que de conformitat amb l'article 9.7 del Reial Decret 55/2017, de 3 de febrer, pel
qual es desplega la Llei 2/2015, de 30 de març, de desindexació de l’economia
espanyola, per als contractes amb un preu igual o superior a cinc milions d’euros, l’òrgan
de contractació ha d’incloure a l’expedient de contractació un informe preceptiu
valoratiu de l’estructura de costos, emès, en el present cas, per la Junta Consultiva de
Contractació Administrativa de Catalunya.
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Vist que en data 30 de juliol de 2021, el Comitè de Preus de Contractes de la Generalitat
de Catalunya (Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de
Catalunya), va aprovar l’informe sobre l’estructura de costos de la concessió d’obra de
referència.
Vistos els informes de Secretaria i la fiscalització prèvia per part de la Intervenció
Municipal, a l’empara de l’article 116 i la disposició addicional tercera de la LCSP.
Vist el que estableix la Disposició addicional segona, apartats primer i segon, de la
LCSP, en virtut de la qual correspon al Ple la competència en matèria de contractació
per a aquest expedient.
En conseqüència es proposa l'adopció dels acords següents:
1. APROVAR el plec de clàusules administratives i tècniques particulars que ha de regir la
licitació de la concessió d’obra per a la construcció i explotació del Centre Aquàtic i de
Fitness (CAIF) de la ciutat de Reus, amb un valor estimat del contracte és de
82.083.591,50 euros (més l'IVA que li correspongui).
2. APROVAR la despesa màxima corresponent a l’aportació municipal, per un import de
1.400.000 euros.
3. PUBLICAR el corresponent anunci de licitació al Perfil del Contractant i al Diari Oficial
de la Unió Europea, d’acord amb el que estableixen els articles 63, 135 i 156 de la LCSP,
atorgant el termini de 100 dies naturals per a la presentació de les pliques, a comptar
des de la data d’enviament de l’anunci de licitació a l’Oficina de Publicacions de la Unió
Europea."
L’alcalde dona la paraula al Sr. Cuerba que fa una INTERVENCIÓ per exposar el tema i
ES PRODUEIX DEBAT.
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova amb 17 vots a favor: ((JxR): Sres./Srs. Pellicer,
Vilella,
Caelles, Cuerba, Caballero, Monseny, Pallarès; (ERC): Sres./Srs. Llauradó,
Recasens, Flores, Prats, Berasastegui, Subirats; (A): Sr. Rubio, Sra. Vázquez i (CS): Sra.
García i Sr. López), 10 vots en contra: ((PSC-CP): Sres./Srs. Martín, Martínez, Marcos,
Pozuelo, Fort, Agudo, (CUP): Sres. Llorens, Fernàndez, Pàmies i 1 abstenció: (regidor no
adscrit: Sr. Meléndez).
L’alcalde fa una INTERVENCIÓ per cloure el tractament d’aquest assumpte.
A les 11:04 h la presidència estableix un recés en la sessió que es reinicia a les 11:17 h
amb el tractament del següent punt de l’ordre del dia:
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ESPECIAL DE COMPTES
8. Intervenció. Aprovació del Compte General de la Corporació corresponent
a l'exercici 2020
"Vist l'expedient del Compte General de 2020, integrat pels comptes de les Entitats
següents:


Ajuntament de Reus



Organismes Autònoms Administratius:
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Institut Municipal Reus Cultura



Agència de Promoció de Ciutat “Reus Promoció”



Institut Municipal de Formació i Empresa

Societats Municipals, amb participació íntegra -100%- del capital social:


Centre M.Q. Reus SA



Reus Transport Públic SA



Reus Esport i Lleure SA



Reus Serveis Municipals SA –consolidat-



Reus Serveis Municipals SA



Reus Mobilitat i Serveis SA



Reus Desenvolupament Econòmic SA

Consorcis (adscrits a l’Entitat Local d’acord amb l’art. 120 de la Llei 40/2015, d’1
d’octubre, del Règim jurídic del sector públic, i de conformitat amb el que disposa
l’article 212 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel que s’aprova el
text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals):


Consorci del Teatre Fortuny



Consorci del Teatre Bartrina

S’acompanyen a l’expedient:
1) Comptes anuals de les societats mercantils amb participació majoritària en el
capital social per part de l’Entitat Local:


SAGESSA, Assistència Sanitària i Social SA

2) Comptes anuals d’aquelles entitats dependents de l’Entitat Local incloses en
l’àmbit d’aplicació de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera:
1. Fundació IMFE Mas Carandell
2. Fundació Sagessa Salut (en liquidació)
3. Fundació per a l'Atenció Social
4. Fundació Educativa i Social
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Fundació per la Recerca, Docència i Formació en l'àmbit sanitari (en
liquidació)

Vist el que disposa la regla 49.4 de l’Ordre HAP 1781/2013, de 20 de setembre, del
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques (Instrucció de Comptabilitat): “La
aprobación de la Cuenta General es un acto esencial para la fiscalización de ésta por
los órganos de control externo, que no requiere la conformidad con las actuaciones
reflejadas en ella, ni genera responsabilidad por razón de las mismas”.
Vistos els informes d’Intervenció del Compte General, d’avaluació de l’estabilitat
pressupostària, del compliment de la regla de despesa i de la sostenibilitat financera
corresponents a l’exercici 2020.
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Vistos els informes i documentació que consten a l’expedient D-HISMUN 16384/2021
referent al Compte General de 2020, vist el dictamen favorable emès per la Comissió
Especial de Comptes i al no haver-se produït reclamacions ni objeccions sobre aquest en
el període de exposició pública,
En conseqüència es proposa l'adopció dels acords següents:
Primer. Aprovar el Compte General de la Corporació, corresponent a l'exercici de 2020
format pels Comptes i documentació esmentats anteriorment, de la forma en què s'han
redactat, i el resum del qual és:
- Entitats que integren el Compte General:
AJUNTAMENT
Liquidació del pressupost:
Romanent de Tresoreria Total

32.719.924,7
2

Saldos de dubtós cobrament

14.889.477,7
9

Excés de finançament afectat

12.324.417,6
0

Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals

5.506.029,33

Resultat Pressupostari de l'exercici
Resultat Pressupostari ajustat

-79.337,
40
10.728.638,2
9

Balanç de situació a 31.12.2020
Total Actiu i Passiu

309.217.611,
68

Compte de Resultats: Saldo creditor

12.639.035,3
7
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AGÈNCIA DE PROMOCIÓ DE CIUTAT “REUS PROMOCIÓ”
Liquidació del pressupost:
Romanent de Tresoreria Total

585.985,50

Saldos de dubtós cobrament

23.393,33

Excés de finançament afectat

0,00

Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals

562.592,17

Resultat Pressupostari de l'exercici

562.755,25

Resultat Pressupostari ajustat

562.755,25
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Balanç de situació a 31.12.2020
Total Actiu i Passiu
Compte de Resultats: Saldo creditor

1.389.204,06
653.343,89

INSTITUT MUNICIPAL REUS CULTURA
Liquidació del pressupost:
Romanent de Tresoreria Total

425.151,92

Saldos de dubtós cobrament

10.412,94

Excés de finançament afectat
Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals
Resultat Pressupostari de l'exercici
Resultat Pressupostari ajustat

0,00
414.738,98
251.423,
10
395.929,88

Balanç de situació a 31.12.2020
Total Actiu i Passiu
Compte de Resultats: Saldo creditor

1.664.332,05
374.721,50

INSTITUT MUNICIPAL DE FORMACIÓ I EMPRESA
Liquidació del pressupost:
Romanent de Tresoreria Total

383.031,03

Saldos de dubtós cobrament

29.010,03

Excés de finançament afectat

0,00

Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals

354.021,00

Resultat Pressupostari de l'exercici

250.484,46

Resultat Pressupostari ajustat

367.609,41
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Balanç de situació a 31.12.2020
Total Actiu i Passiu
Compte de Resultats: Saldo creditor

3.860.615,94
206.016,61

CENTRE M.Q. REUS, S.A.
Balanç de situació a 31.12.2020. Total Actiu i Total
Patrimoni Net i Passiu
Compte de pèrdues i guanys: Benefici

9.842.410,41
5,84

REUS TRANSPORT PÚBLIC, S.A.
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Balanç de situació a 31.12.2020. Total Actiu i Total
Patrimoni Net i Passiu
Compte de pèrdues i guanys: Pèrdua

2.295.708,45
344.181,59

REUS, ESPORT I LLEURE, S.A.
Balanç de situació a 31.12.2020. Total Actiu i Total
Patrimoni Net i Passiu
Compte de pèrdues i guanys: Benefici

13.594.223,52
391,23

REUS SERVEIS MUNICIPALS SA –CONSOLIDATBalanç de situació a 31.12.2020. Total Actiu i Total
Patrimoni Net i Passiu
Compte de pèrdues i guanys: Pèrdua

249.177.954,93
6.868.920,09

REUS SERVEIS MUNICIPALS SA
Balanç de situació a 31.12.2020. Total Actiu i Total
Patrimoni Net i Passiu
Compte de pèrdues i guanys: Pèrdua

123.029.223,90
7.004.819,47

REUS MOBILITAT I SERVEIS SA
Balanç de situació a 31.12.2020. Total Actiu i Total
Patrimoni Net i Passiu
Compte de pèrdues i guanys: Benefici

34.578.791,10
413.901,86

REUS DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC S.A.
Balanç de situació a 31.12.2020. Total Actiu i Total
Patrimoni Net i Passiu
Compte de pèrdues i guanys: Pèrdua

135.336.214,17
278.002,48

CONSORCI DEL TEATRE BARTRINA
Liquidació del pressupost:
Romanent de Tresoreria Total

87.861,44

Saldos de dubtós cobrament

3.666,64
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Excés de finançament afectat

0,00

Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals

84.194,80

Resultat Pressupostari

47.338,33

Balanç de situació a 31.12.2020
Total Actiu i Passiu
Compte de Resultats: Saldo creditor

444.927,02
83.051,33

CONSORCI DEL TEATRE FORTUNY
Signat electrònicament
Josep Maria Sabate Vidal
18/10/2021

Liquidació del pressupost:
Romanent de Tresoreria Total

7.735,83

Saldos de dubtós cobrament

4.377,85

Excés de finançament afectat

0,00

Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals

3.357,98

Resultat Pressupostari

5.130,43

Balanç de situació a 31.12.2020
Total Actiu i Passiu
Compte de Resultats: Saldo deutor

381.670,35
2.516,99

- Entitats que acompanyen el Compte General:
Comptes anuals de les societats mercantils amb participació majoritària en el capital
social per part de l’Entitat Local:
SAGESSA, ASSISTÈNCIA SANITÀRIA I SOCIAL S.A.
Balanç de situació a 31.12.2020. Total Actiu i Total
Patrimoni net i Passiu
Compte de pèrdues i guanys: Benefici

7.620.930,07
99.820,26

Comptes anuals d’aquelles entitats dependents de l’Entitat Local incloses en l’àmbit
d’aplicació de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera:
FUNDACIÓ IMFE MAS CARANDELL
Balanç de situació a 31.12.2020. Total Actiu i Total
Patrimoni Net i Passiu
Compte de pèrdues i guanys: Benefici

541.608,82
21.077,76

FUNDACIÓ SAGESSA-SALUT.
Balanç de situació a 31.12.2020. Total Actiu i Total
Patrimoni Net i Passiu

17.500.048,64
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Compte de pèrdues i guanys: Benefici

771.681,70

FUNDACIÓ PER A L'ATENCIÓ SOCIAL.
Balanç de situació a 31.12.2020 Total Actiu i Total
Patrimoni Net i Passiu
Compte de pèrdues i guanys: Benefici

2.707.945,03
54.123,53

FUNDACIÓ EDUCATIVA I SOCIAL.
Balanç de situació a 31.12.2020 Total Actiu i Total
Patrimoni Net i Passiu
Compte de pèrdues i guanys: Benefici

1.682.089,19
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4.968,24

FUNDACIÓ PER LA RECERCA, DOCÈNCIA I FORMACIÓ EN L'ÀMBIT SANITARI
Balanç de situació a 31.12.2020 Total Actiu i Total
Patrimoni Net i Passiu
Compte de pèrdues i guanys: Benefici

419.170,02
20.064,30

Segon. Es dóna compte de l’informe d’estabilitat pressupostària de l’exercici 2020
segons disposa l’art. 16 del RD 1463/2007, que presenta una capacitat de
finançament de 111.966.321,49 €, per al seu coneixement i efectes, així com també
dels informes del compliment de la regla de despesa i de la sostenibilitat financera.
Tercer. Remetre l’expedient a la fiscalització de la Sindicatura de Comptes, en virtut de
les seves competències, així com al Tribunal de Comptes, d’acord amb la normativa
vigent."
L’alcalde dona la paraula al l’interventor que fa una INTERVENCIÓ per exposar la
proposta
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; 9
abstencions: ((PSC-CP): Sres./Srs. Martín, Martínez, Marcos, Pozuelo, Fort, Agudo; (CS):
Sra. García i Sr. López i regidor no adscrit: Sr. Meléndez) i 3 vots en contra: (CUP): Sres.
Llorens, Fernàndez, Pàmies.
PROPOSTES DELS GRUPS MUNICIPALS
9. Proposta de declaració del GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS DE REUS (CS)
per al foment de la formació professional i de la formació professional dual a
Reus.
"La Formación Profesional capacita para el ejercicio cualificado de diversas profesiones
y proporciona la formación necesaria para adquirir la competencia profesional y el
conocimiento propio de cada sector. Se organiza en ciclos formativos de grado medio
o de grado superior. Cuando se supera un ciclo formativo de grado medio se obtiene el
título de técnico y cuando se supera un grado superior se obtiene el título de técnico
superior.
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Desde Ciudadanos desde hace
Formación Profesional, y más en
sistema educativo. Un sistema
afrontar entornos cada vez más
cada vez más complejas.

años hemos insistido en que la alternativa de la
concreto la Dual, debía ser un eje troncal de nuestro
educativo que preparase a nuestros jóvenes para
competitivos y que exigen capacidades y destrezas

La Formación Profesional Dual ha sido un claro ejemplo en un buen número de países
para que las empresas puedan contar con trabajadores cualificados formados a partir
de las propias necesidades de la empresa, consolidando futuras relaciones laborales,
demostrando que el esfuerzo formativo se gratifica con empleos de calidad y de larga
duración.
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Uno de los valores de la Formación Profesional es la rápida inserción en el mundo
laboral; seis de cada diez titulados en Formación Profesional consiguen un empleo en
el plazo de los primeros nueve meses. Las estadísticas demuestran que las personas
graduadas en Formación Profesional tienen una tasa de paro relativamente más baja
entre la población de 16 a 24 años.
El futuro estará en manos de los jóvenes, pero el presente está en nuestras manos y
no se está haciendo lo suficiente para que ese futuro genere expectativas de calidad
de empleo, remuneraciones adecuadas, seguridad, que les permitan tener una
adecuada capacidad para emanciparse; en definitiva, que les permita integrarse en
nuestra sociedad como adultos responsables con todos sus derechos y obligaciones y
que ayuden con su contribución a una mejora constante de nuestro estado del
bienestar.
La mejora de nuestra economía pasa, ineludiblemente, por una mejora de la
productividad y de la competitividad y esas mejoras no pueden realizarse sin contar
con una base amplia de profesionales bien formados.
No basta con decir que se apoya la Formación Profesional; hay que analizar las
tendencias del mercado de trabajo, realizar la correcta difusión de los grados
disponibles y los de nueva creación en función de las demandas de los alumnos y,
sobre todo, dotar presupuestariamente, de forma inequívoca y suficiente, a la
Formación Profesional y en concreto a la Dual.
Consideramos que la Formación Profesional debería ser un ámbito estratégico para
cualquier sociedad que se considere avanzada y de progreso. Un verdadero motor que
nos muestra el grado de madurez y de competitividad del sistema económico y de
formación. La corresponsabilidad entre las diferentes administraciones con las
empresas y los propios centros educativos es un elemento clave para el desarrollo de
la Formación Profesional.
La falta de planificación por parte del Departament d’Educació de la Generalitat de
Cataluña y la falta estructural de plazas públicas de Formación Profesional, han dado
como resultado que muchos alumnos de Cataluña se hayan quedado sin la posibilidad
de cursar los estudios deseados para este curso 2021-2022, aumentando
considerablemente el riesgo del abandono escolar prematuro, a causa de la
asignación de otra opción no prioritaria.
Nuestro particular sistema productivo, basado en PYMES y microempresas, no facilita
la introducción de esta metodología formativa, por lo que es necesaria la total
implicación de las administraciones para su correcto y adecuado desarrollo.
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También hay que tener en cuenta la posibilidad de avanzar en la oferta de programas
educativos de segunda oportunidad, en especial de aquellos que evitan el
abandonamiento escolar prematuro: PFI, PTT, CP, Itinerarios Formativos Específicos,
Programas de Diversificación Curricular o Ciclos Formativos de Grado Básico,
insistiendo en la ampliación progresiva de esta formación tan necesaria.
El presupuesto destinado por la Conselleria d’Educació para el impulso de la nueva FP
durante el periodo 2018–2021 y destinado a inversiones específicas en FP es de 27
millones de euros, es decir, 6,75 millones anuales, teniendo en cuenta, además que
estos fondos se prevé que se cofinancien con el Fondo Social Europeo y con el
convenio con el SOC. Teniendo en cuenta que el presupuesto total de la Conselleria es
de casi 6.000 millones, podemos apreciar el escaso interés real del Govern de la
Generalitat de Catalunya en la materia.
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Por todo ello, el Grupo Municipal de Ciutadadanos en el Ayuntamiento de Reus
presenta los siguientes ACUERDOS:
Primero.- Que el Ayuntamiento de Reus inste al Departament d’Educació de la
Generalitat de Cataluña a desarrollar las acciones que sean necesarias para la
información, orientación y asesoramiento profesional y laboral de soporte a los centros
escolares, familias y alumnos del municipio, para garantizar la igualdad en el acceso a
la información de la oferta de Formación Profesional en nuestro municipio.
Segundo.- Que el Ayuntamiento de Reus inste al Departament d’Educació de la
Generalitat de Cataluña a realizar un estudio en los próximos meses, para evaluar las
necesidades del municipio y analizar la oferta de Formación Profesional que permita
ampliar la oferta, con la participación del tejido empresarial, los sectores productivos,
los servicios de ocupación y los centros de Formación Profesional, para establecer el
máximo de sinergias que aporten valor añadido al proyecto educativo y al desarrollo
económico y social de nuestro municipio.
Tercero.- Que el Ayuntamiento de Reus inste al Departament d’Educació de la
Generalitat de Cataluña a adecuar la partida presupuestaria de los presupuestos de la
Generalitat, para 2022 y siguientes, destinada a la Formación Profesional a la actual
demanda formativa, con un incremento significativo de la cuantía destinada de, como
mínimo, un 50% respecto de la cantidad anual actual.
Cuarto.- Que el Ayuntamiento de Reus inste al Departament d’Educació de la
Generalitat de Cataluña a realizar, en un plazo de seis meses, un análisis de las
necesidades de perfiles profesionales indispensables en base a los programas que se
prevé impulsar a partir de los proyectos aprobados en el programa Next Generation.
Quinto.- Que el Ayuntamiento de Reus inste al Departament d’Educació de la
Generalitat de Cataluña a realizar una planificación para incrementar
significativamente la oferta de plazas y nuevos grados de Formación Profesional Dual
en nuestro municipio, para el curso 2022-2023, vinculados especialmente a sectores
de ocupación de presente y de futuro.
Sexto.- Que el Ayuntamiento de Reus inste al Departament d’Educació de la
Generalitat de Cataluña a impulsar la colaboración con el Servicio de Ocupación de
Cataluña (SOC) y con los centros de Formación Profesional con el objetivo de realizar
actuaciones conjuntas que contribuyan a la formación, la recalificación y la mejora de
la calificación profesional de las personas jóvenes de nuestro municipio.
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Séptimo.- Que el Ayuntamiento de Reus inste al Departament d’Educació de la
Generalitat de Cataluña a ayudar a las microempresas y las PYMES, que constituyen
una parte muy importante de la economía catalana y que son las empresas con
mayores dificultades para acceder a la Formación Profesional Dual por falta de
recursos económicos y disponibilidad de tiempo, a participar en ella.
Octavo.- Que el Ayuntamiento de Reus inste al Departament d’Educació de la
Generalitat de Cataluña a incrementar progresivamente la oferta de PFI (Programas de
Formación e Inserción) en nuestro municipio.
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Noveno.- Que el Ayuntamiento de Reus inste al Departament d’Educació de la
Generalitat de Cataluña a continuar facilitando la inserción en la Formación Profesional
Dual de determinadas personas con dificultades para acceder al mercado laboral y
potenciar los diferentes programas de inserción, con la activación de nuevos
mecanismos, tales como:
a) Estudiar la bonificación de un porcentaje de la remuneración mensual de los
alumnos desempleados mayores de cuarenta y cinco años que sigan la Formación
Profesional Dual, con el objetivo de fomentar la inclusión de personas que se quieren
reciclar y reorientar profesionalmente.
b) Estudiar la bonificación de un porcentaje de la remuneración de alumnos con
necesidades educativas especiales."
L'alcalde dona la paraula al Sr. López que fa una INTERVENCIÓ per exposar la proposta
i ES PRODUEIX DEBAT.
Sotmesa la proposta a votació, es rebutja amb 8 vots a favor: (PSC-CP): Sres./Srs. Martín,
Martínez, Marcos, Pozuelo, Fort, Agudo i (CS): Sra. García, Sr. López), 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 4 abstencions: ((CUP): Sres. Llorens, Fernàndez, Pàmies i (regidor no adscrit:
Sr. Meléndez)).
10. Proposta de declaració del GRUP MUNICIPAL JUNTSXREUS, ERC-AM, ARA
REUS per rebutjar la construcció de la línia elèctrica aèria de molt alta tensió
MAT Valmuel-Begues.
L'alcalde anuncia que en relació a aquest punt de l'ordre del dia hi ha una
esmena presentada pel GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE
CATALUNYA – CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP), la qual ha estat
acceptada i per tant, es sotmet la proposta a la consideració del Ple amb ella
inclosa.
"El BOE (Butlletí Oficial de l’Estat) del 28 de juliol passat va publicar el procés
d’informació pública de l’estudi d’impacte ambiental i la sol·licitud d’autorització
administrativa prèvia del projecte línia aèria elèctrica de molt alta tensió (MAT) “Línea
eléctrica 400 KV SET Valmuel – CS Promotores Begues”, un macroprojecte energètic
amb diverses centrals eòliques i solar situades a Terol (Parc solar fotovoltaic ‘Jaime I’
i quatre parcs eòlics ‘El Pelado’, ‘Honos’, ‘Lera’ i ‘San Vicente’ amb 32 aerogeneradors)
i que inclou aquesta nova línia de molt alta tensió que creuarà el sud de Catalunya,
des de Batea fins a Begues.
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En concret, la MAT, que tindrà 180 quilòmetres només a Terres de l’Ebre, Tarragona i
Penedès, travessa vuit comarques catalanes, afectant de manera directa els municipis
de Batea, Gandesa, Corbera d’Ebre, La Fatarella, Ascó, Móra d’Ebre, Garcia, el Masroig,
Falset, Pradell de la Teixeta, Duesaigües, Riudecols, Alforja, l’Aleixar, Almoster, la Selva
del Camp, l’Albiol, Alcover, El Milà, Valls, Vallmoll, Puigpelat, Nulles, Vilabella, Bràfim,
Montferri, Rodonyà, i del Baix Penedès: Masllorenç, la Bisbal del Penedès, Llorenç del
Penedès, Sant Jaume dels Domenys i l’Arboç, i de forma indirecta però no
menyspreable, molts municipis a l’entorn dels esmentats.
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El projecte, impulsat pel Grup empresarial de FORESTALIA, proposa una MAT de
titularitat privada i d’ús exclusiu del seu promotor, té una longitud aproximada de 274
km i 475 torres elèctriques, amb l’objectiu de transportar energia produïda a l’Aragó,
cap a l’àrea metropolitana de Barcelona, podent acollir futurs centrals de producció
del mateix promotor, sota la justificació de la major capacitat de producció d’energia
solar i eòlica de l’Aragó i que a Catalunya hi ha unes necessitats de consum
d’electricitat molt grans que no seran satisfetes pel propi país. Aquest projecte de
MAT, tot i l’origen renovable de l’energia produïda, s’empara en un model de
producció i distribució d’energia de grans oligopolis, donant continuïtat a l’actual
estructura del mercat elèctric i les disfuncions que genera en el cost de l’energia.
Es tracta d’un projecte de producció d’energia allunyada dels centres de consum,
generant emissions i un gran impacte paisatgístic amb el seu transport que, en cap
cas, dóna resposta als reptes globals que enfronta el planeta contra el canvi climàtic ni
als principis que promou l’Agenda 2030.
Les escasses i poc realistes alternatives proposades en el mateix projecte, son,
presumptament, menys viables, i semblen predeterminar, de manera intencionada, el
traçat definitiu que es proposa, sense contemplar la utilització d’espais ja antropitzats,
com ara que la MAT segueixi el traçat d’infraestructures
viàries existents, amb
possibilitat de circuits soterrats, o anar a buscar la connexió als SET de Saragossa,
molt més propers i, per tant, amb un impacte molt menor pel territori
Tot i la possibilitat existent de vendre concessions d’ús de la MAT per part de la
promotora, cal remarcar la titularitat privada de la mateixa, un model de transport
d’energia inexistent fins la data al nostre país i que obre la porta a un escenari de
competència entre grups privats que pot acabar amb un impacte molt elevat pel
territori, amb multitud de línies de diferent titularitat per connectar els mateixos
àmbits.
També cal fer referència a l’impacte acumulatiu que algunes comarques, com el Baix
Camp i la Terra Alta, ja pateixen amb les centrals eòliques i solars, i que ara es veurà
incrementat amb un línia d’alta tensió que contradiu la pròpia llei del sector elèctric,
que parla de minimitzar el cost del conjunt del sistema a l’hora de transportar
l’energia. Cal un model de producció d’energia distribuïda, democratitzada i propera a
les àrees de consum, evitant les concentracions de producció en determinats territoris,
que produeixen un elevat impacte acumulatiu i generen un important cost en el
transport.
La llei del sector elèctric també esments la necessitat de transparència en la
planificació del transport de l’energia, i ens trobem amb un projecte dissenyat
completament d’esquena al territori, el qual no ha pogut participar ni en la necessitat
del mateix ni, si s’esqueia, en el disseny del recorregut des d’un principi, com hauria
estat desitjable.
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En aquest sentit, la MAT Valmuel-Begues sembla no tenir en compte els valors
paisatgístics descrits ens els diferents Catàlegs del Paisatge i afecta espais naturals
protegits del PEIN i àrees ZEPA i ZEC de la xarxa Natura 2000, concretament: Sistema
prelitoral meridional, Serra de Pàndols-Cavalls, Pas de l’Ase, riu Siurana i planes del
Priorat, Tivissa-Vandellòs-Llaberia, Serra de Llaberia, serres de Pradell i l’Argentera,
Muntanyes de Prades i el Montmell-Marmellar, generant un impacte important a nivell
mediambiental, paisatgístic i socioeconòmic, el qual queda molt poc justificat en la
pròpia memòria del projecte.
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Es tracta d’un projecte publicat en ple període vacacional, amb impacte en el
paisatge, en el territori i la ciutadania, en les activitats econòmiques tradicionals i en
els espais naturals i estratègics del territori català. L’impuls de les energies renovables
no es pot fer d’esquena al territori i encara menys en funció d’interessos privats de
corporacions que únicament contemplen com a objectiu els guanys econòmics,
prioritzant-los per sobre de qualsevol altra consideració social, ambiental o de mínima
sostenibilitat, i que tindrien greus efectes i externalitats negatives sobre la nostra
pagesia, el paisatge i el medi natural. Aquestes greus afectacions són degudes a les
úniques consideracions econòmiques de maximització dels beneficis per part de
determinades empreses, les quals, pujant a cavall d’una pretesa generació d’energies
renovables, obvien absolutament l’impacte que tenen els enormes canals de transport
d’aquestes energies, com és el cas, optant per la solució que els és menys costosa i,
per tant, més rendible als seus únics interessos.
Per tot l’exposat, proposem l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER- Manifestar el rebuig i total oposició a la construcció de la línia aèria elèctrica
de 400KV MAT Valmuel-Begues, Molt especialment tal i com està configurada en el
projecte fet públic al BOE del passat 28 de juliol.
SEGON - Expressar el nostre suport a les comarques i municipis afectats per aquest
projecte de MAT.
TERCER- Impulsar i participar des de l’Ajuntament de Reus en l'estratègia institucional
conjunta i coordinada d’oposició a la construcció de la línia aèria elèctrica de 400KV
MAT Valmuel-Begues, assumint com a pròpies les consideracions i al·legacions
resultants dels treballs tècnics encarregats a tal efecte, redactades i presentades per
les diferents administracions representants del territori.
QUART - Demanar al govern espanyol la no autorització d’aquest projecte de MAT.
CINQUÈ - Exigir al govern espanyol la creació d’una estratègia sobre renovables que
estableixi un acord entre tots els territoris i agents afectats i que protegeixi les zones
d’alt valor agrícola i forestal, tot donant veu al territori especialment en els grans
projectes tan de producció com de distribució.
SISÈ - Demanar al govern espanyol la priorització d’ús dels espais antropitzats a l’hora
d’aprovar projectes de producció i distribució d’energies renovables, com a mesura
per protegir els espais agrícoles i forestals d’alt valor i minimitzar l’impacte
paisatgístic i territorial dels mateixos.
SETÈ - Reiterar el compromís d’aquest ajuntament amb la transició energètica, tal com
estableixen els objectius de l’Agenda 2030 de l’ONU i els compromisos per un territori
neutre en emissions el 2050.
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VUITÈ - Demanar a la Generalitat que presenti al·legacions al projecte de la MAT i que
avanci en la planificació de les instal·lacions d’energies renovables per assolir els
compromisos contra el canvi climàtic.»
L’alcalde dona la paraula a la Sra. Llauradó que fa una INTERVENCIÓ per exposar el
tema. Seguidament dona la paraula a la Sra. Pozuelo que fa una INTERVENCIÓ per donar
lectura a l’esmena presentada pel grup municipal (PSC-CP) i que, com s’ha exposat, ha
estat acceptada pels grups proposants. Finalitzada l’exposició ES PRODUEIX DEBAT.
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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; (CUP): Sres. Llorens, Fernàndez,
Pàmies) i 3 abstencions: ((CS): Sra. García i Sr. López) i (regidor no adscrit: Sr.
Meléndez)).
11. Proposta de declaració del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS
SOCIALISTES DE CATALUNYA – CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP) en
relació amb la Conferència sobre el futur d’Europa al Món local.
"Aquesta moció treballa els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) marcats
per l’ONU: Núm. 17: Aliança per a assolir els objectius. Consolidar i revitalitzar
l’Aliança Mundial per al Desenvolupament Sostenible.
Anunciada a finals de 2019 des de la Presidència de la Comissió Europea, la
Conferència sobre el Futur d'Europa neix com un dels grans projectes de la nova
Comissió Europea i el Parlament Europeu amb l'objectiu d'analitzar l'esdevenir a mitjà i
llarg termini de la Unió Europea i afrontar les reformes que hauran de realitzar-se en
les seves polítiques i institucions.
En un procés que es perllongarà durant els pròxims onze mesos, la Comissió
persegueix situar la ciutadania europea en el centre de les discussions sobre com
afrontar els desafiaments interns i externs que travessa la Unió. Es tracta, així mateix,
d'una proposta que ha pres més força a causa de la crisi global provocada per la
covid-19 i que esdevé una oportunitat per projectar el futur dels 27 Estats Membres en
el context de superació de la pandèmia des del punt de vista social, sostenible, i de
transformació institucional.
Aquesta és la direcció de la resolució aprovada per l'Europarlament el mes de gener
de 2020, que insisteix a avançar cap a una Unió política més ambiciosa i, per això, és
urgent fer-ho mitjançant un format original que involucri la ciutadania europea, la
joventut, representants de la societat civil organitzada i totes les parts interessades, a
nivell local, regional, nacional i europeu.
La Unió Europea ha d'ampliar ara els objectius inicials de la conferència i aprofitar-la
per liderar una reflexió sobre el seu paper en un món postcoronavirus, aprofundint en
el seu model democràtic i promovent un multilateralisme més coherent i eficaç que
integri les entitats regionals i locals. En aquest sentit, és possible identificar almenys
quatre àrees prioritàries per a l'acció després de la crisi de la covid-19: salut,
sostenibilitat i mobilitat, cadenes globals de valor i governança tecnològica.
Amb motiu de la inauguració de la Conferència sobre el Futur d'Europa, el passat dia 9
de maig del 2021 va tenir lloc a Estrasburg un diàleg local que va donar veu a
representants polítics locals i regionals de tot Europa i de la ciutadania europea. En
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aquest debat organitzat pel Comitè Europeu de les Regions, les i els participants van
subscriure el compromís pel qual demanen a les i els dirigents locals i regionals que
fomentin i organitzin diàlegs en les seves ciutats i pobles a manera de contribució a la
Conferència.
Com expressà Alexis de Tocqueville: "Les assemblees locals [...] constitueixen la
fortalesa de les nacions lliures". Això demostra, una vegada més, la necessitat de
situar els ens regionals i locals en el centre de la Conferència sobre el Futur d'Europa.
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Aquest moment inicial ens presenta ara una oportunitat única, d'incidir per assegurar
que la Unió Europea estigui preparada per afrontar els grans reptes que planteja el
nostre segle XXI des d'una mirada marcadament social i basada en el diàleg real i
inclusiu amb els Estats, regions i municipis i amb el conjunt de la societat civil
europea.
Assumint per tant que la Conferència sobre el Futur d'Europa només tindrà èxit si va
més enllà de Brussel·les, implicant a totes les entitats locals, des del Grup Municipal
Socialista instem els altres grups municipals de l'Ajuntament de Reus a l'aprovació pel
Ple dels següents acords:
1. Participar com Ajuntament de la Conferència sobre el Futur d'Europa per tal de
tractar els desafiaments socials més urgents -des de la sostenibilitat als reptes
de la despoblació, des de la intel·ligència artificial a la transició climàtica, des
de la cultura europea al futur de la globalització des d'una perspectiva localrevelats per la pandèmia des d'un enfocament transparent i inclusiu, per tal
d'aconseguir un efecte multiplicador dels esforços per a la reconstrucció.
2. Fomentar i facilitar els recursos necessaris des de l’Ajuntament de Reus per a la
participació de la ciutadania del municipi, organitzant diàlegs locals de la mà de
la societat civil que contribueixin al coneixement de la Conferència i a
l'acompliment de les seves finalitats.
3. Instant al Govern de la Generalitat que faciliti recursos organitzatius i materials
als ajuntaments i a les entitats civils europees com el Moviment Català Per
Europa per tal de poder organitzar aquestes sessions de ciutadania arreu del
territori amb rigor, amb un calendari i un format homogeni.
4. Instar a les institucions de la Unió Europea que ajudin als ens locals europeus a
impulsar la participació de la ciutadania, d'acord amb la representativitat
territorial, en el si de la Conferència per tal de fer valer el seu lideratge, visió i
necessitats particulars i compartides amb la ciutadania i institucions del conjunt
dels Estats membres i regions i municipis europeus.
5. Instar a les institucions de la Unió Europea que les conclusions que des del Món
local s’assoleixin en relació als debats de la Conferència sobre el futur d’Europa
organitzats en els municipis es tinguin ben presents, i siguin recollides i
publicades per tal que en quedi constància material, i que les propostes finals
que més destaquin siguin debatudes i, si s’escau, aprovades per part de totes
les institucions de la Unió.
6. Traslladar aquests acords a les delegacions de la Comissió Europea i del
Parlament Europeu, a les Meses del Congrés i Senat, al Parlament de Catalunya,
a les entitats municipals, i a les entitats i associacions del municipi."
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L’alcalde dona la paraula al Sr. Martín que fa una INTERVENCIÓ per exposar el tema i
ES PRODUEIX DEBAT.
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova amb 24 vots a favor: ((JxR): Sres./Srs. Pellicer,
Vilella,
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 vots en contra: (CUP): Sres. Llorens, Fernàndez,
Pàmies.
12. Proposta de declaració del GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA
D’UNITAT POPULAR (CUP) referent a la internalització del servei d'atenció i
gestió de trucades d'emergència 112.
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"Quan una empresa privada es fa càrrec d'un servei públic i essencial, aquesta el
gestionarà amb l'objectiu prioritari d'obtenir rèdit econòmic, per davant de la qualitat,
l'eficiència i la immediatesa. Per tant, l’empresa intentarà complir amb les exigències
marcades per l'ens públic contractant, però sempre buscant la manera d'extreure'n la
màxima rendibilitat a base de reduir costos. Lògicament, aquest modus operandi va
en detriment tant del bon funcionament del servei com de les condicions laborals de
les treballadores i treballadors. Tot plegat és el que ha motivat que les treballadores i
treballadors del 112 de Catalunya s’hagin vist obligades a començar una vaga
indefinida davant la situació en la que es troba el sistema d'atenció i gestió de
trucades d'emergència i les seves condicions laborals.
Donat que la principal funció i la principal despesa de l'empresa adjudicatària és la
gestió del personal que atén i gestiona les trucades del 112, les diferents empreses
que han gestionat el servei porten anys fent mans i mànigues per tenir el mínim de
treballadors necessaris per tal de donar cobertura a les necessitats del servei.
La realitat és que més del 90% de la plantilla està treballant a jornada reduïda,
d'aquesta manera la companyia té flexibilitat per a sol·licitar canvis de jornada i cobrir
els imprevistos que, d'altra manera, deixarien al descobert el servei. Això provoca que
hi hagi molta temporalitat, que constantment s'estigui formant personal nou que, un
cop ja ha adquirit els coneixements i les dinàmiques de treball, acaba marxant,
repercutint en la qualitat del servei.
Una altra qüestió a tenir en compte és que el fet que el nombre de treballadors sigui el
mínim indispensable provoca una sobrecàrrega de feina pels gestors que, a la vegada,
acaba repercutint en la qualitat de l'atenció prestada, ja que els resulta molt difícil
treballar amb tant d'estrès i pressió. A més a més, és freqüent que, o bé en moments
puntuals del dia, o de forma generalitzada hi hagi trucades en espera per ser ateses i
que alguna d'aquestes no sigui atesa mai.
Per últim, les treballadores veuen limitat un dret fonamental de protesta i reivindicació
com és la vaga, doncs com a servei essencial se’ls imposen uns serveis mínims molt
elevats (del 85%, en aquest cas). Tanmateix, se’ls aplica un conveni precari de
telemarketing, que no s'adequa gens al tipus de feina que realitzen ni a la importància
de la mateixa, precisament perquè es tracta d’un servei essencial que té, segons la
mateixa Generalitat, la missió de “contribuir a donar una resposta ràpida, senzilla,
eficaç i coordinada a les peticions urgents d'assistència que faci qualsevol ciutadà o
ciutadana en el territori de Catalunya en matèria d'atenció sanitària, d'emergències
ambientals, d'extinció d'incendis i salvament i de seguretat ciutadana i, a més, fer una
aportació decidida a la societat.”
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Per tots aquests motius, el ple de l’Ajuntament de Reus adopta els següents ACORDS:
Primer: Que l’Ajuntament de Reus reconegui la tasca dels treballadors i treballadores
del Servei d’atenció de trucades d’urgència i mostri el seu suport a la vaga indefinida
del 112 iniciada el passat 21 d’agost als Centres de Reus i Zona Franca.
Segon: Que l’Ajuntament de Reus insti el Departament d’Interior de la Generalitat a
reunir-se amb el comitè de vaga del 112 per afrontar el conflicte existent.
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Tercer: Que l’Ajuntament de Reus insti el Govern de la Generalitat a iniciar un procés
d’internalització del Servei d’Atenció de Trucades d’Urgència que permeti implementar
unes condicions laborals dignes per tal que el personal pugui prestar el servei amb la
major qualitat possible."
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 12 vots a favor: ((PSC-CP): Sres./Srs.
Martín, Martínez, Marcos, Pozuelo, Fort, Agudo; (CUP): Sres. Llorens, Fernàndez, Pàmies;
(CS): Sra. García, Sr. López i (regidor no adscrit: Sr. Meléndez)) i 15 vots en contra:
((JxR): Sres./Srs. Pellicer, Vilella, Caelles, Cuerba, Caballero, Monseny, Pallarès; (ERC):
Sres./Srs. Llauradó, Recasens, Flores, Prats, Berasastegui, Subirats i (A): Sr. Rubio, Sra.
Vázquez).
A les 13:30 h la presidència estableix un recés en la sessió que es reinicia a les 13:40 h
amb el tractament del següent punt de l’ordre del dia:
MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
13. Moció del GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS DE REUS (CS) referent al bon
govern, la transparència i l’accés a la informació respecte les Mocions de
l’oposició aprovades pel Ple.
"Las normas de buen gobierno, la transparencia y el acceso a la información pública
deben ser ejes principales de toda acción política. Es en el pleno del Ayuntamiento
donde se refleja el sentir de la sociedad y de los vecinos de nuestro municipio. Los
concejales representamos a los ciudadanos en las propuestas y mociones que se
presentan al pleno. Las mociones son fruto directo de las necesidades, inquietudes e
ideas de los propios ciudadanos que las transmiten a sus representantes políticos
elegidos a través de las urnas.
La ejecución de las mociones es obligatoria para el Equipo de Gobierno si se trata de
materias que sean de competencia directa del Pleno.
Las mociones presentadas por la oposición y aprobadas en el Pleno no siempre son
asumidas por el equipo de gobierno, lo que puede entenderse como una forma de no
respetar las necesidades de la sociedad, al no ser ejecutadas. De no ser ejecutadas las
mociones aprobadas que presentan los grupos de la oposición, el Pleno se convierte
en una mera cámara de registro de documentos que los grupos políticos presentan. Si
el Pleno es utilizado para presentar mociones y una vez aprobadas luego no se
ejecutan se están creando falsas expectativas y una incertidumbre innecesaria en la
población. Una vez aprobadas en el Pleno las mociones, éstas deberían marcar y
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representar la senda de por dónde se debe dirigir la acción municipal, respetando así
el pluralismo político.
En el Pleno del 15 de julio de 2016 se aprobó por unanimidad una moción conjunta de
Cs-PSC-PP en la que se acordó entre otras cosas que en el portal de transparencia del
Ayuntamiento de Reus debía publicarse el estado de ejecución de cada una de las
mociones aprobadas de forma trimestral, lo cual no se ha llevado a cabo,
incumpliendo el deber transparencia e información.
Los vecinos necesitan que la transparencia en la información sea real, así como poder
consultar en cualquier momento el estado de ejecución en el que se encuentra una
moción aprobada por el Pleno de la Corporación.
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Josep Maria Sabate Vidal
18/10/2021

Por tanto y para agilizar la Administración Pública y hacerla más eficaz y transparente,
el Grupo Municipal Ciudadanos propone adoptar los siguientes
ACUERDOS:
Primero.- Instar al Ayuntamiento de Reus para que informe con carácter anual en el
Pleno del estado de ejecución de las mociones aprobadas presentadas por la
oposición, dando cuenta de las razones por las que no se han ejecutado y el plazo en
el que se prevé su cumplimiento.
Segundo.- Instar al Ayuntamiento de Reus a publicar trimestralmente en la web
municipal el estado de ejecución de las mociones presentadas en el Pleno de la actual
Corporación Municipal desde la constitución de esta legislatura, debiendo indicarse el
estado detallado de ejecución de cada uno de los puntos aprobados, indicando si es
posible el plazo de ejecución previsto.»
L’alcalde dona la paraula a la Sra. García que fa una INTERVENCIÓ per exposar el tema
i seguidament ES PRODUEIX DEBAT.
Sotmesa la proposta a votació, es rebutja amb 12 vots a favor: ((PSC-CP): Sres./Srs.
Martín, Martínez, Marcos, Pozuelo, Fort, Agudo; (CUP): Sres. Llorens, Fernàndez, Pàmies;
(CS): Sra. García, Sr. López i (regidor no adscrit: Sr. Meléndez)) i 15 vots en contra:
((JxR): Sres./Srs. Pellicer, Vilella, Caelles, Cuerba, Caballero, Monseny, Pallarès; (ERC):
Sres./Srs. Llauradó, Recasens, Flores, Prats, Berasastegui, Subirats i (A): Sr. Rubio, Sra.
Vázquez).
14. Moció del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA
– CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP) pel compromís amb la igualtat i els
drets de les persones LGTBI.
L'alcalde anuncia que en relació a aquest punt de l'ordre del dia hi ha una
esmena presentada pels grups municipals de JxR, ERC I ARA REUS, la qual
ha estat acceptada i per tant, es sotmet la proposta a la consideració del Ple
amb ella inclosa.
"Aquesta moció treballa els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) marcats
per l’ONU: Núm. 11: Ciutats i comunitats sostenibles. Aconseguir que les ciutats i els
assentaments humans siguin inclusius, segurs, resilients i sostenibles
Les agressions LGTBIfòbiques no deixen d'augmentar al nostre país. Segons les dades
facilitades pel Ministeri de l'Interior, els delictes d'odi denunciats han augmentat de
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1.172 l'any 2013 a 1.706 en 2019 i, concretament, els que concerneixen a l'orientació
sexual han augmentat un 8'6%. Les dades dels Observatoris Contra l'Homofòbia a
Madrid o Catalunya reflecteixen també un augment del nombre d'incidents en aquest
sentit i tot indica que es tracta d'una constant en tota la nostra geografia, sense
excepció.
Dia rere dia coneixem nous casos de LGTBIfòbia a Espanya, un país pioner en el
reconeixement i en la protecció dels drets civils i referent en la resta del món quant a
la defensa de les persones lesbianes, gais, persones trans i bisexuals. Aquestes
actituds violentes, que causen un gran sofriment a les víctimes i que, en molts casos,
ni s'arriben a denunciar, estan encoratjades i precedides pels discursos d'odi,
especialment quan aquests s'institucionalitzen o normalitzen en l'àmbit públic.
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Les persones LGTBI en aquest país i en el món han hagut de suportar històricament
vexacions, agressions, presó i, encara en alguns països, la pena de mort. Espanya és
un país obert i divers, que acull de manera generosa a persones que són perseguides
o amenaçades de mort per la seva orientació sexual o identitat de gènere. Per això, en
un país democràtic, els discursos d'odi, i especialment les agressions cap al col·lectiu
LGTBI no poden tenir cabuda.
Davant aquesta situació, és imprescindible que des de tots els àmbits i des de totes
les institucions es visibilitzi el suport públic i institucional al col·lectiu LGTBI i als seus
drets com a ciutadans i ciutadanes, i es denunciïn aquestes agressions, així com
també la posada en marxa de totes les eines normatives necessàries per a combatreles.
Per tot l’exposat, des del Grup Municipal Socialista de Reus proposem per a la seva
aprovació pel Ple els següents acords:
1. Ratificar el compromís ferm de l’Ajuntament de Reus amb la igualtat, els drets
de les persones LGTBI i l'erradicació de qualsevol mena de violència cap a
aquest col·lectiu.
2. Reconèixer la LGTBIfobia i els discursos que l'encoratgen com un afront a la
qualitat democràtica perquè apel·la directament als estàndards de llibertat del
nostre país.
3. Potenciar les campanyes de sensibilització, informació i formació, sobre la
realitat de les persones pertanyents al col·lectiu LGTBI, amb coordinació amb
les entitats locals. Amb especial èmfasis, enfocar i adreçar aquestes campanyes
a la joventut i a les entitats ciutadanes que constin al Registre Municipal.
4. Continuar promocionant en el pla formatiu de la Guàrdia Urbana les accions que
vagin encaminada al fet que les i els agents tinguin la formació suficient sobre
la realitat de les persones LGTBI perquè puguin oferir un tracte adequat a les
víctimes."
L'alcalde dona la paraula al Sr. Fort que fa una INTERVENCIÓ per exposar el tema.
Seguidament dona la paraula a la Sra. Flores 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.
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Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per unanimitat.
15. Moció del GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR
(CUP) referent a passar el cobrament dels tributs d’aigua en forma de taxa.
“Els interessos privats han treballat durant dècades influint en els grups polítics, fins i
tot també en la mateixa justícia, per tal que les lleis i la interpretació d’aquestes els hi
fos beneficiosa. Els interessos empresarials que actuen en les concessions dels
serveis públics, de vegades en legítima defensa dels seus interessos, sovint topen en
contra de l’interès comú i majoritari.
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El debat sobre si el cobrament dels tributs de l’aigua ha de ser en forma de tarifa o de
taxa és fonamental i és una qüestió que no es limita únicament a la gestió de l’aigua,
sinó que es pot fer extensiu a altres serveis públics. En aquest cas, però, ens trobem
amb una empresa municipal que defineix una tarifa al consell d’administració de Reus
Serveis Municipal, quan la naturalesa del servei confirma que hauria de tractar-se
d’una taxa estipulada al ple municipal de l’Ajuntament de Reus, conjuntament amb la
resta de tributs municipals.
Cal tenir present que el pagament en format de tarifa són ingressos regulats pel dret
privat i, per tant, no figuren en els pressupostos de l'ens públic titular del servei,
permetent que els beneficis es puguin utilitzar per a altres serveis o, fins i tot,
empreses municipals (cash pooling). Això fa que els preus siguin fixats com a tarifes,
la qual cosa permet obtenir beneficis d'un servei bàsic explotat sense competència i
en règim de monopoli, essencial per a la vida, que en cap cas hauria de ser objecte de
lucre o utilitzat per obtenir una posició global neta i estable.
Per tant, les tarifes actuals són pagaments que no estan subjectes al principi de
reserva de llei establert per a les prestacions patrimonials de caràcter públic. Moltes
vegades, l’objectiu és fugir del límit màxim que les taxes fixen pel preu d'un servei,
constituït pel cost d’aquest. Les taxes (regulades en ordenança municipal) també
limiten el procediment de tall del subministrament protegint-lo millor que la tarifa,
mitjançant el règim de notificació i de recurs previst pels tributs, per tant, és una
fórmula molt més garantista que l’actual.
Per tots aquests motius, la Candidatura d’Unitat Popular de Reus proposa els següents
acords al ple municipal de l’Ajuntament de Reus:
PRIMER.- Que es generi un procés de transició perquè l’any 2022 s'estableixi el
cobrament dels tributs de l’aigua en forma de taxa municipal. “
L’alcalde dona la paraula al Sr. Fernández que fa una INTERVENCIÓ per exposar el
tema i, seguidament, ES PRODUEIX DEBAT.
Sotmesa la proposta a votació, es rebutja amb 4 vots a favor: ((CUP): Sres. Llorens,
Fernàndez, Pàmies i (regidor no adscrit: Sr. Meléndez), 17 vots en contra: ((JxR):
Sres./Srs. Pellicer, Vilella, Caelles, Cuerba, Caballero, Monseny, Pallarès; (ERC): Sres./Srs.
Llauradó, Recasens, Flores, Prats, Berasastegui, Subirats; (A): Sr. Rubio, Sra. Vázquez i
(CS): Sra. García i Sr. López) i 6 abstencions: (PSC-CP): Sres./Srs. Martín, Martínez,
Marcos, Pozuelo, Fort, Agudo.
16. Precs i preguntes.
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Pregunta que formula la Sra. Llorens del GRUP MUNICIPAL DE LA
CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP) referent a la reserva i ús d’entrades
gratuïtes dels regidors i regidores de l’Ajuntament de Reus.
“Prenem com a referència la iniciativa de la companya regidora de la Cup de
Tarragona que ha entrat a govern com a Consellera de Cultura i Festes a l’ajuntament
de la mateixa ciutat. A partir d’ara, els consellers i conselleres hauran de comprar la
seva entrada, igual que la resta de ciutadania.
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En aquest sentit, la Cup de Reus sempre hem defensat que els regidors i regidores de
l’Ajuntament de Reus també haurien de pagar les seves entrades. Així mateix, més
d’una vegada hem assenyalat que el fet que un regidor o regidora pugui gaudir d’una
entrada gratuïta, i algunes vegades amb acompanyant, és un privilegi sense
fonament.
A més, moltes vegades, aquestes entrades assignades de manera gratuïta als regidors
i regidores queden vacants sense que altres persones les puguin ocupar,; una situació
que pot connotar poc respecte per l’activitat que es duu a terme, tant per l’entitat o
organisme que la programa com per les persones, siguin professionals o amateurs,
que la realitzen.
Per tot això, la Candidatura d’Unitat Popular realitza les següents preguntes:


Quants regidors i regidores van gaudir d’entrades gratuïtes als espectacles de
pagament de la Festa Major de Sant Pere? De quantes entrades disposava cada
regidor o regidora? Podien gaudir-ne de dues per persona? Quants regidors i
regidores en van fer ús?



Quants regidors i regidores han gaudit d’entrades gratuïtes pels espectacles
oferts pel Teatre Fortuny i Teatre Bartrina des del mes de gener del 2021 sabent
que part de la programació no s’ha pogut realitzar com a conseqüència de la
pandemia?



Té la intenció el Regidor de Cultura d’aplicar la mesura que s’ha implantat a
Tarragona de fer pagar l’entrada als regidors i regidores durant les Festes de
Misericòrdia?”

Per part del Sr. Recasens ES DONA RESPOSTA al prec.
Pregunta que formula la Sra. Llorens del GRUP MUNICIPAL DE LA
CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP) eferent a l’acompanyament dels
infants per part de les famílies durant el període d’adaptació del curs 20212022 a les escoles bressol de Reus.
"Aquests darrers dies ens fem ressò del context, encara pandèmic, en què els centres
escolars incloses les escoles bressol de la ciutat han d’afrontar per aquest nou curs. En
tot moment, des del departament i des de la regidoria d’educació sempre s’ha apostat
per la màxima presencialitat de l’alumnat, i en aquells casos en què l’alumnat és
infant, també de les famílies.
Ara bé, sobta que a la ciutat de Reus, d’acord amb queixes d’algunes famílies, la
presencialitat de les famílies per tal de fer acompanyament a la canalla en les escoles
bressol ha quedat molt i molt reduïda segons el Pla d’Obertura que planteja
l’Ajuntament de Reus, per al curs 2021-2022.
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Segons se’ns ha fet arribar, aquest Pla d’Obertura, vulnera els drets, els ritmes i les
necessitats dels infants i, a més, incompleix el que planteja el punt 5.8.2 del “Pla
d’actuació per al curs 2021-2022 per a centres educatius en el marc de la pandèmia”
(https://govern.cat/govern/docs/2021/05/20/15/13/1a5993db-0432-42b3-a60075f8a12fea88.pdf).
Sabem que altres ajuntaments han plantejat un Pla d’Obertura d’Escoles Bressol que
inclou, de manera molt més àmplia, l’acompanyament de l’infant per part de les
famílies durant el període d’adaptació com són els de Castellvell i Tarragona, o també,
amb un Pla d’Obertura molt diferent i ampli, el de Girona.
Per tot això exposat, realitzem les següents preguntes:
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Tenint en compte la situació generada per la COVID i ja tenint un curs d’experiència en
context COVID, que dificulta i endureix processos que per la seva naturalesa haurien
de ser adaptables i flexibles:
- S’han consultat altres plans d’obertura per tal de plantejar alternatives que
tinguin en compte el benestar emocional dels infants i el de les seves famílies?
Si és que no, per què no s’ha fet?
- S’ha fet una consulta entre les famílies usuàries de les escoles bressol públiques
de la ciutat per tal de consensuar-ne un pla d’obertura diferent al de l’any
passat donades les queixes reiterades com a resultat del pla d’obertura del curs
anterior? Si és que no, per què no s’ha dut a terme?
Donades les queixes ja esmentades, una pregunta més concreta:
 Per què no permeten que en el període d’adaptació les famílies acompanyin la
canalla?"
Per part del Sr. Recasens ES DONA RESPOSTA al prec.
Pregunta que formula la Sra. García del GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS DE
REUS (CS) referent a la prohibició d’estacionament al passeig Misericòrdia
des de dijous 16 al dimecres 29 de setembre.
"Que en el Passeig de Misericòrdia el martes de esta semana colocaron desde el
Servicio de Movilidad y Circulación de la Guardia Urbana unas señales indicando la
prohibición de estacionamiento desde las 8:00h del jueves 16 de septiembre hasta las
20h del miércoles 29 de septiembre de 2021 por las “Fiestas de Misericordia 2021”, es
decir, se prohíbe estacionar durante dos semanas cuando esas fiestas para el resto de
reusenses serán desde el 21 al 25 de septiembre. Sin embargo, para los de ese paseo
se anticipan y prolongan en nueve días más.
Por todo ello, el Grupo Municipal de Ciudadanos de Reus formula las siguientes
PREGUNTAS
Primero.- ¿Por qué el Ayuntamiento de Reus prohíbe el estacionamiento nueve días
más de lo que duran las Fiestas de Misericordia?
Segundo.- ¿Qué tiene previsto celebrar del jueves 16 al lunes 20 de septiembre de
2021 que impidan estacionar?
Tercero.- ¿Qué tiene previsto celebrar del domingo 26 al miércoles 29 de septiembre
de 2021 que impidan estacionar? "
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Prec que formula la Sra. García del GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS DE REUS
(CS) referent a espais alternatius d’estacionament davant la prohibició
d’estacionament al passeig Misericòrdia des de dijous 16 al dimecres 29 de
setembre.
"Que en el Passeig de Misericòrdia el martes de esta semana colocaron desde el
Servicio de Movilidad y Circulación de la Guardia Urbana unas señales indicando la
prohibición de estacionamiento desde las 8h del jueves 16 de septiembre hasta las
20h del miércoles 29 de septiembre de 2021 por las “Fiestas de Misericordia 2021”, es
decir, se prohíbe estacionar durante dos semanas. Las Fiestas de Misericordia para el
resto de reusenses serán desde el 21 al 25 de septiembre y sin embargo para los del
paseo Misericordia se anticipan cinco días y se prolongan cuatro días más.
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Esta situación ha provocado preocupación entre los vecinos de la zona ya que es
complicado estacionar en la misma.
Por todo ello, el Grupo Municipal de Ciudadanos de Reus formula el siguiente
RUEGO
ÚNICO.- Que cuando se prohíba estacionar a los vecinos de una calle se habiliten
espacios alternativos cercanos donde puedan aparcar.»
Per part de la Sra. Vázquez ES DONA RESPOSTA al prec i a la pregunta.
Prec que formula el regidor no adscrit, Sr. Meléndez, referent al
desenvolupament d’un pla específic de seguretat nocturn a diferents zones de
la ciutat a la Junta Local de Seguretat.
«Primer de tot, mostrar la meva repulsa al que sembla ha estat una agressió de
caràcter homòfob a dos menors de edat al parc situat a la Plaça d’Europa de la nostra
ciutat, a banda d’un robatori amb intimidació i violència, al voltant de les 23 hores del
dissabte 11 de setembre.
L'art. 54 de la L.O.F.C.S. estableix que en els municipis que tinguin Cos de Policia propi,
es pot constituir una Junta Local de Seguretat, presidida pel seu alcalde, que serà
l'òrgan competent per establir les formes i procediments de col·laboració entre els
membres de les Forces i Cossos de seguretat en el seu àmbit territorial, i que han de
celebrar reunions informatives com a mínim un cop a l'any.
Les Funcions assignades a les juntes locals de seguretat són:
•

Analitzar la situació de la seguretat pública, formulant les propostes oportunes
per aconseguir una eficaç coordinació i col·laboració de les diferents Forces i
Cossos de Seguretat.

•

Elaborar plans de prevenció de la delinqüència.

•

Arbitrar fórmules per aconseguir l'intercanvi d'informació entre les Forces i
Cossos de Seguretat concurrents.

•

Estudiar i valorar informes i propostes sobre la seguretat pública en el Municipi.
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•

Impulsar la cooperació dels efectius que incideixen en la seguretat ciutadana en
l'àmbit municipal.

•

Adoptar decisions vinculants i fer-ne el seguiment.

•

Exigir que es compleixin els acords adoptats i que s'exerceixin les funcions
policials emanades de la Llei i derivats de la mateixa Junta.

Podem indicar en termes relatius de seguretat que Reus és una ciutat tranquil·la.
No obstant això, a causa d'esdeveniments rellevants coneguts, com a les contínues
demandes veïnals de les diferents zones de la ciutat, s'observa un increment
exponencial d'incivisme i inseguretat, sobretot pel que fa a l'horari nocturn.
Signat electrònicament
Josep Maria Sabate Vidal
18/10/2021

Aquestes demandes reiterades en el temps no són més que un fidel reflex de la
sensació ciutadana d'inseguretat, i que en els darrers mesos sembla no ser únicament
problema de barris perifèrics, sinó també a zones cèntriques urbanes.
Que per part d'alguns grups de l'oposició i associacions veïnals, s'ha reclamat
l'increment de la plantilla actual de la Guàrdia Urbana, i aquest govern ha respost
sobre l'impossibilitat en termes econòmics i legals, més enllà de la substitució dels
efectius
que
és
jubilen
cada
any.
Però no podem oblidar que Reus és una gran ciutat. I concretament en el que a
efectius policials es refereix, tenim la sort de comptar amb quatre cossos policials. Cos
de la Guàrdia Urbana en l'àmbit municipal, Cos dels Mossos d'Esquadra en l'àmbit
autonòmic, i Guàrdia Civil i Policia Nacional amb dependència estatal, cadascú
emmarcat amb les seves competències, però habilita a la ciutat amb un important
nombre d'efectius policials, que ben coordinats ajudaran a reconduir aquesta situació
d'inseguretat i incivisme i evitarà el descontrol futur.
Insto a l'alcalde de la ciutat de Reus i a la regidora en qui ha delegat la responsabilitat
de Seguretat Ciutadana, perquè convoqui de manera ordinària o extraordinària la
Junta de Seguretat Local, per l'estudi i urgent desenvolupament d'un Pla Específic de
Seguretat nocturn pel Barri Sant Josep Obrer - Mas Pellicer, plaça de la Ferradura i
carrer Sardana, zona avinguda Carrilet i estació d'autobusos, plaça de La Cultura de la
Pau, així com d'altres punts conflictius de la ciutat que estableixin els experts en
seguretat pertinents, amb presència i suport, a banda del Cos de la Guàrdia Urbana de
Reus, dels cossos de Seguretat Autonòmics i Estatals anteriorment esmentats, perquè
l’incivisme i delinqüència que pateixen aquestes zones siguin controlades de manera
efectiva,
amb
els
mitjans
policials
establerts
a
la
llei.
Que es doni informació del resultat d'aquestes reunions a la ciutadania, així com als
grups municipals i regidor no adscrit que conformen aquest Plenari.»
Per part de la Sra. Vázquez 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 per
tal de concedir un suport addicional a l’Associació de Concerts de Reus amb
motiu del seu centenari.
"En el Ple de l’Ajuntament del passat mes de juny, es va dur a terme la concessió de la
Medalla de la Ciutat a l’Associació de Concerts de Reus, fundada l’any 1921 i que
celebra el seu centenari. Una entitat de llarga trajectòria que temporada rere
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temporada ha treballat incansablement per programar concerts, òperes, audicions
diverses i altres actes de cultura musical d’alt nivell a la ciutadania de Reus i a la de
les comarques d’una bona part del país.
A conseqüència de la pandèmia de la COVID-19, vivim un temps molt complicat pel
que fa a la cultura al nostre país. Reducció d’aforaments, limitacions horàries, més
costos per la protecció i la seguretat dels esdeveniments... En alguns casos canvis en
les programacions i tot això amb un sobre cost molt destacat per l’organització. Lluny
de defallir en aquest context, la programació ha mantingut l’alt nivell que una
commemoració com és el centenari justifica i mereix.

Signat electrònicament
Josep Maria Sabate Vidal
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Com hem exposat en diverses ocasions des del nostre grup municipal, cal un suport
addicional a la cultura de la nostra ciutat en aquests moments tan complexos que
estan vivint les entitats i associacions culturals. L’excepcionalitat del moment en el
qual l’Associació de Concerts de Reus està celebrant el seu centenari, justifica la
demana d’un suport addicional per part de l’Ajuntament. L’entitat té raons suficients
per tal que sigui atès en aquest complicat i excel·lent centenari.
Per tot l’exposat, el grup municipal socialista formula el següent PREC:
•

Que el govern treballi per concedir una subvenció nominativa extraordinària a
l’Associació de Concerts de Reus amb ocasió del seu centenari.»

Per part del Sr. Recasens ES DONA RESPOSTA al prec.
Prec que formula el Sr. Marcos del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS
SOCIALISTES DE CATALUNYA – CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP) per tal
que Reus es presenti a la convocatòria dels fons Next Generation per
descarbonitzar la ciutat.
"El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, dins del Pla de Recuperació,
Transformació i Resiliència del govern d’Espanya, va publicar el darrer mes la primera
convocatòria d’ajuts dels fons Next Generation. Els principals objectius són
descarbonitzar les ciutats, treballar per una transformació digital i sostenible del
transport urbà, i implementar zones de baixes emissions, tal com el grup municipal del
PSC ha proposat en diverses ocasions.
Aquestes subvencions, que repartiran 1.000 milions d’euros dels fons Next Generation,
s’estableixen en règim de concurrència competitiva per tal de finançar els millors
projectes i cal que la ciutat lideri aquestes ajudes presentant projectes madurs i amb
la qualitat, impacte i rellevància necessària.
És una oportunitat única per a Reus i des de l’Ajuntament s’ha de treballar per
presentar projectes que contribueixen a l’accessibilitat, a la igualtat de gènere, a la
generació d’activitat econòmica i ocupació i la seva acceptació social. Estem davant
d’una oportunitat històrica pel que fa a l’aposta per transformar la mobilitat i millorar
la qualitat de l’aire de la nostra ciutat.
Per tot plegat, el grup municipal socialista formula el següent PREC:
•

Que el govern treballi per tal de descarbonitzar la ciutat i presentar projectes
competitius a aquesta convocatòria dels Next Generation.»

Per part de la Sra. Berasategui ES DONA RESPOSTA al prec.
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Pregunta que formula el Sr. Marcos del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS
SOCIALISTES DE CATALUNYA – CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP) en
relació a la posada en marxa de la regulació de les actuacions artístiques als
carrers de la ciutat.
"Al Ple municipal del mes d’octubre de 2020, aquest grup municipal presentava un
prec perquè des de l’Ajuntament de Reus es treballés per a la regulació de les
actuacions artístiques als carrers de la nostra ciutat. Gairebé un any més tard de la
presentació d’aquest prec, podem afirmar que des del nostre grup municipal hem
deixat un temps prudencial per tal que la ciutat de Reus disposi d’aquest reglament
donada l’actual necessitat existent d’artistes que volen utilitzar la via pública per dur a
terme les seves actuacions.
Signat electrònicament
Josep Maria Sabate Vidal
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El regidor responsable, el sr. Recasens, ens afirmava en la resposta al nostre prec que
des de la regidoria de Cultura estaven treballant en un model de regulació semblant al
de Girona i Tarragona. A més, apuntava que s’estava treballant conjuntament amb el
sector cultural de Reus arran que una vintena de músics haguessin dut a terme
aquesta mateixa proposta sobre la regulació de les actuacions artístiques, a la
regidoria de Cultura.
Un any més tard, seguim sense disposar d’un reglament que permeti que els i les
músics i altres artistes actuïn al carrer de la nostra ciutat de manera ordenada,
determinant els punts on es poden situar, l’estona que hi poden romandre i com
gestionar la selecció i els permisos.
Per tot plegat, el grup municipal socialista formula la següent PREGUNTA:
•
•
•

Quines gestions s’han realitzat des de la regidoria de Cultura per regular les
actuacions artístiques als carrers de la nostra ciutat?
Quantes reunions s’han realitzat amb el sector cultural per treballar aquesta
proposta?
En quin estat es troba la redacció d’aquest reglament i quan té previst
l’Ajuntament disposar d’ell?

Per part del Sr. Recasens ES DONA RESPOSTA a la pregunta.
L’alcalde fa una INTERVENCIÓ per fer agraïments a totes les persones que han fet possible
el desenvolupament d’aquesta sessió híbrida del ple.
I, sense més assumptes a tractar s'aixeca la sessió de la qual, com a secretari en
funcions, estenc aquesta acta, amb el vistiplau del Molt Il·lustre Sr. Alcalde.
El secretari en
funcions
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