ACTA DEL PLE MUNICIPAL
Núm: 12/2021
Caràcter: Ordinària
Data: 22/10/2021
Horari: 09:25 h - 17:53 h
Lloc: Palau Municipal
Hi assisteixen:
Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
22/11/2021
Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
23/11/2021

Carles Pellicer Punyed, alcalde-president
Marina Berasategui Canals
Maria Luz Caballero Gabás
Montserrat Caelles Bertran
Josep Cuerba Domènech
Edgar Fernández Blázquez
Montserrat Flores Juanpere
Hector Fort Robert
Ángeles Débora García Cámara
Ricardo López Vázquez
Noemí Llauradó Sans
Marta Llorens Pérez
Daniel Marcos Cruz
Andreu Martín Martínez
Ana Isabel Martínez Serrano
Raúl Meléndez Marfil
Hipòlit Monseny Gavaldà
Maria Teresa Pallarès Piqué
Mònica Pàmies Flores
Maria del Carmen Pozuelo Blanco
Carles Prats Alonso
Daniel Recasens Salvador
Daniel Rubio Angosto
Òscar Subirats Torrebadell
Tania Agudo Cabana
Dolors del Mar Vázquez Pérez
Montserrat Vilella Cuadrada
Assisteixen també:
Jaume Renyer Alimbau, secretari general
Baldomero Rovira López, interventor general
Josep Maria Sabaté Vidal, vicesecretari

ORDRE DEL DIA
1. Aprovació de l’acta del Ple de la sessió del 17 de setembre de 2021.
2. Informació de l’Alcaldia.
MOCIONS DE L'ALCALDIA
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3. Alcaldia. Nomenament de membres i representants en distints òrgans i
organismes municipals.
SERVEIS D'HISENDA I DE SERVEIS GENERALS
4. Assessoria Jurídica. Modificació de la carta de serveis de Serveis Funeraris.
5. Hisenda. Aprovació inicial de la modificació de l’ordenança fiscal general número 1
de gestió, recaptació i inspecció dels tributs i altres ingressos de dret públic local, que
ha d’entrar en vigor l’1 de gener de 2022.
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6. Hisenda. Aprovació inicial de la modificació de l’ordenança fiscal número 3
reguladora de l’impost sobre béns immobles de naturalesa urbana, que ha d’entrar en
vigor l’1 de gener de 2022.
7. Hisenda. Aprovació inicial de la modificació de l’ordenança fiscal número 4, Impost
sobre vehicles de tracció mecànica, que ha d’entrar en vigor l’1 de gener de 2022.
8. Hisenda.Aprovació inicial de la modificació de l’ordenança fiscal número 5,
reguladora de l’Impost sobre construccions instal·lacions i obres, que ha d’entrar en
vigor l’1 de gener de 2022.
9. Hisenda. Aprovació inicial de la modificació de l’ordenança fiscal número 6,
reguladora de l’Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana,
que ha d’entrar en vigor l’1 de gener de 2022.
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10. Hisenda.Aprovació inicial de la modificació de l’ordenança fiscal número 8,
reguladora de la taxa per la prestació de serveis d’intervenció administrativa de les
activitats, que ha d’entrar en vigor l’1 de gener de 2022.
11.Hisenda. Aprovació inicial de la modificació de l’ordenança fiscal número 9,
reguladora de la taxa per recollida d’escombraries, que ha d’entrar en vigor l’1 de
gener de 2022.
12. Hisenda. Aprovació inicial de la modificació de l’ordenança fiscal número 12,
reguladora de la taxa per la retirada de vehicles de la via pública i el seu dipòsit, que
ha d’entrar en vigor l’1 de gener de 2022.
13. Hisenda. Aprovació inicial de la modificació de l’ordenança número 14,
reguladora de les prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari pels serveis
de cementiri, que ha d’entrar en vigor l’1 de gener de 2022.
14. Hisenda Aprovació inicial de la modificació de l’ordenança fiscal número 15,
reguladora de la Taxa per la prestació de serveis urbanístics, que ha d’entrar en vigor
l’1 de gener de 2022.
15. Hisenda. Aprovació inicial de la modificació de l’ordenança fiscal número 17,
reguladora de la taxa per entrada de vehicles a través de les voreres i les reserves de
la via pública per aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol
classe, que ha d’entrar en vigor l’1 de gener de 2022.
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16. Hisenda. Aprovació inicial de la modificació de l’ordenança fiscal número 18,
reguladora de la Taxa per utilització o aprofitament del vol, sòl i subsòl de la via
pública que ha d’entrar en vigor l’1 de gener de 2022.
17. Hisenda. Aprovació inicial de la modificació de l’ordenança número 22 reguladora
del Preu públic pel servei de recollida de residus comercials i industrials assimilables
als municipals i pels serveis de neteja, recollida i gestió d’altres residus municipals
singulars o especials, que ha d’entrar en vigor l’1 de gener de 2022.
18. Hisenda. Aprovació inicial de la imposició i aprovació de l’ordenança fiscal
número 23, reguladora de la Taxa per la prestació de serveis i realització d’activitats
necessàries per a l’exercici de les funcions de recaptació executiva, que ha d’entrar en
vigor l’1 de gener de 2022.
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19. Hisenda. Aprovació inicial de la modificació de l’ordenança número 24 reguladora
de les prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari pels serveis de
subministrament d’aigua potable, dels serveis de clavegueram i altres serveis
vinculats, que ha d’entrar en vigor l’1 de gener de 2022.
20. Intervenció. Aprovació del Pressupost General corresponent a l'exercici 2022.
21. Recursos Humans. Resolució de les al·legacions presentades respecte a
l'aprovació inicial de la modificació del catàleg de llocs de treball del personal
funcionari i laboral de l'Ajuntament de Reus, acord plenari 23 de juliol de 2021.
BENESTAR SOCIAL I CIUTADANIA

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
23/11/2021

22.Benestar Social. Aprovació de la pròrroga del conveni de col·laboració
interadministrativa entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la
Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Reus per a la prestació del servei de
residència assistida per a gent gran dependent , «Residència Horts de Miró», a Reus,
per a l’any 2022.
SERVEIS DE TERRITORI I URBANISME
23. Medi Ambient. Aprovació inicial del Mapa estratègic de soroll de l’aglomeració
de Reus i el Pla d’acció en matèria de contaminació acústica de Reus. Fase III.
PROPOSTES DELS GRUPS MUNICIPALS
24. Proposta de declaració del GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS DE REUS (CS)
per insonoritzar la circulació de trens a Reus.
25. Proposta de declaració del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS
SOCIALISTES DE CATALUNYA – CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP) per
demanar a les entitats bancàries un servei i atenció adequades pels usuaris i usuàries.
26. Proposta de declaració del GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA
D’UNITAT POPULAR (CUP) i del PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA –
CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP) referent al conflicte laboral que viu
actualment el Centre de Villablanca a la ciutat de Reus.
MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
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27. Moció del GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS DE REUS (CS) per habilitar locals
en desús o casetes per a les associacions de veïns.
28. Moció del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA
– CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP) per millorar i potenciar els parcs, places,
jardins i zones verdes de la ciutat.
29. Moció del GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR
(CUP) referent als conflictes laborals existents en diferents empreses municipals i ens
dependents de l’Ajuntament de Reus.
30. Precs i preguntes.
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Assumptes sobrevinguts, si s'escau.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
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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 l'acta de 17 de setembre de 2021.
El Sr. Pellicer pregunta si hi ha alguna observació a l’Acta del Ple que es sotmet a
aprovació. No es formula cap observació per part dels membres de la corporació i
l’Acta del Ple de la sessió ordinària que va tenir lloc el dia 17 de setembre s’aprova per
unanimitat.
2. Informació de l'Alcaldia.
L'alcalde explica que avui té lloc la segona 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 Montserrat Flores i la regidora Carmen Pozuelo, que podran intervenir a
distància per mitjans telemàtics, per tal que puguin exercir els seus drets polítics.
Aquesta sessió plenària seguirà els criteris de la sessió anterior, amb el requeriment
de reubicar els membres de la corporació per mantenir la distància entre els regidors,
el que impedeix la presència de públic.
Les votacions es faran per mitjans electrònics per tothom, ja siguin els membres que
assisteixen de forma presencial o els que ho fan per videoconferència.
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L'alcalde explica la forma en la que els regidors i regidores intervindran: els regidors i
regidores situats en els bancs, amb el seu micròfon i els regidors i regidores situats
en la nova ubicació, des del faristol. Els regidors i regidores que segueixen
telemàticament el Ple hauran de tenir sempre el so desactivat, quan demanin
intervenir se'ls donarà la paraula i quan acabin la seva intervenció ho manifestaran
per poder restablir el so del Saló de Plens.
Recorda que es pren nota de les situacions a millorar per anar perfeccionant
l'organització de les properes sessions del Ple.
Seguidament l'Alcalde comunica que dona pas a un Minut de silenci per la sobtada
mort del Sr. Jesús Ferré López, sergent de la Guàrdia Urbana.
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L'alcalde també expressa el condol de la Corporació als familiars de les víctimes que
s’han produït a causa de la Covid-19 i també el desig de que totes les persones
afectades es recuperin ben aviat.
També expressa l'agraïment i reconeixement a tots els professionals de la Salut que
estan desenvolupant la seva feina a tot el país i a la nostra ciutat en particular i també
a les persones que estan desenvolupant serveis essencials o serveis per a la
comunitat durant aquest període de pandèmia pel covid-19 tan complicat. Així mateix,
manifesta el seu suport a les persones i famílies que estan patint les restriccions
socials i econòmiques derivades d’aquesta situació sanitària.
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Sobre la situació de la pandèmia a la ciutat, informa que ens trobem amb un risc de
rebrot de 20, darrera dada registrada, que indica que anem tornant a la normalitat.
Malgrat tot, fa una crida per a que els reusencs i les reusenques siguin prudents i facin
cas a la normativa i recomanacions de les autoritats sanitàries i del Procicat.
A continuació l'alcalde informa respecte algunes de les activitats institucionals en les
quals ha participat l'Alcaldia des del passat Ple Municipal i que són les següents:

•

Diferents actes de la Festa Major de la Mare de Déu de Misericòrdia.

•

Trobada anual amb els presidents de les associacions de veïns de Reus.

•

55è Aplec del Baix Camp a la Plaça del Santuari de Misericòrdia.

•

Visita i inauguració oficial del Centre Terapèutic de l'Alzheimer Rosa Maria Vivar,
amb el Molt honorable Sr. Josep M. Argimon, conseller de Salut i lectura del
manifest pel Dia Mundial de l'Alzheimer.

•

Acte de lliurament dels Guardons de la Ciutat al Saló Plens.

•

Visita al centre de recerca i investigació Eurecat a Reus.

•

Reunió amb els presidents de les escoles de futbol.

•

Inauguració de la carretera T-3121 d’Almoster a La Selva del Camp.

•

Cursa de les Dones.
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•

Diada castellera del Mercadal a la plaça Mercadal.

•

Recepció del nou director de l'Escola Francesa, Sr. Cyril Mergnat, a l'Alcaldia

•

Rebuda institucional de la Sra. Mayte Pérez Esteban, consellera de
Vicepresidència i Relacions Institucionals del Govern d'Aragó, qui va ser la
pregonera de la Setmana cultural del Centre aragonès "El Cachirulo".

•

Reunió de la Junta Local de Seguretat, amb la dada que el fets delictius han
baixat a Reus un 7,8% entre 2019 i 2021 a l'Alcaldia.

•

Inauguració de l'exposició "Llambordes, l'art urbà entra al museu", al Museu del
Raval Santa Anna.

•

Inauguració de la Plaça Àngels Ollé i la reforma de la Boca de la Mina amb
l’escultura de Montse Bessó, la Dona dels Anissos.

•

Acte institucional i Lectura del manifest pel Dia Mundial de la Salut Mental al
Teatre Bartrina.

•

Rebuda institucional de la Molt honorable Sra. Laura Borràs, presidenta del
Parlament, a l'Ajuntament.

•

Inauguració del Centre d'Innovació i Formació de la Boca de la Mina de la
Diputació de Tarragona amb el Molt honorable Sr. Roger Torrent, conseller
d’Empresa.

•

Inauguració del curs acadèmic 2021/2022 del Centre de Lectura.

•

Premis "Esport i Ciutat" al Pavelló Olímpic Municipal.

•

Inauguració del curs acadèmic de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
amb l'atorgament dels Premis "Sant Lluc" a l'Aula Magna de la Facultat.

•

Assistència a la XX Jornada Gresol a Marina Port Tarraco a Tarragona.
MOCIONS DE L'ALCALDIA

3. Alcaldia. Nomenament de membres i representants en distints òrgans i
organismes municipals.
"Atès que per diferents acords plenaris s’han designat els membres en diferents
òrgans i organismes de l’Ajuntament i representants de l’Ajuntament en distintes
entitats.
Vista la proposta del regidor delegat de l’Àrea d’Empresa i Ocupació de canvi d’un
membre en el Consell General de l’INSTITUT MUNICIPAL DE FORMACIÓ I EMPRESA MAS
CARANDELL.
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Vista la proposta del regidor delegat de l’Àrea de Salut i Ciutadania de designació de
membres al Patronat de la FUNDACIÓ PER A L’ATENCIÓ SOCIAL.
Vista la proposta del grup municipal d’ERC de nomenament del seu representant en el
Consell General de l’INSTITUT MUNICIPAL REUS CULTURA.
En conseqüència es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords:
PRIMER: Designar el següents membres de:
INSTITUT MUNICIPAL DE FORMACIÓ I EMPRESA «MAS CARANDELL
Consell General:
Signat electrònicament
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Persones o entitats relacionades amb l’activitat objecte de l'Institut:
 Sra. Sofia Moya Pereira, com a representant dels Serveis Territorials del
Departament d’Empresa i Treball a Tarragona i en substitució de la Sra. Marta
Cassany i Virgili, a qui se li agraeix els serveis prestats.

INSTITUT MUNICIPAL REUS CULTURA
Consell General:
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Un representant de cada grup polític amb representació municipal:
• (ERC) Sr. Jordi Torrente Sampedro, en substitució de la Sra. Montserrat Flores
Juanpere.

FUNDACIÓ PER A L’ATENCIÓ SOCIAL
Patrons:

•

Sra. Maria Luz Caballero Gabas, en substitució de la Sra. Montserrat Vilella
Cuadrada.

•

Sra. Rosa Maria Abelló Borràs, en substitució del Sr. Joaquim Calatayud Casals.

SEGON: Comunicar l’adopció d’aquests acords a les persones interessades, a les
Regidories corresponents, a l'organisme autònom i a la Fundació."
L’alcalde fa una INTERVENCIÓ per exposar aquesta Moció.
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.
SERVEIS D'HISENDA I DE SERVEIS GENERALS
4. Assessoria Jurídica. Modificació de la carta de serveis dels serveis
funeraris.
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"En data 12 de maig de 2017, el Ple de la corporació aprovà la carta de serveis Serveis
Funeraris Reus i Baix Camp, la qual va ser publicada al Butlletí Oficial de la Província
de Tarragona (BOPT) el dia 25 de juliol de 2017.
Atès que l’article 59 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a
la informació pública i bon govern, estableix que: «L'Administració pública ha de
garantir que els serveis de la seva competència es presten en unes condicions
mínimes i raonables de qualitat, i ha d'incloure cartes de servei en el marc regulador
dels serveis públics finalistes que gestiona directament.»
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Vist el que disposa l’article 19.2 del Reglament de Participació Ciutadana de
l’Ajuntament de Reus, segons el qual: «L’Ajuntament ha d’elaborar les cartes de
serveis, com a mínim dels serveis bàsics, i han de ser revisades periòdicament per
adequar-les als canvis organitzatius i dels serveis que es puguin produir. A l’hora de
revisar els serveis, també es tindran en compte els resultats sobre el compliment dels
compromisos i la participació de la ciutadania a través dels seus suggeriments.»
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Atès que per escrit de 21 de gener de 2020, la regidora delegada de l’Àrea de
Participació, Bon Govern i Servies Generals va sol·licitar a la divisió societària de
Serveis Funeraris Reus i Baix Camp l’emissió d’un informe valoratiu de la necessitat o
conveniència d’iniciar un procés de revisió de la carta de serveis esmentada, d’acord
amb el que estableix el seu apartat cinquè, que preveu la seva revisió periòdica, com
a mínim, cada dos anys.
Vist l’informe del director de Serveis Funeraris Reus i Baix Camp, de 7 d’abril de 2021,
que donant respost a l’escrit de la regidora, informa sobre la conveniència de revisar i
modificar la carta de serveis vigent, per tal d’adaptar-la a les necessitats actuals.
Vist l’informe del director de Serveis Funeraris Reus i Baix Camp, de 4 d’octubre de
2021, on informava favorablement sobre la modificació de la carta de serveis dels
serveis funeraris.
Atès que el 7 d’octubre de 2021, el Consell d’Administració de Reus Serveis Municipals
S.A acordà modificar la carta de serveis, d’acord amb la proposta que consta a
l’expedient i que s’havia traslladat, prèviament, a la Comissió Tècnica per a l’impuls
de la transparència i bon govern de l’Ajuntament de Reus; el Consell d’Administració
aprovà, així mateix, elevar el text de la carta a la secretaria General, per culminar el
procediment administratiu de modificació de la carta de serveis.
Vista la proposta de modificació de la carta de serveis dels serveis funeraris que
consta a l’expedient.
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Atès que la carta de serveis té naturalesa reglamentària, d’acord amb el que estableix
l’article 19.3 del Reglament de Participació ciutadana, segons el qual: «Les cartes de
serveis es configuren com un instrument de millora qualitativa, tenen naturalesa
reglamentària i el seu contingut és vinculant i exigible per a l’Administració i per a les
persones usuàries, respectivament.»
Atès que el caràcter reglamentari de la carta de serveis l’assimila, per analogia, a la
mateixa naturalesa jurídica que tenen les ordenances i reglaments municipals.
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Vist l’informe dels serveis jurídics municipals, de 8 d’octubre de 2021, en el qual
s’informa favorablement, des de la vessant jurídica, sobre la proposta de modificació
de la carta de serveis esmentada.
Vist els articles 49 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de
règim local (d’ara endavant, LBRL); l'article 178 del text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril (d’ara
endavant, TRLMRLC), i els articles 58 i 66 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals (d’ara endavant,
ROAS), que estableixen el procediment per a l'aprovació de les ordenances.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
23/11/2021

Vistos, així mateix, els articles 22.2 d) de la LBRL i 52.2.d) del TRLMRLC, i l’article 63
del ROAS, en virtut dels quals correspon al Ple de la Corporació, amb caràcter
indelegable, l'aprovació i modificació de les ordenances i reglaments i que, en aquest
cas, l’adopció d’aquest acord no requereix el vot favorable de la majoria absoluta,
d’acord amb el que disposa l’article 114 TRLMRLC i l’article 65.2 del ROAS.
Per tot l’exposat, i amb el previ dictamen de la Comissió Informativa de Serveis
d’Hisenda i de Serveis Generals, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels
següents acords:
PRIMER. Aprovar inicialment la modificació de la carta de serveis dels serveis
funeraris.
SEGON. Sotmetre l’expedient a informació pública pel termini de 30 dies, a comptar
des de la publicació del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província de
Tarragona, per tal que s'hi puguin formular les reclamacions o al·legacions que
s’estimin convenients. En cas que no es presenti cap al·legació en el termini indicat,
l’aprovació inicial esdevindrà definitiva."
La Sra. Flores fa una INTERVENCIÓ per exposar aquesta proposta.
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova amb 18 vots a favor: ((JxR): Sres./Srs. Pellicer,
Vilella,
Caelles, Cuerba, Caballero, Monseny, Pallarès; (ERC): Sres./Srs. Llauradó,
Recasens, Flores, Prats, Berasastegui, Subirats; (A): Sr. Rubio, Sra. Vázquez; (CS): Sra.
García i Sr. López) i (regidor no adscrit): Sr. Meléndez i 9 abstencions: ((PSC-CP):
Sres./Srs. Martín, Martínez, Marcos, Pozuelo, Fort, Agudo i (CUP): Sres. Llorens,
Fernàndez, Pàmies)
L’alcade fa una INTERVENCIÓ per explicar que, tal com es va exposar a la Junta de
Portaveus, els punts 5 a 20 de l’ordre del dia es tractaran conjuntament encara que es
votaran de forma separada.
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Seguidament l’alcalde dona la paraula a la Sra. Caballero que fa una INTERVENCIÓ per
exposar els temes i ES PRODUEIX DEBAT.
5. Hisenda. Aprovació inicial de la modificació de l’ordenança fiscal general
número 1 de gestió, recaptació i inspecció dels tributs i altres ingressos de
dret públic local, que ha d’entrar en vigor l’1 de gener de 2022.
"Vist l’expedient de modificació de l’Ordenança Fiscal general número 1 de gestió,
recaptació i inspecció dels tributs i altres ingressos de dret públic local.
Vist el què disposa el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, en els seus arts. 15.1, 16 i 17.1.
Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
22/11/2021

Vist l’informe conjunt emès per la Secretaria i la Intervenció municipal, en relació al
contingut de l’expedient.
La Comissió Informativa de Serveis d’Hisenda i de Serveis Generals i Economia, de
data 18 d’Octubre de 2021 informa sobre el present assumpte que s’ha de sotmetre a
la consideració del Ple, resultant amb caràcter provisional:
En conseqüència es proposa l'adopció dels acords següents:
Primer. APROVAR Modificació de l’Ordenança Fiscal general número 1 de gestió,
recaptació i inspecció dels tributs i altres ingressos de dret públic local, d’acord amb el
següent detall:

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
23/11/2021

Es modifica l’article 41 relatiu a les Autoliquidacions Tributàries, afegint un últim
paràgraf, pel que queda redactat de la següent manera:
"L’autoliquidació presentada per l’obligat tributari podrà ser objecte de verificació i
comprovació. L’Administració ha de practicar, si s’escau, una liquidació
complementària d’acord amb les dades consignades en la declaració, els documents
que l'acompanyen i els antecedents que li constin. En cas que el subjecte passiu hagi
incorregut en una infracció tributària, s’ha d’instruir l'expedient sancionador
corresponent. Les autoliquidacions presentades fora de termini es regeixen segons
allò que estableix l'article 72 d’aquesta Ordenança fiscal general.
Amb caràcter general, i sempre que l'ordenança de la taxa en concret no disposi el
contrari, les taxes per prestació de serveis o realització d’activitat, en que merita i
neix la obligació de contribuir, en el moment en què es presenta la sol·licitud que
inicia l’activitat o expedient municipal, únicament és realitzarà l’activitat o tramitarà
l’expedient si s’ha efectuat el pagament corresponent."
Segon. EXPOSAR al tauler d’anuncis de la Corporació el present acord provisional i el
text modificat de l’ordenança esmentada amb l’annex al mateix, durant un termini de
trenta dies hàbils, amb publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la
Província, i en un diari dels de major difusió provincial, a l’efecte que els interessats
puguin examinar l’expedient i presentar les reclamacions que creguin oportunes.
Tercer. ADOPTAR l’acord definitiu que procedeixi una vegada finalitzat el termini
d’exposició pública i a la vista de les reclamacions presentades, i si aquestes no es
formulessin, entendre definitivament adoptat el present acord fins aleshores
provisional.
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Quart. PUBLICAR
l’acord definitiu o el provisional elevat automàticament a tal
categoria així com el text modificat de l’ordenança indicada en el present acord."
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova amb 23 vots a favor: ((JxR): Sres./Srs. Pellicer,
Vilella,
Caelles, Cuerba, Caballero, Monseny, Pallarès; (ERC): Sres./Srs. Llauradó,
Recasens, Flores, Prats, Berasastegui, Subirats; (A): Sr. Rubio, Sra. Vázquez; (PSC-CP):
Sres./Srs. Martín, Martínez, Marcos, Pozuelo, Fort, Agudo i (CS): Sra. García i Sr. López)), 3
vots en contra: (CUP): Sres. Llorens, Fernàndez, Pàmies i 1 abstenció: (regidor no
adscrit): Sr. Meléndez.
6. Hisenda. Aprovació inicial de la modificació de l’ordenança fiscal número 3
reguladora de l’impost sobre béns immobles de naturalesa urbana, que ha
d’entrar en vigor l’1 de gener de 2022.
Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
22/11/2021

"Vist l’expedient de modificació de l’Ordenança Fiscal número 3 reguladora de l’impost
sobre béns immobles de naturalesa urbana.
Vist el què disposa el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, en els seus arts. 15.1, 16 i 17.1.
Vist l’informe conjunt emès per la Secretaria i la Intervenció municipal, en relació al
contingut de l’expedient.
La Comissió Informativa de Serveis d’Hisenda i de Serveis Generals i Economia, de
data 18 d’Octubre de 2021 informa sobre el present assumpte que s’ha de sotmetre a
la consideració del Ple, resultant amb caràcter provisional:

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
23/11/2021

En conseqüència es proposa l'adopció dels acords següents:
Primer. APROVAR Modificació de l’Ordenança Fiscal número 3 reguladora de
l’impost sobre béns immobles de naturalesa urbana, d’acord amb el següent
detall:
Es modifica l’article 7 apartat A), relatiu als tipus de gravamen i quota que
queda redactat de la següent manera:
" A) – Tipus de gravamen :
1.- El tipus de gravamen pels béns de naturalesa urbana serà, amb caràcter general,
el 1,0686 per cent, establint el tipus diferenciat en les condicions que es detallen, pels
usos establerts en la normativa cadastral per a la valoració de les construccions
següents:
ús comercial, industrial, oficines, oci i turisme, espectacles i solar i urbanització:
1,2240 per cent per aquells immobles que el seu valor cadastral, a nivell de càrrec,
superi el llindar del valor cadastral que a continuació es detalla per a cada ús:
Comercial, valor cadastral superior a 167.845 euros.
Industrial, valor cadastral superior a 300.005 euros.
Oficines, valor cadastral superior a 204.495 euros.
Oci i turisme, valor cadastral superior a 1.995.472 euros.
Espectacles, valor cadastral superior a 2.571.305 euros.
Solar i urbanització, valor cadastral superior a 180.300 euros.
En tot cas, aquest tipus diferenciat s’aplicarà com a màxim al deu per cent dels béns
immobles urbans que, per a cada ús, tinguin assignat major valor cadastral.
En cas que s’actualitzin els valors pel procediment previst a l’art. 32 del RDL 1/2004,
que aprova el text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari, aquests límits restaran
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actualitzats pel coeficient que sigui d’aplicació a Reus, publicat al Butlletí Oficial de
l’Estat.
2.- El tipus de gravamen pels béns de naturalesa rústica serà el 0,9180 per cent.
3.- El tipus de gravamen aplicable als béns immobles de característiques especials
serà el 1,300 per cent."
Es modifica l’article 7 apartat C) relatiu als tipus de gravamen i quota , que
queda redactat de la següent manera:
"C) - S’aplica un recàrrec del 50 per cent de la quota líquida del impost als immobles
d’ús residencial que es trobin desocupats amb caràcter permanent.

Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
22/11/2021

El recàrrec es meritarà a 31 de desembre i es liquidarà anualment per l’ajuntament,
un cop constatada la desocupació del immoble en aquesta data, juntament amb l’acte
administratiu pel qual aquesta es declari.
A aquests efectes tindrà la consideració d’immoble desocupat amb caràcter
permanent aquell que romangui desocupat d’acord amb els requisits establerts en la
Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge de la Generalitat de
Catalunya.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
23/11/2021

D’acord amb l’article 3.d) de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge
de la Generalitat de Catalunya, no tindran la condició d’habitatge desocupat sense
causa justificada, els immobles desocupats per trasllat per raons laborals, el canvi de
domicili per una situació de dependència, l'abandonament de l'habitatge en una zona
rural en procés de pèrdua de població i el fet que la propietat de l'habitatge sigui
objecte d'un litigi judicial pendent de resolució.
En tot cas, la declaració municipal com immoble desocupat amb caràcter permanent
exigirà la prèvia audiència del subjecte passiu i l’acreditació per l’ajuntament dels
indicis de desocupació, que s’hauran de donar simultàniament i sense solució de
continuïtat, durant almenys els 2 anys anteriors a la meritació del recàrrec, i que es
fonamentaran en:
- La no inclusió en el padró municipal d’habitants de cap resident que tingui declarat
aquest habitatge com a domicili de residència
- La manca de contracte o pòlissa del servei de subministrament d’aigua potable, o en
cas de disposar, no presentar consums en el període de dos anys de desocupació.
Aquests elements seran apreciats d’ofici per l’Ajuntament, prèvia obtenció de la
informació necessària dels serveis i entitats dependents del municipi, en aplicació de
l’art. 94 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.
El procediment de declaració de bé immoble d’ús residencial desocupat
permanentment s’iniciarà mitjançant resolució on es facin constar els indicis de la
desocupació, que serà notificada a qui ostenti la condició de subjecte passiu de l’IBI
de l’immoble afectat pel procediment a la data de meritament del recàrrec.
En el termini de 15 dies, a comptar des de l’endemà de la notificació de la resolució
esmentada, l’interessat podrà formular les al·legacions que estimi oportunes, així com
aportar qualsevol mitjà de prova en defensa del seu dret (art. 99 de la Llei 58/2003,
de 17 de desembre, general tributària.)
En base a les al·legacions i proves aportades el procediment finalitzarà amb la
declaració, si procedeix, d’immoble d’ús residencial desocupat amb caràcter
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permanent i la liquidació del recàrrec del 50% de la quota líquida de l’impost
corresponent a la data de meritació del recàrrec.
Contra la declaració d’immoble d’ús residencial desocupat amb caràcter permanent
l’interessat podrà interposar recurs de reposició en el termini d’un mes."
Es modifica l’article 8 apartat 5, relatiu a les bonificacions que queda redactat
de la següent manera:

Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
22/11/2021

"5.- Gaudiran de bonificació en la quota íntegra de l’impost per l’immoble que
constitueix el domicili familiar habitual, els subjectes passius que ostentin la condició
de titulars de família nombrosa, en els termes continguts a la Llei 40/2003, de 18 de
novembre, de protecció a les famílies nombroses i normativa posterior que la
desenvolupa o modifica, segons l’escalat i requisits següents:
- Valor cadastral de l’immoble objecte de bonificació de fins a 30.000,00€: 75%
- Valor cadastral de l’immoble objecte de bonificació de més de 30.000,00 € i fins a
50.000,00€: 50%
- Valor cadastral de l’immoble objecte de bonificació de més de 50.000,00 € i fins a
75.000,00€: 45%
- Valor cadastral de l’immoble objecte de bonificació de més de 75.000,00 € i fins a
100.000,00€: 30%
- Valor cadastral de l’immoble objecte de bonificació de més de 100.000,00 € i fins
a 200.000,00€: 25%
- Valor cadastral de l’immoble objecte de bonificació de més de 200.000,00€: 10%”.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
23/11/2021

- Considerar com a domicili familiar habitual I'immoble en el que constin empadronats
tots els membres de la unitat familiar. Si I'habitatge forma part d'un edifici en règim
de propietat vertical en el que la base liquidable compren varis locals o habitatges
independents, per a l'aplicació d'aquesta bonificació es prorratejarà la quota integra
de tot l'edifici, en funció de la superfície de I'habitatge ocupat per la unitat familiar del
subjecte passiu, aplicant la bonificació, si s'escau, només a la part de quota resultant.
- Considerar que formen la unitat familiar, tots els membres empadronats al domicili
familiar habitual, integrats en la condició de família nombrosa en el moment del
meritament de l'impost.
- Els titulars a efectes de l’IBI, hauran de figurar empadronats a l’immoble objecte de
bonificació, durant almenys 2 anys anteriors al meritament de l'impost de l'exercici
per al qual es sol•liciti el gaudiment de la bonificació. Aquest requisit no serà
necessari quan es produeixi un canvi de domicili i el titular de l’immoble ja gaudís de
l’aplicació d’aquesta bonificació al municipi.
- Aquesta bonificació és de caràcter pregat i per la seva aplicació cal que els
interessats la sol•licitin expressament declarant reunir les condicions de subjecte
passiu de l’impost, i de titular de família nombrosa, indicant l'adreça tributaria i
referència cadastral de l'immoble del que sol•liciten la bonificació i aportant, al seu
cas, el títol acreditatiu de família nombrosa vigent expedit per l'òrgan competent.
Es podrà sol•licitar fins a l'últim dia (inclòs) de l’exercici immediatament anterior al
que hi hagi de ser efectiva la bonificació, sense que pugui tenir caràcter retroactiu,
excepte per als casos de renovació del títol de família nombrosa que, a efectes de la
no interrupció del benefici fiscal, podran presentar-se fins el 31 de gener de l’exercici
d’aplicació.
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- Verificat per l'Ajuntament que la petició s’ajusta als requisits de gaudiment, es
reconeixerà l'aplicació de la bonificació fins la finalització del termini de vigència del
títol de família nombrosa, sense necessitat, en aquest cas, de notificació expressa a
l'interessat/da .
- Una vegada concedida, l'Ajuntament, d'ofici, revisarà periòdicament que es
mantenen els requisits exigits, a efectes de determinar la procedència de la
continuïtat en el gaudiment de la bonificació.
- Cas que l'Ajuntament no pugui disposar de la informació necessària per a determinar
si procedeix l'aplicació de la bonificació, es requerirà al contribuent per a que aporti
documentació acreditativa.
Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
22/11/2021

- El subjecte passiu de l'impost haurà de comunicar qualsevol modificació o variació
rellevant de les condicions o requisits exigibles per a l’aplicació del benefici fiscal a
l’Ajuntament ,en el termini de dos mesos des de que es produeix la modificació."
Es modifica l’article 8 apartat 9, relatiu a les bonificacions que queda redactat
de la següent manera:
"Gaudiran d’una bonificació d’un 50% de la quota íntegra de l’impost, aquells
immobles en els que s’instal·lin sistemes per a l’aprofitament elèctric de la energia
provinent del sol.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
23/11/2021

La bonificació serà d’aplicació només als béns immobles que realitzin instal·lacions
d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica d’una potència elèctrica instal·lada
major o igual al 30% de la potència elèctrica contractada de l’immoble que sigui
alimentat amb aquesta instal·lació. En el cas que la instal·lació d’autoconsum alimenti
diversos béns immobles, es tindrà en compte la suma de les potències contractades
per cadascun dels béns immobles.
En el cas concret d’habitatges plurifamiliars que tinguin una instal·lació d’autoconsum
amb energia solar fotovoltaica per subministrar electricitat als elements comuns, la
bonificació serà del 5% sobre la quota íntegra per cadascun dels habitatges vinculats.
Aquesta bonificació s’aplicarà durant 5 anys consecutius, a comptar des de el primer
exercici posterior a la presentació de la sol•licitud.
Per tenir dret a aquesta bonificació, caldrà presentar a l’ajuntament la sol·licitud de
bonificació dins del termini de 6 mesos a comptar des de la data que figuri en el
document que acrediti que la instal·lació està executada i legalitzada davant de la
Generalitat.
La sol·licitud de bonificació consistirà en un model d’imprès normalitzat que inclourà
les dades personals de la persona titular de l’Impost sobre Béns Immobles, les dades
de l’immoble, la potència elèctrica de la instal·lació, i la potència elèctrica contractada
de l’immoble. També s’adjuntarà una còpia de l’admissió de la comunicació prèvia de
les obres. La sol·licitud haurà d’acompanyar-se del document o documents que
acreditin que la instal·lació està executada i legalitzada davant de la Generalitat de
Catalunya.
La concessió de la bonificació es farà previ informe favorable dels serveis tècnics de
medi ambient municipals. Caldrà acreditar també abans de la seva concessió, que les
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instal·lacions i/o les obres han disposat amb caràcter previ de la corresponent llicència
o tràmit de comunicació prèvia corresponent, a més d’haver abonat efectivament les
taxes i impostos que siguin d’aplicació.
El benefici fiscal no serà d’aplicació als béns immobles que hagin de complir
obligatòriament amb els requisits dels edificis amb consum gairebé zero, o que
estiguin obligats per qualsevol normativa vigent a la realització d’una instal·lació amb
energia solar fotovoltaica."
S’afegeix a l’article 8 relatiu a les bonificacions un nou paràgraf, quedant els
apartats 10, 11 i 12 redactats de la següent manera:

Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
22/11/2021

"10.- Gaudiran d’una bonificació de fins al 95%, els immobles on s’exerceixin
activitats econòmiques de nova implantació, o bé que suposin inversions o ampliació
de la capacitat productiva existent, que siguin declarades pel Ple d’especial interès
municipal, atès el foment de l’ocupació que genera.
Per al gaudiment d’aquesta bonificació, caldrà que el nombre de llocs de treball
estables a crear sigui un mínim de 25, en promig anual i en jornada equivalent, durant
tot el període de gaudiment de la bonificació, la qual cosa s’haurà d’acreditar
anualment. També caldrà acreditar en el moment de la sol·licitud que s’ha tramitat a
l’IMFE Mas Carandell una oferta d’ocupació relativa als nous llocs de treball a crear,
per a què aquesta entitat col·labori en el procediment de selecció del personal.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
23/11/2021

La bonificació anual serà la següent:
- Del primer al cinquè any: 95%
- El sisè any: 85%
- El setè any: 75%
- El vuitè any: 65%
- El novè any: 55%
- El desè any: 45%
Per al gaudiment de la bonificació s’haurà de sol·licitar al Ple la seva concessió, junt
amb el detall del projecte d’inversió al municipi i la justificació de la creació de llocs
de treball de caràcter estable. La seva concessió tindrà efectes en el període impositiu
immediat següent.
11.-Gaudiran d’una bonificació a la quota íntegra de l’impost, els immobles d’ús
residencial gestionats per la Borsa de mediació per al lloguer social de l’Ajuntament
de Reus (Acord Junta de Govern Local de 9 de maig 2014), que hagin estat llogats per
un període mínim de 6 mesos, no necessàriament consecutius, i durant l’exercici
fiscal anterior, d’acord amb els percentatges que es detallen a continuació:
• Un 50% si ha estat llogat entre 6 i 11 mesos.
• Un 70% si ha estat llogat per mes de 11 mesos.
Per poder gaudir d’aquesta bonificació cal que el subjecte passiu la sol·liciti durant el
mes de gener del primer exercici que li és d’aplicació. Pels exercicis posteriors
s’aplicarà de forma automàtica sempre i quan es mantinguin els requisits per a tenirhi dret.
La concessió de la bonificació es farà previ informe favorable del serveis tècnics de
l’oficina d’habitatge municipal.
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12.- En el cas de correspondre més d’una bonificació de les detallades als punts
anteriors 1 a 11, a un immoble o al subjecte passiu de l’IBI corresponent al mateix,
únicament s’aplicarà la bonificació ........"
Segon. EXPOSAR al tauler d’anuncis de la Corporació el present acord provisional i el
text modificat de l’ordenança esmentada amb l’annex al mateix, durant un termini de
trenta dies hàbils, amb publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la
Província, i en un diari dels de major difusió provincial, a l’efecte que els interessats
puguin examinar l’expedient i presentar les reclamacions que creguin oportunes.
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Tercer. ADOPTAR l’acord definitiu que procedeixi una vegada finalitzat el termini
d’exposició pública i a la vista de les reclamacions presentades, i si aquestes no es
formulessin, entendre definitivament adoptat el present acord fins aleshores
provisional.
Quart. PUBLICAR
l’acord definitiu o el provisional elevat automàticament a tal
categoria així com el text modificat de l’ordenança indicada en el present acord."
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova amb 15 vots a favor: ((JxR): Sres./Srs. Pellicer,
Vilella,
Caelles, Cuerba, Caballero, Monseny, Pallarès; (ERC): Sres./Srs. Llauradó,
Recasens, Flores, Prats, Berasastegui, Subirats; (A): Sr. Rubio, Sra. Vázquez); 11 vots en
contra: ((PSC-CP): Sres./Srs. Martín, Martínez, Marcos, Pozuelo, Fort, Agudo, (CUP): Sres.
Llorens, Fernàndez, Pàmies i (CS): Sra. García i Sr. López) i 1 abstenció: (regidor no
adscrit): Sr. Meléndez.
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7. Hisenda. Aprovació inicial de la modificació de l’ordenança fiscal número
4, Impost sobre vehicles de tracció mecànica, que ha d’entrar en vigor l’1 de
gener de 2022.
"Vist l’expedient de modificació de l’Ordenança Fiscal número 4, Impost sobre vehicles
de tracció mecànica.
Vist el què disposa el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, en els seus arts. 15.1, 16 i 17.1.
Vist l’informe conjunt emès per la Secretaria i la Intervenció municipal, en relació al
contingut de l’expedient.
La Comissió Informativa de Serveis d’Hisenda i de Serveis Generals i Economia, de
data 18 d’Octubre de 2021 informa sobre el present assumpte que s’ha de sotmetre a
la consideració del Ple, resultant amb caràcter provisional:
En conseqüència es proposa l'adopció dels acords següents:
Primer. APROVAR Modificació de l’Ordenança Fiscal número 4, Impost sobre
vehicles de tracció mecànica, d’acord amb el següent detall:
Es modifica l’article 5 relatiu a la quota, que queda redactat de la següent
manera:
"1.- Les quotes de l’Impost són les fixades al quadre de tarifes de l’article 95.1 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, incrementades per l’aplicació sobre les mateixes
del coeficient que, per a cada classe de vehicle, a continuació es detalla:
A) Turismes
De menys de 8 HP fiscals..................................Coeficient 2
De 8 HP a més de 20 HP fiscals........................Coeficient 2

Aquest document ha estat signat electrònicament amb data 23/11/2021
L'autenticitat d'aquest document es pot comprovar a https://serveis.reus.cat/cve mitjançant el CVE: 2021C2FEE8DAB8E8E3081FCF7EEEBE2413B61152D6941123082952

B) Autobusos ..................................................................Coeficient 2
C) Camions......................................................................Coeficient 2
D) Tractors.......................................................................Coeficient 2
E) Remolcs i semiremolcs...............................................Coeficient 2
F) Ciclomotors.................................................................Coeficient 2
G) Motocicletes
Fins a 125 cc.....................................................Coeficient 2
De més de 125 cc fins a 250 cc........................Coeficient 2
Aquests coeficients s’aplicaran tot i que les tarifes bàsiques es modifiquin per Llei de
Pressupostos de l’Estat.
2.- De conformitat amb el que es determina en el punt anterior, el quadre de tarifes
aplicable en aquest municipi és el següent:
A) Turismes
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De menys de 8 HP ............................................................25,24
De 8 HP a 11,99 HP fiscals.................................................68,16
De 12 HP fins a 15,99 HP fiscals......................................143,88
De 16 HP fins a 19,99 HP fiscals......................................179,22
De 20 o més de 20 HP fiscals...........................................224,00
B) Autobusos

€
€
€
€
€
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De menys de 21 places..............................................................166,60 €
De 21 a 50 places......................................................................237,28 €
De més de 50 places .................................................................296,60 €
C) Camions
De menys de 1.000 Kg de càrrega útil.........................................84,56 €
De 1.000 a 2.999 kg de càrrega útil..........................................166,60 €
De més de 2.999 a 9.999 Kg de càrrega útil..............................237,28 €
De més de 9.999 Kg de càrrega útil...........................................296,60 €
D) Tractors
De menys de 16 HP fiscals...........................................................35,34 €
De 16 a 25 HP fiscals...................................................................55,54 €
De més de 25 HP fiscals.............................................................166,60 €
E) Remolcs i semiremolcs arrossegats per vehicles de tracció mecànica
De menys de 1.000 Kg i més de 750 Kg de càrrega útil..............35,34 €
De 1.000 a 2999 kg de càrrega útil..............................................55,54 €
De més de 2.999 kg de càrrega útil...........................................166,60 €
F) D’altres vehicles
Ciclomotors 8,84 €
Motocicletes fins a 125 cc. ...........................................................8,84 €
Motocicletes de més de 125 cc. Fins a 250 cc. ...........................15,14 €
Motocicletes de més de 250 cc. Fins a 500 cc. ..........................30,30 €
Motocicletes de més de 500 cc. Fins a 1.000 cc..........................60,58 €
Motocicletes de més de 1.000 cc. ..........................................121,16 €"
Es modifica l’article 6 relatiu a les bonificacions sobre la quota, que queda
redactat de la següent manera:
«2.- Els vehicles de tot tipus (excepte remolcs), classificats com a Zero emissions
segons el registre de vehicles de la Direcció General de Trànsit (Annex II e) del Reial
Decret 2822/1998, de 23 de desembre, pel que s’aprova el Reglament General de
Vehicles) gaudiran de les següent bonificacions a la quota de l’impost que es detalla a
continuació, a comptar desde l’exercici de la seva primera matriculació davant de la
Direcció General de Transit:
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-

Primer exercici un 75%
Segon exercici un 65%
Tercer exercici un 50%
Quart exercici un 30%

En el cas que es produeixi la meritació de l’impost i no es disposi de la classificació de
vehicles amb Zero emissions, per part de la Direcció General de Trànsit, gaudiran de
la bonificació els vehicles classificats com a vehicles elèctrics de bateria (BEV),
vehicles elèctrics d’autonomia estesa (REEV), vehicles d’hidrogen (HICEV), vehicle
elèctric híbrid endollable (PHEV) amb una autonomia mínima de 40 km exclusivament
en mode elèctric o vehicle de pila de combustible.
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Aquesta bonificació s’aplicarà de manera automàtica en el moment d’autoliquidar
l’impost, i fins la finalització del quart exercici.
3.- Transitòriament, els vehicles elèctrics (EV) que se’ls hagi concedit la bonificació
durant els exercicis 2019, 2020 i 2021 continuaran gaudint de manera automàtica de
la bonificació fins al quart exercici des de la seva primera matriculació pel percentatge
que li correspongui dels establerts en el punt 2 de l’esmentat article.»
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Segon. EXPOSAR al tauler d’anuncis de la Corporació el present acord provisional i el
text modificat de l’ordenança esmentada amb l’annex al mateix, durant un termini de
trenta dies hàbils, amb publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la
Província, i en un diari dels de major difusió provincial, a l’efecte que els interessats
puguin examinar l’expedient i presentar les reclamacions que creguin oportunes.
Tercer. ADOPTAR l’acord definitiu que procedeixi una vegada finalitzat el termini
d’exposició pública i a la vista de les reclamacions presentades, i si aquestes no es
formulessin, entendre definitivament adoptat el present acord fins aleshores
provisional.
Quart. PUBLICAR
l’acord definitiu o el provisional elevat automàticament a tal
categoria així com el text modificat de l’ordenança indicada en el present acord."
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova amb 15 vots a favor: ((JxR): Sres./Srs. Pellicer,
Vilella,
Caelles, Cuerba, Caballero, Monseny, Pallarès; (ERC): Sres./Srs. Llauradó,
Recasens, Flores, Prats, Berasastegui, Subirats; (A): Sr. Rubio, Sra. Vázquez); 11 vots en
contra: ((PSC-CP): Sres./Srs. Martín, Martínez, Marcos, Pozuelo, Fort, Agudo, (CUP): Sres.
Llorens, Fernàndez, Pàmies i (CS): Sra. García i Sr. López) i 1 abstenció: (regidor no
adscrit): Sr. Meléndez.
8. Hisenda. Aprovació inicial de la modificació de l’ordenança fiscal número
5,reguladora de l’Impost sobre construccions instal·lacions i obres, que ha
d'entrar en vigor l'1 de gener de 2022.
"Vist l’expedient de modificació de l'Ordenança Fiscal número 5, reguladora de
l’Impost sobre construccions instal·lacions i obres.
Vist el què disposa el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, en els seus arts. 15.1, 16 i 17.1.
Vist l’informe conjunt emès per la Secretaria i la Intervenció municipal, en relació al
contingut de l’expedient.
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La Comissió Informativa de Serveis d’Hisenda i de Serveis Generals i Economia, de
data 18 d’Octubre de 2021 informa sobre el present assumpte que s’ha de sotmetre a
la consideració del Ple, resultant amb caràcter provisional:
En conseqüència es proposa l'adopció dels acords següents:
Primer. APROVAR Modificació de l'Ordenança Fiscal número 5, reguladora de
l’Impost sobre construccions instal·lacions i obres, d’acord amb el següent
detall:
Es modifica l’article 7 relatiu a la gestió, modificant el punt C) de l’apartat 1 que
resta redactat de la següent manera:
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« C) El valor del mòdul bàsic (Mb) és de 511,00 €/m2
En el càlcul de la quota només es podran contemplar aquelles bonificacions que ja
hagin estat concedides per l’Ajuntament, havent d’acompanyar junt a l’imprès
d’autoliquidació, fotocòpia de la documentació acreditativa.
En el cas de no presentar la declaració-liquidació, els tècnics municipals determinaran
la base imposable en base a l’obra a fer, segons el procediment previst per a la
determinació de la liquidació provisional que es regula en aquest article.
El pagament d’aquesta liquidació provisional no comporta cap tipus de presumpció o
acte declaratiu de drets a favor del subjecte passiu.»
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Es modifica l’article 9 relatiu a les bonificacions de la quota, modificant el
primer paràgraf i eliminant el segon paràgraf del punt b) de l’apartat 2 que resta
redactat de la següent manera:
«Gaudiran d’una bonificació del 50 per cent de la quota de l’Impost, les construccions,
instal·lacions o obres dels edificis destinats a habitatges, que incorporin
voluntàriament sistemes per l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar per
autoconsum, per no ser obligatoris segons la normativa vigent.
Per a poder gaudir d’aquesta bonificació cal que es doni una de les dues condicions
següents:
a) Energia solar tèrmica: aquesta instal·lació haurà de donar servei, com a mínim, al
30 per cent de la demanda d’aigua calenta sanitària de l’edifici.
b) Energia solar fotovoltaica: aquesta instal·lació haurà de suposar, com a mínim, del
30% de la potència contractada
Per a gaudir d’aquesta bonificació, que és de caràcter pregat, l’interessat caldrà que
la sol·liciti, prèviament al meritament de l’Impost, acompanyant un projecte tècnic en
el que es detallin les condicions i paràmetres anteriors, i acreditant que els equips que
s’instal·lin disposin de la corresponent homologació de l’administració competent.»
Segon. EXPOSAR al tauler d’anuncis de la Corporació el present acord provisional i el
text modificat de l’ordenança esmentada amb l’annex al mateix, durant un termini de
trenta dies hàbils, amb publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la
Província, i en un diari dels de major difusió provincial, a l’efecte que els interessats
puguin examinar l’expedient i presentar les reclamacions que creguin oportunes.
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Tercer. ADOPTAR l’acord definitiu que procedeixi una vegada finalitzat el termini
d’exposició pública i a la vista de les reclamacions presentades, i si aquestes no es
formulessin, entendre definitivament adoptat el present acord fins aleshores
provisional.
Quart. PUBLICAR
l’acord definitiu o el provisional elevat automàticament a tal
categoria així com el text modificat de l’ordenança indicada en el present acord."
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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) i 12 vots en
contra: ((PSC-CP): Sres./Srs. Martín, Martínez, Marcos, Pozuelo, Fort, Agudo, (CUP): Sres.
Llorens, Fernàndez, Pàmies, (CS): Sra. García i Sr. López i (regidor no adscrit): Sr.
Meléndez)
9. Hisenda. Aprovació inicial de la modificació de l’ordenança fiscal número
6, reguladora de l’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de
naturalesa urbana, que ha d’entrar en vigor l’1 de gener de 2022.
"Vist l’expedient de modificació de l'Ordenança Fiscal número 6, reguladora de
l’Impost sobre l’increment de terrenys de naturalesa urbana.
Vist el què disposa el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, en els seus arts. 15.1, 16 i 17.1.
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Vist l’informe conjunt emès per la Secretaria i la Intervenció municipal, en relació al
contingut de l’expedient.
La Comissió Informativa de Serveis d’Hisenda i de Serveis Generals i Economia, de
data 18 d’Octubre de 2021 informa sobre el present assumpte que s’ha de sotmetre a
la consideració del Ple, resultant amb caràcter provisional:
En conseqüència es proposa l'adopció dels acords següents:
Primer. APROVAR Modificació de l'Ordenança Fiscal número 6, reguladora de
l’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana,
d’acord amb el següent detall:
Es modifica l’article 13 relatiu a la liquidació prèvia, modificant l’apartat 2 que
queda redactat de la següent manera:
«2.- La liquidació resultant de l’esmentada sol·licitud, en cap cas
vinculants, ni per l’administració ni per l’interessat.»

tindrà efectes

Segon. EXPOSAR al tauler d’anuncis de la Corporació el present acord provisional i el
text modificat de l’ordenança esmentada amb l’annex al mateix, durant un termini de
trenta dies hàbils, amb publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la
Província, i en un diari dels de major difusió provincial, a l’efecte que els interessats
puguin examinar l’expedient i presentar les reclamacions que creguin oportunes.
Tercer. ADOPTAR l’acord definitiu que procedeixi una vegada finalitzat el termini
d’exposició pública i a la vista de les reclamacions presentades, i si aquestes no es
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formulessin, entendre definitivament adoptat el present acord fins aleshores
provisional.
Quart. PUBLICAR
l’acord definitiu o el provisional elevat automàticament a tal
categoria així com el text modificat de l’ordenança indicada en el present acord."
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova amb 23 vots a favor: ((JxR): Sres./Srs. Pellicer,
Vilella,
Caelles, Cuerba, Caballero, Monseny, Pallarès; (ERC): Sres./Srs. Llauradó,
Recasens, Flores, Prats, Berasastegui, Subirats; (A): Sr. Rubio, Sra. Vázquez; (PSC-CP):
Sres./Srs. Martín, Martínez, Marcos, Pozuelo, Fort, Agudo i (CS): Sra. García i Sr. López), 3
vots en contra: (CUP): Sres. Llorens, Fernàndez, Pàmies i 1 abstenció: (regidor no
adscrit): Sr. Meléndez.
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10. Hisenda Aprovació inicial de la modificació de l’ordenança fiscal número
8, reguladora de la Taxa per la prestació de serveis d’intervenció
administrativa de les activitats, que ha d’entrar en vigor l’1 de gener de
2022.
"Vist l’expedient de modificació de l'Ordenança Fiscal número 8, reguladora de la Taxa
per la prestació de serveis d’intervenció administrativa de les activitats.
Vist el què disposa el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, en els seus arts. 15.1, 16 i 17.1.
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Vist l’informe conjunt emès per la Secretaria i la Intervenció municipal, en relació al
contingut de l’expedient.
La Comissió Informativa de Serveis d’Hisenda i de Serveis Generals i Economia, de
data 18 d’Octubre de 2021 informa sobre el present assumpte que s’ha de sotmetre a
la consideració del Ple, resultant amb caràcter provisional:
En conseqüència es proposa l'adopció dels acords següents:
Primer. APROVAR Modificació de l'Ordenança Fiscal número 8, reguladora de la
Taxa per la prestació de serveis d’intervenció administrativa de les
activitats, d’acord amb el següent detall:
Es modifica l’article 6 relatiu a les tarifes,
manera:

que queda redactat de la següent

«1.- Les tarifes que s’han d’aplicar en el càlcul per a obtenir la quota de la taxa
corresponent als fets imposables definits a l’apartat 1 de l’article 2n de la present
ordenança, són les que figuren en el quadre següent, en funció del règim
d’intervenció administrativa, tipus i naturalesa de l’activitat, seguint el detall dels
càlculs que s’indica, en funció de la superfície, la ubicació, en el cas d’activitats fixes, i
en funció de la temporalitat i l’aforament, respectivament, en el cas d’activitats no
permanents i o extraordinàries.
RÈGIM D’INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA/ACTIVITATS:
Activitats de caràcter
permanent:

Tarifa
bàsica

Quota
mínima

Quota
màxima
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(euros/m2)

(euros)

(euros)
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a) Autorització ambiental i
declaració d’impacte ambiental per
activitats annexos 1.1, 1.2 i 1.3 i
altres autoritzacions per activitats
sotmeses a normativa sectorial

4,67€

306,00€

4.430,88€

b) Llicència ambiental municipal per
activitats annex II, i altres llicències
municipals per activitats sotmeses a
normativa sectorial

6,45€

306,00€

6.120,00€

c) Declaració responsable i
comunicació prèvia d’inici
d’activitats

2,53€

306,00€

2.386,80€

Espectacles públics i activitats
recreatives de caràcter no
permanent:

Tarifa
Quota
bàsica
mínima
(euros/afor (euros)
ament o
dia)

Quota
màxima
(euros)
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d) Llicència municipal per
espectacle públic o activitats
recreatives de caràcter extraordinari

51,77€ per
cada 100
persones o
fracció

51,77€

306,00€

e) Llicència municipal per activitat
no permanent de caràcter
desmuntable

51,77€ per
cada dia o
fracció

51,77€

306,00€

1. a. En el cas d’activitats de caràcter permanent, l’import de la quota es calcula a
partir d’una tarifa bàsica, que ve determinada pel tipus d’activitat o ús, si és de
naturalesa econòmica o no, la superfície, l’índex de situació en funció de les
categories de les vies públiques assignades per a l’aplicació del coeficient de situació
de l’impost sobre activitats econòmiques on s’ubiqui l’establiment, local o instal·lació
en el que es desenvolupi l’activitat o l’ús. La quota a liquidar serà la que resulti del
càlcul que a continuació es detalla, sempre que el seu import no sigui inferior a la
quota mínima ni superior a la màxima, que figuren al quadre de tarifes.
Càlcul de la quota: s’obté mitjançant el càlcul del següent polinomi:
Q= TB x S x FC x CS
En el que:
TB = tarifa bàsica expressada en €/m2 en funció del grup d’activitats que correspongui
S = superfície destinada a l’activitat o ús, expressada en m 2 arrodonits per excés
FC = factor corrector de l’activitat o ús, essent 0,5 per les activitats o usos de
naturalesa no econòmica, 0,60 per les activitats o usos de ramaderia, i 1,0 per la
resta.
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Per activitats econòmiques, els titulars de les quals optin pel sistema de pagament
fraccionat, i que creïn i mantinguin un mínim de 2 llocs de treball amb posterioritat a
la posada en marxa o en que es produeixi el fet imposable, d’acord amb l’article 8.b
d’aquesta ordenança: 0,7.
CS = coeficient de situació: és el que es detalla segons la categoria de la via pública
en la que s’ubica l’activitat o ús:
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1a categoria
2a categoria
3a categoria
4a categoria
5a categoria
6a categoria
Q = quota de la taxa

1,9
1,8
1,6
1,4
1,1
0,6

La quota a liquidar serà l’import obtingut (Q), sempre que no sigui inferior a la quota
mínima ni superior a la quota màxima establerta al quadre de tarifes, multiplicada pel
factor corrector d’activitat (FC). En el cas de ser inferior, es liquidarà la quota mínima,
i si és superior, es liquidarà la quota màxima multiplicada pel factor corrector
d’activitat (FC).
Pels trasllats d’activitats a zones destinades a ús industrial, d’acord amb el
planejament vigent, la quota ha de ser el 60% del que resulti en aplicació de les
tarifes i càlculs establerts en aquest apartat 1.
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1.b. En els supòsits d’activitats de caràcter no permanent l’import de la quota es
calcula a partir de la tarifa bàsica i ve determinada per l’aforament quan es tracta
d’espectacles públics i activitats recreatives de caràcter extraordinari, i per la
temporalitat, quan es tracta d’espectacles públics i activitats recreatives no
permanent desmuntables.
2.- La quota a liquidar pels fets imposables definits als apartats i) a p) de l’article 2n
de la present ordenança, es calcularà de la forma que es detalla en els següents
apartats:
a) Permís d’abocament d’aigües residuals al sistema públic de sanejament, la quota a
liquidar és de 306,00 euros.
b) Consulta prèvia sobre avaluació d’impacte ambiental la quota és de 183,60€.
c) Modificació substancial d’activitat, la quota ha de ser la que resulti del càlcul del
polinomi definit al punt 1, computant el 50% de la superfície ja autoritzada més el
100% de la superfície de l’ampliació, en cas que, efectivament, hi hagi ampliació de
superfície.
En el cas en que no hi hagi increment de superfície, s’aplicarà la quota mínima.
d) Modificació no substancial d’activitat, quan l’ampliació no reuneix els requisits
definits a l’apartat anterior, la quota serà la que resulti del càlcul del polinomi definit
al punt 1, computant solament el 100% de la superfície de l’ampliació.
En el cas en que no hi hagi increment de superfície, s’aplicarà la quota mínima.
e) Comunicació preceptiva per canvi de titularitat de l’activitat quan comporti
verificació tècnica i/o administrativa, la quota ha de ser el 50% del que resulti en
aplicació de les tarifes i càlculs establerts al punt 1 anterior, excepte en els casos de
successió familiar entre cònjuges, i entre descendents i ascendents, els quals han de
tributar un 25% de les quotes esmentades.
f) Control periòdic d’activitats, la quota a liquidar serà un 10% del que, com a primera
instal·lació, correspongui en aplicació de les tarifes i càlculs establerts al punt1.
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g) Revisió d’activitats la quota a liquidar serà l’equivalent al 50% del que correspongui
en aplicació de les tarifes i càlculs establerts al punt 1.
h) Informe urbanístic relatiu a la compatibilitat del projecte amb el planejament
urbanístic és de 183,60€.
i) Informe sobre prevenció i seguretat en matèria d’incendis, és de 183,60€.»
Segon. EXPOSAR al tauler d’anuncis de la Corporació el present acord provisional i el
text modificat de l’ordenança esmentada amb l’annex al mateix, durant un termini de
trenta dies hàbils, amb publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la
Província, i en un diari dels de major difusió provincial, a l’efecte que els interessats
puguin examinar l’expedient i presentar les reclamacions que creguin oportunes.
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Tercer. ADOPTAR l’acord definitiu que procedeixi una vegada finalitzat el termini
d’exposició pública i a la vista de les reclamacions presentades, i si aquestes no es
formulessin, entendre definitivament adoptat el present acord fins aleshores
provisional.
Quart. PUBLICAR
l’acord definitiu o el provisional elevat automàticament a tal
categoria així com el text modificat de l’ordenança indicada en el present acord."
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova amb 15 vots a favor: ((JxR): Sres./Srs. Pellicer,
Vilella,
Caelles, Cuerba, Caballero, Monseny, Pallarès; (ERC): Sres./Srs. Llauradó,
Recasens, Flores, Prats, Berasastegui, Subirats; (A): Sr. Rubio, Sra. Vázquez); 11 vots en
contra: ((PSC-CP): Sres./Srs. Martín, Martínez, Marcos, Pozuelo, Fort, Agudo, (CUP): Sres.
Llorens, Fernàndez, Pàmies i (CS): Sra. García i Sr. López) i 1 abstenció: (regidor no
adscrit): Sr. Meléndez.
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11. Hisenda Aprovació inicial de la modificació de l’ordenança fiscal número
9, reguladora de la Taxa per recollida d’escombraries, que ha d’entrar en
vigor l1 de gener de 2022.
"Vist l’expedient de modificació de l'Ordenança Fiscal número 9, reguladora de la Taxa
per recollida d’escombraries.
Vist el què disposa el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, en els seus arts. 15.1, 16 i 17.1.
Vist l’informe conjunt emès per la Secretaria i la Intervenció municipal, en relació al
contingut de l’expedient.
La Comissió Informativa de Serveis d’Hisenda i de Serveis Generals i Economia, de
data 18 d’Octubre de 2021 informa sobre el present assumpte que s’ha de sotmetre a
la consideració del Ple, resultant amb caràcter provisional:
En conseqüència es proposa l'adopció dels acords següents:
Primer. APROVAR la modificació de l'Ordenança Fiscal número 9, reguladora de
la Taxa per recollida d’escombraries, d’acord amb el següent detall:
Es modifica l’apartat 4 de l’article 7 relatiu a la quota tributària, que queda
redactat de la següent manera:
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«4.- Les tarifes anuals que s’han d’aplicar per la prestació del servei, dins de la zona
de prestació obligatòria que figura en el plànol annex a la present ordenança, són les
que a continuació es detallen per a cada epígraf, segons la superfície de l’habitatge o
local:
EPÍGRAF
1 Habitatge
2
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3

4

Tram
Superfície
1
fins a 100 m2
2
2 més de 100 m fins a150 m2
3
més de 150 m2
Locals destinats a aparcaments
1
menys de 50 m2
Familiars (unifamiliars o comunitaris) 2
de 50 a menys de 150 m2
3 de 150 a menys de 300 m2
4
a partir de 300 m2
Locals destinats a activitats culturals, 1
menys de 50 m2
socials o religioses, sense ànim de
2
de 50 a menys de 150 m2
lucre
3 de 150 a menys de 300 m2
4
a partir de 300 m2
Locals sense cap mena d’activitat
1
menys de 50 m2
2
de 50 a menys de 150 m2
3 de 150 a menys de 300 m2
4
a partir de 300 m2

Euros
140,87
166,42
169,48
178,91
322,02
393,59
400,76
151,71
257,63
322,02
343,49
143,11
157,44
171,77
178,91
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«
Segon. EXPOSAR al tauler d’anuncis de la Corporació el present acord provisional i el
text modificat de l’ordenança esmentada amb l’annex al mateix, durant un termini de
trenta dies hàbils, amb publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la
Província, i en un diari dels de major difusió provincial, a l’efecte que els interessats
puguin examinar l’expedient i presentar les reclamacions que creguin oportunes.
Tercer. ADOPTAR l’acord definitiu que procedeixi una vegada finalitzat el termini
d’exposició pública i a la vista de les reclamacions presentades, i si aquestes no es
formulessin, entendre definitivament adoptat el present acord fins aleshores
provisional.
Quart. PUBLICAR
l’acord definitiu o el provisional elevat automàticament a tal
categoria així com el text modificat de l’ordenança indicada en el present acord."
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) i 12 vots en
contra: ((PSC-CP): Sres./Srs. Martín, Martínez, Marcos, Pozuelo, Fort, Agudo, (CUP): Sres.
Llorens, Fernàndez, Pàmies, (CS): Sra. García i Sr. López i (regidor no adscrit): Sr.
Meléndez)
12. Hisenda Aprovació inicial de la modificació de l’ordenança fiscal número
12, reguladora de la Taxa per la retirada de vehicles de la via pública i el seu
dipòsit, que ha d’entrar en vigor l1 de gener de 2022.
"Vist l’expedient de modificació de l'Ordenança Fiscal número 12, reguladora de la
Taxa per la retirada de vehicles de la via pública i el seu dipòsit.
Vist el què disposa el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, en els seus arts. 15.1, 16 i 17.1.
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Vist l’informe conjunt emès per la Secretaria i la Intervenció municipal, en relació al
contingut de l’expedient.
La Comissió Informativa de Serveis d’Hisenda i de Serveis Generals i Economia, de
data 18 d’Octubre de 2021 informa sobre el present assumpte que s’ha de sotmetre a
la consideració del Ple, resultant amb caràcter provisional:
En conseqüència es proposa l'adopció dels acords següents:
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Primer. APROVAR la modificació de l'Ordenança Fiscal número 12, reguladora de
la Taxa per la retirada de vehicles de la via pública i el seu dipòsit, d’acord
amb el següent detall:
Es modifiquen els articles 1 relatiu al fonament i naturalesa i 2 relatiu al fet
imposable que queden redactats de la següent manera:
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«Article 1r. Fonament i naturalesa
Fent ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per
l’article 106 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
d’acord amb allò que es disposa en els articles 15 al 27 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, aquest Ajuntament estableix la “Taxa per la retirada de vehicles de la
via pública i el seu dipòsit”, la qual s’ha de regir per la present Ordenança fiscal, les
normes de la qual s’atenen a allò que preveu l’article 57 de l’esmentat Reial decret
legislatiu 2/2004 i el Reial decret legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre pel qual s’aprova
el text refós de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària.
Article 2n. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la retirada del vehicle de la via pública i el
seu dipòsit, en el lloc que es designi, en els casos establerts per l’article 105 Reial
decret legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre.»
Es modifica l’article 6 relatiu a la quota tributària que queda redactat de la
següent manera:
«La quota tributària s’ha de determinar per una quantitat fixa, de conformitat amb la
tarifa següent:
Per la retirada

Per la custòdia de cada
vehicle de cada vehicle
en el dipòsit municipal,
per dia o fracció

1.- Ciclomotors i bicicletes

30,30 €

3,06 €

3.- Motocicletes, tricicles,
motocarros, quads i anàlegs.

50,46 €

4,74 €

4.- Turismes, camionetes i
anàlegs amb un tonatge brut

111,00€

9,60 €
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fins a 1.500 kg
5.- Vehicles de 1.501Kg fins a
3.000 Kg de tonatge brut

128,58 €

14,40 €

6.- Vehicles de més de 3.000 kg

Cost del servei

34,68 €
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Les tarifes per la retirada de vehicles es reduiran un 50 per cent quan es tracti de
vehicles exempts de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica, matriculats a nom
de persones amb minusvalidesa, o be dedicats oficialment al transport de persones
amb alguna disfunció o incapacitat física.
No s’ha d’exaccionar la taxa per la custòdia de vehicles en el dipòsit municipal durant
les primeres 24 hores de servei.»
Segon. EXPOSAR al tauler d’anuncis de la Corporació el present acord provisional i el
text modificat de l’ordenança esmentada amb l’annex al mateix, durant un termini de
trenta dies hàbils, amb publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la
Província, i en un diari dels de major difusió provincial, a l’efecte que els interessats
puguin examinar l’expedient i presentar les reclamacions que creguin oportunes.
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Tercer. ADOPTAR l’acord definitiu que procedeixi una vegada finalitzat el termini
d’exposició pública i a la vista de les reclamacions presentades, i si aquestes no es
formulessin, entendre definitivament adoptat el present acord fins aleshores
provisional.
Quart. PUBLICAR
l’acord definitiu o el provisional elevat automàticament a tal
categoria així com el text modificat de l’ordenança indicada en el present acord."
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova amb 16 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 (regidor no
adscrit): Sr. Meléndez) i 11 vots en contra: ((PSC-CP): Sres./Srs. Martín, Martínez, Marcos,
Pozuelo, Fort, Agudo, (CUP): Sres. Llorens, Fernàndez, Pàmies i (CS): Sra. García i Sr.
López)
13. Hisenda. Aprovació inicial de la modificació de l’ordenança número 14,
reguladora de les prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari
pels serveis de cementiri, que ha d’entrar en vigor l’1 de gener de 2022.
"Vist l’expedient de modificació de l’Ordenança número 14, reguladora de les
prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari pels serveis de cementiri.
Vist el què disposa el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, en els seus arts. 15.1, 16 i 17.1.
Vist l’informe conjunt emès per la Secretaria i la Intervenció municipal, en relació al
contingut de l’expedient.
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La Comissió Informativa de Serveis d’Hisenda i de Serveis Generals i Economia, de
data 18 d’Octubre de 2021 informa sobre el present assumpte que s’ha de sotmetre a
la consideració del Ple, resultant amb caràcter provisional:
En conseqüència es proposa l'adopció dels acords següents:
Primer. APROVAR la modificació de l’Ordenança número 14, reguladora de les
prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari pels serveis de
cementiri, d’acord amb el següent detall:
Es modifica l’article 6 relatiu a les bases i tarifes, que resta redactat de la
següent manera:
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«Les bases imposables són, en funció del tipus de sepultura i del servei de què es
tracti, segons el detall de Ies tarifes següents:
A l'efecte d'establir les tarifes, Ies sepultures es classifiquen en els següents tipus:
a) Grup I. Concessions per 50 anys:
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Panteons construïts per particulars sobre terrenys adjudicats per
concessions temporals.



Sepultures de 1a classe: capelles situades al voltant de l'antic cementiri i
zona de Ia nova ampliació.



Sepultures de 2a classe: sepultures a l'aire lliure excavades en el subsòl i
acabades a nivell de terra amb materials decoratius.

b) Grup ll. Concessions per 50 anys:



Sepultures de 3a classe: nínxols ubicats en illes construïdes al cementiri i
sota els passadissos de les capelles, amb la construcció de diversos
compartiments, els quals es defineixen d'acord llur funció com a:



Sepultures de 3a classe amb ossera: nínxols amb 4 compartiments i ossera.
En algunes sepultures antigues (zona del cementiri prèvia a l’ampliació del
1976) l’ossera pot no existir i en canvi tenir un o més departaments
addicionals. En tots els casos es consideraran estar totes dins d’aquest grup.



Sepultures de 3a. Classe amb ossera a l’interior d’una capella a la zona
d’ampliació, amb làpida i marc.



Sepultures de 3a classe sense ossera: nínxols de 4 compartiments sense
ossera.



Sepultures de 3a classe triple: nínxols amb 3 compartiments.



Sepultures de 3a classe triple amb ossera: nínxols amb 3 compartiments
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amb ossera.


Sepultures de 3a classe doble: nínxols amb 2 compartiments.

c) Grup III. Concessions per 50 anys:
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Sepultures de 4a classe: nínxols ubicats en illes construïdes al Cementiri
amb un únic compartiment, i que, en funció de llur ubicació en l'illa, es
defineixen com a:


Sepultures de 4a classe altes: nínxols d'un compartiment ubicats en
l'última alçària de cada illa.



Sepultures de 4a classe baixes: nínxols d'un compartiment ubicats en
qualsevol altra alçària de l'illa.



Compartiments individuals de les sepultures de 2a classe: un
compartiment dels que tenen una sepultura de 2a classe excavada en el
subsòl i finalitzada a nivell de terra.

Columbaris amb capacitat de 4 urnes cineràries segons la mida de cada
urna, amb làpida de granet inclosa en el preu de la sepultura.

d) Grup IV. Columbaris. Concessions per 30 anys:
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Columbaris amb capacitat de dues urnes cineràries segons la mida de cada
urna amb placa.

e) Grup V. Columbaris. Concessions per 20 anys:


Columbaris amb capacitat d’una urna amb placa, a l’interior d’una capella.
Amb inhumació sota de la capella.

f) Grup VI. Concessions per 50 anys:
a) Sepultura familiar horitzontal de tres departaments amb làpida de granet
inclosa en el preu.
Epígraf 1.Concessió de drets funeraris.
1.1 Concessions temporals, de 50 anys, de sepultures segons la classe de sepultura i
ubicació, per a cadascuna.
Sepultura de 1a classe, zona de nova ampliació.................................13.758,94 €
Sepultura de 1a classe..........................................................................9.571,97 €
Sepultura de 2a classe, zona de nova ampliació.................................11.737,92 €
Sepultura de 2a classe..........................................................................6.511,48 €
Sepultura de 3a classe amb ossera.......................................................3.933,92€
Sepultura de 3a classe sense ossera....................................................3.085,43 €
Sepultura
de
3a
classe
triple
ossera...........................................................3.085,43€

amb
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Sepultura de 3a classe triple.................................................................2.723,49 €
Sepultura de 3a classe doble................................................................1.694,61 €
Sepultura de 4a classe baixa pis 2........................................................1.074,46 €
Sepultura de 4a classe baixa pis 3...........................................................964,68 €
Sepultura de 4a classe baixa pis 4...........................................................926,09 €
Sepultura de 4a classe alta......................................................................702,26 €
Sepultura de 4a classe baixa illa 23 pis 1 amb làpida...........................1.962,93 €
Sepultura de 4a classe baixa illa 23 pis 2 amb làpida...........................2.048,27 €
Sepultura de 4a classe baixa illa 23 pis 3 amb làpida...........................1.846,80 €
Sepultura de 4a classe baixa illa 23 pis 4 amb làpida...........................1.728,28 €
Sepultura de 4a classe alta illa 23 amb làpida......................................1.645,98 €
Sepultura de 4a classe baixa illa 22 pis 1 amb làpida...........................2.522,93 €
Sepultura de 4a classe baixa illa 22 pis 2 amb làpida...........................2.774,48 €
Sepultura de 4a classe baixa illa 22 pis 3 amb làpida...........................2.331,72 €
Sepultura de 4a classe baixa illa 22 pis 4 amb làpida...........................1.645,98 €
Sepultura de 4a classe baixa illa 21 pis 1 amb làpida...........................2.522,93 €
Sepultura de 4a classe baixa illa 21 pis 2 amb làpida...........................2.774,48 €
Sepultura de 4a classe baixa illa 21 pis 3 amb làpida...........................2.331,72 €
Sepultura de 4a classe baixa illa 21 pis 4 amb làpida...........................1.645,98 €
Sepultura familiar horitzontal illa 25 amb làpida..................................6.018,00 €
Columbari amb capacitat de 4 urnes cineràries segons mida urna.......1.364,76 €
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Els preus fixats a l’illa 21 també s’aplicaran de forma residual per les concessions
temporals de 50 anys de sepultures que no tinguin establert uns preus específics o no
descrites en cap apartat del grup III.
Concessions de sepultures del grup II amb els següents complements: làpida i marc:
Sepultures de 3a. Classe amb ossera a l’interior d’una capella a la zona d’ampliació,
amb làpida............................................................................................ 6.579,00 €
Concessions de sepultures del grup III amb els següents complements: làpida, laterals,
vidriera i gerros inclosos:
Sepultura de 4a classe baixa pis
2 .....................................................................1.914,26 €
Sepultura de 4a classe baixa pis
3 .....................................................................1.554,59 €
Sepultura de 4a classe baixa pis
4 .....................................................................1.520,13 €
Sepultura
de
4a
alta .................................................................................1.254,12 €

classe

1.2 Concessions temporals de 30 anys, de columbaris segons la classe de sepultura i
ubicació, per a cadascuna.
Columbaris amb capacitat de dues urnes cineràries segons la mida de cada urna amb
placa............................................................................................... ..........682,19€
1.3 Concessions temporals de 20 anys de columbaris segons la classe de sepultura i
ubicació, per a cadascuna.
Columbaris d’un compartiment, amb placa, a l’interior d’una capella............ 219,32 €
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1.4 Dret a dipositar una urna cinerària sota les capelles, per una durada màxima de 2
anys: 115,13 €
1.5 Adjudicacions per lloguer de sepultures de 4a classe alta:

a) Dipòsit temporal per a 2 anys. Per aquells casos d’impossibilitat d’inhumació en
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la sepultura de concessió per motius sanitaris (última inhumació inferior a 2
anys): 74,59 €.
b) Adjudicació pel lloguer d'una sepultura per 5 anys mínim primer cop: 175,56€.
c) Pròrroga adjudicació pel lloguer d'una sepultura:
 Per 1 any: 5% cànon per concessió temporal.
 Per més d’1 any: 5% cànon per concessió temporal multiplicat pel nombre
d'anys concertats.
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Epígraf 2. D'altres serveis.
2.1 Conservació de cementiris:
Quotes anuals:
Panteons del grup VII:........................................................75,06 €/any
Terrenys i sepultures del grup I .......................................73,10 €/any
Sepultures del grup II:...................................................................28,13
€/any
Sepultures del grup III:........................................................14,06 €/any
Columbaris grup IV:............................................................10,53 €/any
Columbaris grup V:..............................................................7,72 €/any
Sepultures grup VI:..............................................................50,95 €/any
Quan el període impositiu a liquidar sigui inferior a l'any natural, la quota es
prorratejarà aplicant les tarifes anteriors, pel número de trimestres o fracció que
comprengui el període impositiu.
2.1.2. Quotes irreductibles:
Quan se sol·liciti i concedeixi Ia Iimitació d'enterraments d'una sepultura, s'ha de
satisfer en concepte de taxes de conservació per una sola vegada, la prestació
patrimonial que correspongui a Ia classe de sepultura, multiplicada per 25.
En les adjudicacions per lloguer de sepultures, se satisfarà en concepte de prestacions
patrimonials de conservació per una sola vegada, la quota que correspongui a la
classe de sepultura, multiplicada pel nombre d'anys del lloguer.
2.2. Preparació prèvia de la sepultura:






Grup I.................................................................................... 138,48 €
Grup II..................................................................................... 72,02 €
Grup III.................................................................................... 33,24 €
Grup VI.................................................................................. 105,25 €

2.3. Inhumació o exhumació, inclosa en tot cas, la col·locació de la làpida existent:


Cadàvers i restes:
Grup I.................................................................................. ...........347,01 €
Grup II............................................................................................256,89 €
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Grup III................................................................................. 116,06 €
Grup VI................................................................................. 301,96 €


Cendres:

1. Al grup I, II, III i VI, s’hi aplicarà el 50% de la inhumació de cadàver o
restes.

2. Grups IV i V............................................................................... 86,12 €
3. A la capella de columbaris.............................................. .......86,12 €
4. A la font de les cendres .........................................................86,12€


Exhumació especial............................................................................245,37 €
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2.4. Trasllat de cadàver, restes o cendres dins el Cementiri.......................45,52 €
2.5. Reducció de restes: per cada cos reduït:
Sepultures Grup I...................................................................... 92,91 €
Sepultures Grup II..................................................................... 74,33 €
Sepultures Grup III.................................................................... 64,64 €
Sepultures Grup VI................................................................... 83,61 €
Altres sepultures........................................................................ 92,91 €
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2.6. Dipòsit de cadàvers, restes o cendres, a petició de la part interessada. Per
cadascun:




Cada 24 hores: 18,76 €.
Més de 48 hores: 56,30 €.

2.7. Permís d'entrada i col·locació de làpides, vidrieres, elements decoratius i de
jardineria: 31,60 €.
2.8. Permís d'entrada i col·locació de tires de marbre, gerros i elements menors: 14,71
€.
2.9. Ajuda de peó per a la col·locació de làpides i altres elements (per cada hora o
fracció): 26,47 €.
2.10. Ajuda amb elevador grua del Cementiri (per cada unitat): 28,00 €.
2.11. Per a les autoritzacions d'obres de construcció o reforma de sepultures, s'ha de
liquidar la prestació patrimonial de 48,09 €.
2.12. Quan es realitzin treballs en el Cementiri de Reus sense el permís corresponent i
sense haver pagat la prestació patrimonial, s’aplicarà el doble de la tarifa que
pertoqui.
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2.13. Canvi o modificació de títols de drets funeraris:
2.13.1 Canvi de títols per motiu de l'exhauriment de l'anterior. En funció del tipus
de sepultura:

a) Sepultures del grup I: 62,38€
b) Sepultures del grup II: 32,35€
c) Sepultures del grup III i

columbaris

grups

IV

i

V:

20,03€
d) Sepultura del grup VI47,37€
2.13.2 Duplicats per pèrdua de l'original: la prestació patrimonial que cal satisfer ha
de ser el 150% de les fixades en l'apartat anterior, segons la classe de sepultura.
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2.13.3 Canvi o modificació de títols, per raó de transmissions, inclosa l'expedició del
nou títol: s'han de satisfer les prestacions patrimonials a l'apartat 2.13.1 segons la
sepultura, en els percentatges següents:
 Per transmissions "mortis causa'':
Quan I'adquirent sigui hereu o legatari del titular o hagués estat designat
successor per acte administratiu: 200 % de les prestacions patrimonials
del punt 2.13.1.
Quan sigui posseïdor sense títol de successió sense designació, i es qualifiqui el
canvi de provisional: 400% de les prestacions patrimonials del punt 2.13.1.
Per transmissions ''inter vivos'':
Cessions entre parents dins del grau assenyalat per I'Ordenança
municipal de Cementiri: 300% de les prestacions patrimonials punt
2.13.1.
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Cessions entre estranys: 500% de les prestacions patrimonials del punt 2.13.1.
2.14. Designació de beneficiaris o establiments de clàusules de limitació d'ús.
2.14.1. Per la designació administrativa de beneficiaris de la sepultura per a
després de la mort del titular, per a la revocació de la designació o per la
substitució del beneficiari designat: s'ha de satisfer, per cada acte, la prestació
patrimonial de caràcter públic no tributari equivalent al 50% de l'establerta en
l'apartat 2.13.1.
2.14.2. Per la inscripció de clàusules de limitació d'enterraments.
a) Si la limitació afecta tota la sepultura, la prestació patrimonial que
cal satisfer ha de ser el 400% de les fixades en l'apartat 2.13.1, a
més de l'assenyalada en l'apartat 2.1.2 sobre conservació del
Cementiri.
b) Si la limitació afecta un departament dels diversos que existeixin
en una sepultura o més d'un, sense que afecti la totalitat, la
prestació patrimonial ha de ser la que resulti, segons l'apartat
anterior, dividida pel nombre total de departaments i multiplicada
pel nombre de departaments que siguin objecte de la limitació.
2.15. Drets per transmissions "inter vivos'' de sepultures de construcció particular:
s'ha de liquidar en concepte de prestació patrimonial municipal el 15% del valor de la
transmissió (art. 52 de I'OM de Cementiri).
2.16. Drets per l'obtenció de fotografies i filmacions dins del Cementiri:

 Per cada minut de filmació feta per particulars ....................... 0,65 €
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 Per cada minut de filmació feta per professionals de la imatge o bé amb
finalitat comercial ...... .................................................................3,52 €

 Per cada fotografia feta amb finalitat comercial......................6,45 €
2.17. Desplaçament o col·locació de làpides i elements decoratius per trasllat de
restes: 139,45 €.
2.18. Col·locació de sudari o bossa de restes per a restes anteriors: ús de sudari o
bossa (sac o bossa amb què s’embolcalla el cos) enlloc de caixa per poder realitzar el
trasllat de cadàver o restes dins del mateix Cementiri, o per a la reducció dins una
mateixa sepultura: 20,70 €.
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2.19. Drets d’obertura de nínxols sense inhumació o exhumació: obertura de nínxols
davant la sol·licitud de trasllat de restes o cadàvers, però que donades les condicions
sanitàries, no permeti la inhumació o exhumació. El 50% dels drets d’inhumació
2.20. Permís per excés de façana en la col·locació de làpides i revestiments: tota
col·locació de marbres i revestiments en les sepultures que excedeixi el que delimita
l’entrada de la sepultura, excepte en construccions de peces prefabricades, i a les
zones permeses: 101,65 €.
2.21. Tramitació de la documentació necessària per a la transmissió del dret funerari:
Gestió en la tramitació de documents: certificats de defunció i certificats d’últimes
voluntats, en les transmissions de drets funeraris: 63,59 €.
2.22. Transmissions de titularitat de sepultures de lloguer: possibilitat de realitzar la
transmissió de nínxols atorgats en lloguer provisional. El 50% de l’establert en
l’epígraf 2.13.1.
2.23. Expedient Administratiu.: 25,64 €
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2.24. Drets d’obertura de Tomba de Cendres (només no incinerats a Reus): 67,94€
2.25. Expedient de Cementiri. És per els serveis que es donen dins del Cementiri en
els casos en els que es recepciona un difunt (siguin cendres o difunt) directament al
Cementiri: 112,47 €»
Segon. EXPOSAR al tauler d’anuncis de la Corporació el present acord provisional i el
text modificat de l’ordenança esmentada amb l’annex al mateix, durant un termini de
trenta dies hàbils, amb publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la
Província, i en un diari dels de major difusió provincial, a l’efecte que els interessats
puguin examinar l’expedient i presentar les reclamacions que creguin oportunes.
Tercer. ADOPTAR l’acord definitiu que procedeixi una vegada finalitzat el termini
d’exposició pública i a la vista de les reclamacions presentades, i si aquestes no es
formulessin, entendre definitivament adoptat el present acord fins aleshores
provisional.
Quart. PUBLICAR
l’acord definitiu o el provisional elevat automàticament a tal
categoria així com el text modificat de l’ordenança indicada en el present acord."
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova amb 15 vots a favor: ((JxR): Sres./Srs. Pellicer,
Vilella,
Caelles, Cuerba, Caballero, Monseny, Pallarès; (ERC): Sres./Srs. Llauradó,
Recasens, Flores, Prats, Berasastegui, Subirats i (A): Sr. Rubio, Sra. Vázquez); 11 vots en
contra: ((PSC-CP): Sres./Srs. Martín, Martínez, Marcos, Pozuelo, Fort, Agudo, (CUP): Sres.
Llorens, Fernàndez, Pàmies i (CS): Sra. García i Sr. López) i 1 abstenció: (regidor no
adscrit): Sr. Meléndez.
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14. Hisenda. Aprovació inicial de la modificació de l’ordenança fiscal número
15, reguladora de la Taxa per la prestació de serveis urbanístics, que ha
d’entrar en vigor l’1 de gener de 2022.
"Vist l’expedient de modificació de l'Ordenança Fiscal número 15, reguladora de la
Taxa per la prestació de serveis urbanístics.
Vist el què disposa el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, en els seus arts. 15.1, 16 i 17.1.
Vist l’informe conjunt emès per la Secretaria i la Intervenció municipal, en relació al
contingut de l’expedient.
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La Comissió Informativa de Serveis d’Hisenda i de Serveis Generals i Economia, de
data 18 d’Octubre de 2021 informa sobre el present assumpte que s’ha de sotmetre a
la consideració del Ple, resultant amb caràcter provisional:
En conseqüència es proposa l'adopció dels acords següents:
Primer. APROVAR la modificació de l'Ordenança Fiscal número 15, reguladora de
la Taxa per la prestació de serveis urbanístics, d’acord amb el següent detall:
Es modifica l’article 2 relatiu al fet imposable, que després d’ampliar l’últim
paràgraf, queda redactat de la següent manera:
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«Article 2n. Fet Imposable
Constitueixen el fet imposable d’aquesta taxa:
a) L’activitat Municipal, tant tècnica com administrativa, que tendeix a verificar si els
actes d’edificació i ús del sòl a que es refereixen els arts 187 i 187 bis del Decret
Legislatiu1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’urbanisme,
s’ajusten a la Norma esmentada, al Pla General d’Ordenació Urbana del Municipi i a la
resta de normativa urbanística.
b) L’activitat municipal d’inspecció d’obres i instal·lacions realitzada d’ofici o a
instància de part.
c) L’activitat municipal administrativa consistent en actes de gestió i tramitació dels
expedients contradictoris de ruïna.
d) I, en general, qualsevol activitat municipal tècnica o administrativa que sigui
requerida referent a l’ordenació, transformació, conservació, control i informació de
l’ús i urbanització del sòl, subsòl i vol.
No estan subjectes a aquesta taxa les obres de mer ornament, conservació i reparació
que es facin a l’interior dels habitatges sempre i quan el seu pressupost d’execució
material sigui inferior a 2.000 euros.»
Es modifica l’article 5 relatiu a la base imposable, tipus de gravamen i quota
tributària, que queda redactat de la següent manera:
«1.- La base imposable de la taxa està constituïda pel cost real i efectiu de la
construcció, instal·lació o obra, i s’entén per tal, a aquests efectes, el cost d’execució
material d’aquella. Aquesta base es determinarà en funció dels criteris establerts per
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a la liquidació provisional de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres
regulat a l'article 7.1 de l'Ordenança Fiscal número 5, reguladora de l'impost.
2.- Amb caràcter general, per qualsevulla construcció, instal·lació o obra que
requereixi llicència d’obra urbanística, el tipus de gravamen a aplicar sobre la base
imposable serà l’1,9992 %, a l’efecte de determinar la quota de la taxa, llevat per les
actuacions que es detallen als epígrafs següents, en les que s’estableix la tarifa i/o
quota a aplicar.
Epígraf primer: Obres.
1.1.- Llicència d’obres
La quota exigible en concepte de taxa per llicència d’obres és l’import resultant de
multiplicar el tipus de gravamen per la base imposable, segons es tracti:
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Obra de nova planta i ampliació: 1,9992 %
Obra de rehabilitació i/o reforma: 1,0200 %, amb una quota mínima de
103,53€
Obertura de rases a la via pública per instal·lació i/o reparació de canonades,
conduccions i altres instal·lacions: 1,9992 % amb una quota mínima de
124,24€
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1.2.- Comunicació d’obres
a) La quota exigible, en concepte de taxa, pel règim de comunicació prèvia d’obres,
establerta als apartats A, B i epígrafs 1, 2 i 3, de l’apartat C de l’Annex I, de
l’Ordenança municipal d’obres subjectes al règim de comunicació, serà l’import
resultant de multiplicar el tipus del 0,8670 % per la base imposable.
b) La quota exigible, en concepte de taxa, pel règim de comunicació prèvia d’obres,
establerta a l’Annex II, de l’Ordenança municipal d’obres subjectes al règim de
comunicació, serà de 104,11 € per cada comunicació o pròrroga.
1.3.- Comunicació prèvia de primera ocupació i llicència de constitució d’un règim de
propietat horitzontal o complex immobiliari:
 Per cada habitatge o entitat: 58,19 €
 Per cada 200 m2 o fracció de local: 58,19 €
1.4.- En el cas de desistiment d’una sol·licitud de llicència, sempre que es manifesti
expressament abans que es dicti llur resolució, procedirà el pagament del 50% de la
quota corresponent.
Així mateix, en el cas de desistiment d’una sol·licitud d’obra formulada per declaració
responsable o comunicació prèvia procedirà el pagament del 50% de la quota si es
manifesta abans del termini d’un mes des de la seva presentació.
En ambdós casos si el desistiment es produeix amb posterioritat es produeix la plena
tributació.
1.5.- La taxa per pròrroga de les llicències d’obres serà del 25% de l’import que
correspondria en cas de petició de nova llicència.
1.6.- Legalització d’obres i ordres d’execució decretats en expedients de disciplina
urbanística. La quota serà el resultat de multiplicar el cost real i efectiu de l’obra pel
tipus de gravamen, incrementat en un 25%.
1.7.- Informes sobre obres. Per informes sobre llicències d’obres i/o edificacions,
emesos a instància de particular, incloent-hi aquells previs a la sol·licitud de la
llicència, la quota serà:
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Per informe, 621,98 €



Per informe certificat, 746,38 €

1.8 Altres
Per a qualsevol altra actuació administrativa urbanística que es pugui realitzar,
tendent a l’autorització o control d’obres i que no estiguin explícitament assenyalades
en els apartats anteriors d’aquest epígraf, correspondrà la quota resultant d’aplicar el
tipus impositiu del 0,8364% sobre la base imposable determinada pel cost real i
efectiu de les obres.
Epígraf segon: Llicències per a moviments de terres i llicències per a demolició de
construccions.
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Les quotes exigibles són les que resulten d’aplicar el tipus de gravamen 1,9992 % a la
base imposable de la taxa, que serà el cost real i efectiu de les obres que resulti per a
la liquidació provisional de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres, calculat
d’acord amb el que estableix l’ordenança fiscal municipal núm. 5.
Epígraf tercer: Inspecció d’obres:
3.1.- Per la inspecció de l’execució d’obres a la via pública i per la recepció
d’aquestes, cal abonar les taxes següents:



Connexions ordinàries i recepcions de qualsevol mena a la via pública, per unitat
31,34 €



Obres per noves instal·lacions a la via pública, per metre lineal o fracció 2,74 €
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3.2.- Per la realització d’assaigs de la qualitat de les obres s’han d’abonar les taxes
següents:


Obres a la via pública de reparació i connexió, per unitat 75,07 €



Obres a la via pública per noves instal·lacions. Segons els assaigs practicats,
amb un mínim per metre lineal o fracció 2,74 €



Obres de construcció o reconstrucció de voreres, per cada metre quadrat o
fracció 4,13 €

3.3.-Per la inspecció de l’execució d’obres majors, practicada a instància particular,
incloent-hi el reconeixement d’edificis existents a l’efecte de determinar-ne
l’antiguitat:


Per informe, 311,02 €



Per informe certificat, 373,32 €

Epígraf quart: Tramitació d’expedients contradictoris de ruïna:


Per la tramitació de cada expedient, 621,98 €

Epígraf cinquè: Serveis urbanístics:
5.1.- Per tramitació d’expedients d’aprovació de Bases i Estatuts de Juntes de
Compensació, 497,57€

Aquest document ha estat signat electrònicament amb data 23/11/2021
L'autenticitat d'aquest document es pot comprovar a https://serveis.reus.cat/cve mitjançant el CVE: 2021C2FEE8DAB8E8E3081FCF7EEEBE2413B61152D6941123082952

5.2.- Per tramitació d’expedients de compensació i reparcel·lació, 414,63 €
5.3.- Llicències per a parcel·lacions urbanístiques, per segregació o per divisió
horitzontal, per cada unitat resultant 25,13 €»
Es modifica l’article 9 relatiu a la fiança per l’obra, eliminant la part final del
primer paràgraf, quedant redactat de la següent manera:
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«Al sol·licitar una llicència d’obra urbanística, el subjecte passiu haurà de constituir
una fiança, per l’import que determinin els Serveis Tècnics Municipals, a l’efecte de
respondre de les obligacions, vers l’Ajuntament, derivades de la mateixa llicència. En
especial, aquesta fiança ha de garantir el compliment de les condicions de l’obra, pel
que fa a la via pública o terrenys d’ús públic.»
Segon. EXPOSAR al tauler d’anuncis de la Corporació el present acord provisional i el
text modificat de l’ordenança esmentada amb l’annex al mateix, durant un termini de
trenta dies hàbils, amb publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la
Província, i en un diari dels de major difusió provincial, a l’efecte que els interessats
puguin examinar l’expedient i presentar les reclamacions que creguin oportunes.
Tercer. ADOPTAR l’acord definitiu que procedeixi una vegada finalitzat el termini
d’exposició pública i a la vista de les reclamacions presentades, i si aquestes no es
formulessin, entendre definitivament adoptat el present acord fins aleshores
provisional.
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Quart. PUBLICAR
l’acord definitiu o el provisional elevat automàticament a tal
categoria així com el text modificat de l’ordenança indicada en el present acord."
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova amb 16 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 (regidor no
adscrit): Sr. Meléndez) i 11 vots en contra: ((PSC-CP): Sres./Srs. Martín, Martínez, Marcos,
Pozuelo, Fort, Agudo, (CUP): Sres. Llorens, Fernàndez, Pàmies i (CS): Sra. García i Sr.
López)
15. Hisenda. Aprovació inicial de la modificació de l’ordenança fiscal número
17, reguladora de la Taxa per entrada de vehicles a través de les voreres i
les reserves de la via pública per aparcament, càrrega i descàrrega de
mercaderies de qualsevol classe, que ha d’entrar en vigor l’1 de gener de
2022.
"Vist l’expedient de modificació de l'Ordenança Fiscal número 17, reguladora de la
Taxa per entrada de vehicles a través de les voreres i les reserves de la via pública per
aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol classe.
Vist el què disposa el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, en els seus arts. 15.1, 16 i 17.1.
Vist l’informe conjunt emès per la Secretaria i la Intervenció municipal, en relació al
contingut de l’expedient.
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La Comissió Informativa de Serveis d’Hisenda i de Serveis Generals i Economia, de
data 18 d’Octubre de 2021 informa sobre el present assumpte que s’ha de sotmetre a
la consideració del Ple, resultant amb caràcter provisional:
En conseqüència es proposa l'adopció dels acords següents:
Primer. APROVAR la modificació de l'Ordenança Fiscal número 17, reguladora de
la Taxa per entrada de vehicles a través de les voreres i les reserves de la
via pública per aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de
qualsevol classe, d’acord amb el següent detall:
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Es modifica l’article 7 relatiu a la quota tributària, modificant l’apartat 1, 2 i 3
que resten redactats de la següent manera:
«1.- Tarifa primera.- Entrada de vehicles en edificis o solars, la quota anual és la que
resulta del càlcul polinòmic, en base als següents valors dels seus factors:
TB = 58,50 € anuals. ......
2.- Tarifa segona.- Les reserves d’espais en les vies públiques i terrenys d’ús públic
exclusivament per a aparcament o prohibició d’estacionament, han de satisfer
anualment la quota resultant del càlcul polinòmic, en base als següents valors dels
seus factors:
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TB = 58,50 € anuals. ......
3.- Tarifa tercera.- Les reserves d’espais en les vies i terrenys d’ús públic per a càrrega
i descàrrega de mercaderies, materials enfront a obres de construcció, de reformes o
enderrocaments d’immobles, han de satisfer la quota resultant del càlcul polinòmic,
en base als següents valors dels seus factors:
TB = 5,69 € per mes. ......»
Segon. EXPOSAR al tauler d’anuncis de la Corporació el present acord provisional i el
text modificat de l’ordenança esmentada amb l’annex al mateix, durant un termini de
trenta dies hàbils, amb publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la
Província, i en un diari dels de major difusió provincial, a l’efecte que els interessats
puguin examinar l’expedient i presentar les reclamacions que creguin oportunes.
Tercer. ADOPTAR l’acord definitiu que procedeixi una vegada finalitzat el termini
d’exposició pública i a la vista de les reclamacions presentades, i si aquestes no es
formulessin, entendre definitivament adoptat el present acord fins aleshores
provisional.
Quart. PUBLICAR
l’acord definitiu o el provisional elevat automàticament a tal
categoria així com el text modificat de l’ordenança indicada en el present acord."
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) i 12 vots en
contra: ((PSC-CP): Sres./Srs. Martín, Martínez, Marcos, Pozuelo, Fort, Agudo, (CUP): Sres.
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Llorens, Fernàndez, Pàmies, (CS): Sra. García, Sr. López i (regidor no adscrit): Sr.
Meléndez)
16. Hisenda. Aprovació inicial de la modificació de l’ordenança fiscal número
18, reguladora de la Taxa per utilització o aprofitament del vol, sòl i subsòl
de la via pública que ha d’entrar en vigor l’1 de gener de 2022.
"Vist l’expedient de modificació de l'Ordenança Fiscal número 18, reguladora de la
Taxa per utilització o aprofitament del vol, sòl i subsòl de la via pública.
Vist el què disposa el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, en els seus arts. 15.1, 16 i 17.1.
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Vist l’informe conjunt emès per la Secretaria i la Intervenció municipal, en relació al
contingut de l’expedient.
La Comissió Informativa de Serveis d’Hisenda i de Serveis Generals i Economia, de
data 18 d’Octubre de 2021 informa sobre el present assumpte que s’ha de sotmetre a
la consideració del Ple, resultant amb caràcter provisional:
En conseqüència es proposa l'adopció dels acords següents:
Primer. APROVAR la modificació de l'Ordenança Fiscal número 18, reguladora de
la Taxa per utilització o aprofitament del vol, sòl i subsòl de la via pública,
d’acord amb el següent detall:
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-Es modifica l’apartat 3 de l’article 6 relatiu a les zones d’aplicació de les
tarifes de les vies públiques , que resta redactat de la següent manera:
"3.- Per a l’aplicació de les tarifes per l’estacionament de vehicles de tracció mecànica
en les vies públiques, o terrenys d’ús públic, aquelles s’estableixen per zones. La
inclusió o exclusió de cada vial en una zona determinada, requerirà l’acord de la Junta
de Govern Local. El detall de zones és el següent:
ZONA
ZONA
ZONA
ZONA
ZONA
ZONA
ZONA

A.- Temps màxim 1,30 hores
B.- Temps màxim 2 hores
C.- Temps màxim 2 hores
D.- Temps màxim 4 hores
E.- Temps màxim 4 hores
F.- Temps màxim 2 hores
H.- Temps màxim 12 hores

Es modifica l’article 7, relatiu a les tarifes, s’adapten les tarifes dels epígraf 1 a
7, 9 a 19, i de 21 a 22, a l’IPC, s’amplia el redactat de l’epígraf 2 per tal de definir el
concepte «tancat», a l’epígraf 8 es rebaixa un 10% la tarifa, incloent un nou apratat
8bis, pel mercat d’antiquaris, brocanters i col·leccionistes, i es modifiquen les tarifes
de l’epígraf 20 relatives a les zones blaves per tal de adeqüar-les al cost del servei,
que resta redactat de la següent manera:
EPÍGRAFS :
1.- Tendals, terrasses i similars, instal·lats damunt de tarimes o no, amb materials
rígids de protecció o no, no tancats.
TB = 54,38 € anuals
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FCA segons l’horari:
1) aprofitament permanent FCA = 0,31
2) aprofitament nocturn (20-24 h) FCA = 0,10
3) aprofitament per hores (fins 20 h): 0,17€ per hora
T

segons temporada:
1) temporada d’estiu T= 0,75
2) temporada anual T= 1
3) aprofitament per hores (temporada anual): 0,055€ per hora
4) aprofitament per hores (temporada estiu): 0,042€ per hora
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Els aprofitaments per hora només s’aplicaran en el supòsit de què l’horari d’obertura
dels aprofitaments vingui establert amb caràcter obligatori per una norma
administrativa i s’aplicarà exclusivament per les hores que estableixi la mateixa
norma.
2.- Tendals, terrasses i similars, instal·lats damunt de tarimes o no, protegits per
materials rígids, delimitats per objectes que obstaculitzin el pas de vianants.
TB = 54,38 € anuals
FCA =
T

0,47

segons temporada:
1) temporada d’estiu T= 0,75
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2) temporada anual T= 1
3) aprofitament per hores (temporada anual): 0,055€ per hora
4) aprofitament per hores (temporada estiu): 0,042€ per hora
Els aprofitaments per hora només s’aplicaran en el supòsit de què l’horari d’obertura
dels aprofitaments vingui establert amb caràcter obligatori per una norma
administrativa i s’aplicarà exclusivament per les hores que estableixi la mateixa
norma
3.- Taules de bar.- En les llicències municipals que autoritzin la instal·lació d’un
determinat nombre de taules, cadascuna amb quatre cadires.
TB = 43,50 € anuals
S = nombre de taules multiplicat per 2,25 metres quadrats
FCA segons l’horari:
1) aprofitament permanent FCA = 0,43
2) aprofitament nocturn (20-24 h) FCA = 0,14
3) aprofitament per hores (fins 20 h): 0,024€ per hora
T

segons temporada:
1) temporada d’estiu T= 0,75
2) temporada anual T= 1
3) aprofitament per hores (temporada anual): 0,055€ per hora
4) aprofitament per hores (temporada estiu): 0,042€ per hora
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Els aprofitaments per hora només s’aplicaran en el supòsit de què l’horari d’obertura
dels aprofitaments vingui establert amb caràcter obligatori per una norma
administrativa i s’aplicarà exclusivament per les hores que estableixi la mateixa
norma
Els aprofitaments, mitjançant taules de bar, en places o zones amples que permetin la
reserva d’espai sense entorpir el pas dels vianants, es consideraran com a terrassa, i
als efectes de la liquidació de la present taxa, la base imposable serà el nombre de
metres quadrats de superfície reservada, i no el nombre de taules que s’hi instal·lin,
essent d’aplicació les tarifes 1 o 2, en funció de si la terrassa està oberta o no.
4.- Taules de bar, autoritzacions puntuals.- Instal·lació de taules de bar, cadascuna
amb quatre cadires, durant uns dies determinats,
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TB = 0,17 € per dia
S = nombre de taules multiplicat per 2,25 metres quadrats
FCA segons l’horari:
1) aprofitament permanent FCA = 4,34
2) aprofitament nocturn (20-24 h) FCA = 1,50
T=
5.-

nombre de dies

Venda en parades, quioscs o vehicles
TB = 0,17 € per dia
S = la que s’ocupi, i a efectes de càlcul, s’aplicarà un mínim de 10 m 2
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FCA = 0,50
T = nombre de dies
6.Bústies i compartiments per recollida i distribució de correspondència, situades
a la via pública.
TB = 50,09 € anuals
S = la que s’ocupi, i a efectes de càlcul, s’aplicarà un mínim de 5 m 2
FCA = 0,50
T= 1
7.-

Venda eventual en parades, quioscs o vehicles.
TB = 0,17 € per dia
S = la que s’ocupi, i a efectes de càlcul, s’aplicarà un mínim de 10 m 2
FCA = 1,00
T = nombre de dies
S’entendrà per eventual aquella activitat de venda que no superi la durada de
tres mesos.

8.- Venda ambulant al “mercadet setmanal”, en parades a l’exterior dels mercats
municipals, per cada metre lineal de parada i per cada dia de mercat: 2,53 €
8bis. -Venda ambulant al mercat d’antiquaris, brocanters i col·leccionistes, per cada
metre lineal de parada i per cada dia de mercat: 2,53 €
9.- Venda ambulant puntual i esporàdica a l’exterior dels mercats municipals, per
cada dia i per cada parada de fins a 5 metres lineals: 23,24 €, més 6,21 € per cada
metre lineal addicional.
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10.- Venda mitjançant màquines automàtiques, caixers automàtics i bústies de
lliurament de materials d’ús directe des de la via pública, telèfons públics instal·lats
mitjançant cabines o qualsevol tipus de suport, sempre que el seu ús es faci des de la
via pública, per cada màquina, caixer, bústia o telèfon.
TB = 54,38 € anuals
S = la que s’ocupi, i a efectes de càlcul, s’aplicarà un mínim de 1 m 2
FCA = 2,33
T= 1
11.- Atraccions, espectacles, tómboles, casetes de fira, i similars.
TB = 0,19 € per dia
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S = la que s’ocupi, i a efectes de càlcul, s’aplicarà un mínim de 50 m 2
FCA = 3,10
T = Nombre de dies
12.- Tanques i bastides per obres, i grues a la via pública.
TB = 4,58 € per mes
FCA = 0,47
T = nombre de mesos o fracció, computant a efectes del càlcul, un mes per
cada 30 dies de durada de l’aprofitament.
13.- Camió grua, plataforma elevadora articulada o similars
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TB = 0,19 € per dia
S = la que s’ocupi, i a efectes de càlcul, s’aplicarà un mínim de 40 m 2
FCA = 4,70
T = nombre de dies
14.- Contenidors per a runes d’obres i enderrocs
TB = 4,58 € per mes
S = a efectes de càlcul, s’aplicaran:





Contenidor
Contenidor
Contenidor
Contenidor


de 2 m3:
de 5 m3:
de 8 m3:
de 20 m3:
Sac: 2 m2

4
9
12
15

m2
m2
m2
m2

FCA = 0,47
T = nombre de mesos o fracció, computant a efectes del càlcul, un mes per
cada 30 dies de durada de l’aprofitament.
15.- Sacs de runes d’obres i enderrocs.
TB = 4,58 € per mes
S = a efectes de càlcul, s’aplicaran 2 m 2
FCA = 0,47
T = nombre de mesos o fracció, computant a efectes del càlcul, un mes per
cada 30 dies de durada de l’aprofitament.
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16.- Puntals, per cadascun
TB = 4,58 € per mes
S = a efectes de càlcul, s’aplicaran 1 m 2
FCA = 0,47
T = nombre de mesos o fracció, computant a efectes del càlcul, un mes per
cada 30 dies de durada de l’aprofitament.
17.- Permís especial d’ocupació provisional i justificada (mudança, reparació,
instal·lació, etc.)
TB = 0,19 € per dia
S = la que ocupi, i a efectes de càlcul, s’aplicarà un mínim de 20 m 2.
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FCA = 4,65
T = nombre de dies
18.- Permís especial d’ocupació provisional i justificada que comporti el tancament de
la circulació.
TB = 0,19 € per dia
S = la que s’ocupi, i a efectes de càlcul, s’aplicarà un mínim de 20 m 2.
FCA = 9,30
T = Nombre de dies
19.- Instal·lacions en el sòl, subsòl o vol de la via pública, o en terrenys d’ús públic:
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La quota dels aprofitaments definits en aquest epígraf, són les que a continuació es
detallen, no essent d’aplicació el càlcul polinòmic per a la seva determinació:
19.1.- Amb caràcter anual:
Dipòsits
Fins a 5 m3 de capacitat.......................................................53,58 €
Per cada m3 o fracció de més.................................................5,47 €
Arquelles, per cada m3 o fracció..................................................1,42 €
Estesa de cables:
Cables aeris, per ml...............................................................0,54 €
Cables soterranis, per ml o fracció.........................................0,44 €
Tubs per a la conducció d’àrids, gasos i líquids, per cada ml o fracció,
Segons diàmetre:
Fins 50 mm diàmetre exterior...............................................0,57 €
De més de 50 mm i fins a 200 mm diàmetre exterior...........1,27 €
De més de 200 mm de diàmetre...........................................2,94 €
Transformadors elèctrics, cadascun...........................................56,34 €
Caixes de distribució de conduccions, cadascuna......................24,77 €
Cambres soterrànies, pous d’accés i ventilació, per m 3 o fracció11,65 €
Tapes i boques de descàrrega de productes en la via pública,
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cadascuna.................................................................................... 5,53 €
Pals de fusta o formigó, cadascun.............................................87,63 €
Torretes d’estructura metàl·lica o altre material, cadascuna...109,49 €
19.2.- Amb caràcter trimestral:
Horts ubicats en terrenys de titularitat municipal:
Per cada parcel·la de terreny .....................................................15,30€
Cada adjudicatari de parcel·la d’hort urbà s’haurà de fer càrrec del rebut mensual de
consum d’aigua, d’acord amb el contracte que es signarà individualment amb l’empresa
Reus Serveis Municipals, SA (Aigües de Reus).
19.3.- Amb caràcter diari
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Circs i similars i utilització del Parc de la Festa
Per m2/dia......................................................................................................... 0,07€
20.-Estacionament de vehicles de tracció mecànica en les vies públiques, o terrenys
d’ús públic.
La quota per l’estacionament de vehicles de tracció mecànica en les vies públiques o
terrenys d’ús públic, de dilluns a dissabte, excepte festius, de les 9 a les 13 hores i de
les 16 a les 20 hores, s’estableix a continuació, sense l’aplicació del càlcul polinòmic,
en funció de la zona a la que es classifiqui i per cada fracció horària d’ocupació, en
proporció a la següent escala:
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A
B
C
D
E
F
H
Sense
tiquet

Hora o fracció d’excés
(*)

TARIFES

ZONA
60’
1,61€
1,40€
1,28€
1,32€
1,07€
0,25€
0,45€

90’
2,56€

120’
2,44€
2,07€
2,48€
1,90€
1,12€
0,91€

180’

240’

3,22€
2,48€

3,93€
2,97€

1,28€

1,65€

720’

1,65

4,96€
4,96€
4,96€
4,96€
4,96€
4,96€
4,96€
9,09€

(*) Aquests imports es liquidaran per a cada hora o fracció de temps d’estacionament
excedit, respecte del temps pel qual s’ha pagat.
L’expedició dels tiquets serà pel temps que correspongui, en funció dels diners pagats,
arrodonint el càlcul a fraccions de 0,05 €, en base a les tarifes de la zona, i , si
s’escau, amb els tributs indirectes que siguin d’aplicació.»
(Els preus no inclouen l’IVA)."
21.- Altres aprofitaments puntuals no compresos en els epígrafs anteriors. S’entén
que l’aprofitament és puntual, quan la seva durada no supera els 30 dies.


Si l’aprofitament és sobre el sòl:
TB = 0,19 € per dia
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FCA = 1,86
T=

nombre de dies

b) Si l’aprofitament és en el subsòl:
TB = 0,19 € per dia
S=

a efectes de càlcul, serà el volum que s’ocupi en m 3 o fracció

FCA = 0,62
T=

nombre de dies

c) Si l’aprofitament es fa del vol de la via pública o terrenys d’ús públic (banderoles,
cartells, etc.):
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TB = 0,19 € per dia
S = a efectes de càlcul, es prendrà com a superfície la major d’entre la que
delimiti l’aprofitament, o la que projecti la instal·lació sobre el sòl
FCA = 1,24
T=

nombre de dies

22 .- Altres aprofitaments no compresos en els epígrafs anteriors, de durada superior
als 30 dies.



Si l’aprofitament és sobre el sòl:
TB = 0,19 € per dia
FCA = 1,55
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T=



nombre de dies

Si l’aprofitament és en el subsòl:
TB = 0,19 € per dia
S=

a efectes de càlcul, serà el volum que s’ocupi en m 3 o fracció

FCA = 0,312
T=



nombre de dies

Si l’aprofitament es fa del vol de la via pública o terrenys d’ús públic (banderoles,
cartells, et.):
TB = 0,19 € per dia
S = a efectes de càlcul, es prendrà com a superfície la major d’entre la que
delimiti l’aprofitament, o la que projecti la instal·lació sobre el sòl.
FCA = 0,93
T=

nombre de dies"

Segon. EXPOSAR al tauler d’anuncis de la Corporació el present acord provisional i el
text modificat de l’ordenança esmentada amb l’annex al mateix, durant un termini de
trenta dies hàbils, amb publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la
Província, i en un diari dels de major difusió provincial, a l’efecte que els interessats
puguin examinar l’expedient i presentar les reclamacions que creguin oportunes.
Tercer. ADOPTAR l’acord definitiu que procedeixi una vegada finalitzat el termini
d’exposició pública i a la vista de les reclamacions presentades, i si aquestes no es
formulessin, entendre definitivament adoptat el present acord fins aleshores
provisional.
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Quart. PUBLICAR
l’acord definitiu o el provisional elevat automàticament a tal
categoria així com el text modificat de l’ordenança indicada en el present acord."
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) i 12 vots en
contra: ((PSC-CP): Sres./Srs. Martín, Martínez, Marcos, Pozuelo, Fort, Agudo, (CUP): Sres.
Llorens, Fernàndez, Pàmies, (CS): Sra. García i Sr. López i (regidor no adscrit): Sr.
Meléndez)
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17. Hisenda. Aprovació inicial de la modificació de l’ordenança número 22
reguladora del Preu públic pel servei de recollida de residus comercials i
industrials assimilables als municipals i pels serveis de neteja, recollida i
gestió d’altres residus municipals singulars o especials, que ha d’entrar en
vigor l’1 de gener de 2022.
"Vist l’expedient de modificació de l’Ordenança número 22 reguladora del Preu públic
pel servei de recollida de residus comercials i industrials assimilables als municipals i
pels serveis de neteja, recollida i gestió d’altres residus municipals singulars o
especials.
Vist el què disposa el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, en els seus arts. 15.1, 16 i 17.1.
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Vist l’informe conjunt emès per la Secretaria i la Intervenció municipal, en relació al
contingut de l’expedient.
La Comissió Informativa de Serveis d’Hisenda i de Serveis Generals i Economia, de
data 18 d’Octubre de 2021 informa sobre el present assumpte que s’ha de sotmetre a
la consideració del Ple, resultant amb caràcter provisional:
En conseqüència es proposa l'adopció dels acords següents:
Primer. APROVAR la modificació de l’Ordenança número 22 reguladora del Preu
públic pel servei de recollida de residus comercials i industrials assimilables
als municipals i pels serveis de neteja, recollida i gestió d’altres residus
municipals singulars o especials, d’acord amb el següent detall:
Es modifica l’article 5 relatiu a les tarifes, que queda redactat de la següent
manera:
«Totes les tarifes del preu públic que es detallen, estan subjectes a l’Impost sobre el
Valor Afegit.



Tarifes per la prestació del servei de recollida de residus comercials i industrials,
assimilables als municipals, a petits i mitjans generadors.

TARIFA BÀSICA, IVA no inclòs:
Locals de menys de 50 m2 ...................... 284,45 €/any
de 50 a menys de 150 m2 ........................327,12 €/any
de 150 a menys de 300 m2.......................369,79 €/any
a partir de 300 m2 ................................ .......412,45 €/any
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Epíg

Activita Fracció
t
residual

1

Oficines i despatxos

2

Locals destinats a despatx o consulta de
professionals lliures

rebuig

Coef.
Tram Superfície Local
correct.
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0,67

1

menys de 50 m2

1,00

2

de 50 a menys de
150 m2
327,12

1,00

3

de 150 a menys de
300 m2
369,79

1,00

4

a partir de 300 m2

412,45

355,57

3

Establiments
comercials,
excepte
supermercats,
hipermercats
i
autoserveis sector alimentació

4

Parada o lloc de venda del mercat
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rebuig i paper/cartró

Import
anual

190,59

1,25

1

menys de 50 m2

1,25

2

de 50 a menys de
150 m2
408,90
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1,25

3

de 150 a menys de
300 m2
462,24

1,25

4

a partir de 300 m2

515,57

355,57

5

Locals destinats a activitats industrials

6

Locals destinats a activitats de serveis
no compreses en la resta d'epígrafs i
magatzems
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rebuig i paper/cartró

1,25

1

menys de 50 m2

1,25

2

de 50 a menys de
150 m2
408,90

1,25

3

de 150 a menys de
300 m2
462,24

1,25

4

a partir de 300 m2
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7

Centres de consulta i assistència mèdica,
C.A.P. i ambulatoris

8

Locals
destinats
a
activitats
d'ensenyament i formació , col·legis
i centres d’ensenyament sense servei de
menjador escolar

9

515,57

1,50

1

menys de 50 m2

426,68

rebuig, paper/cartró 1,50
i envasos

2

de 50 a menys de
150 m2

1,50

3

de 150 a menys de
300 m2
554,69

1,50

4

a partir de 300 m2

618,68

640,02

490,68

Establiments d'espectacles, sales de joc i
establiments recreatius
2,25

1

menys de 50 m2

rebuig, paper/cartró, 2,25
envasos i vidre

2

de 50 a menys de
150 m2

2,25

3

de 150 a menys de
300 m2
832,03

2,25

4

a partir de 300 m2

736,02

928,02
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10

Supermercats,
hipermercats,
autoserveis, sector alimentació

11

Hotels, fondes, pensions i similars

12

Centres hospitalaris

13

Col·legis, centres d'ensenyament amb
servei de menjador escolar i resta
d'allotjaments

14

Establiments de restauració
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rebuig,
paper/
envasos
i vidre

orgànica,
cartró, 2,75

1

menys de 50 m2
782,24

2,75

2

de 50 a menys de
150 m2
899,58

2,75

3

de 150 a menys de 1.016,9
300 m2
3

2,75

4

a partir de 300 m2

1.134,2
4
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Als llocs exteriors dels venedors ambulants dels mercats municipals i altres tipus de
parades ambulants, se’ls aplicarà la tarifa establerta pel tram 4 de l’epígraf 4 “parada
o lloc de venda del mercat”, prorratejada pels dies d’activitat, sobre la base de 300
dies anuals.



Tarifes per la prestació del servei de recollida de residus comercials i
industrials, assimilables als municipals, a grans productors.

Les tarifes per la prestació dels serveis de recollida de residus comercials als grans
generadors es determinen en funció de l’activitat que els genera, tipus de residu,
capacitat i freqüència de recollida, més el cost del lliurament, reposició, manteniment
i neteja, (un rentat intensiu i dos rentats mecànics anuals), dels bujols o contenidors
destinats a la recollida de les diferents fraccions.
Quan el servei de recollida no tingui el caràcter de continuat, originat per l’exercici
d’una activitat econòmica, la tarifa serà la que resulti del tipus de residu, del bujol o
contenidor emprat, i de la freqüència de la recollida.
El càlcul per la fracció rebuig es fa, mitjançant la suma de la tarifa que a l’activitat li
correspondria, segons el detall del quadre del punt 1) anterior, –TRAM FIX DE LA
TARIFA- i de l’import que resulti d’aplicar les tarifes que es detallen a continuació a
l’epígraf 2.1., al volum de residus que excedeixi el límit dels 300 litres/dia, segons el
tipus de bujol i freqüència de recollida que s’estableixi, –TRAM VARIABLE DE LA
TARIFA-.

Aquest document ha estat signat electrònicament amb data 23/11/2021
L'autenticitat d'aquest document es pot comprovar a https://serveis.reus.cat/cve mitjançant el CVE: 2021C2FEE8DAB8E8E3081FCF7EEEBE2413B61152D6941123082952

El càlcul per la fracció orgànica, vidre, envasos i paper-cartró, es fa mitjançant la suma
de la tarifa que a l’activitat li correspondria segons el detall del quadre del punt 1)
anterior, –TRAM FIX DE LA TARIFA-, i de l’import que resulti d’aplicar les tarifes que,
respectivament, es detallen a continuació en els epígrafs 2.2., 2.3., 2.4. i 2.5., –TRAM
VARIABLE DE LA TARIFA-.
Quan el servei es presti mitjançant un punt de recollida que agrupi diverses activitats
(art. 4rt C) la quota es calcularà aplicant a cada activitat la tarifa que li correspongui
com a petit o mitjà generador, que es facturarà al titular de cada activitat, i, al
responsable del punt de recollida agrupada, se li facturaran les tarifes del servei
especial de recollida amb contenidors especials que hagi contractat.
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7. Fracció rebuig, per cada bujol recollit i per cada dia de recollida, IVA no
inclòs:
de 120 litres ..............................................................3,82 €/dia
de 240 litres ..............................................................7,55 €/dia
de 360 litres ............................................................11,37 €/dia
de 700 litres ............................................................22,64 €/dia
de 1100 litres ..........................................................34,13 €/dia
de 2400 litres ........................................................34,52 €/dia (Càrrega Lateral)
de 3200 litres ........................................................40,97 €/dia (Càrrega Lateral)
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8. Fracció orgànica, per cada bujol, IVA no inclòs:
de 120 litres ...........................................................90,23 €/any
de 240 litres ........................................................ 118,54 €/any
de 360 litres ........................................................ 134,99 €/any
de 700 litres ........................................................ 159,62 €/any
de 1100 litres ...................................................... 180,39 €/any
9. Fracció vidre, per cada bujol amb tanca, IVA no inclòs:
de 120 litres ...........................................................90,23 €/any
de 240 litres ........................................................ 118,54 €/any
de 360 litres ........................................................ 134,99 €/any
de 700 litres ........................................................ 159,62 €/any
de 1100 litres ...................................................... 180,39 €/any
10.Fracció envasos, per cada bujol, IVA no inclòs:
de 120 litres ...........................................................90,23 €/any
de 240 litres ........................................................ 118,54 €/any
de 360 litres ........................................................ 134,99 €/any
de 700 litres ........................................................ 159,62 €/any
de 1100 litres ...................................................... 180,39 €/any
de 3200 litres ...................................................... 450,79 €/any (Càrrega Lateral)
11.Fracció paper-cartró, per cada bujol, IVA no inclòs:
de 120 litres ...........................................................90,23 €/any
de 240 litres ........................................................ 118,54 €/any
de 360 litres ........................................................ 134,99 €/any
de 700 litres ........................................................ 159,62 €/any
de 1100 litres ...................................................... 180,39 €/any
de 3200 litres ...................................................... 450,79 €/any (Càrrega Lateral)
3) Tarifes per la prestació dels serveis especials de recollida i gestió d’altres
residus municipals singulars o especials.
3.1. Servei de recollida de residus a les deixalleries
3.1.1. Recepció de terres i runes
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3.1.1.1. particulars, amb accés a la instal·lació amb vehicle turisme o
furgoneta pròpia, amb un màxim de 100 kg/dia ................... gratuït
3.1.1.2. petits industrials i comerciants, euros/Tn, o segons vehicle, fins un
límit de 2.000 kg/dia:
furgonetes mixtes fins a 1500 kg PMA......... 2,83 €/descàrrega
furgonetes mixtes entre 1500 i 3500 kg PMA8,30 €/descàrrega
camions fins a 7500 kg PMA .....................13,76 €/descàrrega
3.1.1.3. petits industrials i comerciants que hagin obtingut llicència d’obres
menors.
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les dues primeres descàrregues .............reducció 100% tarifa.
descàrregues restants .................................preu tarifa 3.1.1.2.
Per beneficiar-se de la reducció prevista en aquest apartat caldrà presentar
l’original de la llicència d’obres menors o document substitutiu.
3.1.2. Recepció de pneumàtics:
3.1.2.1. particular amb accés a la instal·lació amb vehicle turisme o
furgoneta pròpia, amb un màxim de 4 unitats sense llanta, i amb un màxim
d’un lliurament mensual.........................................................gratuït
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3.1.2.2. petits industrials i comerciants, fins a 30 primers pneumàtics
semestrals
de moto o turisme ..............................................gratuït
roda de motocicleta .................................0,78 €/unitat
roda de vehicle turisme ............................1,78 €/unitat
roda de vehicle camió...............................8,30 €/unitat
roda de vehicle tractor ...........................13,76 €/unitat
roda de vehicle obres públiques ............ 16,53 €/unitat
suplement per llanta ................................9,65 €/unitat
Per beneficiar-se del descompte inicial, s’haurà d’acreditar que l’usuari del
servei ha abonat el tram fix de la tarifa del preu públic, que li correspongui a la
seva activitat, per la recollida de residus comercials o industrials assimilables a
municipals.
3.1.3. Recepció de fustes i/o residus voluminosos de fusta
3.1.3.1. particular amb accés a la instal·lació amb vehicle turisme o furgoneta
pròpia, amb un màxim de 70 kg ............................................gratuït
3.1.3.2. petits industrials i comerciants:
primeres 3 descàrregues semestrals .................gratuït
A partir de més quantitat i amb un límit de 2000 kg/dia:
furgonetes mixtes fins a 1500 kg PMA............13,76 €/descàrrega
furgonetes mixtes entre 1500 i 3500 kg PMA...........27,46 €/descàrrega
camions fins a 7500 kg PMA......................................41,15 €/descàrrega
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Per beneficiar-se del descompte inicial, s’haurà d’acreditar que l’usuari del
servei ha abonat el tram fix de la tarifa del preu públic, que li correspongui a la
seva activitat, per la recollida de residus comercials o industrials assimilables a
domèstics.
3.1.4. Recepció de banals en massa, amb tractament com a rebuig,
amb possibilitat d’incineració o barreja de residu
Es considera residu banal en massa els residus produïts per l’activitat
domèstica particular, els residus de comerços, oficines, serveis i altres
generadors singulars, assimilables als municipals, així com els procedents de la
neteja viària i dels espais verds, sense possibilitat de selecció.
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3.1.4.1. particular amb accés a la instal·lació amb vehicle turisme o furgoneta
pròpia, amb un màxim de 70 kg .............................................................
gratuït
3.1.4.2. petits industrials i comerciants amb un límit de 2000 kg/dia:
furgonetes mixtes fins a 1500 kg PMA............13,76 €/descàrrega
furgonetes mixtes entre 1500 i 3500 kg PMA.......... 27,46 €/descàrrega
camions fins a 7500 kg PMA..................................... 41,15 €/descàrrega
3.1.5. Recepció de banals en massa, amb tractament com a rebuig,
sense possibilitat d’incineració
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3.1.5.1. particular amb accés a la instal·lació amb vehicle turisme o furgoneta
pròpia, amb un màxim de 70 kg .........................................
gratuït
3.1.5.2. petits industrials i comerciants, amb un límit de 2000 kg/dia:
furgonetes mixtes fins a 1500 kg PM..............27,46 €/descàrrega
furgonetes mixtes entre 1500 i 3500 kg PMA...........54,83 €/descàrrega
camions fins a 7500 kg PMA....................................109,61 €/descàrrega
3.1.6. Recepció de restes d’esporga, amb tractament com a fracció
vegetal:
3.1.6.1. particular amb accés a la instal·lació amb vehicle turisme o furgoneta
pròpia, amb un màxim de 70 kg .............................................................gratuït
3.1.6.2. petits industrials i comerciants:
primeres 3 descàrregues semestrals ............................................gratuït
A partir de més quantitat i amb un límit de 2000 kg/dia:
furgonetes mixtes fins a 1500 kg PMA..............6,88 €/descàrrega
furgonetes mixtes entre 1500 i 3500 kg PMA. 16,53 €/descàrrega
camions fins a 7500 kg PMA .........................27,46 €/descàrrega
3.1.6.3. Transport propi a Planta de Botarell i descàrrega amb autorització de
l’Àrea de Medi Ambient.................................. 22,92 €/Tn transportada
Per beneficiar-se del descompte inicial, s’haurà d’acreditar que l’usuari del
servei ha abonat el tram fix de la tarifa del preu públic, que li correspongui a la
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seva activitat, per la recollida de residus comercials, o industrials assimilables a
domèstics.
3.1.7. Recepció de residus especials amb tractament específic:
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olis motor, fins a 10 l ..........................................................gratuït
olis motor, sobrevolum ..............................1,42 €/l amb màx.30 l.
Bateries, fins a 2 unitats ....................................................gratuït
Bateries, sobrevolum .....................4,19 €/unitat, màx. 10 unitats
Fluorescents i llums de mercuri.................................0,25 €/unitat
Envasos de residus especials....................................0,66 €/unitat
Dissolvents i pots de pintura.....................................0,66 €/unitat
Altres residus especials en petites quantitats...........0,94 €/unitat
Matalassos de qualsevol tipus
particular ............................................................................gratuït
petit industrial o comerç,10 primeres unitats anuals.........gratuït*
petit industrial o comerç ..........................35,68 €/unitat, màx. 10 u/dia.
(*) Per beneficiar-se d’aquest descompte inicial, s’haurà d’acreditar que
l’usuari del servei ha abonat el preu públic, corresponent a la seva
activitat, per la recollida de residus comercials o industrials assimilables a
domèstics.
3.2. Serveis especials de recollida amb contenidors especials
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3.2.0. Preus de tractament dels diferents residus admesos amb
recollida especial amb contenidors, compactadors o servei específic:
a) Terres i runes ...........................................................20,87
b) Preu de residu voluminós indiferenciat amb possibilitat
d’incineració.................................................................55,14
c) Preu de residu voluminós indiferenciat sense possibilitat
d’incineració...............................................................116,37
d) Fusta urbana.............................................................55,14
e) Esporga de restes de fracció verda..........................31,27
f) Esporga descàrrega a planta compostatge...............23,93
g) Fluorescents i altres residus especials....................183,70

€/Tn
€/Tn
€/Tn
€/Tn
€/Tn
€/Tn
€/Tn

3.2.1. Instal·lació i retirada de caixes i elements de contenció amb vehicle
ganxo, una única disposició i retirada:

Qualsevol ..................................................................42,79 €/hora
Qualsevol capacitat 15, 20 o 30 m3................215,02 €/inst. i ret.
Preu Tractament segons pes total del residu recollit.
Segons tipus de residu recollit i d’acord amb els preus públics de l’epígraf 3.2.0.
3.2.2. Recollida periòdica de caixes i elements de contenció amb
vehicle de ganxo
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3.2.2.1. Caixes:
15 m3..............................................................95,91 euros/moviment
20 m3..............................................................95,91 euros/moviment
30 m³ ............................................................95,91 euros/moviment
3.2.2.2. Quota mensual de lloguer:
15 m3 ...........................................................................105,55 €/mes
20 m3 ..........................................................................127,23 €/mes
30 m³ ...........................................................................143,27 €/mes
3.2.2.3. Compactadors:
20 m³ ................................................................136,92 €/moviment
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3.2.2.4. Quota mensual de lloguer:
20 m3 ..........................................................................384,42 €/mes
Preu tractament del residu, segons pes total recollit i segons tipus de residu
recollit, i d’acord amb els preus públics de l’epígraf 3.2.0.
Es permet l’estimació de generació de residus del període de servei, amb
regularització final.
3.3. Servei de recollida de voluminosos a petició, tenint la consideració de
residu voluminós tot aquell que no pot ser evacuat per mitjans convencionals de
recollida, per causa de la seva envergadura, com grans electrodomèstics,
mobles, matalassos, somiers, portes i altres:
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3.3.1. Servei a particulars, previ avís telefònic.....................gratuït
3.3.2. Servei des de qualsevol habitatge de l’immoble:
vehicle sencer .................................................428,20
3/4 de vehicle .................................................331,55
1/2 vehicle ......................................................234,82
1/4 de vehicle .................................................138,10
1 unitat de < 1 m³.............................................84,40

€
€
€
€
€

4) Tarifes per la prestació dels serveis especials de neteja, recollida i gestió
d’altres residus municipals singulars o especials.
4.1. Serveis especials de neteja de solars
4.1.1. Desbroçat mecànic de solars amb tractor desbroçador
Preu desbroçat ..............................................0,72 €/m²
Preu desbroçat i tractament dels residus.......1,14 €/m²
4.1.2. Retirada de residus en solars amb pala carregadora i vehicle
auxiliar carregador.
Preu retirada ..........................................152,61 €/hora
Preu del tractament de residus segons l’epígraf 3.2.0.
4.1.3. Suplements per personal addicional.
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Equip camió recol·lector, conductor i 1 peons 92,39 €/h
Suplement operari addicional ........................22,75 €/h
4.2. Serveis especials de neteja de carrers.
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4.2.1. Escombrada manual, manteniment amb vehicle
auxiliar i 1 operari............................................................................... 44,79 €/h
4.2.2. Accions diverses brigada manual, 3 operaris i camió
de caixa de 9 m3................................................................................ 120,82€/h
4.2.3. Accions diverses brigada manual, 2 operaris i camió
de caixa de 9 m3................................................................................ 87,91 €/h
4.2.4. Equip de neteja amb aigua a pressió, 3 operaris i
vehicle cisterna d’11m3.....................................................................135,52 €/h
4.2.5. Equip de neteja amb aigua a pressió, 2 operaris i
vehicle auxiliar ...................................................................................... 76,98 €
4.2.6. Equip de rec mecànic a pressió, 2 operaris i vehicle
regador................................................................................................ 106,95 €
4.2.7. Rec mecànic a pressió, 1 operari i cisterna d’11 m 3 ....................69,53€
4.2.8. Equip d’escombrada mixta, 3 operaris i màquina
escombradora d’aspiració....................................................................136,63 €
4.2.9. Equip d’escombrada mecànica, 1 operari i màquina
escombradora d’aspiració.....................................................................76,16 €
4.2.10. Equip de neteja alta pressió amb hidronetejador i
1 operari............................................................................................... 66,37 €
4.2.11. Operari addicional.....................................................................23,29 €
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5) Tarifes pel servei de reposició de mobiliari urbà
5.1. incloent-hi la retirada de l’element malmès i el transport del nou








Contenidor de residus de 700 l, ......................................................438,68
Contenidor de residus de 1.100 l, ...................................................575,27
Contenidor de residus de 2.400 l, ................................................1.590,96
Contenidor de residus de 3.200 l,.................................................1.677,15
Paperera d’acer inoxidable 50 l, .................................................. 358,81
Paperera Circular GRIS 50 l, ........................................................... 271,14
Paperera Semicircular Gris 20 l, .....................................................194,51

€
€
€
€
€
€
€

5.2. Reposició d’elements de contenció i papereres , referent a preus de l’apartat
anterior:




Desperfectes lleus reparats “in situ” .....................................................25%
Desperfectes que requereixen substitució temporal .............................50%
Desperfectes que inutilitzen l’element ..............................................100%»

Segon. EXPOSAR al tauler d’anuncis de la Corporació el present acord provisional i el
text modificat de l’ordenança esmentada amb l’annex al mateix, durant un termini de
trenta dies hàbils, amb publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la
Província, i en un diari dels de major difusió provincial, a l’efecte que els interessats
puguin examinar l’expedient i presentar les reclamacions que creguin oportunes.
Tercer. ADOPTAR l’acord definitiu que procedeixi una vegada finalitzat el termini
d’exposició pública i a la vista de les reclamacions presentades, i si aquestes no es
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formulessin, entendre definitivament adoptat el present acord fins aleshores
provisional.
Quart. PUBLICAR
l’acord definitiu o el provisional elevat automàticament a tal
categoria així com el text modificat de l’ordenança indicada en el present acord."
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova amb 15 vots a favor: ((JxR): Sres./Srs. Pellicer,
Vilella,
Caelles, Cuerba, Caballero, Monseny, Pallarès; (ERC): Sres./Srs. Llauradó,
Recasens, Flores, Prats, Berasastegui, Subirats; (A): Sr. Rubio, Sra. Vázquez), 11 vots en
contra: ((PSC-CP): Sres./Srs. Martín, Martínez, Marcos, Pozuelo, Fort, Agudo, (CUP): Sres.
Llorens, Fernàndez, Pàmies i (CS): Sra. García i Sr. López) i 1 abstenció: (regidor no
adscrit): Sr. Meléndez.
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18. Hisenda. Aprovació inicial de la imposició i aprovació de l’ordenança
fiscal número 23, reguladora de la Taxa per la prestació de serveis i
realització d’activitats necessàries per a l’exercici de les funcions de
recaptació executiva, que ha d’entrar en vigor l’1 de gener de 2022.
"Vist l’expedient d’Imposició i aprovació de l’ordenança fiscal número 23, reguladora
de la Taxa per la prestació de serveis i realització d’activitats necessàries per a
l’exercici de les funcions de recaptació executiva.
Vist el què disposa el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, en els seus arts. 15.1, 16 i 17.1.
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Vist l’informe conjunt emès per la Secretaria i la Intervenció municipal, en relació al
contingut de l’expedient.
La Comissió Informativa de Serveis d’Hisenda i de Serveis Generals i Economia, de
data 18 d’Octubre de 2021 informa sobre el present assumpte que s’ha de sotmetre a
la consideració del Ple, resultant amb caràcter provisional:
En conseqüència es proposa l'adopció dels acords següents:
Primer. IMPOSAR la Taxa per la prestació de serveis i realització d’activitats necessàries
per a l’exercici de les funcions de recaptació executiva dels tributs i la resta
d’ingressos de dret públic i aprovar l’Ordenança Fiscal reguladora de la mateixa que a
continuació es relaciona:
ORDENANÇA NÚM. 23
REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS I REALITZACIÓ
D’ACTIVITATS NECESSÀRIES PER A L’EXERCICI DE LES FUNCIONS DE
RECAPTACIÓ EXECUTIVA DELS TRIBUTS I LA RESTA D’INGRESSOS DE DRET
PÚBLIC
Article 1r. Fonament
Fent ús
l’article
d’acord
2/2004,

de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per
106 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
amb allò que es disposa en els articles 15 al 27 del Reial decret legislatiu
de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les
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hisendes locals, aquest Ajuntament estableix la “Taxa per la prestació de serveis i la
realització d’activitats necessàries per a l’exercici de les funcions de recaptació
executiva de les prestacions patrimonials públiques”, que s’ha de regir per la present
Ordenança fiscal, les normes de la qual s’atenen a allò que preveu l’article 57 de
l’esmentat Reial decret legislatiu 2/2004.
Article 2n. Fet Imposable
Constitueixen el fet imposable d’aquesta taxa la prestació de serveis i realització de
activitats administratives per part de l’Ajuntament de Reus necessàries per a exercir
les funcions de la recaptació executiva dels tributs i la resta d’ingressos de dret
públic, procedents dels seus Organismes Autònoms, de les Entitats publiques
empresarials i les societats mercantils amb capital 100% municipal.
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Article 3r. Subjecte Passiu
Són obligats al pagament de les taxes per la prestació de serveis i realització
d’activitats necessàries per l’exercici de les funcions de recaptació executiva dels
tributs i la resta d’ingressos de dret públic regulats en la present Ordenança, els
Organismes Autònoms, les Entitats públiques empresarials i les societats mercantils
amb capital 100% municipal, de l’Ajuntament de Reus, en interès dels quals s’hagin
prestat els serveis o realitzat les activitats que constitueixen el fet imposable
d’aquesta taxa.
Article 4t. Responsables
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1.- Han de respondre solidàriament de les obligacions del subjecte passiu les
persones físiques i jurídiques a què es refereix l’article 41.1 i 42 de la Llei general
tributària.
2.- Han de ser responsables subsidiaris els administradors de les societats i els
síndics, i interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en
general, en els supòsits i amb l’abast que assenyala l’article 43 de la Llei general
tributària.
Article 5è. Quota tributària
La quota tributària es determinarà per la suma dels imports resultants segons el
següent detall:

a

Tarifa per inici de la gestió: Es fixarà en 4,40€ euros per cada rebut incorporat
en el fitxer de càrrega un cop finalitzat el procés de validació.

b

Tarifa per repercussió de fallits: Es fixarà en 7,75 euros per cada declaració de
fallit.
Article 6è. Exempcions i bonificacions

En la liquidació d’aquestes taxes no s’aplicaran més exempcions i bonificacions que
les establertes per Llei.
Article 7è. Acreditament
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S’acredita i neix l’obligació de contribuir en el moment en que s’iniciï la prestació dels
serveis o la realització de les activitats administratives per la realització de les
funcions de recaptació en executiva de les prestacions patrimonials publiques.
Article 8è. Forma de pagament
Les Taxes contemplades en l’article 5é d’aquesta Ordenança meritaran:
a)
Tarifa per inici de la gestió: Quan l'Ajuntament accepti la gestió en via executiva
del deute.
b)
Tarifa per repercussió de fallits: Quan es signi la proposta de fallit ( que inclogui
el deute) per la recaptació municipal.
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Les quantitats meritades contemplades en l’article 5é) d’aquesta Ordenança seran
exigibles prèvia comunicació a l'obligat al pagament de la corresponent liquidació
que contindrà una relació dels deutes gestionats amb l'import recaptat o declarat fallit
i les dades identificaves de cada deute.
La liquidació dels imports recaptats a favor del subjecte passiu s'efectuarà amb la
periodicitat que determini l'Ajuntament i el seu pagament es realitzarà per
compensació
amb les meritades a favor de l'Ajuntament que resultin de les
liquidacions previstes a l'apartat anterior.
En el supòsit que el imports recaptats resultessin insuficients per cobrir la totalitat del
deute meritat, la diferencia s'haurà de fer efectiva dins dels terminis previstos a
l'article 62.2 de la Llei, de 17 de desembre, general tributaria.
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Les quantitats meritades a favor de l'Ajuntament no satisfetes dins del període
voluntari de pagament s'exigiran per la via de constrenyiment.
Article 10è. Infraccions i sancions
Per tot allò que fa a la qualificació d’infraccions tributàries, i també de les sancions
que els corresponguin en cada cas, s’ha d’actuar d’acord amb allò que disposen els
articles del Títol IV de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària i altra
normativa aplicable.
Segon. EXPOSAR al tauler d’anuncis de la Corporació el present acord provisional i el
text modificat de l’ordenança esmentada amb l’annex al mateix, durant un termini de
trenta dies hàbils, amb publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la
Província, i en un diari dels de major difusió provincial, a l’efecte que els interessats
puguin examinar l’expedient i presentar les reclamacions que creguin oportunes.
Tercer. ADOPTAR l’acord definitiu que procedeixi una vegada finalitzat el termini
d’exposició pública i a la vista de les reclamacions presentades, i si aquestes no es
formulessin, entendre definitivament adoptat el present acord fins aleshores
provisional.
Quart. PUBLICAR
l’acord definitiu o el provisional elevat automàticament a tal
categoria així com el text modificat de l’ordenança indicada en el present acord."
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova amb 21 vots a favor: ((JxR): Sres./Srs. Pellicer,
Vilella,
Caelles, Cuerba, Caballero, Monseny, Pallarès; (ERC): Sres./Srs. Llauradó,
Recasens, Flores, Prats, Berasastegui, Subirats; (A): Sr. Rubio, Sra. Vázquez i (PSC-CP):
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Sres./Srs. Martín, Martínez, Marcos, Pozuelo, Fort, Agudo) i 6 vots en contra: ((CUP): Sres.
Llorens, Fernàndez, Pàmies, (CS): Sra. García i Sr. López) i (regidor no adscrit): Sr.
Meléndez)
19. Hisenda. Aprovació inicial de la modificació de l’ordenança número 24
reguladora de les prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari
pels serveis de subministrament d’aigua potable, dels serveis de
clavegueram i altres serveis vinculats, que ha d’entrar en vigor l’1 de gener
de 2022.
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"Vist l’expedient de modificació de l’Ordenança número 24 reguladora de les
prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari pels serveis de
subministrament d’aigua potable, dels serveis de clavegueram i altres serveis
vinculats.
Vist el què disposa el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març pel que s’aprova el
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, en els seus art. 15.1, 16 i 17.1.
Vist l’informe conjunt emès per la Secretaria i la Intervenció municipal, en relació al
contingut de l’expedient.
La Comissió Informativa del Serveis d’Hisenda i de Serveis Generals i Economia, de
data 18 d’Octubre de 2021 informa sobre el present assumpte que s’ha de sotmetre a
consideració del Ple, resultant amb caràcter provisional:
En conseqüència es proposa l'adopció dels acords següents:
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Primer. APROVAR la Modificació de l’Ordenança número 24 reguladora de les
prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari pels serveis de
subministrament d’aigua potable, dels serveis de clavegueram i altres serveis
vinculats, d’acord amb el següent detall:
-Es modifica el seu article 2 per adaptar la naturalesa jurídica de les tarifes al que
actualment estableix l’article 20 de la Llei d’Hisendes Locals i resta de normativa
concordant, per garantir el principi de seguretat jurídica, i que l’Ordenança resulti
coherent amb la resta de l’ordenament jurídic, es proposa la modificació de l’ apartat
3 del referit article 2 i la incorporació dels següents apartats 4 i 5 al mateix article, per
a que quedi redactat de la següent manera:
Article 2. Objecte i naturalesa de les tarifes
2.1. L'objecte de les tarifes regulades per aquesta Ordenança és la contraprestació
econòmica per la utilització dels serveis de subministrament d'aigua potable, de
clavegueram, o bé per la prestació, gaudiment o realització d’algun dels fets
regulats en l’annex de tarifes que s’incorpora a la present Ordenança.
2.2. No són objecte d’aquesta Ordenança ni les vendes d'aigua en alta, ni la venda
de productes aliens a l’aigua.
2.3.. Les tarifes vinculades als serveis d’aigua i claveguera regulades en aquesta
Ordenança, reflectides al seu ANNEX 1 i aprovades pel Ple de l’Ajuntament, tenen la
naturalesa de prestació patrimonial de caràcter públic no tributari, per ser exigibles
coactivament, respondre a fins d’interès general i ser gestionades de forma directa
per mitjà d’ una societat de capital públic i de titularitat íntegrament municipal,
d’acord amb allò que disposa l’article 20.6 del text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals, en relació al també disposat a l’article 31.3 de la Constitució,
després de les modificacions introduïdes per la Llei 9/2017.
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2.4. Les tarifes vinculades a altres serveis de recepció voluntària, prestats pel
gestor dels serveis en règim de lliure concurrència, i reflectides al seu ANNEX 2,
tenen naturalesa d’ingrés o preu privat, son aprovades pel Consell d’Administració
de la societat i resten subjectes a les prescripcions civils i mercantils.
2.5. Ambdues categories de tarifes constitueixen un ingrés propi de l’Empresa, en
tant que gestora d’aquests serveis.
-Incorporar un CAPÍTOL SISÈ i un nou article 14 al seu redactat per fer constar la
possibilitat de recaptació executiva del deute per part de l’Ajuntament:
CAPÍTOL SISÈ
Article 14. La recaptació executiva de del deute per part de l’Ajuntament
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Els deutes derivats de prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari,
vençuts i no satisfets que restin pendents de liquidar un cop finalitzats els tràmits
recaptatoris de l’Empresa, s’exigiran utilitzant els procediments previstos en el
Reglament General de Recaptació i en altres lleis i disposicions estatals reguladores
de la matèria, tramitant-se pel procediment administratiu de constrenyiment. En
aquest cas l’ Empresa haurà de presentar a l’Ajuntament el llistat de deutors en el
format i amb els requisits que en cada moment estableixi l’Ajuntament.
-Modificar el seu ANNEX 1, amb efectes a partir de l’exercici 2022 en el sentit
proposat per la divisió Aigües de Reus de REUS SERVEIS MUNICIPALS SA i d’acord a la
concreta proposta elevada pel Consell d’Administració de la societat.
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ANNEX 1
TARIFES APLICABLES A PARTIR DE L’ANY 2022
TARIFES DEL SERVEI DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE I DEL SERVEI
DE CLAVEGUERAM APLICABLES A PARTIR DE L’ANY 2022
QUOTA FIXA AIGUA*
Comptador individual (usos Domèstic, Comercial, Industrial, Piscines
Aigua no potable -subministrada a través de xarxa-) "G" (1)
- 13 mm
6,7840
- 20 mm
16,0721
- 25 mm
22,3621
- 30 mm
29,4384
- 40 mm
43,7802
- 50 mm
53,2223
- 65 mm
62,6643
- 80 mm
83,4643
- 100 mm
104,945
8
Comptador individual (ús Provisional) "G" (1)
- 13 mm
33,9200
- 20 mm
80,3605
- 25 mm
111,8105
- 30 mm
147,1920
- 40 mm
218,9010

i Jardins i
€
€
€
€
€
€
€
€
€

/
/
/
/
/
/
/
/
/

mes
mes
mes
mes
mes
mes
mes
mes
mes

€
€
€
€
€

/
/
/
/
/

mes
mes
mes
mes
mes
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- 50 mm
266,1115
€ / mes
- 65 mm
313,3215
€ / mes
- 80 mm
417,3215
€ / mes
- 100 mm
524,7290
€ / mes
Comptador individual (ús reg agrícola hort urbà de gestió municipal) “G” (1) (5)
- 13 mm
6,7840
€ / mes
Comptador comunitari amb bateria (usos Domèstic, Comercial i Industrial) "B"
(1)
- 13 mm
0,8353
€ / mes
- 20 mm
0,8971
€ / mes
- 25 mm
1,0356
€ / mes
- 30 mm
1,2062
€ / mes
- 40 mm
2,1783
€ / mes
- 50 mm
3,1215
€ / mes
- 65 mm
4,0645
€ / mes
- 80 mm
5,0534
€ / mes
- 100 mm
7,3254
€ / mes
Comptador únic amb més d'una unitat urbana (usos Domèstic, Comercial i
Industrial) "C" (1)
- qualsevol mm
8,5616
€ / mes x
núm. u.u.
Comptador únic amb més d'una unitat urbana (ús Provisional) "C" (1)
- 13 mm
42,4816
€ / mes x núm.
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- 20 mm

88,9221

- 25 mm

120,3721

- 30 mm

155,7536

- 40 mm

227,4626

- 50 mm

274,6731

- 65 mm

321,8831

- 80 mm

425,8831

- 100 mm

533,2906

Comptador “Giratòria”
- lloguer comptador 13 mm
(import mínim mensual)
- lloguer comptador > 13 mm
(import mínim mensual)

1,2517
35,2298
3,7551
35,2298

€
€
€
€

2,0864
2,0864
137,0122

€ / mes
€ / mes
€ / mes

Boques contra incendi (1) (8)
Ús domèstic
Ús industrial

€ / mes
u.u.
€ / mes
u.u.
€ / mes
u.u.
€ / mes
u.u.
€ / mes
u.u.
€ / mes
u.u.
€ / mes
u.u.
€ / mes
u.u.
/
/
/
/

x núm.
x núm.
x núm.
x núm.
x núm.
x núm.
x núm.
x núm.

dia
mes
dia
mes

Plomes (aforaments) (1)
Ús municipal (1)

Aquest document ha estat signat electrònicament amb data 23/11/2021
L'autenticitat d'aquest document es pot comprovar a https://serveis.reus.cat/cve mitjançant el CVE: 2021C2FEE8DAB8E8E3081FCF7EEEBE2413B61152D6941123082952

Ordinari (6)
Especial (7)
Aigua no potable

0,0000
0,0000
0,0000

€ / mes
€ / mes
€ / mes

0,3985

€ / m3

0,8199

€ / m3

0,3985

€ / m3

1,3204

€ / m3

1,4000

€ / m3

1,3440

€ / m3

1,4000

€ / m3

0,3985

€ / m3

1,3440

€ / m3

0,0000
0,0000
0,0000
0,3985

€
€
€
€

2,0346

€ / m3

QUOTA VARIABLE AIGUA*
Fins a 6 m3 al mes per unitat
urbana
Més de 6 m3/mes fins 12 m3/mes
per unitat urbana
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Més de 6 m3/mes fins 12 m3/mes
per unitat urbana
- tarifa social - (consum domèstic)
Més de 12 m3/mes per unitat
urbana (consum domèstic)
Més de 12 m3/mes per unitat
urbana (consum comercial i
industrial)
Consum provisional (bloc únic)
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Consum piscines i jardins privats
(bloc únic)
Consum reg agrícola hort urbà de
gestió municipal (bloc únic) (5)
Consum giratòria (bloc únic)
Consum municipal
Ordinari (6) (bloc únic)
Especial (7) (bloc únic)
Aigua no potable (bloc únic)

/
/
/
/

m3
m3
m3
m3

Consum aigua no potable
-subministrada a través de xarxa(bloc únic)
Consum aigua no potable -per a
cisternes- (bloc únic)
Bonificació famílies nombroses: S’amplien 3 m3 per persona i mes els m3 que
s’apliquen a la tarifa del 2n bloc de la quota variable del servei d’aigua i
claveguera.
QUOTA FIXA CLAVEGUERA*
3,4415

€ / mes

Ús domèstic, piscines i jardins i
Aigua no potable -subministrada a
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través de xarxa- (1)
6,7840

€ / mes

24,7819

€ / mes

13,6346

€ / mes

0,0000
0,0000
0,0000

€ / mes
€ / mes
€ / mes

Fins a 6 m3 al mes per unitat
urbana

0,0686

€ / m3

Més de 6 m3/mes fins 12 m3/mes
per unitat urbana

0,1373

€ / m3

0,0686

€ / m3

0,2954

€ / m3

0,2837

€ / m3

0,0715

€ / m3

0,0000
0,0000
0,0000
0,0686

€
€
€
€

Ús comercial i industrial (1)
Ús provisional (1)
Plomes (aforaments) (1)
Ús municipal (1)
Ordinari (6)
Especial (7)
Aigua no potable
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QUOTA VARIABLE CLAVEGUERA*

Més de 6 m3/mes fins 12 m3/mes
per unitat urbana
- tarifa social - (consum domèstic)
Més de 12 m3/mes per unitat
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Consum provisional (bloc únic)
Consum piscines i jardins privats
(bloc únic)
Consum municipal
Ordinari (6) (bloc únic)
Especial (7) (bloc únic)
Aigua no potable (bloc únic)

/
/
/
/

m3
m3
m3
m3

Consum aigua no potable
-subministrada a través de xarxa(bloc únic)
DRETS DE CONNEXIÓ I SERVEI*
ÚS DOMÈSTIC
DRETS DE SERVEI
Dret de servei
Aigua
Claveguera

202,52 €
101,26 €
101,26 €

DRETS DE CONNEXIÓ (obra civil + obra mecànica)
Dret de connexió per a edificacions unifamiliars
Aigua

2.666,76 €
1.099,94 €
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Claveguera

1.566,82 €

Dret de connexió per a edificacions de 2 a 4
habitatges
Aigua
Claveguera

2.844,20 €

Dret de connexió per a edificacions de 5 a 12
habitatges
Aigua
Claveguera

4.432,34 €

Dret de connexió per a edificacions de 13 a 25
habitatges
Aigua
Claveguera

4.467,00 €

Dret de connexió per a edificacions de més de 25
habitatges
Aigua
Claveguera

4.571,12 €

1.277,38 €
1.566,82 €

1.277,38 €
3.154,96 €

1.312,04 €
3.154,96 €

1.416,16 €
3.154,96 €

DRETS DE CONNEXIÓ (obra mecànica)
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Dret de connexió per a edificacions unifamiliars
Aigua
Claveguera

760,66 €
442,97 €
317,69 €

Dret de connexió per a edificacions de 2 a 4
habitatges
Aigua
Claveguera

882,90 €

Dret de connexió per a edificacions de 5 a 12
habitatges
Aigua
Claveguera

1.029,34 €

Dret de connexió per a edificacions de 13 a 25
habitatges
Aigua
Claveguera

1.147,06 €

Dret de connexió per a edificacions de més de 25
habitatges
Aigua
Claveguera

1.275,03 €

565,21 €
317,69 €

565,21 €
464,13 €

682,93 €
464,13 €

810,90 €
464,13 €

ÚS COMERCIAL
DRETS DE SERVEI
Comptadors instal·lats en Bateria
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Superfície comercial <= 250 m2 Comptador 13 mm
Aigua
Claveguera

222,76 €
111,38 €
111,38 €

Superfície comercial > 250 m2 Comptador 20 mm
Aigua
Claveguera

445,88 €
222,94 €
222,94 €

Comptadors instal·lats en façana
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Superfície comercial <= 250 m2 Comptador 13 mm
Aigua
Claveguera

222,76 €
111,38 €
111,38 €

250 m2 < superfície comercial <= 500 m2
Comptador 20 mm
Aigua
Claveguera

445,88 €

500 m2 < superfície comercial <= 1000 m2
Comptador 25 mm
Aigua
Claveguera

593,93 €

222,94 €
222,94 €

296,97 €
296,96 €

DRETS DE CONNEXIÓ (obra civil + obra mecànica)
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Comptadors instal·lats en Bateria
Superfície comercial <= 250 m2 Comptador 13 mm
Aigua
Claveguera

710,72 €
257,00 €
453,72 €

Superfície comercial > 250 m2 Comptador 20 mm
Aigua
Claveguera

852,87 €
308,41 €
544,46 €

Comptadors instal·lats en façana
Superfície comercial <= 250 m2 Comptador 13 mm
Aigua
Claveguera

2.708,68 €
1.099,94 €
1.608,74 €

250 m2 < superfície comercial <= 500 m2
Comptador 20 mm
Aigua
Claveguera

4.126,81 €

500 m2 < superfície comercial <= 1000 m2
Comptador 25 mm
Aigua
Claveguera

5.041,10 €

Superfície comercial > 1000 m2
Aigua

6.563,43 €
1.415,53 €

1.277,39 €
2.849,42 €

1.312,04 €
3.729,06 €
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Claveguera

5.147,90 €

DRETS DE CONNEXIÓ (obra mecànica)
Comptadors instal·lats en Bateria
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Superfície comercial <= 250 m2 Comptador 13 mm
Aigua
Claveguera

229,39 €
136,58 €
92,81 €

Superfície comercial > 250 m2 Comptador 20 mm
Aigua
Claveguera

254,99 €
162,18 €
92,81 €

Comptadors instal·lats en façana
Superfície comercial <= 250 m2 Comptador 13 mm
Aigua
Claveguera

760,66 €
442,97 €
317,69 €
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250 m2 < superfície comercial <= 500 m2
Comptador 20 mm
Aigua
Claveguera

984,39 €

500 m2 < superfície comercial <= 1000 m2
Comptador 25 mm
Aigua
Claveguera

1.264,23 €

Superfície comercial > 1000 m2
Aigua
Claveguera

1.568,21 €
810,90 €
757,31 €

565,21 €
419,18 €

682,93 €
581,30 €

ÚS INDUSTRIAL
DRETS DE SERVEI
Comptador 13 mm
Aigua
Claveguera

242,96 €
121,48 €
121,48 €

Comptador 20 mm
Aigua
Claveguera

490,44 €
245,22 €
245,22 €

Comptador 25 mm
Aigua
Claveguera

652,64 €
326,32 €
326,32 €

Comptador 30 a 65 mm
Aigua
Claveguera

1.565,84 €
782,92 €
782,92 €
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Comptador > 65 mm
Aigua
Claveguera

4.130,84 €
2.065,43 €
2.065,41 €

DRETS DE CONNEXIÓ (obra civil + obra mecànica)
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Superfície comercial <= 500 m2
Aigua
Claveguera

4.125,79 €
1.276,37 €
2.849,42 €

500 m2 < superfície comercial <= 1000 m2
Aigua
Claveguera

4.588,63 €
1.320,75 €
3.267,88 €

1000 m2 < superfície comercial <= 2000 m2
Aigua
Claveguera

5.281,33 €
1.364,09 €
3.917,24 €

Superfície comercial > 2000 m2
Aigua
Claveguera

6.875,71 €
1.477,91 €
5.397,80 €

DRETS DE CONNEXIÓ (obra mecànica)
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Superfície comercial <= 500 m2
Aigua
Claveguera

984,39 €
565,21 €
419,18 €

500 m2 < superfície comercial <= 1000 m2
Aigua
Claveguera

1.163,68 €
682,93 €
480,75 €

1000 m2 < superfície comercial <= 2000 m2
Aigua
Claveguera

1.392,20 €
810,90 €
581,30 €

Superfície comercial > 2000 m2
Aigua
Claveguera

1.603,56 €
846,25 €
757,31 €

ÚS MUNICIPAL
DRETS DE SERVEI
Comptadors instal·lats en Bateria
Superfície municipal <= 250 m2 Comptador 13 mm
Aigua
Claveguera

222,76 €
111,38 €
111,38 €

Superfície municipal > 250 m2 Comptador 20 mm
Aigua

445,88 €
222,94 €
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Claveguera

222,94 €

Comptadors instal·lats en façana
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Superfície municipal <= 250 m2 Comptador 13 mm
Aigua
Claveguera

222,76 €
111,38 €
111,38 €

250 m2 < superfície municipal <= 500 m2
Comptador 20 mm
Aigua
Claveguera

445,88 €

500 m2 < superfície municipal <= 1000 m2
Comptador 25 mm
Aigua
Claveguera

593,93 €

222,94 €
222,94 €

296,97 €
296,96 €

DRETS DE CONNEXIÓ (obra civil + obra mecànica)
Comptadors instal·lats en Bateria
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Superfície municipal <= 250 m2 Comptador 13 mm
Aigua
Claveguera

710,72 €
257,00 €
453,72 €

Superfície municipal > 250 m2 Comptador 20 mm
Aigua
Claveguera

852,87 €
308,41 €
544,46 €

Comptadors instal·lats en façana
Superfície municipal <= 250 m2 Comptador 13 mm
Aigua
Claveguera

2.708,68 €
1.099,94 €
1.608,74 €

250 m2 < superfície municipal <= 500 m2
Comptador 20 mm
Aigua
Claveguera

4.126,81 €

500 m2 < superfície municipal <= 1000 m2
Comptador 25 mm
Aigua
Claveguera

4.932,50 €

Superfície municipal > 1000 m2
Aigua
Claveguera

6.413,51 €
1.415,53 €
4.997,98 €

1.277,39 €
2.849,42 €

1.312,04 €
3.620,46 €

DRETS DE CONNEXIÓ (obra mecànica)
Comptadors instal·lats en Bateria
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Superfície municipal <= 250 m2 Comptador 13 mm
Aigua
Claveguera

229,39 €
136,58 €
92,81 €

Superfície municipal > 250 m2 Comptador 20 mm
Aigua
Claveguera

254,99 €
162,18 €
92,81 €

Comptadors instal·lats en façana
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Superfície municipal <= 250 m2 Comptador 13 mm
Aigua
Claveguera

760,66 €
442,97 €
317,69 €

250 m2 < superfície municipal <= 500 m2
Comptador 20 mm
Aigua
Claveguera

984,39 €

500 m2 < superfície municipal <= 1000 m2
Comptador 25 mm
Aigua
Claveguera

1.146,51 €

Superfície municipal > 1000 m2
Aigua
Claveguera

1.568,21 €
810,90 €
757,31 €

DRETS DE SERVEI BCI
Aparell BCI

269,89 €

565,21 €
419,18 €

565,21 €
581,30 €

DRETS DE CONNEXIO BCI (obra civil + obra mecànica)
Cabal < 5 m3
1.277,39 €
Cabal => 5 m3 i < 10 m3
1.418,11 €
Cabal => 10 m3
2.159,73 €
DRETS DE CONNEXIO BCI (obra mecànica)
Cabal < 5 m3
Cabal => 5 m3 i < 10 m3
Cabal => 10 m3

565,21 €
810,90 €
1.236,67 €

ÚS ESPECIAL - PISCINES I JARDINS
DRETS DE SERVEI
Comptador 13 mm
Aigua
Claveguera

222,74 €
111,37 €
111,37 €

Comptador 20 mm
Aigua
Claveguera

445,88 €
222,94 €
222,94 €

Comptador 25 mm

593,93 €

Aquest document ha estat signat electrònicament amb data 23/11/2021
L'autenticitat d'aquest document es pot comprovar a https://serveis.reus.cat/cve mitjançant el CVE: 2021C2FEE8DAB8E8E3081FCF7EEEBE2413B61152D6941123082952

Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
22/11/2021

Aigua
Claveguera

296,97 €
296,96 €

Comptador 30 a 65 mm
Aigua
Claveguera

1.565,85 €
782,93 €
782,92 €

Comptador > 65 mm
Aigua
Claveguera

4.130,86 €
2.065,43 €
2.065,43 €

DRETS DE CONNEXIÓ (obra civil + obra mecànica)
Cabal < 5 m3
Cabal => 5 m3 i < 10 m3
Cabal => 10 m3

1.277,39 €
1.418,11 €
2.159,73 €

DRETS DE CONNEXIÓ (obra mecànica)
Cabal < 5 m3
Cabal => 5 m3 i < 10 m3
Cabal => 10 m3

565,21 €
810,90 €
1.236,67 €

ÚS ESPECIAL - BOCA CONTRA INCENDI
DRETS DE SERVEI
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269,89 €
Aparell BCI
DRETS DE CONNEXIÓ (obra civil + obra mecànica)
Cabal < 5 m3
Cabal => 5 m3 i < 10 m3
Cabal => 10 m3

1.277,39 €
1.418,11 €
2.159,73 €

DRETS DE CONNEXIÓ (obra mecànica)
Cabal < 5 m3
Cabal => 5 m3 i < 10 m3
Cabal => 10 m3

565,21 €
810,90 €
1.236,67 €

ALTRES TARIFES*
CONTRACTES
Inspecció tècnica (2)
Col·locació comptador (3)
Fiança contracte servei (4)

30,37 €
46,71 €
33,40 €

GIRATÒRIES
Clau giratòria
Fiança (4)
Giratòria extraviada

42,99 €
521,32 €
176,91 €

TRAMITACIÓ ESCOMESA
Tramitació expedient escomesa
Entrega a compte reparació escomesa

73,01 €
914,27 €
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ALTRES SERVEIS
Certificats
6,69 €
Fiança per verificació comptador ST Indústria de
comptadors de cabal inferior a 20 m3/h (4) (9)
84,16 €
Fiança per verificació comptador ST Indústria de
comptadors de cabal igual o superior a 20 m3/h (4)
262,54 €
(9)
Desmuntar comptador i col·locar comptador
provisional i/o definitiu per verificació oficial
46,71 €
Verificació oficial comptador ST Indústria: Segons taxes publicades i aplicades per la Generalitat (
Verificació comptador (instal·lació unitat en sèrie)
60,87 €
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COMUNICACIONS / NOTIFICACIONS I ALTRES DESPESES IMPAGATS I AVISOS SUSPENSIÓ
Comunicació i gestió reclamació impagats
10,89 €
Gestió notificació burofax estàndard
9,15 €
Gestió notificació burofax amb certificat de contingut 22,95 €
Gestió notificació burofax amb certificat de contingut 28,32 €
i avís de rebuda
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SUSPENSIONS, REPOSICIONS I RESCISSIONS
Retirada de comptador
Precintar espita o comptador
Encimentar espita
Desconnexió vàlvula de registre escomesa d'aigua
Reposició del comptador
Desprecintar espita o comptador
Desencimentar espita
Reconnexió vàlvula de registre escomesa d'aigua

32,21
32,21
38,68
74,33
36,44
36,44
42,98
74,33

€
€
€
€
€
€
€
€

DESPESES PER FRAU
Inspecció
Tramitació jurídica per frau
Tramitació administrativa per frau
Retirar connexió directa
Treure vàlvula d'entrada i posar placa
Reposar placa vàlvula
Precintar vàlvules de bateria

30,37
40,24
18,98
32,21
74,33
74,33
32,21

€
€
€
€
€
€
€

Comptador analògic 13-15 mm
- Reposar comptador sostret
- Instal·lació entrada comptador
- Instal·lació sortida comptador
- Valor comptador sostret

46,71
14,74
18,86
13,92

€
€
€
€

Comptador telemesura 15 mm
- Reposar comptador sostret
- Instal·lació entrada comptador
- Instal·lació sortida comptador
- Valor comptador sostret

55,41
17,48
22,37
64,17

€
€
€
€

Comptador telemesura 20 mm
- Reposar comptador sostret
- Instal·lació entrada comptador

55,41 €
17,48 €
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- Instal·lació sortida comptador
- Valor comptador sostret

22,37 €
71,12 €

Comptador telemesura 30 mm
- Reposar comptador sostret
- Instal·lació entrada comptador
- Instal·lació sortida comptador
- Valor comptador sostret

60,02 €
45,15 €
50,15 €
168,19 €
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Comptador telemesura 40 mm
- Reposar comptador sostret
- Instal·lació entrada comptador
- Instal·lació sortida comptador
- Valor comptador sostret
m3 estimats aigua no facturada (ús domèstic,
comercial i industrial)
m3 estimats aigua no facturada (ús provisional i
piscines i jardins)

60,02 €
68,90 €
73,90 €
211,96 €
0,39 €
1,32 €

INSPECCIONS XARXA
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PROMOCIÓ PÚBLICA
Prova de pressió obres municipals (ut)
Inspecció claveguera obres municipals
- Inspecció exterior prèvia (ut)
- Sortida equip d'inspecció (ut)
- Tram inspeccionat TV: trams de menys de 40 ml
(preu per h)
- Tram inspeccionat TV: trams de més de 40 i fins a
300 ml (preu des del primer ml)
- Tram inspeccionat TV: de 301 ml i fins a 1000 ml
(preu per ml)
- Tram inspeccionat TV: més de 1001 ml (preu per
ml)
Inspecció recepció d'obra municipals (ut)
PROMOCIO PRIVADA
Prova de pressió obres promotors privats (ut)
Inspecció claveguera obres promotors privats
- Inspecció exterior prèvia (ut)
- Sortida equip d'inspecció (ut)
- Tram inspeccionat TV: trams de menys de 40 ml
(preu per hora)
- Tram inspeccionat TV: trams de més de 40 i fins a
300 ml (preu des del primer ml)
- Tram inspeccionat TV: de 301 ml i fins a 1000 ml
(preu per ml)
- Tram inspeccionat TV: més de 1001 ml (preu per
ml)
Inspecció recepció d'obra promotors privats (ut)
TREBALLS*
H. Oficial
H. Ajudant

55,22 €
55,22 €
166,29 €
121,88 €
1,77 €
1,26 €
0,63 €
97,74 €
67,92 €
67,92 €
181,52 €
152,34 €
2,27 €
1,52 €
0,83 €
110,44 €
36,56 €
32,59 €
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H. Camió normal (camió de fins a 3.500 Kg)
H. Camió grua (camió més de 3.500 Kg)
H. Camió Alta pressió (fins 1 hora)
H. Camió Alta pressió (més d'1 hora)
H. Grup compressor
H. Equip localització fuites aigua
H. Alternador 3 KVA
H. Alternador > 10 kVA
H. Grup motobomba
H. Retroexcavadora
H. Pèrdua facturació
M3 Aigua vessada
Ut Desplaçament fins a 20 Km (import mínim)
Km desplaçament superior a 20 Km (preu unitari per
Km > 20)
H. Equip inspecció TV (fins 1 hora)
H. Equip inspecció TV (més d'1 hora)

37,25 €
59,00 €
182,82 €
117,01 €
18,23 €
14,98 €
31,65 €
34,06 €
14,58 €
57,81 €
64,61 €
2,03 €
23,12 €
0,44 €
195,50 €
129,67 €
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Notes sobre les tarifes del servei de subministrament d’aigua potable i del servei de
clavegueram:
* Preus sense impostos, cànons o taxes.
(1) Aquests preus s’aplicaran calculant el preu per dia.
(2) A partir de la 2a = 19,74 €.
(3) A partir de la 2a i en grup = 30,36 €.
(4) Conceptes exempts d'IVA.
(5) La contractació es farà únicament per aquells horts urbans que hagin estat
adjudicats per l’Ajuntament de Reus i a traves del propi Ajuntament.
(6) Són aquells en que l'aigua s'utilitza en dependències municipals.
(7) Són aquells en que l'ús de l'aigua té un caràcter singular: reg de parcs i jardins,
fonts públiques i ornamentals, obres municipals executades directament per
l'Ajuntament.
(8) Per als subministraments d'ús Boca Contra Incendi (BCI) es factura els mínims
corresponents al Cànon de l'Aigua. I per tant es diferencia entre tarifes BCI-Domèstic,
per a subministraments d'ús domèstic, i BCI-Industrial, per a subministraments d'ús
comercial i industrial.
(9) A títol orientatiu s’informa que les taxes aprovades per la Generalitat per a
l’exercici anterior eren les que tot seguit s’indiquen :
1.- Verificació de Comptadors d'aigua de capacitat superior a 20m3/h ..................Taxa
a pagar: 159,3 €
2.- Verificació de Comptadors d'aigua de capacitat igual o inferior a 20m3/h ........ Taxa
a pagar: 21,4 €
Segon. EXPOSAR al tauler d’anuncis de la corporació el present acord provisional i el
text modificat de l’ordenança esmentada amb l’annex al mateix, durant un termini de
trenta dies hàbils, amb publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la
Província, i en un diari dels de major difusió provincial, a l’efecte que els interessats
puguin examinar l’expedient i presentar les reclamacions que creguin oportunes.
Tercer. ADOPTAR l’acord definitiu que procedeixi una vegada finalitzat el termini
d’exposició pública i a la vista de les reclamacions presentades, i si aquestes no es
formulessin, entendre definitivament adoptat el present acord fins aleshores
provisional.
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Quart. PUBLICAR l’acord definitiu o el provisional elevat automàticament
categoria així com el text modificat de l’ordenança indicada en el present acord."

tal

Sotmesa la proposta a votació, s'aprova amb 15 vots a favor: ((JxR): Sres./Srs. Pellicer,
Vilella,
Caelles, Cuerba, Caballero, Monseny, Pallarès; (ERC): Sres./Srs. Llauradó,
Recasens, Flores, Prats, Berasastegui, Subirats; (A): Sr. Rubio, Sra. Vázquez); 11 vots en
contra: ((PSC-CP): Sres./Srs. Martín, Martínez, Marcos, Pozuelo, Fort, Agudo, (CUP): Sres.
Llorens, Fernàndez, Pàmies i (CS): Sra. García i Sr. López) i 1 abstenció: (regidor no
adscrit): Sr. Meléndez.
20. Intervenció. Aprovació del Pressupost General corresponent a l'exercici
2022.
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"La Comissió Informativa de Serveis d’Hisenda i de Serveis Generals, en sessió celebrada
el dia 18 d’octubre de 2021 proposa al Ple, l’adopció de l’acord següent:
HISENDA.- Vist l'expedient elaborat en relació al pressupost general per a l'exercici de
2022, en el qual es conté la documentació i s'han seguit els tràmits regulats a la
normativa vigent, segons el que es disposa a l’article 162 i següents del RDL 2/2004, de
5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals i
arts. 112 i següents de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local.
Vista la documentació legal que consta a l’expedient següent (D-HISMUN 21732/2021):

A) Memòria de l’Alcaldia
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B) Liquidació aprovada del Pressupost de l’exercici 2020
C) Informe de l’Interventor a l’expedient del pressupost
D) Informe econòmic i financer
E) Informe sobre l’avaluació del compliment de l’estabilitat pressupostària
F) Informe sobre la sostenibilitat financera
G) Estat de consolidació dels Pressupostos dels organismes autònoms i dels estats de
previsió de les empreses municipals

H) Estats financers d’ingressos i despeses per a cadascun dels Pressupostos
integrants del Pressupost general

I) Estat previsional del compte de pèrdues i guanys de les entitats de naturalesa
mercantil

J) Quadre de previsió d’inversions i llur finançament de les societats de naturalesa
mercantil

K) Bases d’execució del Pressupost per a l’exercici 2022
L) Quadre de finançament de les inversions i transferències de capital per a l’exercici
2022

M) Estat del deute (Previsió per a l’exercici 2022)
N) Annex de personal per a l’exercici 2022
O) Plantilla de personal per a l’exercici 2022
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P) Annex de convenis signats amb la Generalitat de Catalunya per a l’exercici de
competències delegades

Q) Annex de Beneficis Fiscals
R) Estructura del Pressupost d’acord amb la SEC-2010, als efectes d’avaluació de
l’estabilitat pressupostària
En conseqüència es proposa l'adopció dels acords següents:
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Primer.- Aprovar el Pressupost general de l'Ajuntament de Reus, la Plantilla, l’annex de
personal amb les retribucions que consten a l’expedient tant pel que fa al personal
funcionari, eventual, laboral i càrrecs electes amb dedicació, així com la resta dels
annexes i tota la documentació incorporada a l’expedient, corresponents a l'exercici de
2022.
Segon.- Aprovar el pressupost de l’Ajuntament de Reus per a l'exercici 2022, el
desglossament del qual i resum per capítols és el següent:
INGRESSOS
A) OPERACIONS CORRENTS
Capítol I
Impostos directes
56.456.966,75
Capítol II
Impostos indirectes
4.953.438,50
Capítol III
Taxes i altres ingressos
23.635.878,76
Capítol IV
Transferències corrents
30.605.396,29
Capítol V
Ingressos patrimonials
120.000,00
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B) OPERACIONS DE CAPITAL
Capítol VI
Alienació d’inversions reals
Capítol VII Transferències de capital
Capítol VIII Actius financers
Capítol IX
Passius financers
TOTAL INGRESSOS

0,00
0,00
1.057.688,24
19.530.000,00
136.359.368,54

DESPESES
A) OPERACIONS CORRENTS
Capítol I
Remuneracions del personal
Capítol II
Compra de béns corrents i de serveis
Capítol III
Despeses financeres
Capítol IV
Transferències corrents
Capítol V
Fons de contingència i altres imprevistos
B) OPERACIONS DE CAPITAL
Capítol VI Inversions reals
Capítol VII Transferències de capital
Capítol IX Passius financers
TOTAL DESPESES

40.931.815,52
43.066.316,52
590.000,00
17.263.062,25
41.421,00

20.460.000,00
686.753,25
13.320.000,00
136.359.368,54
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Tercer.- Aprovar el pressupost de l'INSTITUT MUNICIPAL REUS CULTURA i les seves Bases
d'Execució corresponent a l'exercici de 2022 el desglossament del qual i resum per
capítols és el següent :
INGRESSOS
A) OPERACIONS CORRENTS
Capítol III
Taxes i altres ingressos
121.400,00
Capítol IV
Transferències corrents
3.128.097,00
Capítol V
Ingressos patrimonials
210,00
B) OPERACIONS DE CAPITAL
Capítol VI
Alienació d’inversions reals
Capítol VII Transferències de capital
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TOTAL INGRESSOS

0,00
0,00
3.249.707,00

DESPESES
A) OPERACIONS CORRENTS
Capitol I
Remuneracions del personal
Capítol II
Compra de béns corrents i de serveis
Capítol IV
Transferències corrents
B) OPERACIONS DE CAPITAL
Capitol VI
Inversions reals
TOTAL DESPESES

1.318.870,37
1.757.931,39
167.875,24
5.030,00
3.249.707,00
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Quart.- Aprovar de conformitat amb el punt anterior, la plantilla del personal que es
contempla en l'esmentat pressupost.
Cinquè.- Aprovar el pressupost de l'INSTITUT MUNICIPAL DE FORMACIÓ I EMPRESA i les
seves Bases d'Execució corresponent a l'exercici de 2022, el desglossament del qual i
resum per capítols és el següent :
INGRESSOS
A) OPERACIONS CORRENTS
Capítol III
Taxes i altres ingressos
250.868,43
Capítol IV Transferències corrents
2.617.675,54
B) OPERACIONS DE CAPITAL
Capítol VII Transferències de Capital
0,00
TOTAL INGRESSOS
2.868.543,97
DESPESES
A) OPERACIONS CORRENTS
Capítol I
Remuneracions del personal
Capítol II
Compra de béns corrents i de serveis
Capítol III
Despeses financeres
Capítol IV Transferències corrents
B) OPERACIONS DE CAPITAL
Capítol VI
Inversions reals
TOTAL DESPESES

2.321.703,01
527.920,51
500,00
16.980,45
1.440,00
2.868.543,97
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Sisè.- Aprovar d'acord amb el punt anterior, la plantilla del personal que es contempla en
l'esmentat pressupost.
Setè.- Aprovar el pressupost de l’ AGÈNCIA DE PROMOCIÓ DE CIUTAT “REUS PROMOCIÓ”
i les seves Bases d'Execució, corresponent a l'exercici de 2022 el desglossament del qual
i resum per capítols és el següent :
INGRESSOS
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A) OPERACIONS CORRENTS
Capítol III
Taxes i altres ingressos
Capítol IV Transferències corrents
Capítol V Ingressos patrimonials

426.500,00
1.404.462,07
3.375,00

B) OPERACIONS DE CAPITAL
Capítol VII Transferències de Capital
TOTAL INGRESSOS

0,00
1.834.337,07

DESPESES
A) OPERACIONS CORRENTS
Capítol I
Remuneracions del personal
Capítol II
Compra de béns corrents i de serveis
Capítol IV Transferències corrents
B) OPERACIONS DE CAPITAL
Capítol VI Inversions reals
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TOTAL DESPESES

544.663,13
1.089.143,94
200.000,00
530,00
1.834.337,07

Vuitè.- Aprovar de conformitat a l'establert en l'apartat anterior, la plantilla de personal
que es contempla en l'esmentat pressupost.
Novè.- Aprovar els pressupostos de les societats i fundacions municipals i el programa
d’actuació, inversions i finançament, corresponent a l’exercici 2022, segons es relaciona
a continuació:
PRESSUPOST D’EXPLOTACIÓ
Entitats que pertanyen al sector AAPP:
- Reus Serveis Municipals
Ingressos
Despeses
Beneficis
- SAGESSA, Assistència Sanitària i Social, S.A.
- Reus Transport Públic, S.A.
- Reus Desenvolupament Econòmic, S.A.
Ingressos
Despeses
Beneficis
- Reus Esport i Lleure, S.A.
- Fundació per a l’Atenció Social
- Fundació IMFE Mas Carandell
- Fundació per a l’Acció Educativa

20.978.904,00
20.727.001,00
251.903,00
2.614.118,00
3.473.524,00
6.003.220,29
6.000.034,06
3.186,23
3.532.485,00
6.789.145,00
654.696,98
6.519.047,00
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Societats no financeres
- CMQ Reus
- Reus Mobilitat , S.A.M.
Ingressos
Despeses
Beneficis
Consorcis dependents de l'Ajuntament de Reus

15.824.637,00
8.737.696,00
8.438.125,00
299.571,00

Consorci del Teatre Fortuny

1.011.360,00

Consorci del Teatre Bartrina

498.455,45
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Detall de les inversions a portar a terme per part de les societats i fundacions
municipals:
PRESSUPOST DE CAPITAL
Sector Societats no financeres
Reus Mobilitat SAM

11.190.410,00

Sector Administracions Públiques
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Reus Serveis Municipals S.A.
Redessa
SAGESSA,Assistència Sanitària i Social, S.A.
Reus Transport Públic, S.A.
Fundació IMFE Mas Carandell
Fundació per a l’Atenció Social
Fundació Educativa i Social
Total Pressupost capital societats i fundacions
dependents

2.215.000,00
376.260,00
20.000,00
416.352,00
14.450,00
55.000,00
11.000,00
14.298.472,00

Desè.- Aprovar la consolidació dels pressupostos de caràcter administratiu i de les
societats dependents, que és la següent :
INGRESSOS
OPERACIONS
Capítol I
Capítol II
Capítol III
Capítol IV
Capítol V

CORRENTS
Impostos Directes
Impostos Indirectes
Taxes i altres ingressos
Transferències corrents
Ingressos patrimonials

OPERACIONS DE CAPITAL
Capítol VI
Alienació patrimoni
Capítol VII
Transferències de capital
Capítol VIII
Actius financers
Capítol IX
Passius financers
Subvencions de capital transferides a l’exercici

55.494.010,72
4.949.915,50
70.822.065,19
33.527.738,18
182.656,47
651.549,70
3.111.887,29
157.360,11
24.675.000,00
1.955.091,03
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Variació fons de maniobra

7.322.636,22

TOTAL

A) OPERACIONS CORRENTS
Capítol I
Capítol II
Capítol III
Capítol IV
Capítol V

202.849.910,41
DESPESES

Despeses personal
Compra de béns corrents i de serveis
Interessos
Transferències corrents
Fons de contingència

65.951.208,03
70.062.587,33
973.225,47
8.233.386,22
41.421,00
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B) OPERACIONS DE CAPITAL
Capítol VI
Inversions reals
Capítol VII
Transferències de capital
Capítol VIII
Actius financers
Capítol IX
Passius financers
- Pèrdues immob. i desp. extraordinàries
- Amortitzacions i provisions
- Benefici
TOTAL

32.362.461,70
0,00
20.000,00
17.422.036,63
0,00
7.228.924,03
554.660,00
202.849.910,41
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Onzè.- Aprovar, exclusivament a efectes del càlcul de l’estabilitat pressupostària, regla
de la despesa i sostenibilitat financera, l’estat financer que incorpora les entitats
considerades administracions públiques, que incorpora entitats que no consoliden a
efectes de llei d’hisendes locals, però que s’han de considerar d’acord amb la
classificació exigible en termes de comptabilitat nacional:
INGRESSOS
OPERACIONS
Capítol I
Capítol II
Capítol III
Capítol IV
Capítol V

CORRENTS
Impostos Directes
Impostos Indirectes
Taxes i altres ingressos
Transferències corrents
Ingressos patrimonials

55.694.269,72
4.949.915,50
58.145.442,19
33.549.291,24
151.862,00

OPERACIONS DE CAPITAL
Capítol VI
Alienació patrimoni
Capítol VII
Transferències de capital
Capítol VIII
Actius financers
Capítol IX
Passius financers
Variació fons de maniobra
TOTAL

0,00
248.717,00
279.121,29
19.530.000,00
6.997.329,81
179.545.948,75

DESPESES
A) OPERACIONS CORRENTS
Capítol I
Capítol II
Capítol III
Capítol IV

Despeses personal
Compra de béns corrents i de serveis
Interessos
Transferències corrents

68.744.722,64
57.769.199,75
864.361,00
7.074.181,15
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Capítol V

Fons de contingència

41.421,00

B) OPERACIONS DE CAPITAL
Capítol VI
Inversions reals
Capítol VII
Transferències de capital
Capítol VIII
Actius financers
Capítol IX
Passius financers
- Pèrdues immob. i desp. extraordinàries
- Amortitzacions i provisions
- Benefici
TOTAL

23.281.692,00
0,00
20.000,00
15.507.049,82
0,00
5.988.232,39
255.089,00
179.545.948,75
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Dotzè.- Aprovar els Pressupostos inicials del Consorci del Teatre Fortuny i del Consorci del
Teatre Bartrina corresponents a l'exercici 2022:
CONSORCI TEATRE FORTUNY:
INGRESSOS
A) OPERACIONS CORRENTS
Capítol III
Taxes i altres ingressos
Capítol IV Transferències corrents
Capítol V Ingressos patrimonials
TOTAL INGRESSOS
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DESPESES
A) OPERACIONS CORRENTS
Capítol I
Remuneracions del personal
Capítol II
Compra de béns corrents i de serveis
Capítol III
Despeses financeres
Capítol IV
Transferències corrents
B) OPERACIONS DE CAPITAL
Capítol VI Inversions reals
TOTAL DESPESES

361.355,00
650.000,00
5,00
1.011.360,00

327.187,17
668.572,83
3.000,00
7.600,00

5.000,00
1.011.360,00

CONSORCI TEATRE BARTRINA:
INGRESSOS
A) OPERACIONS CORRENTS
Capítol III
Taxes i altres ingressos
Capítol IV Transferències corrents
Capítol V Ingressos patrimonials

83.000,00
415.445,45
10,00

B) OPERACIONS DE CAPITAL
Capítol VII Transferències de Capital
TOTAL INGRESSOS

0,00
498.455,45

DESPESES
A) OPERACIONS CORRENTS
Capítol I
Remuneracions del personal
Capítol II
Compra de béns corrents i de serveis

263.847,37
232.978,08
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B) OPERACIONS DE CAPITAL
Capítol VI Inversions reals
TOTAL DESPESES

1.630,00
498.455,45

Tretzè.- Actualitzar en un 2%, els imports màxims previstos a l'acord del Ple de 31 de
juliol de 2019 i el topall de les retribucions fixades per l'acord de Ple de 30 de maig de
2014 que afecten al personal d'alta direcció del sector públic que pertany a l'Ajuntament
de Reus, en aplicació de la DA 12ª de la Llei 7/1985, reguladora de les Bases del Règim
Local. Tot això s’aplica sobre els imports actualitzats per acord del Ple de 30 de
desembre de 2020.
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Catorzè.- Exposar al públic els esmentats pressupostos per un termini de 15 dies hàbils,
a l'efecte que puguin ser examinats i presentar reclamacions davant el Ple de
conformitat al què disposen els arts. 112.3 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les
bases de règim local i 169 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós
de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals.
Quinzè.- Elevar la present aprovació a definitiva si durant el termini d'exposició al públic
no es presentessin reclamacions.»"
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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) i 12 vots en
contra: ((PSC-CP): Sres./Srs. Martín, Martínez, Marcos, Pozuelo, Fort, Agudo, (CUP): Sres.
Llorens, Fernàndez, Pàmies, (CS): Sra. García i Sr. López i (regidor no adscrit): Sr.
Meléndez)
L’alcalde fa una INTERVENCIÓ per cloure el tractament dels punts 5 a 20 de l’ordre del
dia. Seguidament dona la paraula a les regidores Sra. Pozuelo i Sra. Pàmies que fan les
respectives INTERVENCIONS en relació amb una observació en la descripció de
l’assumpte corresponent al punt núm. 9 de l’ordre del dia i en relació amb la votació
telemàtica de la regidora Sra. Flores.
L’alcalde dona la paraula al vicesecretari que fa una INTERVENCIÓ per aclarir els dubtes
que plantegen aquestes regidores.
21. Recursos Humans. Resolució de les al·legacions presentades respecte a
l'aprovació inicial de la Modificació del catàleg de llocs de treball del
personal funcionari i laboral de l'Ajuntament de Reus, acord plenari 23 de
juliol de 2021.
"Vist l’escrit d’al·legacions presentat pel Sr. Víctor de la Guàrdia Giménez, contra
l’aprovació inicial de la modificació del catàleg dels llocs de treball de personal
funcionari i laboral de l’Ajuntament de Reus, aprovat inicialment en sessió plenària de
data 23 de juliol de 2021 i publicat en el Butlletí Oficial de Província de Tarragona
(BOPT).
Atès que el Sr. De la Guàrdia basa les seves al·legacions en :
1.- En data 5 de juliol de 2021, va presentar un escrit a l’Ajuntament de Reus en el
qual demanava l’extinció de la relació contractual que tenia amb l’Ajuntament, el qual
va ser desestimat en data 11 d’agost de 2021.
2.- El lloc de treball que ell es troba ocupant ho fa per concurs de mèrits i és el de Cap
de Recursos Humans i el que ara amb la modificació del catàleg del llocs de treball de
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personal laboral, el que es fa es modificar la denominació del lloc passant-se a dir
« Cap de planificació de personal» i aquesta modificació del catàleg no està motivada.
3.-La modificació del catàleg es produeix amb posterioritat a l’encàrrec de funcions
que se li ha assignat amb data 16 de juny de 2021, mentre duri aquest encàrrec al Sr
de la Guàrdia, s’assigna les funcions executives i ordinàries inherents al lloc de treball
de Cap de Recursos Humans, a l’adjunta de Recursos Humans.
4.-La nova denominació i assignació al lloc de treball no corresponen a cap necessitat
organitzativa en concret. A la vegada manifesta que s’ha interposat la corresponent
demanda al Jutjat Social, impugnant aquestes funcions.
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Per tot l’exposat i vist l’informe jurídic sobre les al·legacions presentades a la
modificació del Catàleg de llocs de treball del personal funcionari i laboral de
l’Ajuntament de Reus emès per la Càtedra d’Estudis Jurídics Locals Màrius Viadel i
Martín, Departament de Dret Públic de la Universitat Rovira i Virgili, el qual es
transcriu literalment les consideracions jurídiques següents:
Fonaments de dret
En relació a les al·legacions presentades en fase d'informació pública s'han de fer les
consideracions jurídiques següents:
Primer. Pel que fa a les referides al primer escrit corresponents a les al·legacions
primera, segona, tercera i quarta del primer escrit
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No s’amortitza el lloc de treball de personal laboral ocupat pel Sr. Víctor de la Guàrdia
denominat “Cap de Recursos Humans”, sinó tal i com estableix l’acord del Ple de
l’Ajuntament de Reus de 23 de juliol de 2021 relatiu al Catàleg de Llocs de Treball es
realitza una modificació del seu contingut funcional i de la seva denominació, la qual
passa a ser la de “Cap de Planificació de Persones. Les noves funcions encomanades
tenen un caràcter estratègic i de planificació de recursos humans de caràcter
transversal, prèviament encomanades al Sr. De La Guàrdia. Per altra banda es crea un
lloc de treball reservat a personal funcionari denominat “Cap de Servei d’Organització
i Gestió de Persones” amb les funcions ordinàries de de gestió de recursos humans i
que són inherents a un lloc de personal funcionari.
Queda clar que no existeix cap supressió del lloc de treball ocupat pel Sr. De la
Guàrdia, sinó una redefinició de les seves funcions i de la seva denominació, per la
qual cosa l’al·legació efectuada sobre la supressió del lloc de treball ocupat no té cap
concordança amb la realitat, ja que no és pot demanar retrotraure una un fet que no
ha succeït.
Sobre la qüestió que no es té en compte a disposició transitòria segona del Reial
Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de
l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic. No estem davant d’una remoció o amortització del
lloc de treball de personal laboral sinó una redefinició de les seves funcions, assignant
responsabilitats similar o superiors a les anteriors existents al seu lloc de treball,
independentment de la seva condició de personal laboral.
L’article 4.1. a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local
(en endavant, LRBRL) i l’article 8.1 a) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (en
endavant, TRLMRLC) reconeixen la potestat d’autoorganització de les administracions
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locals on s’emmarcaria la creació de llocs de treball i adequació de l’estructura
organitzativa.
L'article 92.2 de la LRBRL disposa que amb caràcter general, els llocs de treball de
l’Administració local han de ser desenvolupats per personal funcionari.
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I, l’article 92.3 de la LRBRL, amb gran rotunditat estableix que l’exercici de funcions
que impliquin la participació directa o indirecta en el exercici de las potestats
públiques correspon exclusivament als funcionaris públics. En aquest mateix, sentit,
es pronuncia l’article 9.2 Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, por el que
s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (en endavant,
TREBEP). Així doncs, és sobre la base d’aquestes previsions i en virtut de la potestat
d’autoorganització que és crea el lloc de treball de Cap de Servei d’Organització i
Gestió de Persones de règim jurídic funcionarial.
D’altra banda, l’article 69 del TREBEP determina que la planificació dels recursos
humans de les administracions públiques tindrà com a objectiu contribuir a la
consecució de l’eficàcia en la prestació dels serveis i de l’eficiència en la utilització
dels recursos econòmics disponibles mitjançant la dimensió adequada dels seus
efectius, la seva millor distribució, formació, promoció professional i mobilitat. Aquí
s’emmarca l’assignació de noves funcions de caràcter estratègic al Sr. Víctor de la
Guàrdia Giménez, així com l’adequació del seu lloc de treball tant des de la
perspectiva funcional com la seva denominació.
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L’article 29.3 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de
personal al servei de les entitats locals (en endavant, RPEL) determina que fins que
l’ens local no hagi aprovat la relació de llocs de treball, l’assignació d’atribucions als
llocs de treball podrà fer-se per decret de l’alcaldia. L’Ajuntament de Reus no disposa
de relació de llocs de treball sinó d’un mer catàleg per la qual cosa l’assignació de
funcions als llocs de treball i la seva adequació pot fer-se per decret de l’alcaldia tal i
com es va fer en data 9 de juny del 2021, mitjançant el Decret núm. 2021028860
assignant noves funcions previ a la modificació del catàleg de llocs de treball de
l’Ajuntament.
Sobre la petició del Sr. De la Guàrdia d’extinció del contracte de treball en aplicació de
l’article 41.3 del Text refós de l’Estatut dels amb dret a la corresponent indemnització,
no procedeix la seva acceptació al no existir una modificació substancial de les
condicions de treball sinó una adequació de les seves funcions d’acord amb l’article
39.1 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 de octubre, por el que s’aprova el text
refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors, i dins dels seus límits. L’esmentat article
fa referència a la mobilitat funcional la qual pot fer-se d’acord amb les titulacions
acadèmiques o professionals necessàries per a la prestació laboral.
En el cas que ens ocupa, l’encàrrec de funcions que el Sr. De la Guàrdia al·lega com a
modificació substancial de les condicions laborals s’ha portat a terme d’acord amb la
titulació acadèmica i l’experiència professional d’aquest i en cap cas es tracta de
funcions ornamentals com ell manifesta en el seu escrit sinó d’una assignació de
funcions concretes i reals que tenen un abast de caràcter estratègic de gran impacte
en l’organització.
Segon. Pel que fa a les referides al segon escrit corresponents a les al·legacions
primera i segona

Aquest document ha estat signat electrònicament amb data 23/11/2021
L'autenticitat d'aquest document es pot comprovar a https://serveis.reus.cat/cve mitjançant el CVE: 2021C2FEE8DAB8E8E3081FCF7EEEBE2413B61152D6941123082952

Constitueixen una reiteració de les presentades al primer escrit de reclamació i es
donen fetes les consideracions oportunes a l’apartat anterior.
Tercer Pel que fa a les referides al segon escrit corresponent a l’al·legació tercera
Considerem que no tenen un component jurídic sobre el qual s’hagi de valorar o
considerar en la present proposta de resolució.
Quart. Pel que fa a les referides al segon escrit corresponent a l’al·legació quarta i
sobre la preceptiva negociació de la modificació del Catàleg de llocs de treball.
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Com sigui que es tracta de modificar la denominació d’un lloc de treball, nova
assignació de funcions i la creació d’un altre lloc de treball de treball per tal
d’adequar-los al canvi d’organigrama estem davant de la potestat d’autoorganització
per la qual cosa no és necessària la seva prèvia negociació, ja que l’art. 37.1 TREBEP
determina que la negociació només és preceptiva quan afectin les condicions de
treball i les retribucions dels empleats públics quan la seva regulació exigeixi norma
amb rang de llei.
L’apartat 2 del mateix article 37 determina que estan excloses de negociació les
decisions de l’Administració que afectin a les seves potestats d’organització llevat que
afectin les condicions de treball .

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
23/11/2021

Vist l’informe del Gerent d’Organització i Serveis Interns i donat que el Ple de la
Corporació és l’òrgan competent per a l’adopció dels acords relatius a l’aprovació de la
plantilla de personal i de la relació de llocs de treball, de conformitat amb el que
estableix l’art. 22.2 apartat i) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases de
règim local i l’art. 52.2 lletra j) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
Per tot l’exposat, es proposa al Ple de la Corporació, previ Dictamen de la Comissió
Informativa de Serveis d’Hisenda i de Serveis Generals, l’adopció del següents acords:
Primera. Desestimar les al·legacions presentades a la modificació del Catàleg de llocs
de Treball de l’Ajuntament de Reus en la seva aprovació inicial pel Sr. Víctor de la
Guàrdia Giménez pels motius esmentats a l'apartat de fonaments de dret.
Segona. Aprovar definitivament la modificació del Catàleg de Llocs de Treball de
l’Ajuntament de Reus de data 23 de juliol del 2021
Tercera. Notificar a les persona interessada la desestimació de les al·legacions
presentades.
Quarta. Atorgar el règim de recursos corresponents a a aquesta resolució."
L’alcade dona la paraula al regidor Sr. Rubio que fa una INTERVENCIÓ per exposar el
tema i seguidament ES PRODUEIX DEBAT.
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova amb 15 vots a favor: ((JxR): Sres./Srs. Pellicer,
Vilella,
Caelles, Cuerba, Caballero, Monseny, Pallarès; (ERC): Sres./Srs. Llauradó,
Recasens, Flores, Prats, Berasastegui, Subirats; (A): Sr. Rubio, Sra. Vázquez), 8 vots en
contra: ((PSC-CP): Sres./Srs. Martín, Martínez, Marcos, Pozuelo, Fort, Agudo, (CS): Sra.
García i Sr. López) i 4 abstencions: ((CUP): Sres. Llorens, Fernàndez, Pàmies i (regidor no
adscrit): Sr. Meléndez)
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BENESTAR SOCIAL I CIUTADANIA
22. Benestar Social. Aprovació de la pròrroga del conveni de col·laboració
interadministrativa amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
de la Generalitat de Catalunya per a la prestació del servei de residència
assistida per a gent gran dependent, «Residència Horts de Miró», a Reus
2022.
"Antecedents
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1. L’Ajuntament de Reus per acord de Ple de data 20 de setembre de 2019 va aprovar
el conveni de col·laboració entre aquest Ajuntament i la Generalitat de Catalunya, a
través del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, per a la prestació en règim
de gestió conjunta del servei de vint-i-nou places d’acolliment residencial per a gent
gran per a persones grans dependents a la localitat, en la residència Horts de Miró. E l
conveni es va aprovar per acord del Ple de l’Ajuntament de l dia 20 de setembre de
2019 i es va formalitzar el dia 14 d’octubre de 2019.
El pacte cinquè del conveni preveu que aquest serà vigent a partir del dia 1 d'octubre
fins el 31 de desembre de 2019, amb la possibilitat de prorrogar-se amb pròrrogues
expresses per anys successius, per un període fins a quatre anys addicionals, d'acord
amb l'article 49.h.2n de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre de règim jurídic del sector
públic, sens perjudici de la voluntat de les parts de seguir renovant el conveni d'acord
amb la voluntat compartida de permanència del servei púbic residencial d'Horts de
Miró.
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2. Atesa la satisfacció de les parts, per acord del Ple de data 20 de desembre de 2019
s’aprovà la pròrroga del conveni per al 2020; la pròrroga esmentada es va signar el 7
de gener de 2020.
3. En sessió duta a terme en data 11 de desembre de 2020, la Junta de Govern Local,
va aprovar la pròrroga del conveni per a l’any 2021. L’esmentada pròrroga es va
formalitzar el 16 de desembre de 2021 i posteriorment, va ser ratificada per acord
plenari del dia 21 de desembre de 2021.
4. En data 6 d’agost de 2021 i número de registre 2021014250, per decret de l’Alcalde
es sol·licita la pròrroga del conveni per a l’any 2022. En data 7 de setembre de 2021
de i número de registre d’entrada a l'ajuntament 2021094268 la Generalitat de
Catalunya ens ha tramès l’esborrany de pròrroga del conveni.
L'esmentat document de pròrroga proposa que una plaça de Grau II passi a Grau III,
quedant les 29 places conveniades distribuïdes de la següent manera: 24 places
disponibles de Grau II i 5 places de Grau III.
4.- La Cap de Servei de Serveis Socials, en data 28 de setembre de 2021 ha emès
informe favorable, en el qual proposa la formalització del document de pròrroga
proposat per la Generalitat, i posa de manifest la voluntat de prorrogar la vigència del
conveni per continuar prestant el servei en règim de gestió conjunta del servei de vinti-nou places d’acolliment residencial per a gent gran per a persones grans dependents
a la localitat, en la residència Horts de Miró l'any 2022.
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5.- En data 28 de setembre de 2021 l'Assessoria Jurídica informa favorablement, des
de la vessant jurídica, el document de pròrroga proposat per la Generalitat de
Catalunya.
6.- En data 29 de setembre de 2021 la intervenció municipal emet informe de
fiscalització prèvia limitada, on posa de manifest que és favorable amb observacions.
Fonaments de dret
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PRIMER: El servei de residència per a gent gran s'inclou dins les prestacions de la
xarxa de serveis socials d'atenció pública, qualificat com a servei social especialitzat
(epígraf 1.2.3.3 de l'Annex 1) a la Cartera de Serveis Socials, que fou aprovada per
Decret 142/2010, d'11 d'octubre, per al període 2010-2011, i del qual se n'ha
prorrogat la seva vigència fins a l'actualitat.
En relació als serveis socials especialitzats, l'article 29 apartat e) de la Llei 12/2007,
d'11 d'octubre, de serveis socials atribueix al departament competent en matèria de
serveis socials la competència de: ''Crear, mantenir, avaluar i gestionar els centres,
serveis, recursos, equipaments, projectes i programes relatius als serveis socials
especialitzats, sens perjudici del que estableixen els articles 31.1.f i 32.d, i els que li
corresponguin d'acord amb les lleis.'' Per la seva banda, l'article 31.1 apartat f)
atribueix als municipis a: ''Promoure la creació dels centres i els serveis corresponents
a l’àmbit propi dels serveis socials especialitzats i gestionar-los, en coordinació amb
l’Administració de la Generalitat i l’ens local supramunicipal corresponent, d’acord
amb la Cartera de serveis socials i el pla estratègic corresponent.''
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Els articles 27 i 41 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, disposen que
l’Administració de la Generalitat de Catalunya i els ens locals col·laboren en l’aplicació
de les polítiques de serveis socials, d’acord amb les competències respectives,
mitjançant els instruments que estableixen la legislació general de règim jurídic i
procediment administratiu i la legislació de règim local. Així mateix, s’indica que
aquesta col·laboració interadministrativa inclou l’establiment per conveni de fórmules
de gestió conjunta dels serveis.
S’apliquen al conveni les tarifes que es fixen a l’Annex 1 del Decret Llei 9/2021, de 16
de febrer, pel qual s’actualitzen el cost de referència, el mòdul social i el copagament
de les prestacions no gratuïtes de la Cartera de Serveis Socials de serveis de centre de
dia per a gent gran, residència assistida per a gent grau II i grau III i habitatge tutelat
per a gent gran, estableix el cost de referència de la Cartera de Serveis Socials i es
fixa en 63,92 euros.
SEGON: Els articles 34 i següents del Decret 284/1996, de 23 de juliol, de regulació
del Sistema Català de Serveis Socials, estableixen el règim de coordinació,
col·laboració i cooperació amb entitats que prestin serveis socials, i possibiliten la
instrumentació d’aquesta col·laboració a través dels corresponents convenis de
col·laboració.
TERCER: Els articles 47 i següents de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic
del sector públic; els articles 108 i següents de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya; l’article 150
del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
municipal i del règim local de Catalunya; i els articles 303 i següents del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis

Aquest document ha estat signat electrònicament amb data 23/11/2021
L'autenticitat d'aquest document es pot comprovar a https://serveis.reus.cat/cve mitjançant el CVE: 2021C2FEE8DAB8E8E3081FCF7EEEBE2413B61152D6941123082952

dels ens locals, ofereixen un marc normatiu general en relació als convenis de
col·laboració interadministrativa.
QUART: En relació a l'òrgan per a l'aprovació del conveni, el document de pròrroga del
conveni de col·laboració ha d'ésser objecte d'aprovació pel Ple, en virtut del previst a
l'article 22.2.f) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local,
que determina que és competència del Ple l'aprovació de la forma de gestió dels
serveis, que determina també en l'article 22.4 que aquesta competència no esdevé
delegable; en el mateix sentit s’expressa l’article 52.2 del text refós de la Llei
municipal i del règim local de Catalunya aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, que estableix les atribucions que li corresponen al Ple.

Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
22/11/2021

Per tot l’exposat, es proposa al Ple de la Corporació, previ dictamen de la Comissió
Informativa de Benestar Social i Ciutadania, l’adopció dels següents acords:
Primer: Aprovar la pròrroga per a l’any 2022 del conveni (que fou formalitzat en data
14 d’octubre de 2019) de col·laboració interadministrativa entre l’ara denominat
Departament de Drets Socials i l’Ajuntament de Reus per a la prestació del servei de
residència assistida per a gent gran dependent, «Residència Horts de Miró», a Reus ,
amb efectes des de l’1 de gener fins el 31 de desembre de 2022.
Segon: Facultar a l’Alcalde per tal que formalitzi el document de pròrroga esmentat i
qualsevol altre document necessari per fer efectiu aquest acord.
Tercer: Instar la tramitació del corresponent encàrrec a la Fundació Educativa i Social
per a la gestió de l’esmentat servei durant l’any 2022.
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Quart: Notificar aquest acord al Departament de Drets Socials de la Generalitat de
Catalunya i a la Fundació Educativa i Social.
Cinquè: Contra aquest acord, que posa fi a la via administrativa, s’haurà d'interposar
recurs contenciós administratiu davant la sala Contenciosa Administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar des del dia
hàbil següent al de la seva notificació.
Alternativament i amb caràcter previ, es pot efectuar un requeriment davant l’òrgan
que l'ha dictada, en el termini de dos mesos a comptar des del dia hàbil següent a la
recepció d'aquesta notificació, en els termes que s'indiquen a l'article 44 de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa."
L’alcalde dona la paraula al Sr. Subirats que fa una INTERVENCIÓ per exposar el tema i
seguidament ES PRODUEIX DEBAT.
En aquest moment de la sessió la Sra. Vilella s’absenta.
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per unanimitat.
SERVEIS DE TERRITORI I URBANISME
23. Medi Ambient. Aprovació inicial del Mapa estratègic de soroll de
l'aglomeració de Reus i el Pla d'acció en matèria de contaminació acústica de
Reus. Fase III.
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"En compliment de la normativa en matèria d’ avaluació de la contaminació acústica,
que obliga les grans aglomeracions urbanes a elaborar i aprovar , cada 5 anys, els
mapes estratègics de soroll i plans d’acció, aquest Ajuntament va aprovar el Mapa
estratègic de soroll fase I i el Mapa estratègic del soroll del període 2012-2017 o fase
II, l’aprovació definitiva dels quals consta publicada al BOP el 18 de febrer de 2011 i al
BOP 9 de juliol de 2019, respectivament.
En data 20 de setembre de 2021, s’ha elaborat la proposta de mapa estratègic de
soroll que correspon al període 2017-2022 (fase III) i pla d’acció del perióde 20182023(fase III).
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En data 23 setembre del 2021 s’emet informe per part dels serveis tècnics municipals
segons el qual:
- Analitzada les propostes del Mapa Estratègic de Soroll i Plans d’acció, fase III,
s’informa que tècnicament no hi ha cap inconvenient per a la seva aprovació.
En data 24 de setembre de 2021 s’emet l’informe jurídic amb el procediment per a la
elaboració i tramitació de el Mapa estratègic de soroll de l’aglomeració de Reus i el Pla
d’acció en matèria de contaminació acústica de Reus. Fase III.
L’obligació de les grans aglomeracions urbanes d’elaborar, cada 5 anys, els mapes
estratègics de soroll, es va establir per la Directiva 2002/49/CE del Parlament Europeu
i del Consell, de 25 de juny de 2002, sobre avaluació i gestió del soroll ambiental, i
s’ha previst amb posterioritat tant a la Llei autonòmica 16/2002, de 28 de juny, de
protecció contra la contaminació acústica i el Decret 176/2009, de 10 de novembre
que n’aprova el Reglament; com a la Llei estatal 37/2003, de 17 de novembre, del
Soroll i el Reial Decret 1513/2005, de 16 de desembre, que la desenvolupa.
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El Reial Decret 1513/2005 regula com a actuacions destinades al compliment dels
objectius en matèria de contaminació acústica, l’ elaboració de mapes estratègics de
soroll que determinin l'exposició de la població al soroll ambiental; l'adopció de plans
d'acció per prevenir i reduir el soroll ambiental i, en particular, quan els nivells
d'exposició puguin tenir efectes nocius en la salut humana, i posar a disposició de la
població la informació sobre soroll ambiental i els seus efectes i aquella de què
disposin les autoritats competents en relació amb el cartografiat acústic i plans d'acció
derivats en el seu compliment. L’article 23.1 de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de
protecció contra la contaminació acústica, estableix que correspon als ens locals
elaborar cada cinc anys mapes estratègics de soroll de les aglomeracions.
L’article 29.1 del Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica,
estableix que tots els municipis de més de 100.000 habitants constitueixen
aglomeració d’àmbit municipal si compleixen els criteris de densitat de població i de
proximitat previstos en els apartats a) i b) del mateix article.
El municipi de Reus, que reuneix aquestes condicions, constitueix per tant una
aglomeració d’àmbit municipal que es troba obligada a elaborar cada cinc anys el
mapa estratègic de soroll.
L’article 27.1 del Decret 176/2009, de 10 de novembre, estableix que els ens locals
han d’elaborar i aprovar, previ tràmit d’informació pública per un període d’un mes,
mapes estratègics de soroll, i han de facilitar al departament competent en matèria de
contaminació acústica la informació requerida.
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Els articles 47.1 i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de bases i de règim
local, 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, i els articles 63, 64, 65 i 66 del
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals, determinen el procediment a seguir per l’aprovació de les
ordenances i els reglaments locals.
L’article 4.1 a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local,
preveu que els ens locals, dins l'esfera de les seves competències gaudeixen, entre
altres, de la potestat reglamentària.
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L’article 8.1.a) 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, estableix idèntiques previsions
legals pel que fa a als municipis de Catalunya.
L’article 8 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC), articles 63 i següents del Decret
179/1995, de 13 de juny, que aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens
locals (ROAS) i l’article 178 del TRLMRLC, que estableixen que l'òrgan competent per a
l'aprovació és el Ple.
En conseqüència es proposa al Ple, previ l’informe de la Comissió informativa de
Serveis de Territori i Urbanisme, l’adopció dels acords següents:
PRIMER. APROVAR inicialment el Mapa estratègic de soroll de l’aglomeració de Reus i
el Pla d’acció en matèria de contaminació acústica de Reus. Fase III.
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SEGON. PUBLICAR l’aprovació inicial mitjançant la inserció d'anuncis en el Butlletí
Oficial de la Província, Diari Oficial de la Generalitat, a un dels mitjans de comunicació
escrita diària i en el tauler d'anuncis de la corporació durant un termini de 30 dies, per
a la formulació de reclamacions, suggeriments i al·legacions. El termini d'informació
pública començarà a comptar des de l'endemà de la darrera de les publicacions
esmentades.
TERCER.- DETERMINAR que, si no es presenta cap al·legació, reclamació o
suggeriment durant el termini d'informació pública, esdevindrà definitiva l'aprovació
d'aquest Mapa estratègic de soroll de l’aglomeració de Reus i el Pla d’acció en matèria
de contaminació acústica de Reus. Fase III sense necessitat d'acord exprés.
QUART.- FACULTAR al regidor de l'Àrea de Recursos Humans i Medi Ambient, per a la
tramitació i execució d'aquests acords."
L’alcalde dona la paraula al Sr. Rubio que fa una INTERVENCIÓ per exposar el tema,
seguidament ES PRODUEIX DEBAT.
En aquest moment de la sessió es reincorpora a la sessió la Sra. Vilella.
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova amb 19 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, (CUP): Sres.
Llorens, Fernàndez, Pàmies i (regidor no adscrit): Sr. Meléndez)) i 8 abstencions: ((PSCCP): Sres./Srs. Martín, Martínez, Marcos, Pozuelo, Fort, Agudo i (CS): Sra. García i Sr.
López)
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A les 14:40 h la presidència estableix un recés en la sessió que es reinicia a les 15:35 h
amb el tractament del següent punt de l’ordre del dia:
PROPOSTES DELS GRUPS MUNICIPALS
24. Proposta de declaració del GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS DE REUS (CS)
per insonoritzar la circulació de trens a Reus.
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"El ruido es una molestia que interfiere en la actividad humana de la que hace
relativamente poco tiempo se ha empezado a legislar. En la Unión Europea es con el
Tercer Programa de Acción en materia de medioambiente (1983-1987) con el que se
trata el ruido como una agresión ambiental. Situación que ha evolucionado desde
entonces ya que científicamente se ha probado que los humanos sometidos a un
ruido excesivo padecen daños fisiológicos en el aparato auditivo que van desde
dolores a pérdidas auditivas, perturbación del equilibrio o vértigos, entre otros
padecimientos junto a la afectación del sistema nervioso central produciendo
también cansancio y dolores de cabeza, entre otros. A esos padecimientos físicos se
suman los psíquicos como insomnio o la falta de concentración. El ruido no sólo
afecta a los humanos sino que también a los animales y a los bienes materiales.
En Europa, según la Segunda evaluación del medio ambiente urbano en Europa de la
Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) publicada el 19 de diciembre de 2008
unos 450 millones de personas (el 65% de la población) están sometidos a elevados
niveles de contaminación acústica, es decir, soportan niveles de presión acústica
equivalentes a 55 dB (A), y 9,7 millones de personas están expuestas a niveles de
contaminación acústica superiores a 75 dB (A).
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Uno de los problemas que genera la circulación de trenes por tramos urbanos es el
ruido que debe soportar los ciudadanos debido a la vibración y contacto de los
elementos inferiores del tren con las vías por las que circula. Pese a que por los
tramos urbanos la velocidad de circulación de los trenes es inferior a 150 km/h el
ruido afecta al entorno inmediato. El problema del ruido provocado por el transcurso
de los trenes por zonas urbanas lo sufren, según un estudio del Parlamento Europeo
publicado en el año 2012, al menos 12 millones de habitantes de la UE durante el día
y 9 millones por la noche, aunque el propio estudio reconocía que las cifras eran
mayores.
En Reus transcurren las líneas férreas de Tarragona-Reus y Reus-Mora la Nova-Aragón
de Renfe y seguimos a la espera de que se satisfaga la reclamación histórica de
insonorizar la circulación de trenes por diversas zonas afectadas de Reus.
El ruido que provocan los trenes al atravesar nuestro municipio es una molestia
constante a la que están expuestos los vecinos que residen en zonas contiguas a las
vías del tren como es el caso de las viviendas ubicadas en la calle Cervantes, la
avenida del Comerç y la avenida de Saragossa del barrio Gaudí, las calles de Lleó XIII
y passatge Mare de Déu dels Desemparats del barrio Mas Abelló y el tramo afectado
de la calle Fuster Valldeperes de Jardins de Reus. En un futuro cercano también se
verá afectada la zona de Mas Iglesias a medida que se vaya desarrollando
urbanísticamente. Además, no sólo se producen molestias acústicas sino que las
vibraciones de los trenes al circular han provocado grietas en viviendas de la zona de
Mas Abelló, lo cual afecta al parque inmobiliario.
En cuanto al proyecto de mejora del puente que dará entrada al barrio Gaudí desde
la avenida de los Països Catalans, se debería ejecutar llevando a cabo la
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insonorización para evitar perturbaciones en la población, tal y como reclaman desde
la asociación de vecinos de esta zona.
Desde Ciudadanos consideramos que es un problema de salud que merma la calidad
de vida de los habitantes de Reus así como que también representa unos daños
materiales que no deben soportar los ciudadanos de Reus y no debe retrasarse por
más tiempo la insonorización de los tramos de la vía férrea con los que ADIF se
comprometió a insonorizar.
Por todos estos motivos, el Grupo Municipal de Ciudadanos propone adoptar los
siguientes
ACUERDOS
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Primero.- Que el Ayuntamiento inste al Ministerio de Fomento y ADIF, como entidad
pública responsable de la infraestructura ferroviaria y dependiente del Ministerio de
Fomento, a insonorizar los tramos especificados en la parte expositiva de esta
moción.
Segundo.- Que el Ayuntamiento inste al Ministerio de Fomento y ADIF a fijar un
calendario sin más demora de la instalación de los mecanismos u obras de
insonorización.
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Tercero.- Que, en el caso de que una vez requeridos por parte del Ayuntamiento de
Reus, el Ministerio de Fomento y ADIF no prevean insonorizar los tramos de vía férrea
en el plazo inferior a un año, el Ayuntamiento solicite a ADIF la autorización para ser
el propio Ayuntamiento quien realice las obras de insonorización. Y si ADIF concede la
autorización, el Ayuntamiento estudiará la viabilidad para llevar a cabo con sus
propios medios mediante dotación presupuestaria la insonorización de los tramos
especificados en la parte expositiva de esta moción.»
L’alcalde dona la paraula a la Sra. Garcia que fa una INTERVENCIÓ per exposar el
tema i seguidament ES PRODUEIX DEBAT.
Sotmesa la proposta a votació, es rebutja amb 5 vots a favor: ((CUP): Sres. Llorens,
Fernàndez, Pàmies i (CS): Sra. García, Sr. López), 21 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 (PSC-CP):
Sres./Srs. Martín, Martínez, Marcos, Pozuelo, Fort, Agudo) i 1 abstenció: (regidor no
adscrit: Sr. Meléndez).
L’alcalde fa una INTERVENCIÓ per cloure el tractament d’aquest punt.
25. Proposta de declaració del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS
SOCIALISTES DE CATALUNYA – CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP) per
demanar a les entitats bancàries un servei i atenció adequades pels usuaris i
usuàries.
"Aquesta moció treballa els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) marcats
per l’ONU:Núm. 11: Aconseguir que les ciutats siguin més inclusives, segures,
resilients i sostenibles.
En els darrers mesos, la ciutadania de Reus hem vist com multitud d’oficines i entitats
bancàries de la nostra ciutat han abaixat les seves persianes. Estem assistint al
tancament sistemàtic de sucursals bancàries de diverses entitats. Un problema que

Aquest document ha estat signat electrònicament amb data 23/11/2021
L'autenticitat d'aquest document es pot comprovar a https://serveis.reus.cat/cve mitjançant el CVE: 2021C2FEE8DAB8E8E3081FCF7EEEBE2413B61152D6941123082952

afecta a tot Reus, però principalment als barris de la nostra ciutat. Recentment, ho feia
l’únic banc que quedava obert al barri Juroca, deixant a milers de persones sense cap
entitat bancaria a menys de 1km de distància de casa seva.
La pèrdua de serveis financers és un problema greu per una part important de la
població que, arran de diverses circumstàncies, té dificultats per utilitzar la banca en
línia. La situació s’agreuja en el cas de les persones grans, privant-les dels seus drets i
limitant seriosament les seves capacitats econòmiques. A més, aquests tancaments
també tenen conseqüències per a l’economia local, que depèn al 100% dels bancs. El
sector empresarial i comercial, als quals les institucions bancàries brinden serveis
fonamentals per la supervivència del negoci, es veuen afectats pels reiterats
tancaments bancaris.
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El marc normatiu legal reconeix a tota la ciutadania el dret a disposar dels serveis
bancaris per pagar i cobrar rebuts o disposar d'efectiu, entre altres operacions.
Aquests drets, però, col·lideixen amb els processos de reestructuració i reorganització
del sector financer que estan protagonitzant les diferents entitats bancàries. L'aposta
digital de la banca i la política d'estalvi de costos de les entitats financeres són els
arguments que s'utilitzen per justificar els processos de reestructuració i fusió. Això no
obstant, els resultats són ampliació dels cobraments de comissions, acomiadaments
de milers de treballadors i treballadores, i empitjorament de la qualitat del servei, amb
menys punts d'atenció i menys atenció personalitzada. A l'entretant, però, els
beneficis creixen, els dividends augmenten i els sous dels alts directius es disparen.
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Per un altre costat, part de la ciutadania no és capaç de fer front al llenguatge
burocràtic de les màquines sense la presència d’una persona que l’assessori a
entendre què se li demana, com pot contestar-ho i quina informació li requereix el
caixer o sistema informàtic. No hi ha cap dubte que la digitalització és el futur, però no
pot ser que aquesta s'empri únicament amb la finalitat de tancar oficina i reduir costos
empresarials i plantilles de personal, deixant desateses moltes persones que
necessiten l'atenció personalitzada, fomentant també els desequilibris territorials dins
la nostra ciutat.
Gairebé 20.000 reusencs i reusenques tenen més de 65 anys, una franja en la qual la
bretxa digital s’accentua. La manca d'atenció personal a aquest grup de persones va
en detriment de la seva autonomia i capacitat d'autogestió de les finances pròpies.
També ho és, per totes aquelles persones més vulnerables econòmicament i que no
disposen de mitjans suficients per fer front a les despeses de la digitalització
domèstica, ni a la creixent despesa financera que genera tenir un compte bancari.
El suport personal per a dur a terme operacions bàsiques passa, en el millor dels casos
a dependre de la voluntat dels treballadors i treballadores. En moltes ocasions,
aquesta ajuda es fa davant del caixer, a peu dret, assenyalant la incapacitat dels
clients i amb el perill per a la seva seguretat, en gestionar les seves dades personals
sense cap garantia d'intimitat, entre altres riscos.Totes les persones han de tenir
garantit el dret als serveis bancaris amb independència de les seves habilitats digitals.
Enfront l'exclusió financera que pateix la ciutadania reusenca, sigui d’acord amb la
bretxa digital amb alta afectació a la gent gran, sigui per la penalització directa que
afecta els sectors socials amb menys recursos o sigui per una política organitzativa
contrària a l'equilibri i cohesió territorial, és necessari que s’actuï de manera
immediata.
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Per tot l’exposat, des del Grup Municipal Socialista de Reus proposem per a la seva
aprovació pel Ple els següents acords:
1

Sol·licitar a les entitats bancàries que operen en el terme municipal de Reus a:
a) Reforçar els recursos per oferir un servei adequat durant l’horari d’oficina,
cobrint les necessitats dels usuaris i usuàries, en especial, a la gent gran que
no pot accedirà les gestions online.
b) Garantir l’autonomia i la privacitat individual quan les persones hagin de ser
acompanyades per a realitzar una gestió per part del personal de l’entitat
bancària.
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c) Revisar els protocols d’atenció al públic, recuperant el tracte personal i amb
una bona qualitat del servei.
d) Mantenir obertes les oficines de servei públic que encara presten servei
presencial a la nostra ciutat, en especial les situades als barris.
e) Suprimir el cobrament de comissions de manteniment a pensionistes, així
com que es proporcioni informació adequada, legal i transparent sobre els
serveis i productes que ofereixen.
f) Adequar determinants comissions i cobraments per l’ús dels serveis bancaris
i targetes de crèdit per evitar que contribueixin a l’exclusió financera, així
com, evitar tipus d’interès abusius.
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g) Promoure que en totes les entitats bancàries de la ciutat, dins d’un horari
fixe i permanent, hi hagi una atenció preferent a les persones gran per part
dels gestors bancaris convenientment formats.

2

h) Mantenir les oficines bancàries que restin tancades a Reus en condicions
òptimes de neteja.
Instar a l’Ajuntament de Reus que exigeixi el compliment al Reial Decret-llei
1/2021, de 19 de gener, de protecció dels consumidors i usuaris davant de
situacions de vulnerabilitat social i econòmica per tal que s'aturi el tancament
d'oficines que posa en perill l'atenció als col·lectius més vulnerables.

3

Instar a que l’Ajuntament de Reus negociï també amb les entitats bancàries per
a què les entitats sense ànim de lucre de REUS tinguin un accés flexible i lliure
de traves excessives a productes bancaris bàsics pel seu bon funcionament,
que reverteixi en menys despeses o comissions financeres sobretot, per a
millorar i facilitar la seva activitat, motor positiu per a l’interès general del
municipi.

4

Instar a l’Ajuntament a fer una campanya informativa per tal de fer arribar a les
persones grans un suport administratiu en aquelles reclamacions pel cobrament
de comissions clarament abusives per part de les entitats bancàries de Reus.

5

Instar el govern de la Generalitat a impulsar la regulació per tal que les entitats
financeres ofereixin uns serveis personalitzats mínims que garanteixin la
igualtat d'accés a totes les persones als serveis bancaris amb una atenció
adequada a les seves necessitats i a tot el territori.
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6

Traslladar els presents acords a l'Agència Catalana de Consum, als grups polítics
del Parlament de Catalunya, als grups polítics del Congrés de Diputats, a totes
les entitats municipalistes de Catalunya, al moviment pensionista de Reus, a
altres organitzacions que defensin els drets dels/les pensionistes, a col·lectius i
entitats que treballen amb la gent gran, a la FAVR i a la Conselleria d’Economia i
Hisenda de la Generalitat.

7

Traslladar a les entitats bancàries que operen amb oficina pròpia a Reus la
petició del compliment immediat dels punts acordats."

L'alcalde dona la paraula a la Sra. Martínez que fa una INTERVENCIÓ per exposar el
tema i seguidament ES PRODUEIX DEBAT.
Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
22/11/2021

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).
26. Proposta de declaració del GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA
D’UNITAT POPULAR (CUP) i del PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA –
CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP) referent al conflicte laboral que viu
actualment el Centre de Villablanca a la ciutat de Reus.
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"Sota el nom Villablanca, el Grup Pere Mata ofereix diferents serveis en l’atenció a
persones amb discapacitat intel·lectual que cobreix totes les necessitats de
tractament. Atén més de 600 persones amb discapacitat intel·lectual distribuïts en
diversos equipaments. Té 366 places de residència i 47 de centre de dia, concertades
amb el Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya, mentre que la
resta de places pertanyen a l´Àrea de Salut Mental. També hem de parlar de
Villablanca Social que, a més de Reus, gestiona altres serveis residencials com la
Residència Bellvitge a L’Hospitalet de Llobregat.
Segons la definició que en fa el Grup Pere Mata, aquests tots són centres de referència
a Catalunya pel que fa a l’atenció a persones amb discapacitat intel·lectual.
Villablanca desplega un ampli programa de formació per als seus professionals i
disposa d´una unitat d’investigació especialitzada en l’àmbit de la discapacitat
intel·lectual (UNIVIDD). En el transcurs de més de 50 anys, el centre ha passat per
diferents etapes, i ha adaptat la seva activitat a situacions i requeriments de les
xarxes sanitària i social, però sempre sense perdre l’objectiu principal: l’atenció de
qualitat a les persones. L´atenció a les persones usuàries és totalment individual
mitjançant un programa d´objectius assistencials que plantegen millorar l´autonomia
funcional i adaptativa de la persona així com millorar la seva qualitat de vida en un
entorn substitutori de la llar. Tot plegat, gràcies a un equip de treball de diferents
àmbits professionals.
Ara bé, la privatització dels serveis bàsics no té uns resultats com els que es
plantegen en aquesta definició anterior. Quan una empresa privada es fa càrrec d'un
servei que hauria de ser públic i essencial, aquesta només té un objectiu prioritari que
és obtenir un benefici econòmic per davant de la qualitat i l'eficiència. 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. En la majoria de casos, tot aquest procediment va en detriment de les
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persones usuàries del servei com de les condicions laborals de les treballadores. És el
cas de Villablanca.
Les treballadores del centre assistencial Villablanca mantenen una vaga des del 21
d’agost i una tancada des del 7 de setembre per reivindicar millores laborals i de
salaris ja que la seva tasca implica una sobrecàrrega de treball molt gran. Aquestes
reivindicacions també són per les persones usuàries del servei ja que el que aquestes
treballadores volen és oferir el millor per a la seva estabilitat emocional i autonomia.
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El dia de l’entrega dels Guardons de la Ciutat, des del carrer demanaven que l’alcalde
intercedís entre l’Empresa Pere Mata i les treballadores, aquest hi va accedir però
sense cap mena de compromís de millora. A l’actualitat, ja porten dues reunions
realitzades i no s’ha arribat a cap acord. Una situació alarmant que pot desencadenar
una situació límit tant per les treballadores com per les persones usuàries i les seves
famílies que necessiten un servei de qualitat i eficient.
Per tot això, la Candidatura d’Unitat Popular de Reus, proposa els següents acords al
ple del 22 d’octubre de 2021:
PRIMER.- Que l’Ajuntament de Reus reconegui la tasca dels treballadors i treballadores
del Centre Villablanca i mostri el seu suport a la seves reivindicacions.
SEGON.- Que l’Ajuntament de Reus insti el Departament de Drets Socials de la
Generalitat a reunir-se amb el comitè de vaga de Villablanca per afrontar el conflicte
existent.
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TERCER.- Que l’Ajuntament de Reus insti al Govern de la Generalitat a iniciar un procés
d’anàlisi de l’aprovisionament i la gestió del Servei de Salut Mental arreu del Principat
dins el marc de la Comissió sobre Salut Mental i Addicions creada el passat juny de
2021.»
L’alcalde dona la paraula a la Sra. Llorens que fa una INTERVENCIÓ per exposar el
tema i seguidament ES PRODUEIX DEBAT.
En aquest moment de la sessió la Sra. Vilella s’absenta.
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova amb 24 vots a favor: ((JxR): Sres./Srs. Pellicer,
Caelles, Cuerba, Caballero, Monseny, Pallarès; (ERC): Sres./Srs. Llauradó, Recasens,
Flores, Prats, Berasastegui, Subirats; (A): Sr. Rubio, Sra. Vázquez; (PSC-CP): Sres./Srs.
Martín, Martínez, Marcos, Pozuelo, Fort, Agudo; (CUP): Sres. Llorens, Fernàndez, Pàmies i
(regidor no adscrit: Sr. Meléndez) i 2 abstencions: ((CS): Sra. García i Sr. López.
L’alcalde fa una INTERVENCIÓ per cloure el tractament d’aquest assumpte.
MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
27. Moció del GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS DE REUS (CS) per habilitar
locals en desús o casetes per a les associacions de veïns.
"Las asociaciones de vecinos surgen para aportar soluciones, dar respuesta e intentar
canalizar los problemas que puedan surgir en sus barrios, participando de forma
activa y defendiendo los intereses comunes de los vecinos. Las asociaciones
vecinales resultan indispensables para crear sinergias y para procurar el buen
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funcionamiento del día a día en su zona y en especial para consolidar la integración y
convivencia de sus vecinos.
Para que estas entidades puedan llevar a cabo su labor deben disponer de los medios
materiales necesarios y en muchos casos es indispensable que se les proporcione un
lugar en donde poder realizar su actividad. Sin embargo, en Reus no todas las
asociaciones de vecinos que necesitan una sede disponen de la misma, lo cual
dificulta su labor.
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La propia concejalía de Relaciones Cívicas del Ayuntamiento de Reus en un estudio
realizado sobre el movimiento vecinal de Reus que presentó hace unos meses puso
de manifiesto que un 53% de las entidades vecinales necesitan un refuerzo de los
equipamientos básicos. El no disponer de un espacio en donde poder desarrollar las
actividades de los vecinos impide poner en marcha proyectos. Además, esta carencia
no sólo dificulta realizar actividades como por ejemplo, llevar a cabo un taller, sino
que tampoco les permite guardar el material del que disponen en una sede común.
Por otro lado, las entidades que no tienen sede no les queda más remedio que hacer
las reuniones en un centro cívico, en un bar o en cualquier otro lugar.
Muchas entidades tienen sede gracias a la ayuda del Ayuntamiento y en algunos
barrios tienen instalados módulos prefabricados y gracias a ellos pueden desarrollar
su actividad vecinal.
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Tras varias reuniones con asociaciones de vecinos, desde Ciudadanos consideramos
imprescindible que las asociaciones de vecinos que lo requieran dispongan de un
lugar en donde poder realizar su actividad. El lugar puede ser tanto un local en
desuso del Ayuntamiento o una caseta como las que tienen en la asociación de
vecinos del barrio Montserrat y en la asociación de vecinos Mas Carpa. Asimismo, las
propias asociaciones de vecinos serían las que se encargarían de la gestión del uso
del local o de la caseta.
Por todos estos motivos, el Grupo Municipal de Ciudadanos propone adoptar los
siguientes
ACUERDOS
Primero.- Realizar por parte del Ayuntamiento un estudio de las asociaciones de
vecinos que demandan disponer de una sede física y no la tienen.
Segundo.- Realizar por parte del Ayuntamiento un estudio de los locales municipales
en desuso en los barrios.
Tercero.- Estudiar la viabilidad para que el Ayuntamiento ceda el uso de locales
municipales en desuso a las asociaciones de vecinos que no dispongan de sede física
en ese barrio y la demanden. En el caso de no disponer de locales municipales en
desuso, que se estudie la viabilidad para instalar una caseta en los barrios en donde
no tienen sede física las asociaciones de vecinos de ese barrio. En ambos casos la
gestión de los locales o casetas será a cargo de la asociación de vecinos."
L’alcalde dona la paraula al Sr. López que fa una INTERVENCIÓ per exposar el tema i
seguidament ES PRODUEIX DEBAT. Durant el debat el Sr. Fernàndez fa una
INTERVENCIÓ en la que proposa una esmena «in voce» a aquesta proposta que, no
obstant es rebutjada pel grup (CS).
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En aquest moment es reincorpora a la sessió la Sra. Vilella.
Sotmesa la proposta a votació, es rebutja amb 11 vots a favor: ((PSC-CP): Sres./Srs.
Martín, Martínez, Marcos, Pozuelo, Fort, Agudo; (CUP): Sres. Llorens, Fernàndez, Pàmies;
(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 i (A): Sr. Rubio, Sra. Vázquez) i 1 abstenció: (regidor no adscrit):
Sr. Meléndez.
28. Moció del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA
– CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP) per millorar i potenciar els parcs,
places, jardins i zones verdes de la ciutat.
Signat electrònicament
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"Aquesta moció treballa els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) marcats
per l’ONU:
Núm. 3: Garantir una vida sana i promoure el benestar per a totes les persones de
totes les edats.
Núm. 11: Aconseguir que les ciutats siguin inclusives, segures, resilients i sostenibles.
La RAE defineix la paraula “parc” com “espai que es dedica a prats, jardins i arbratge,
amb ornaments diversos, per a l’esplai dels seus habitants”. Infants, joves, famílies,
jubilats i jubilades... tots i totes conformen els i les habitants d’una ciutat, i és sobre
ells i elles, que parla aquesta iniciativa que proposem des del PSC de Reus. Una moció
que tracta sobre la creació, millora i potenciament dels espais de socialització i gaudi
de la ciutadania.
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L’arribada de la COVID-19 ha posat de manifest en reiterades ocasions la falta d’espais
de socialització tant dins dels nostres habitatges com fora d’ells. Bona part d’aquests,
no disposaven d’espais suficients a l’aire lliure pel gaudi de les persones durant el
confinament, i quan aquest va donar pas en poder sortir al carrer, els parcs, places,
jardins i zones de jocs infantils de la nostra ciutat eren l’únic espai de trobada del que
disposaven. Per qui no disposava de balcons i terrasses en els seus habitatges, un
parc, o quelcom entenem com a tal, era l’únic espai de gaudi del qual podia fruir,
sobretot pels infants de la nostra ciutat. Assistir a aquesta mena de llocs va permetre
als nens i nenes socialitzar entre ells i elles i mantenir-se en contacte amb els seus
parells. Quelcom essencial pel seu benestar, ja que cal destacar que els parcs
contribueixen en tots els aspectes de l’aprenentatge, afavoreixen el desenvolupament
del seu sistema motor i cerebral i faciliten alhora la seva interacció social.
Entre molts altres beneficis, els parcs són autèntics pulmons que ajuden a combatre la
contaminació de l’aire i actuen com un petit oasi en mig del formigó i l’asfalt tot
regulant la temperatura, el soroll i la humitat de l’ambient. L’aire que es respira en
una ciutat on es viu rodejat d’arbrat és molt més net, repercutint en benefici de
tothom. Tanmateix, els parcs milloren el benestar emocional, milloren la salut física i
fomenten la vida a l’aire lliure i la trobada social, ja que viure rodejat d’aquests espais
animen a la ciutadania a sortir al carrer, a passejar o practicar esport, entre d’altres.
En l'actualitat, i amb el pas dels anys, nombroses àrees verdes, parcs i zones de jocs
infantils s'han quedat obsoletes i es troben en un estat de deixadesa total. Cal
destacar la falta de mobiliari urbà, l'absència de papereres, la deterioració dels bancs
existents, l'abandó de la vegetació i arbres de la plaça, així com l'escassa presència de
jocs infantils per als més petits, deteriorats en la majoria dels casos, o la inexistència
de fonts públiques destinades al consum d'aigua potable.
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L’Ajuntament de Reus va licitar el mes passat les obres de remodelació del parc de
Mas Iglesias i del parc de Federico García Lorca, ambdues reivindicacions realitzades
en multitud d’ocasions per part del PSC. No obstant això, les actuacions previstes pel
consistori són quelcom insuficient per millorar prou l’estat actual en el qual es troben
aquests parcs i potenciar el gaudi del veïnat. Reus necessita actuacions de més abast
que millorin els usos del parc i no només polítiques de màrqueting comunicatiu en el
qual sembla que es fa molt, però no s’acaba fent poc.
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El Pla Local de la Infància i la Joventut presenta diferents objectius i una sèrie
d’actuacions sobre la millora de l’espai públic, però de les més de 15 iniciatives que
s’anuncien, només n’hi ha dues de programades. Ens sorprèn també la manca de
dotació pressupostària presentada als comptes de l’any 2022 per la millora d’aquests
espais, amb menys de 300.000€. Hi ha actuacions i objectius específics que són
prioritaris i en els quals la ciutadania no pot esperar més temps al fet que el govern
municipal hi actuï.
D’altra banda, el govern municipal de Junts, ERC i Ara segueix reiterant la seva
voluntat de prohibir per prohibir sense alternatives que resolgui certes necessitats.
N’és un bon exemple els cartells de prohibit jugar a pilota que trobem en la majoria de
places de la nostra ciutat. Així i tot, la visió de futur i planejament per part del govern
per tal de disposar d’espais per aquestes pràctiques a l’aire lliure és nul·la. Encara
sorprèn més que un dels pocs espais per a la pràctica esportiva, annex al Pavelló
Olímpic, quasi desaparegui amb la construcció del centre aquàtic, deixant a desenes
de persones sense un espai on poder trobar-se i socialitzar.
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Al mes de juny de l’any passat, s’aprovava per unanimitat la nostra moció per tal de
disposar de més zones verdes a la ciutat. Gairebé 500 dies més tard, és decebedor
veure com cap dels tres acords que es van aprovar està en marxa. No disposem de
cap mena d’estudi per tal que Reus deixi de ser una de les ciutats amb menys zones
verdes per habitant ni per convertir espais no accessibles de la ciutat en zones verdes
o de gaudi. Tanmateix, tampoc coneixem cap proposta per convertir l’aparcament de
la biblioteca municipal Xavier Amorós en zona verda, ni per tal que el veïnat del barri
del Carme pugui disposar d’un espai de trobada al seu barri. És descoratjador veure la
poca voluntat i determinació del govern municipal per tal d’aconseguir una ciutat més
verda, més sostenible, més saludable i més sociable.
La ciutadania tenim dret a disposar d’espais a l’aire lliure a la nostra ciutat on poder
jugar, reunir-nos o practicar esport. Espais que són necessaris perquè els nens i nenes
aprenguin valors i estiguin en contacte amb la natura, espais que són necessaris per a
la pràctica esportiva sense cost a la ciutadania, espais que són necessaris per al gaudi
dels nostres grans... Espais que trobem a faltar a la nostra ciutat i que com molts
estudis demostren, són necessaris per a la socialització i gaudi del conjunt de la
ciutadania.
Per tot això, des del Grup Municipal Socialista de Reus instem a l'aprovació pel Ple dels
següents acords:
1. Que l’Ajuntament de Reus en el marc del Pla Local de la Infància i Joventut i
d’altres relacionats, realitzi les accions d’inspecció i anàlisi de l’estat actual de
tots els parcs i zones infantils de la ciutat i promogui un pla de millora de tots
aquells on sigui necessari. Per exemple, el parc de Mas Iglesias, el parc de
Federico García Lorca, parc de l’Olla, parc de Mas Abelló, parc carrer Igualada...
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2. Que l’Ajuntament de Reus, en el marc dels plans existents, determini els parcs
que s’han de crear per tal que cada ciutadà/na disposi d’un parc i/o zona de jocs
infantils amb uns mínims estàndards de qualitat, a menys de 5 minuts caminant
de casa seva.
3. Que l’Ajuntament de Reus incorpori en els diferents plans la informació
detallada de les mesures per tal de garantir la seguretat dels infants, la seva
inclusió tenint en compte totes les capacitats diverses en tots els parcs i àrees
de jocs infantils de ciutat, la sociabilitat i uns mínims estàndards de qualitat en
tots els parcs i parcs infantils.
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4. Millorar la il·luminació dels parcs i zones verdes, creació de més espais d’ombra,
potenciar el confort dels usuaris i usuàries amb bancs i espais per seure,
disposar de fonts d’aigua en tots els parcs i treballar per la instal·lació de més
mobiliari com papereres amb reciclatge per tal que als parcs de la nostra ciutat
sigui el 1r lloc on es fomenti el reciclatge.
5. Creació de més espais de pràctica esportiva a l’aire lliure i d’espais de trobada
als parcs i zones verdes.
6. Que l’Ajuntament de Reus doni comptes trimestralment, en el marc de la
Comissió Informativa vinculada, de l’estat i de les actuacions en els parcs i
zones de jocs infantils de la ciutat.
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7. Que la regidoria realitzi les accions de participació necessàries per a conèixer
les necessitats de la ciutadania sobre quins parcs, zones verdes i àrees de jocs
infantils. Que realitzi aquest procés conjuntament amb associacions de veïns i
veïnes, AMPES, entitats, etc."
L’alcalde dona la paraula al Sr. Martín que fa una INTERVENCIÓ per exposar el tema i
seguidament ES PRODUEIX DEBAT.
Sotmesa la proposta a votació, 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).
L’alcalde fa una INTERVENCIÓ per cloure el tractament d’aquest assumpte.
29. Moció del GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR
(CUP) referent als conflictes laborals existents en diferents empreses
municipals i ens dependents de l’Ajuntament de Reus.
"Els treballadors i treballadores de les empreses, en les seves diverses escales i
funcions, són els qui tenen un coneixement més profund i extens de les dinàmiques de
treball pròpies de les seves funcions laborals, I alhora, són els qui coneixen l’històric
de la mateixa empresa per la que treballen.
Aquest fet és prou clar en el cas de les empreses municipals i altres ens municipals, en
els que els administradors i representants polítics se succeeixen a mida que passen
els mandats, i per contra, els treballadors i treballadores es queden fins al punt de
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poder experimentar diferents models de gestió més o menys reeixits que afectin les
seves condicions laborals.
Repetides vegades, la CUP ha fet la proposta d’integrar representants dels comitès
d’empresa en els consells d’administració de les empreses municipals amb veu i vot
per tal de poder fiscalitzar els acords que s’hi prenen, que la majoria de vegades van
en detriment dels drets laborals.
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A més, sempre hem advertit que no hem d’esperar a que arribin mals moments
econòmics i socials per haver de fer partícips les representants dels treballadors i
treballadores en les dinàmiques de gestió. Per contra, estem en una situació realment
crítica aquests darrers mesos ja que trobem diverses denúncies en clau laboral en
diferents empreses municipals i altres ens que depenen de l’Ajuntament de Reus tal
com a Reus Transport Públic, Fundació Educativa i Social i Centre MQ o el mateix
Centre Villablanca.
Des de la Candidatura d’Unitat Popular, creiem que s’han de tenir en compte la visió
de les treballadores i treballadors d’aquests organismes ja que aporten un altre punt
de vista més tècnic i basat en l’experiència que no pas els representants polítics i
administrador. Ara més que mai són les veus que detecten, preveuen i ara mateix
reclamen el malestar laboral que fa temps que volen revertir però que cap presidència
de cap empresa municipal escolta.
Per tots els motius exposats, des del Grup Municipal de la Candidatura d’Unitat
Popular de Reus demanem l’adopció d’un únic acord en el ple del 22 d’octubre de
2021:
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PRIMER.- Crear una comissió de treball entre comitès d’empresa, presidències
d’empreses municipals, fundacions, organismes autònoms i Regidoria de Recursos
Humans per tal d’afrontar els conflictes laborals actuals."
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).
30. Precs i preguntes.
Prec que formula la Sra. Agudo del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS
SOCIALISTES DE CATALUNYA – CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP)
referent a la reobertura de l’oficina de Correus de la plaça de la Llibertat.
"L’oficina central de Correos, ubicada a la plaça Llibertat de Reus, porta gairebé 2 anys
tancada. Va ser el febrer de 2020 quan van començar les obres de remodelació amb la
previsió d’inaugurar-se a principis de 2021. Tot i que fa mesos que aquestes han
finalitzat, l’obertura de l’oficina segueix encallada esperant al fet que es coincideixin
algunes llicències.
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Aquest tancament de la principal oficina de la nostra ciutat, afecta tant a clients com
als treballadors i treballadores de l’empresa, els quals han denunciat recentment les
dificultats a les quals es troben per tal de dur a terme el seu treball.
Per tot plegat, el grup municipal socialista formula el següent PREC:
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•

Que l’Ajuntament de Reus es personi davant els responsables del territori de
l’empresa per tal de recollir informació i ser trasllada a la propera Comissió
Informativa o bé on el govern municipal consideri.

•

Que l’Ajuntament de Reus realitzi amb la màxima celeritat totes les accions
necessàries per tal de gestionar la reobertura de l’oficina amb els organismes
que siguin necessaris.»

Per part del Sr. Prats ES DONA RESPOSTA al prec.
Prec que formula la Sra. Garcia del GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS DE REUS
(CS) referent a la reposició d’una tanca al Mas Abelló.
"Que desde hace años en Mas Abelló se instaló por seguridad una valla en la parte de
la vía que da al barrio para evitar que las personas pudieran acceder a las vías del
tren. Sin embargo, actualmente, en la esquina entre la calle de Lleó XIII y la calle
Passatge Mare de Déu dels Desemparats un tramo de la valla está rota y existe
espacio suficiente para que la gente ahora sí pueda acceder a las vías del tren.
Por todo ello, el Grupo Municipal de Ciudadanos de Reus formula el siguiente
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RUEGO
Único.- Instar al Ayuntamiento de Reus para que lleve a cabo todos los trámites
necesarios para reponer la valla que permanece rota en la esquina entre la calle de
Lleó XIII y el Passatge Mare de Déu dels Desemparats."
Per part del Sr. Monseny ES DONA RESPOSTA a la pregunta.
Prec que formula el Sr. Fort del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS
SOCIALISTES DE CATALUNYA – CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP) sobre
l’exhumació del Sr. Cipriano Martos Jiménez.
"Cipriano Martos Jiménez, militant antifranquista, fou assassinat per les forces policials
franquistes el 1973 a Reus i enterrat al cementiri municipal. Va ser torturat dins la
caserna de manera sàdica fins al punt de fer-li ingerir un líquid corrosiu que el va
cremar per dins, la qual cosa li provocà la mort després de dies de cruel agonia.
En aquests moments, el Departament de Justícia, a través de la Direcció General de la
Memòria Democràtica, està desenvolupant un Pla de Fosses destinat a exhumar i
recuperar els desapareguts de la Guerra Civil i de la Dictadura Franquista, amb els
corresponents estudis genètics, d'acord amb el Banc d'Identificació Genètica posat en
marxa a partir de 2017, treballs que estan sent executats per una empresa
especialitzada en arqueologia.
En data de l’1 d’octubre del present any i amb el número d’entrada 16760, el Grup
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar van presentar una proposta de resolució
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Proposta de resolució sobre l'exhumació de Cipriano Martos Jiménez, militant
antifranquista torturat i assassinat per les forces de seguretat del règim franquista el
T973 a Reus, i que fou enterrat al Cementiri municipal) per tal que el Parlament de
Catalunya insti el Govern a incloure en l'actual campanya d'exhumacions de
l'esmentat Pla de fosses, i de forma urgent i immediata, la intervenció arqueològica
corresponent per tal de recuperar les restes de Cipriano Martos Jiménez i poder
retornar les seves restes, amb les corroboracions genètiques necessàries, als seus
familiars que les reclamen des de fa anys, amb l'objectiu de poder reparar la seva
memòria i proporcionar-li una sepultura digna.
Per tot plegat, el grup municipal socialista formula el següent PREC:

•
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Que l’Ajuntament de Reus doni adhesió als acords de la proposta presentada al
Parlament de Catalunya pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar."

Per part del Sra. Flores ES DONA RESPOSTA al prec.
Prec que formula la Sra. Agudo del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS
SOCIALISTES DE CATALUNYA – CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP) sobre
la sala de premsa de l’Ajuntament.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
23/11/2021

"Al mes de març de 2020, amb l’inici de la pandèmia de la COVID-19, es van començar
a retransmetre les rodes de premsa de l’Ajuntament via diferents plataformes, com és
el cas de la xarxa social de Facebook, amb l’objectiu de ser més transparents pel que
fa a la comunicació, facilitar-la a la ciutadania i que aquesta sense sortir de casa seva
pogués estar assabentada sobre l’actualitat del consistori.
En les retransmissions via streaming que es fan de les conferències de premsa del
govern municipal, la ciutadania no pot escoltar les preguntes i les intervencions que
fan els diferents mitjans de comunicació. Per tal de millorar la transparència
d’aquestes retransmissions, des del grup municipal socialista creiem que cal facilitar
als mitjans de comunicació les eines necessàries perquè la seva veu pugui ser escoltar
per la ciutadania que segueix la retransmissió.
Per una altra banda, els grups municipals de l’oposició no tenim l’opció de realitzar
una retransmissió via streaming de les nostres rodes de premsa per tal de fer arribar
el nostre missatge a la ciutadania, tal com si ho poden realitzar els diferents grups del
govern municipal.
Per tot plegat, el grup municipal socialista formula el següent PREC:

•

Que l’Ajuntament de Reus realitzi les accions necessàries perquè la ciutadania
pugui escoltar les preguntes i intervencions dels mitjans de comunicació.

•

Que l’Ajuntament de Reus faciliti a tots els grups municipals les eines
necessàries per a la realització de streaming en directe de les rodes de premsa
que es realitzin a la sala de premsa de l’ajuntament."

Per part del Sra. Flores ES DONA RESPOSTA al prec.
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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 general,
estenc aquesta acta, amb el vistiplau del Molt Il·lustre Sr. Alcalde.
L’alcalde

El secretari general

Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
22/11/2021
Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
23/11/2021
Aquest document ha estat signat electrònicament amb data 23/11/2021
L'autenticitat d'aquest document es pot comprovar a https://serveis.reus.cat/cve mitjançant el CVE: 2021C2FEE8DAB8E8E3081FCF7EEEBE2413B61152D6941123082952

