ACTA DEL PLE MUNICIPAL
Núm: 14/2021
Caràcter: Ordinària
Data: 22/12/2021
Horari: 09:04 h – 18:24 h
Lloc: Palau Municipal
Hi assisteixen:
Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
21/01/2022
Signat electrònicament
Josep Maria Sabate Vidal
21/01/2022

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

ORDRE DEL DIA
1. Aprovació de l’acta del Ple de la sessió del 19 de novembre de 2021.
2. Informació de l’Alcaldia.
MOCIONS DE L'ALCALDIA
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3. Alcaldia. Donar compte per a la seva ratificació d’una resolució de l’Alcaldia en
matèria de guardons, distincions, condecoracions i diplomes.
4. Alcaldia. Donar compte de les resolucions de l’Alcaldia en matèria d’organització
municipal.
SERVEIS D'HISENDA I DE SERVEIS GENERALS
5. Coordinació d'empreses municipals i defensa jurídica. Impugnació de la
decisió judicial del Tribunal Suprem de no admissió de recurs de cassació interposat
contra la sentència del TSJC que declara nul l'acord d'adhesió a l'Associació de
Municipis per la Independència.
Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
21/01/2022

6. Hisenda. Aprovació definitiva 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 definitiva 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.
8. Hisenda. Aprovació definitiva de la modificació de l’ordenança fiscal número 6,
reguladora de l’Impost sobre l’increment de valor de terrenys de naturalesa urbana,
que ha d’entrar en vigor l’1 de gener de 2022.
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9. Hisenda. Aprovació definitiva 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.
10. Hisenda. Aprovació definitiva 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.
11. Hisenda. Aprovació definitiva 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.
12. Hisenda. Aprovació definitiva 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.
13. Hisenda. Aprovació definitiva 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.
14. Hisenda. Aprovació definitiva 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.
15. Hisenda. Aprovació definitiva 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.
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16. Hisenda. Aprovació definitiva 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.
17. Intervenció. Aprovació definitiva del Pressupost General de l'exercici 2022.
18. Intervenció. Aprovació del Pla de mesures antifrau de l'Ajuntament de Reus.
19. Unitat de Gestió d’Ajuts i Programes Específics. Aprovació del Pla Estratègic
de Subvencions.
Signat electrònicament
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SERVEIS DE TERRITORI I URBANISME
20. Gestió Urbanística. Aprovació del Text refós del Pla de millora urbana de l'Àrea
3.2 LA HISPÀNIA, promogut per Reus Mobilitat i Serveis, SA.
ACTIVITATS DE LA PERSONA
21. Assessoria Jurídica. Nomenament del director de l'Institut Municipal Reus
Cultura.
PROPOSTES DELS GRUPS MUNICIPALS
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22. Proposta de declaració del GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS DE REUS (CS)
per desenvolupar accions de defensa de l'educació integral de tots els alumnes
catalans en les dues llengues oficials de Catalunya.
23. Proposta de declaració del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS
SOCIALISTES DE CATALUNYA – CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP) per
millorar i impulsar el sistema de formació professional a Reus.
MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
24. Moció del GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS DE REUS (CS) referent a la nova
regulació del tribut de la plusvàlua municipal.
25. Moció del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA
– CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP) per disposar d’una línia d’autobús
directa entre
l’Hospital Sant Joan de Reus i els barris de ponent.
26. Moció del GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR
(CUP) per implantar Plans de reducció d’emissions contaminants amb participació
ciutadana i publicitat anual dels resultats.
27. Moció del GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR
(CUP) referent a l’organigrama de gerències i màximes direccions de l’Ajuntament i
entitats dependents.
28. Precs i preguntes.
Assumptes sobrevinguts, si s'escau.
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

Signat electrònicament
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21/01/2022

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, l’alcalde fa una INTERVENCIÓ per exposar en quina
situació es troba la pandèmia i el motiu pel qual ahir 21 de desembre va sotmetre a
consideració de la Junta de Portaveus la valoració de la necessitat de què aquesta
sessió del Ple tingui lloc de forma telemàtica. El Sr. Pellicer informa que per majoria de
la Junta de Portaveus es va apreciar aquesta necessitat i demana als portaveus dels
grups municipals que en aquesta sessió del Ple es ratifiquin en l’esmentada
apreciació. També informa que quan millorin les circumstàncies el Ple tornarà a tenir
lloc de forma presencial.
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L’alcalde dona la paraula al secretari que fa una INTERVENCIÓ per explicar que,
encara que la Junta de Portaveus ha fet l’esmentada apreciació i que s’ha aprovat per
decret d’Alcaldia la necessitat d’establir una sessió telemàtica per aquest Ple, és
necessari que el Ple ratifiqui aquesta valoració, amb caràcter previ, ja què el Ple es va
convocar de forma presencial.
Seguidament l’alcalde dona la paraula als portaveus dels grups municipals i al regidor
no adscrit que fan les seves respectives INTERVENCIONS. Per majoria absoluta es
ratifica la necessitat d’establir la sessió telemàtica per aquest Ple, manifestat-hi el seu
parer favorable el regidor no adscrit i tots els grups llevat del grup municipal de la
Candidatura d’Unitat Popular (CUP).
Seguidament l’alcalde dona la paraula al Sr. Subirats que fa una INTERVENCIÓ com a
regidor de Salut i Ciutadania.
Un cop ratificada la necessitat de celebrar la sessió de forma telemàtica telemàtica
per aquest Ple, es comproven per part de la Secretaria General els requisits tècnics
legals per a la vàlida constitució telemàtica del Ple i es passen a tractar els temes
següents:
1. Aprovació de l’acta del Ple de la sessió del 19 de novembre de 2021.
El Sr. Pellicer pregunta si hi ha alguna observació a l’Acta del Ple que es sotmet a
aprovació. L’alcalde dona la paraula al Sr. Meléndez que fa una INTERVENCIÓ per fer
una observació a l’Acta del Ple i el secretari en pren nota per rectificar-la. Dit això
l’Acta del Ple del 19 de novembre de 2021 s’aprova per assentiment amb aquesta
esmena.
2. Informació de l'Alcaldia.

Aquest document ha estat signat electrònicament amb data 21/1/2022
L'autenticitat d'aquest document es pot comprovar a https://serveis.reus.cat/cve mitjançant el CVE: 20221D3F9C1718AB0CE2719A015493E38C03BC593F290121123421

L'alcalde expressa el condol de la Corporació als familiars de les víctimes que s’han
produït a causa de la Covid-19 i també el desig de que totes les persones afectades es
recuperin el més aviat possible.
També expressa l'agraïment i reconeixement a tots els professionals de la Salut que
estan desenvolupant la seva feina a tot el país i a la nostra ciutat 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 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, indica que ens trobem amb un risc de
rebrot de 1024, darrera dada registrada. Cal tenir present que en el darrer ple la dada
era de 161, i que fa dos plens era de 20. Per tant, cal fer una crida especialment a la
prudència i a que els reusencs i les reusenques 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:
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•

Commemoració del 25è aniversari de l'Associació de familiars de malalts
mentals Dr. Tosquelles.

•

Inauguració i lliurament del premis Exposició fotogràfica Aplec Baix Camp,
organitzat per la colla sardanista Rosa de Reus.

•

Celebració del 40è aniversari de la Colla Xiquets de Reus.

•

Conferència i Lectura de poemes d'Antoni de Bofarull al Centre de Lectura.

•

Conferència "El sistema esportiu local: reptes i amenaces", del Sr. Jordi Bros,
llavors Director de RELLSA, i lliurament d’una placa commemorativa per la seva
feina i dedicació al món de l’esport, a la Sala Sta. Llúcia.

•

Lectura del manifest en l'Acte institucional pel Dia Internacional per l'eliminació
de la violència vers les dones, al de Saló Plens.

•

Homenatge al Sr. Ramon Amigó al Centre Amics de Reus.

•

Sopar solidari organitzat per la Fundació Port Aventura.

•

Diada de la Colla Castellera de Xiquets de Reus a la pl. Mercadal.

•

Signatura de l'acord per la constitució de l'Associació d'Organitzacions de
Productors d'Avellana al Palau Bofarull.

•

Actes pel 40 aniversari de l'Escola Cèlia Artiga.

•

Inauguració de les llums de Nadal i de l'inici de la Campanya de Nadal a la pl.
Mercadal.

•

Recepció dels patrons de la Fundació Teatre Fortuny.
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•

Concert commemoratiu pel centenari de l'Associació de Concerts Camerata XXI
al Teatre Fortuny.

•

Jornada del Consell Municipal de Cultura Reus al Tecnoparc.

•

I Cursa per la Integració organitzada per l’Associació Supera’t al Pavelló Olímpic
Municipal.

•

Dinar benèfic pel 112è aniversari del Club Reus Deportiu al Pavelló del Club.

•

Inauguració del Polilleuger de l'Escola Cèlia Artiga.

•

Actes del Dia Nacional de Romania, al Centre Cívic Migjorn.

•

Inauguració del Mercadet de Nadal a la pl. Mercadal.

•

Inauguració del polilleuger Joan Rebull.

•

Acte institucional del Dia Internacional de les persones amb discapacitat al
Centre Cultural El Castell.

•

Inauguració de la Setmana Cultural del Centro Extremeño.

•

Fira de l'Oli d'Almoster.

•

Presentació dels equips pel 40è aniversari UDC Mas Pellicer al Camp Municipal
Mas Iglesias.

•

Presentació dels equips de Bàsquet Ploms-Salle Reus al Pavelló Olímpic
Municipal.

•

Celebració de la Guàrdia Urbana de la festa patronal de Sant Miquel al Teatre
Bartrina.

•

Recepció als treballadors jubilats al Saló de Plens.

•

Lliurament dels Premis Oli CDO al Palau Bofarull.

•

1r Premi Ciutat de Reus "Diré el que em fuig", Any Gabriel Ferrater a la
Biblioteca X. Amorós.

•

Concert commemoratiu del 135è aniverari de la Cambra de Comerç Reus a la
Prioral St. Pere.

•

Inauguració de les reformes i nous accesos al CTR Monterols.

•

Festa de Nadal a l'Església Evangèlica Rios de Vida, al c/ Vilanova i la Geltrú.

•

Festes de Nadal de la Casa de Andalucía.

•

Diferents actes de la Marató de TV3 per la salut mental.

Aquest document ha estat signat electrònicament amb data 21/1/2022
L'autenticitat d'aquest document es pot comprovar a https://serveis.reus.cat/cve mitjançant el CVE: 20221D3F9C1718AB0CE2719A015493E38C03BC593F290121123421

A continuació l’alcalde dona lectura a la següent proposta de declaració que es
reprodueix seguidament:
PROPOSTA DE DECLARACIÓ DE SUPORT AL MODEL D’ESCOLA I A LA LLENGUA
CATALANA
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"El recent aval del Tribunal Suprem a la sentència del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya que obliga tots els centres educatius catalans a fer un mínim d’un 25% de
les classes en castellà, és un nou intent d’agressió al model d’escola catalana i el seu
enfocament pedagògic. Un model consolidat, garant de competències lingüístiques i
avalat àmpliament per la societat catalana al llarg de dècades. Tant els estudis com
les dades sobre els resultats de la immersió lingüística evidencien que és un model
d’èxit, tant per als alumnes com per al si de la societat: contribueix a la cohesió social,
a la igualtat d’oportunitats i a la normalització de l’ús del català.
Somescola considera intolerable la intrusió dels tribunals per regular el model i la
política educativa del país. Són els professionals de l’educació, i no els juristes, els qui
han de determinar quin model d’ús garanteix la competència lingüística dels alumnes
en cada cas. Que un jutge determini de manera arbitrària el percentatge d’hores que
calen per aprendre una llengua és un escarni als professionals de l’educació.
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Sentències com la del TSJC abonen arguments falsos i perillosos d’instrumentalització
política de l’educació i de la llengua. Davant d’això, ens reafirmem en el fet que
l’escola catalana ha estat i ha de seguir sent un actor cabdal que afavoreixi la inclusió
i la cohesió social al nostre país, des d’una perspectiva intercultural. D’aquesta
manera, que segueixi garantint la igualtat d’oportunitats de creixement acadèmic i
personal, inclosa la competència comunicativa plena en les llengües d’ús normal a la
societat.
Somescola denuncia que aquesta sentència no representa un cas aïllat: els continus
atacs polítics i judicials contra la llengua catalana i l’educació en català responen a
una voluntat de minoritzar la llengua catalana en tots els seus usos socials, fins al
punt que els diferents àmbits d’actuació en català, inclòs el model d’escola catalana,
viuen sota una amenaça permanent. De fet, al contrari del que alguns voldrien fer
creure, la situació del català a les aules viu una situació crítica, segons els darrers
informes del Departament d’Educació: més d’un 28% d’alumnes no fa servir mai o
gairebé mai el català a l’escola, per posar només un exemple.
Per tot això, la Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Reus
ACORDA
1. Fer una crida al conjunt de la societat catalana a mobilitzar-se per defensar el model
educatiu català, i instem a reforçar el treball conjunt per a consolidar-lo, protegir-lo i
millorar-lo. Així mateix, instem a les institucions a blindar aquest consens de país
aprofitant el marc polític generat per una majoria àmplia del Parlament amb el Pacte
Nacional per la Llengua. I instem al govern espanyol a respectar aquests grans acords
avalats també legislativament per una àmplia majoria parlamentària.
2. El compromís a col·laborar, participar i promoure l’adhesió a les mobilitzacions i
accions que s’organitzin per defensar el model d’escola catalana i denunciar la
intromissió dels tribunals en contra de l’ús de la llengua. El català arrossega una
llarga tradició de persecució i marginació per part de l’estat espanyol, que es manté
en l’actualitat i es troba en una situació de discriminació per part de les
administracions que compta amb el recolzament dels tribunals.
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3. El model d’escola catalana és un consens social compartit per un ampli ventall de la
societat catalana, que ha de seguir contribuint a la cohesió i la progressió social, i a la
igualtat d’oportunitats en aquest país, amb la finalitat de construir una societat més
cohesionada, democràtica i lliure. Per aquest motiu ens comprometem a defensar-lo i
protegir-lo davant les agressions que està patint. Només dels del consens dels actors
polítics, socials i educatius de Catalunya es pot actuar sobre aquest model d’èxit.
4. Comunicar el següent acord a la plataforma Som escola, al Departament d’Educació
i al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, a l’Associació de Municipis
per la Independència i a l’Associació Catalana de Municipis.»
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L’alcalde informa que la Junta de Portaveus ha donat suport a aquesta proposta de
declaració amb el parer favorable dels portaveus de (JxR), (ERC), (A) i (CUP), l’abstenció
del portaveu de (PSC-CP) i el vot en contra de la portaveu de (CS).
Seguidament es produeix la INTERVENCIÓ dels portaveus del grups municipals per
explicar el sentit del seu vot i la del regidor no adscrit qui exposa també el seu parer.
MOCIONS DE L'ALCALDIA
3. Alcaldia. Donar compte per a la seva ratificació d’una resolució de
l’Alcaldia en matèria de guardons, distincions, condecoracions i diplomes.
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"Vist el que disposa l'article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, en relació a les
competències i facultats que corresponen a l’Alcalde.
En conseqüència es dona compte al Ple per a la seva ratificació de la resolució de
l’Alcaldia en matèria de guardons, distincions, condecoracions i diplomes, que es
reprodueix seguidament:
DECRET_2021022226 d’1/12/2021 d’aprovació de l’expedient per concedir
diferents medalles i diplomes als membres de la Guàrdia Urbana, als d’altres
cossos policials i altres persones
«Vista la proposta de la Regidora de Seguretat, Convivència i Civisme de 24 de
novembre de 2021 per a la concessió de diferents medalles i diplomes als membres de
la Guàrdia Urbana, als d’altres cossos policials i altres persones que, pels anys
d’antiguitat en el servei, per la seva dedicació i implicació en les diferents
intervencions, han aconseguit que la seva tasca sigui reconeguda de forma especial.
Atès el sistema de recompenses previst en el Reglament de la Policia Local de la ciutat
de Reus.
De conformitat amb el que estableix la disposició transitòria quarta apartat sisè del
reglament esmentat el procediment per a la concessió d’aquestes recompenses serà
el previst al Reglament Municipal d’Honors i Distincions.
Atès que la Junta de Portaveus en reunió de 30 de novembre de 2021 ha donat el
vistiplau a la incoació del corresponent expedient administratiu per a la concessió
d'aquests reconeixements.
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Atès el que preveuen els articles 15 i següents del Reglament Municipal d’Honors i
Distincions.
Vist el què disposa l'article 33.1 de la Llei 39/2015, de l'1 d'octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, en relació a l'aplicació del
procediment de la tramitació d'urgència, reduint a la meitat els terminis establerts pel
procediment ordinari.
Atès que en el cas que ens ocupa concorren raons fonamentades per acordar la
tramitació d'urgència a fi de poder acabar la instrucció i resolució de l’expedient dins
d’aquesta anualitat.
En conseqüència considero oportú de resoldre el següent:
Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
21/01/2022

PRIMER: DECLARAR l’aplicació de la tramitació d’urgència al procediment.
SEGON: Aprovar inicialment l’expedient per concedir els reconeixements següents:
MEDALLA DE BRONZE
15 anys de servei (2005-2020) els components d’aquesta Guàrdia Urbana (total 02
condecoracions).
Caporal
Caporal

TIP 0218
TIP 0221

Signat electrònicament
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15 anys de servei (2006-2021) els components d’aquesta Guàrdia Urbana (total 03
condecoracions).
Caporal
Agent
Agent

TIP 0223
TIP 0224
TIP 0225

MEDALLA DE PLATA
25 anys de servei (1995-2020) al component d’aquesta Guàrdia Urbana (total 01
condecoracions).
Agent

TIP 0167

MEDALLA D’OR
30 anys de servei (1990-2020) els components d’aquesta Guàrdia Urbana (total 12
condecoracions).
Agent
TIP 0128
Agent
TIP 0129
Agent
TIP 0131
Sergent
TIP 0132
Agent
TIP 0133
Sergent
TIP 0134
Agent
TIP 0135
Agent
TIP 0136
Agent
TIP 0141
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Agent
Sergent
Inspector

TIP 0142
TIP 0144
TIP 0146

i del (1991-2021)
condecoracions).
- Agent
- Sotsinspector

els

components

d’aquesta

Guàrdia

Urbana

(total

02

TIP 0148
TIP 0150

MEDALLA AL SERVEI DISTINGIT
Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
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Als components de la Guàrdia Urbana de Reus, amb TIP Sergents 0182 , al caporal
0019 i als agents 0214 , 0215 , 0253 , 0266 , 0269 , 0274 , 0280 , 0286 , 0289 ,
0301 i 0305 pel servei realitzat el dia 30 de gener de 2021, per la rapidesa,
coordinació, assistència i instrucció del atestat per accident de circulació a la Plaça del
Nen de les Oques, on una conductora va atropellar a 08 vianants resultant ferits de
diversa consideració i traslladats a diferents centres facultatius.
Als component de la Guàrdia Urbana de Reus, amb TIPS als Caporals 0165 i 0240 i als
agents 0089, 0129 , 0298 , 0229 , 0278 , 0209 , 0237 , 0253 , 0235 i 0246 pel servei
realitzat el dia 14 de novembre de 2020 per la rapidesa i coordinació en la detenció de
dues persones que estaven robant combustible a la via publica i van accedir a
vivendes habitades per tal de no ser detinguts amb el perill pels residents. A més una
de les dues persones estava amb ordre de crida i recerca per la implicació amb la mort
d’un company de MMEE durant la seva fugida.

Signat electrònicament
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Als components de la Guàrdia Urbana de Reus, amb TIPS al caporal 0202 i als agents
0230, 0260, 0271, 0272, 0276, 0061 i 0128 i agents del CNP amb TIP 91731 i 118547
pel servei realitzat el dia 26 d’abril de 2020 al carrer Escultor Rocamora, 7 on van
poder salvar la vida a una dona que havia estat agredida amb arma blanca al coll,
taponant la ferida fins l’arribada dels serveis sanitaris i fer recerca a la zona on va
poder localitzar i detenir al autor dels fets.
Als components del Cos Nacional de Policia, amb TIPS 83653 i als agents 100954 i
132275 ,per la col·laboració en el temps de pandèmia, amb la Guàrdia
Urbana de
Reus amb la prevenció de seguretat ciutadana, participant en els controls per garantir
les mesures necessàries per evitar la propagació de la pandèmia. Amb un d’aquest
controls els agents van patir un intent de atropellament per part d’un vehicle que va
marxar del lloc.
MEDALLA AL MÈRIT CIUTADÀ
Als joves José CORDOBA CORTES, Moisés CORDOBA CORTES i Saul CORTES CAMACHO,
per la seva col·laboració ciutadana el dia 09 de març de 2020, quan amb la seva
intervenció van aconseguir allunyar de les vies del tren a una persona la qual tenia
intencions inequívoques de suïcidar-se. Aquests joves van agafar i immobilitzar a la
persona, la qual en veure aproximar-se el tren va intentar llançar-se a les vies,
moment en que el van agafar per la roba i el van reduir fins l’arribada dels cossos
policials.
Al Sr. Edson RES DO NASCIMENTO, per exemple d’humanitat, altruisme i respecte vers
als ciutadans. Aquesta persona jubilada, el dia 07 d’abril de 2020, temps de
pandèmia, es va apropar als agents que estaven realitzant un control preventiu i els fa
oferir un sobre on al interior hi havia el diners que havia estalviat durant temps,
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manifestant als agents «ES DINERO QUE TENIA AHORRADO, VOSOTROS PODREIS
HACERSELO LLEGAR A QUIEN LE HAGA MAS FALTA QUE A MI». Els agents van agrair el
fet i van indicar-li a la persona diferents entitats benefiques de la ciutat de Reus, per
fer arribar la seva donació.
A la Sra. Montserrat JAUMÀ SANS i als seus fills Jaume MARTIN JAUMÀ I Marc MARTIN
JAUMÀ per la seva col·laboració ciutadana del dia 31 de desembre de 2019, quan
arribant al seu domicili del Cr. Rosich núm 12, observen com dues noies surten del
interior del mateix, procedeixen a retenir-ne una i l’altre fuig, sent localitzada
posteriorment per agents del cos. Que es procedeix a la detenció per un presumpte
delicte de Temptativa de Robatori amb força en domicili.

Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
21/01/2022

Al Sr. Mohamed AMOUJI MOHAND per la seva col·laboració ciutadana el dia 26,04,2020
on va poder treure l’arma blanca d’un agressor de violència de gènere, i auxiliar a la
víctima fins l’arribada dels Cossos Policials que van detenir posteriorment al autor dels
fets.
MEDALLA AL MÈRIT PROFESSIONAL
A l’agent de la Guàrdia Urbana de Reus, amb TIP 0306, per la seva decidida actuació
el dia 28 d’agost de 2020 al carrer Ample, mitjançant la qual va realitzar la maniobra
de Heimlich, aconseguint que un menor italià que s’havia engolit un objecte i l’estava
produint ofegament aquest aconseguís expulsar-lo salvant la vida al menor.

Signat electrònicament
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Als agents del Cos de Mossos d’Esquadra, amb TIP 72777, 10111, 11199, 11645,
11766, 13189 i 14661, per la seva especial dedicació, implicació i col·laboració en
serveis realitzats conjuntament amb la Guàrdia Urbana de Reus.
A l’agent de la Guàrdia Urbana de Reus amb TIP 0133 per la seva impecable
trajectòria
professional durant mes de 31 anys al cos de la Guàrdia Urbana de
Reus, i en especial per les tasques desenvolupades a la Unitat de Seguretat
Ciutadana, Atestats, i al servei d'atenció a les persones Transmissions.
A l’agent de la Guàrdia Urbana de Reus amb TIP 0181 per la seva impecable
trajectòria professional durant mes de 21 anys al cos de la Guàrdia Urbana de Reus, i
en especial per les tasques desenvolupades a la Unitat de Motoristes i Seguretat
Ciutadana.
A l’agent de la Guàrdia Urbana de Reus amb TIP 0186 per la seva impecable
trajectòria professional durant mes de 21 anys al cos de la Guàrdia Urbana de Reus,
i en especial per les tasques desenvolupades a la Unitat de Seguretat Ciutadana,
Atestats i Inspecció de Guàrdia.
A l’agent de la Guàrdia Urbana de Reus amb TIP 0191 per la seva impecable
trajectòria professional durant mes de 19 anys al cos de la Guàrdia Urbana de Reus,
i en especial per les tasques desenvolupades a la Unitat de Seguretat Ciutadana,
Atestats i Inspecció de Guàrdia.
DIPLOMA AL SERVEI DISTINGIT
Als components de la Guàrdia Urbana de Reus, amb TIP Caporal 0168 i als agents
0142, 0181, 0199, 0249 i 0299 pel servei realitzat la nit del 19 d’abril de 2020 al
carrer Donotea, 11, mitjançant la qual van poder reduir i detenir una persona la qual
estava llençant objectes contra la dotació de bombers que havia al lloc per sufocar
l’incendi a la vivenda i amenaçava a objectes contundents als agents en la seva
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actuació, finalment va ser detingut per un presumpte delicte de Atemptat a agents
autoritat, resistència, danys i ocupació immoble.
Als components de la Guàrdia Urbana de Reus, amb TIP Caporal 0156 i als agents
0173, 0210, 0226, 0259, 0260, 0270, 0271, 0272, 0274, 0289 i 0298, pel servei
realitzat el dia 13 de setembre de 2020, mitjançant el qual van procedir a la detenció
d’una persona al establiment situat al Camí de Tarragona, per un presumpte delicte de
Resistencia i Desobediència, Atemptat a Agents Autoritat, Lesions, Danys, Amenaces,
Robatori amb Violència, Violació de Domicili Jurídic i Detenció Il·legal.
Aquesta persona s’hauria negat a sortir del establiment, va retenir al propietari durant
tres hores amenaçant-lo amb una arma blanca, posteriorment es va tancar al servei i
quan va sortir va emprendre contra els agents amb intenció de lesionar-los, moment
en que va ser reduït i emmanillat.
Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
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Als components de la Guàrdia Urbana de Reus amb TIP Caporal 0156 i als agents
0210, 0226, 0260, 0271 i 0272, pel servei realitzat el dia 11 de setembre de 2020 a la
plaça de la Pastoreta, mitjançant un rapida actuació van poder salvar la vida d’una
persona que es trobava agressiva i s’estava auto-lesionant amb una fulla d'afaitar a la
zona del coll i abdominal. Durant la detenció per un presumpte delicte d’atemptat a
agents de l’autoritat dos dels agents van ser ferits.
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Als components de la Guàrdia Urbana de Reus amb TIP agents 0169, 0228, 0231,
0287, 0289 i 0300 pel servei realitzat el dia 18 de juny de 2021 mitjançant el qual i
donades les actuacions de rapidesa, coordinació, interpretació i iniciativa, van poder
localitzar una persona que havia caigut entre matolls i aquesta es trobava
desorientada i perduda.
La coordinació i iniciativa dels agents de la sala de
transmissions amb la interpretació i rapidesa de les patrulles actuants, van poder
localitzar la persona que estava trucant per telèfon a la comissaria però que no sabia
el lloc on estava i es trobava ferit.
Als components de la Guàrdia Urbana de Reus amb TIP als agents 0255, 0269 i 0273,
pels serveis realitzats durant 2020-2021, derivats de la investigació duta a terme de
dispositius com TEPEYAC, HANOI, PETALO, SISSOS, i ROLO entre d’altres.
Als components de la Guàrdia Urbana de Reus amb TIP al Sotsinspector 0150 i al
Sergent 0203 per servei realitzat al setembre de 2021 a la localitat de les Cases
d’Alcanar amb motiu de les inundacions, amb el qual van col·laborar amb les
autoritats locals, i serveis de emergències per coordinació de les tasques a realitzar.
DIPLOMA AL MÈRIT PROFESSIONAL
A la funcionària de l'Àrea Administrativa de la Guàrdia Urbana de Reus Maria Rosa
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, per la seva especial implicació i professionalitat en realització
de les tasques de gestió i tramitació d'expedients administratius de la Guàrdia Urbana.
A la funcionària de l'Àrea Administrativa de la Guàrdia Urbana de Reus Maria
MARTÍNEZ GARCIA, per la seva especial implicació i professionalitat en realització de
les tasques de gestió i tramitació d'expedients administratius de la Guàrdia Urbana.
A la funcionària de l'Assessoria Jurídica de la Guàrdia Urbana de Reus Rosa Maria GRAS
CARRION per la seva implicació i professionalitat en la coordinació en la gestió i
tramitació d'expedients administratius sancionadors de la Guàrdia Urbana.
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Al funcionari de l'Assessoria Jurídica de la Guàrdia Urbana de Reus Norbert MARINE
HUGAS per la seva implicació i professionalitat en la coordinació en la gestió i
tramitació d'expedients administratius sancionadors de la Guàrdia Urbana.
A la funcionària de l'Àrea de Multes de la Guàrdia Urbana de Reus Marta JUSTICIA
CASADO per la seva trajectòria professionalitat a l'Ajuntament de Reus i en especial
per la realització de les tasques de gestió i tramitació d'expedients sancionadors en
matèria de trànsit.
A la funcionària de l'Àrea de Multes de la Guàrdia Urbana de Reus Silvia PUIG RUIZ per
la seva trajectòria professionalitat a l'Ajuntament de Reus i en especial per la
realització de les tasques de gestió i tramitació d'expedients sancionadors en matèria
de trànsit.
Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
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Al funcionari del Departament de i Mobilitat i Circulació Roger SANS FARRES per la
seva trajectòria professional en aquest departament i la seva especial implicació i
gestió.
A la funcionària del Departament de i Mobilitat i Circulació Purificación CAO PRIETO per
la seva trajectòria professional en aquest departament i la seva especial implicació i
gestió.
A la funcionària del Departament de Mobilitat i Circulació Maria Jesus OLIVER OLIVERA
per per la seva trajectòria professional en aquest departament i la seva especial
implicació i gestió.

Signat electrònicament
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A la funcionària de l'Ajuntament de Reus Manuela ARROYO LOPEZ per la seva
col·laboració amb la Guàrdia Urbana de Reus, especialment en l'assessorament tècnic
i jurídic en les tasques del cos, i en la tramitació d'expedients administratius.
A Sr. Manuel MARQUES UGIDOS del Departament de Protecció Civil i Emergències per
la seva trajectòria professional en aquest departament i la seva especial implicació i
professionalitat en les tasques dels protocols d'actuació en emergències i seguretat de
la ciutat de Reus.
Al Sr. MARC VECIANA JANSA, per la seva trajectòria professional a l’Ajuntament de
Reus i en especial per la seva implicació personal en la realització de les tasques de
programador informàtic pel desenvolupaments de programes a la Guàrdia Urbana de
Reus.
Al Sr. Francisco GARCIA CARMONA per la seva trajectòria professionalitat a
l'Ajuntament de Reus i en especial per la seva implicació personal en les tasques de
senyalització i ordenació del trànsit en la Brigada de Mobilitat i Circulació de de la
Guàrdia Urbana de Reus.
Al Sr. Rafael SEGURA RIUS per la seva trajectòria professionalitat a l'Ajuntament de
Reus i en especial per la seva implicació personal en les tasques de senyalització i
ordenació del trànsit en la Brigada de Mobilitat i Circulació de de la Guàrdia Urbana de
Reus.
TERCER: Sotmetre la present resolució a informació pública per un termini de 8 dies
hàbils, transcorreguts els quals sense que s’hagin formulat al·legacions i/o
suggeriments quedarà definitivament aprovada donant-se compte en la propera
sessió plenària que es dugui a terme.»"
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L’alcalde fa una INTERVENCIÓ per exposar el tema. Seguidament dona la paraula a la
Sra. Llorens que fa una INTERVENCIÓ per exposar els motius pels quals el seu grup
municipal no va assistir a l’Acte en el que es van concedir aquestes medalles i
diplomes.
Els membres del Ple es donen per assabentats, ratificant l’actuat per part de tots els
grups llevat de la CUP.
4. Alcaldia. Donar compte de diverses resolucions de l’Alcaldia en matèria
d’organització municipal.

Signat electrònicament
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«Vist el que disposa l'article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, en relació a les
competències i facultats que corresponen a l’Alcalde.
En conseqüència es dona compte al Ple de la següent resolució de l’Alcaldia en
matèria d’organització municipal, que es reprodueix seguidament:
DECRET_2021022986 de 15/12/2021 Nomenament d’assessor de Grup
Municipal, en funcions d’assessorament i tasques de col·laboració immediata
al grup polític municipal del PSC-CP.

Signat electrònicament
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«Atès el que disposa l'article 12 del RDL 5/2015, de 30 d'octubre, 304 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 l'article 10 del Decret 214/1990 de 30 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, en relació al
personal eventual de confiança o assessorament especial.
Vist l’acord d’aquest Ajuntament pres en el Ple de data 28 de juny de 2019, i vista la
proposta del portaveu del grup municipal del PSC-CP.
HE RESOLT:
Primer.- Nomenar al Sr. Nil Morato Gomis, assessor de Grup Municipal, en funcions
d’assessorament i tasques de col·laboració immediata al grup polític municipal del
PSC-CP.
El nomenat tindrà la condició de personal eventual d’acord amb la legislació aplicable,
i el seu cessament serà lliure i correspondrà a l’Alcaldia. Malgrat això, i en el seu cas,
cessarà automàticament, sense que sigui preceptiva l’observança de cap forma, en el
moment o data en què es produeixi el cessament o l’expiració del mandat de
l’autoritat que el va nomenar.
Al lloc de treball ocupat pel Sr. Nil Morato Gomis li correspon les retribucions
equivalents a un lloc de treball C1, nivell 22, amb un complement específic de
5.859,56€ i un complement horari de 4.968,84€ anuals.
Els efectes del nomenament seran a partir del dia 20 de desembre de 2021.
Segon.- Aquest nomenament, el règim de retribucions fixat i la dedicació, es
publicaran en el BOP i DOGC.
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Aquesta resolució és definitiva en via administrativa i contra ella es pot interposar
recurs contenciós administratiu davant dels Jutjats del Contenciós Administratiu de
Tarragona o, en cas que el domicili de l'interessat sigui a Catalunya però fora
d'aquesta circumscripció, davant dels jutjats contenciosos administratius amb
competència a la circumscripció on tingueu el vostre domicili, en el termini de dos
mesos a comptar des del dia següent al de la recepció de la seva notificació.
No obstant això, amb caràcter potestatiu es pot interposar recurs previ de reposició
davant l’òrgan que ha dictat l’acte en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà
de la recepció de la seva notificació.»
L’alcalde fa una INTERVENCIÓ per exposar el tema.
Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
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Els membres del Ple es donen per assabentats.
SERVEIS D'HISENDA I DE SERVEIS GENERALS
5. Coordinació d'empreses municipals i defensa jurídica. Impugnació de la
decisió judicial del Tribunal Suprem de no admissió de recurs de cassació
interposat contra la sentència del TSJC que declara nul l'acord d'adhesió a
l'Associació de Municipis per la Independència.
«El 13 de juliol de 2015 el Ple de la Corporació va acordar l’adhesió de l’Ajuntament de
Reus a l’Associació de Municipis per la Independència (en endavant, AMI) amb
l’aprovació dels seus estatuts.

Signat electrònicament
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Derivat de l’anterior acord, en virtut del Decret de l’Alcaldia número 8261, de 15 de
juliol de 2015, es va resoldre comunicar a aquella associació l’acord d’adhesió, així
com aprovar el pagament de la quota provisional de l’Ajuntament de Reus com a
municipi associat.
La Societat Civil Catalana, l’Associació Cívica i Cultural, la senyora Josefa Labrador
Barrafon i els senyors Damián Morales Arcas, Juan Carlos Sánchez Martínez i Guillem
Figueras Talarn van interposar recurs contenciós administratiu contra l’acord plenari i
el decret d’alcaldia esmentats, el qual es va seguir pel procediment ordinari número
358/2015 davant del Jutjat Contenciós Administratiu número 1 de Tarragona.
El 31 de gener de 2017 el Jutjat Contenciós Administratiu número 1 de Tarragona va
dictar la sentència número 16/2017 per la qual va estimar el darrer recurs, en els
termes següents:
«Que debo estimar y ESTIMO el presente recurso contencioso-administrativo,
declarando no conforme a Derecho y anulando tanto el Acuerdo del Pleno del
Ayuntamiento de Reus de 13 de julio de 2015 como el subsiguiente Decreto del
Alcalde, en cuanto a la unión de Reus a la Associació de Municipis per la
Independència, y el pago de la cuota a la misma. Se condena en costas a la
Administración, con el límite de 300 euros, IVA incluido.»
L’Ajuntament de Reus va interposar recurs d’apel·lació contra l’anterior sentència i el
27 de novembre de 2019 la Secció Cinquena de la Sala Contenciosa Administrativa del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va dictar la sentència número 996/2019,
desestimant l’esmentat recurs d’apel·lació.
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El 2 d’octubre de 2020 l’Ajuntament de Reus va presentar escrit de preparació de
recurs de cassació contra l'anterior sentència del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, el qual va donar lloc al recurs de cassació número 5692/2020.
L’11 de novembre de 2021 la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Suprem
(Secció Primera) ha dictat providència en virtut de la qual es declara la no admissió a
tràmit del recurs de cassació preparat per l’Ajuntament de Reus contra la sentència de
27 de novembre de 2019 de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya (Secció Cinquena) més amunt descrita.

Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
21/01/2022

El 3 de desembre de 2021 el secretari general de la Corporació ha emès informe
jurídic favorable a la interposició davant del Tribunal Constitucional de recurs
d’empara contra l’anterior providència del Tribunal Suprem, prèvia formulació, si
s’escau, d’incident excepcional de nul·litat d’actuacions respecte l’esmentada
providència d’11 de novembre de 2021.
Aquest informe l’ha emès en compliment del previst a l’article 54.3 del Reial decret
legislatiu 786/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de les disposicions
legals vigents en matèria de règim local, així com també en virtut de l’article 3.3.d),
segon apartat, del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim
jurídic dels funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter nacional.

Signat electrònicament
Josep Maria Sabate Vidal
21/01/2022

D’acord amb aquest informe procedeix instar l’esmentat incident de nul·litat perquè la
darrera resolució judicial del Tribunal Suprem vulnera el dret fonamental previst a
l’article 24 de la Constitució espanyola, pel fet que la resolució no es refereix en cap
cas al motiu de cassació adduït per l’Ajuntament en l’escrit de preparació de recurs de
cassació, consistent en la infracció del principi general de presumpció de legalitat de
l’actuació administrativa (previst als articles 39.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques, i 103.1 de la
Constitució espanyola) i jurisprudència reiterada que interpreta aquests preceptes.
En aquest informe es justifica que la no admissió del recurs de cassació comporta la
denegació del dret d’accés al recurs judicial, vulnerant el dret de l’Ajuntament a la
tutela judicial efectiva previst a l’article 24 de la Constitució.
S’afegeix que la contravenció d’aquest dret fonamental lesiona el dret d’associació de
l’Ajuntament, en la mesura que s’impedeix la defensa davant la jurisdicció ordinària
del reconeixement i l’exercici d’aquest dret fonamental amb l’abast i l’amplitud que
preveu el precepte constitucional (article 22 de la Constitució), la legislació de
desenvolupament, complementada per la doctrina i la jurisprudència, en el supòsit
que aquí es tracta, en l’àmbit del dret local (article 10.2 de la Carta Europea
d’Autonomia Local).
En definitiva, el dret d’associació i el dret a la tutela judicial efectiva es poden
entendre conculcats i són, per la seva qualificació jurídica, drets fonamentals
susceptibles d’empara constitucional davant el Tribunal Constitucional.
No obstant, segons s’infereix de l’informe jurídic, l’esgotament de tots els mitjans
d’impugnació de la resolució del Tribunal Suprem davant la jurisdicció ordinària
justifica que, en seu judicial i conforme a la legislació processal, s’interposi un incident
excepcional de nul·litat d’actuacions.
En matèria processal i, en particular, sobre la direcció lletrada del recurs, l’article 24
de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
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administrativa, posat en relació amb l’article 551.3 de la Llei orgànica 6/1985, d'1 de
juliol, del poder judicial, preveu la possibilitat que la representació i defensa de les
entitats locals correspongui als lletrats que serveixin en els serveis jurídics d'aquestes
Administracions Públiques.

Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
21/01/2022

L’òrgan competent per acordar la interposició del recurs d’empara davant del Tribunal
Constitucional i, en el seu cas, del previ incident de nul·litat d’actuacions davant del
Tribunal Suprem, per raó de la matèria -la participació en organitzacions
supramunicipals– és el Ple de l’Ajuntament, ja que l’acte administratiu originari
impugnat és l’acord de ple de 13 de juliol de 2015, a l’empara de l’article 22.2.b) en
relació amb l’apartat j) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local (a partir d’ara, LRBRL), i l’article 52.2.b) amb relació amb l’apartat k) del Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya (en endavant, TRLMRLC).
Així mateix, la competència per resoldre sobre la interposició del recurs d’empara
davant del Tribunal Constitucional i, en el seu cas, del previ incident de nul·litat
d’actuacions davant del Tribunal Suprem, per raó de la matèria –disposar la despesa
dins els límits de la seva competència- és l’Alcalde, President de la corporació, perquè
l’acte administratiu originari impugnat és el Decret de 15 de juliol de 2015, a l’empara
de l’article 21.1.f) en relació amb l’apartat k), de la LRBRL, i l’article 53.1.g), en relació
amb l’apartat k), del TRLMRLC.
No es preveia la convocatòria del ple de la Corporació en una data anterior a la
finalització del termini processal de vint dies, previst a l’article 241 de la Llei orgànica
6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial, per formular incident de nul·litat d’actuacions.

Signat electrònicament
Josep Maria Sabate Vidal
21/01/2022

Aquesta circumstància temporal ha comportat que el 14 de desembre de 2021
l’Alcalde hagi dictat el Decret número 2021022809, justificat per motius d’urgència
(articles 21.1.k de la LRBRL i article 53.1.k del TRLMRLC), això és, amb la finalitat de
poder interposar aquest incident de nul·litat d’actuacions davant del Tribunal Suprem
amb relació a la providència d’11 de novembre de 2021, prèviament a la interposició
de recurs d’empara, i per la defensa de l’Ajuntament en matèria de competència
plenària.
En la seva part resolutiva, aquesta resolució municipal disposa el següent:
«PRIMER. Instar davant del Tribunal Suprem incident excepcional de declaració de
nul·litat de les actuacions processals dutes a terme per aquest Tribunal en relació al
recurs de cassació 5692/2020, seguit davant la Sala Contenciosa Administrativa
(Secció Primera), en concret, respecte la nul·litat de la providència de l’11 de
novembre de 2021 dictada en aquest procediment, per la qual es declara la no
admissió a tràmit del recurs de cassació preparat per l’Ajuntament de Reus contra la
sentència de 27 de novembre de 2019 de la Sala Contenciosa Administrativa del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (Secció Cinquena), que afecta a l’acord
d’adhesió a l’Associació de Municipis per la Independència adoptat pel ple de
l’Ajuntament el 13 de juliol de 2015.
SEGON. Instar davant del Tribunal Suprem incident excepcional de declaració de
nul·litat de les actuacions processals dutes a terme per aquest Tribunal en relació al
recurs de cassació 5692/2020, seguit davant la Sala Contenciosa Administrativa
(Secció Primera), en concret, respecte la nul·litat de la providència de l’11 de
novembre de 2021 dictada en aquest procediment, per la qual es declara la no
admissió a tràmit del recurs de cassació preparat per l’Ajuntament de Reus contra la
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sentència de 27 de novembre de 2019 de la Sala Contenciosa Administrativa del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (Secció Cinquena), que afecta al Decret
d’Alcaldia de 15 de juliol de 2015, pel qual es va resoldre comunicar a l’Associació de
Municipis per a la Independència l’acord d’adhesió i el pagament de la quota
provisional de municipi associat.
TERCER. Encomanar la representació de l’Ajuntament al Procurador dels Tribunals
Antonio Sorribes Calle, amb qui s’entendran totes les diligències i notificacions, i la
defensa dels interessos de la Corporació a les lletrades Núria Puig Masanés i Marta
Raspall Bernaus, adscrites als Serveis Jurídics municipals.

Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
21/01/2022

QUART. Donar compte de la resolució adoptada, en concret, dels APARTATS PRIMER i
TERCER anteriors al Ple de la Corporació en la propera sessió plenària per a la seva
ratificació.»
D’acord amb els antecedents exposats i previ el dictamen de la Comissió Informativa
de Serveis d’Hisenda i Serveis Generals, es proposa al Ple l’adopció dels següents
acords:
ÚNIC. Prendre coneixement del Decret d’Alcaldia número 2021022809, de 14 de
desembre de 2021 i ratificar els apartats PRIMER i TERCER pels quals es resol el que
literalment es transcriu:

Signat electrònicament
Josep Maria Sabate Vidal
21/01/2022

«PRIMER. Instar davant del Tribunal Suprem incident excepcional de declaració de
nul·litat de les actuacions processals dutes a terme per aquest Tribunal en relació al
recurs de cassació 5692/2020, seguit davant la Sala Contenciosa Administrativa
(Secció Primera), en concret, respecte la nul·litat de la providència de l’11 de
novembre de 2021 dictada en aquest procediment, per la qual es declara la no
admissió a tràmit del recurs de cassació preparat per l’Ajuntament de Reus contra la
sentència de 27 de novembre de 2019 de la Sala Contenciosa Administrativa del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (Secció Cinquena), que afecta a l’acord
d’adhesió a l’Associació de Municipis per la Independència adoptat pel ple de
l’Ajuntament el 13 de juliol de 2015.»
«TERCER. Encomanar la representació de l’Ajuntament al Procurador dels Tribunals
Antonio Sorribes Calle, amb qui s’entendran totes les diligències i notificacions, i la
defensa dels interessos de la Corporació a les lletrades Núria Puig Masanés i Marta
Raspall Bernaus, adscrites als Serveis Jurídics municipals.»
L’alcalde dona la paraula a la Sra. Llauradó que fa una INTERVENCIÓ per exposar el
tema i seguidament ES PRODUEIX DEBAT.
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova amb 18 vots a favor: ((JxR): Sres./Srs. Pellicer,
Vilella,
Caelles, Cuerba, Caballero, Monseny, Pallarès; (ERC): Sres./Srs. Llauradó,
Recasens, Flores, Prats, Berasastegui, Subirats; (A): Sr. Rubio, Sra. Vázquez i (CUP): Sres.
Llorens, Fernàndez, Pàmies) i 9 vots en contra: ((PSC-CP): Sres./Srs. Martín, Martínez,
Marcos, Pozuelo, Fort, Agudo, (CS): Sra. García i Sr. López) i (regidor no adscrit): Sr.
Meléndez).
L’alcalde fa una INTERVENCIÓ per explicar que els temes 6 a 17 es tractaran de forma
conjunta, tal com es va establir en Junta de Portaveus i a petició de la regidora Sra.
Caballero, encara que es votaran de forma separada. Informa del temps del què disposa
el govern i els grups municipals per fer les seves respectives intervencions i rèpliques.
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A continuació l’alcalde dona la paraula a la Sra. Caballero que fa una INTERVENCIÓ per
exposar els esmentats temes i seguidament ES PRODUEIX DEBAT.
6. Hisenda. Aprovació definitiva 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.
«Considerant que, el Ple municipal en sessió duta a terme el dia 22 d’octubre de 2021
va aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança fiscal número 3 reguladora
de l’impost sobre béns immobles, previ Dictamen de la Comissió informativa
d’Hisenda.

Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
21/01/2022

Considerant que l’acord es va sotmetre al tràmit d’exposició al públic durant el termini
de 30 dies hàbils, per tal que les persones i entitats interessades poguessin formular
al·legacions, havent-se publicat l’anunci al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona
del dia 26 d’octubre de 2021 i al diari el Punt avui de data 25 d’octubre de 2020, a
l’empara del que disposa l’art 131 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, de Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
Vist que el dia 10 de desembre de 2021, va finalitzar el termini d’exposició al públic, i
es van presentar les següent al·legacions, dins de termini:

Signat electrònicament
Josep Maria Sabate Vidal
21/01/2022

PRIMERA.- Al.legació presentada pel Sr DANIEL RUBIO ANGOSTO (DNI 39911343H),
amb registre d’entrada número 2021121767 de data 18 de novembre de 2021, en la
seva qualitat de regidor delegat de l’Àrea de Recursos Humans i Medi
Ambient, en la que proposa que s’afegeixi una disposició transitòria a l’Ordenança
Fiscal núm. 3 reguladora de l’Impost sobre béns immobles que «de forma
automàtica ampliï el termini de 2 a 5 anys a aquelles bonificacions concedides per a
terminis de 2 anys».
S’ha de fer constar que el text de l’Ordenança Fiscal núm. 3 ja preveia aquesta
possibilitat si bé arran de l’al·legació es considera oportú afegir un incís que ho
clarifiqui.
En aquest sentit, s’estima parcialment l’al·legació i s’afegeix a l’article 8, punt 9,
paràgraf 4rt de l’Ordenança Fiscal núm. 3 un incís, per a major claredat, i queda
l’esmentat paràgraf redactat de la següent manera:
«Aquesta bonificació s’aplicarà durant 5 anys consecutius, a comptar des del primer
exercici posterior a la presentació de la sol·licitud, amb independència de la data
en que s’hagi presentat l’esmentada sol·licitud.»
SEGONA.- Al·legacions presentades pel Sr XAVIER VILAJOANA EDUARDO
(NIF
46131545P), en representació de l’ ASSOCIACIÓ DE PROMOTORS I
CONSTRUCTORS D’EDIFICIS DE CATALUNYA (APCE) (NIF. G08482440) amb
registre d’entrada número 2021126685 de data 30 de novembre de 2021.
3.1 ) En relació a l’al·legació primera, relativa a l’Ordenança Fiscal núm. 3,
reguladora del l'Impost sobre béns immobles on demana en essència, la revisió
a la baixa dels tipus impositius de l’impost i/o l’ampliació de la bonificació
per totes aquelles empreses que han adoptat acords de condonació de rendes de
lloguer en habitatges, locals i naus industrials o que tinguin la renda reduïda a
conseqüència d’una norma jurídica i no limitar-ho només per habitatges destinats a
polítiques socials d’habitatge de l’ajuntament de Reus o habitatges llogats a través de
la Borsa de lloguer.
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S’ha de dir que la modificació en tràmit d’aquesta ordenança és conforme a la
legislació vigent atès que els tipus impositius es troben dins els marges que estableix
l’art. 72 del TRLRHL, i la seva fixació es realitza d’acord amb les necessitats de
finançament de cada municipi.
Pel que fa la qüestió de la proposta d’ampliació de la bonificació s’ha de fer constar
que segons l’article 74.6 del TRLRHL, aprovada per Reial Decret 2/2004 de 5 de març,
la llei no preveu la possibilitat de bonificació per a locals i naus industrials sinó
únicament per als habitatges d’ús residencial que tinguin la renda limitada per una
norma jurídica, i en conseqüència, d’acord amb el principi de reserva de Llei de
l’aplicació de beneficis fiscals que preveu l’art. 9 del TRLRHL, no és possible ampliar el
supòsit de bonificació a immobles d’ús diferent al residencial.
Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
21/01/2022

En relació a aquests habitatges s’ha considerat oportú canalitzar la gestió per mitjà de
la Borsa de mediació per al lloguer social d’aquest ajuntament per raons tècniques de
verificació del compliment dels requisits legals i reglamentaris.
En tot cas, qualsevol ciutadà interessat en la bonificació té la possibilitat de que li sigui
gestionada per mitjà de l’esmentada borsa a la qual s’hi pot acollir qualsevol
propietari d’un pis a Reus en condició de ser llogat.
Es desestima, per tant, l’al·legació primera en relació a la revisió a la baixa
del tipus impositiu i a l’ampliació dels beneficis fiscals de l’Ordenança fiscal
núm. 3 reguladora de l’ Impost sobre béns immobles.

Signat electrònicament
Josep Maria Sabate Vidal
21/01/2022

També en l’al·legació primera es demana que s’augmentin les causes de justificació
per considerar un habitatge com a desocupat als efectes de que en els casos que
indica no s’apliqui el recàrrec del 50% sobre la quota líquida de l’Impost sobre béns
immobles.
S’ha de dir al respecte que l’article 72.4 de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals
preveu la possibilitat per part dels ajuntaments d’exigir aquest recàrrec quan es tracti
d’immobles d’ús residencial desocupats amb caràcter permanent i considera que
tenen aquest consideració els que es mantinguin desocupats d’acord amb el que
s’estableixi en la corresponent normativa sectorial d’habitatge, autonòmica o estatal,
amb rang de llei.
En aquest sentit l’única llei existent al respecte, del sector de l’habitatge, aplicable a
Catalunya és la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge, de la
Generalitat, la qual enumera al seu article 3.d) el que considera com habitatge
desocupat amb causa justificada.
Per tant, el criteri a aplicar és el de l’esmentada llei, que serà aplicat atenent a les
circumstàncies de cada cas concret i tenint en compte totes les al·legacions i proves
que el subjecte passiu aporti hi acrediti.
Per tot això, es desestima l’al·legació primera en relació a la petició d’ampliació de les
causes legals de justificació de desocupació en habitatges d’ús residencial als que
se’ls hi pugui aplicar el recàrrec del 50% de la quota liquida de l’Impost sobre béns
immobles de l’Ordenança fiscal núm. 3 reguladora d’aquest impost.
Vistos l’art 4 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de
les Administracions Públiques, en relació amb el que disposa l’art 18 del Text Refós de
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la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, RDL 2/2004 de 5 de març, respecte al
concepte d’interessat, i l’art 40 i concordants de la Llei 39/2015 en relació a les
notificacions dels actes administratius, en relació amb l’art 56 de la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de Règim Jurídic i de Procediment Administratiu de les Administracions
Públiques de Catalunya
Vist que l’òrgan competent per a resoldre les al·legacions és el Ple de la Corporació,
de conformitat amb el que disposa l’art 52.2 d) del Text Refós de la Llei Municipal i de
Règim Local de Catalunya, Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, i art 22.2 d) de la
Llei de Bases de Règim Local, Llei 7/1985 de 2 d’abril.
Per tot l’exposat, es proposa al Ple municipal, previ dictamen de la Comissió
Informativa de Serveis d’Hisenda, l’adopció dels següents acords:
Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
21/01/2022

PRIMER: ESTIMAR PARCIALMENT l’al·legació presentades pel Sr DANIEL RUBIO
ANGOSTO en la seva qualitat de regidor delegat de l’Àrea de Recursos Humans
i Medi Ambient, i afegir a l’article 8, punt 9, paràgraf 4rt de l’Ordenança Fiscal núm.
3 un incís, per a major claredat, quedant l’esmentat paràgraf redactat de la següent
manera:
«Aquesta bonificació s’aplicarà durant 5 anys consecutius, a comptar des del primer
exercici posterior a la presentació de la sol·licitud, amb independència de la data
en que s’hagi presentat l’esmentada sol·licitud.»

Signat electrònicament
Josep Maria Sabate Vidal
21/01/2022

SEGON: DESESTIMAR les al·legacions presentada per l’Associació de Promotors i
constructors d’edificis de Catalunya, per les raons indicades a la part expositiva
d’aquest acord.
TERCER: APROVAR DEFINITIVAMENT les modificacions de l’Ordenança fiscal
número 3 reguladora de l’impost de Béns immobles, que es va aprovar amb caràcter
provisional per acord Plenari de data 22 d’octubre de 2021, amb el següent detall:
Es modifica l’article 7 apartat A), relatiu als tipus
gravamen i quota que queda redactat de la següent manera:
"

de

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.
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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 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."
Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
21/01/2022

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.
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.
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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.
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
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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 permanent i la liquidació del recàrrec del 50% de la quota líquida
de l’impost corresponent a la data de meritació del recàrrec.
Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
21/01/2022

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:
"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:
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- 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%”.
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
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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.
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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.
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.
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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.
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.
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.

Aquest document ha estat signat electrònicament amb data 21/1/2022
L'autenticitat d'aquest document es pot comprovar a https://serveis.reus.cat/cve mitjançant el CVE: 20221D3F9C1718AB0CE2719A015493E38C03BC593F290121123421

Aquesta bonificació s’aplicarà durant 5 anys consecutius, a comptar des del
primer exercici posterior a la presentació de la sol·licitud, amb
independència de la data en que s’hagi presentat l’esmentada 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.
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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 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.
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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:
"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.
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
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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.
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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 tenir- hi dret.
La concessió de la bonificació es farà previ informe favorable del serveis tècnics
de l’oficina d’habitatge municipal.
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"
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QUART: PUBLICAR l’acord definitiu ,així com el text íntegre de la modificació de
l’ordenança fiscal reguladora de l’impost en el Butlletí Oficial de la Província de
Tarragona, i en el tauler electrònic de l’Ajuntament de Reus, aplicant-se a partir de la
data que assenyala dita Ordenança.
Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest
ajuntament
https://seu.reus.cat/seu/informacioPublicaAnunciPublic/categories
CINQUÈ: NOTIFICAR aquest Acord als interessats que han presentat al·legacions,
l’adopció d’aquest acord durant el període d’informació pública.»
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, (CS): Sra. García i Sr. López i 1 abstenció: (regidor no
adscrit): Sr. Meléndez)
7. Hisenda. Aprovació definitiva 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.
«Considerant que, el Ple municipal en sessió duta a terme el dia 22 d’octubre de 2021
va aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança fiscal número 5, reguladora
de l’Impost sobre construccions instal·lacions i obres, previ Dictamen de la Comissió
informativa d’Hisenda.
Considerant que l’acord es va sotmetre al tràmit d’exposició al públic durant el termini
de 30 dies hàbils, per tal que les persones i entitats interessades poguessin formular
al·legacions, havent-se publicat l’anunci al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona
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del dia 26 d’octubre de 2021 i al diari el Punt avui de data 25 d’octubre de 2020, a
l’empara del que disposa l’art 131 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, de Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
Vist que el dia 10 de desembre de 2021, va finalitzar el termini d’exposició al públic, i
es van presentar la següent al·legació, dins de termini:
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- Al·legació presentada pel Sr XAVIER VILAJOANA EDUARDO (NIF 46131545P), en
representació de l’ ASSOCIACIÓ DE PROMOTORS I CONSTRUCTORS D’EDIFICIS
DE CATALUNYA (APCE) (NIF. G08482440) amb registre d’entrada número
2021126685 de data 30 de novembre de 2021, que s’al·lega en contra del tipus
impositiu, del mòdul bàsic de càlcul per a la liquidació provisional, es demana una
bonificació pels immobles que tinguin certificat energètic A, i una bonificació de
l’impost per als habitatges de protecció oficial.
a) Pel que fa a l’al·legació en relació al tipus impositiu, es diu, erròniament, que Reus
té des de fa anys el tipus impositiu màxim permès per la normativa i demanen una
reducció.
L’al·legació és fruit d’un error doncs a Reus el tipus impositiu aplicat està molt per sota
del màxim legal del 4% permès a l’art. 102.3 del TRLRHL, aplicant-se des de fa anys a
Reus el tipus del 2,75% i que es manté de cara al 2022 sense variació.
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b) Pel que fa a l’al·legació de que s’elimini la fórmula de càlcul de la liquidació
provisional basada en el mòdul bàsic aprovat pel Col·legi d’Arquitectes de Catalunya,
s’ha de dir que la base imposable de l’impost és el cost real i efectiu de les obres, per
la qual cosa, d’acord amb l’informe tècnic que consta a l’expedient, aquests mòduls
permeten trobar una major aproximació al cost real en les liquidacions provisionals.
Cal dir que aplicar el sistema de mòduls per al càlcul de la liquidació provisional es
troba expressament contemplat a l’art. 103.1.b) del TRLRHL.
c) Pel que fa a sol·licitud de que s’apliqui una bonificació de l’impost quan es tracti
d’edificis que obtinguin certificat energètic A, el redactat de l’actual Ordenança fiscal
ja preveu determinats supòsits de bonificacions fiscals de caràcter mediambiental que
afecten a les construccions, que podrien presentar caràcter concurrent amb la
sol·licitada, per la qual cosa no procedeix estimar aquesta al·legació.
d) En relació a l’al·legació en la que es sol·licita una bonificació del 90% de la quota de
l’impost en el cas d’habitatges de protecció oficial s’ha de dir que l’article 10.6 de
l‘actual Ordenança fiscal ja preveu una bonificació del 95% previ tràmit de declaració,
per part del Ple de l’ajuntament, de les obres d’especial interès social i utilitat pública.
Per tant, es desestimen totes les al·legacions relatives a l’Ordenança fiscal
núm. 5 reguladora de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
Vistos l’art 4 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de
les Administracions Públiques, en relació amb el que disposa l’art 18 del Text Refós de
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, RDL 2/2004 de 5 de març, respecte al
concepte d’interessat, i l’art 40 i concordants de la Llei 39/2015 en relació a les
notificacions dels actes administratius, en relació amb l’art 56 de la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de Règim Jurídic i de Procediment Administratiu de les Administracions
Públiques de Catalunya
Vist que l’òrgan competent per a resoldre les al·legacions és el Ple de la Corporació,
de conformitat amb el que disposa l’art 52.2 d) del Text Refós de la Llei Municipal i de
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Règim Local de Catalunya, Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, i art 22.2 d) de la
Llei de Bases de Règim Local, Llei 7/1985 de 2 d’abril.
Per tot l’exposat, es proposa al Ple municipal, previ dictamen de la Comissió
Informativa de Serveis d’Hisenda , l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER: DESESTIMAR les al·legacions presentada per
l’ ASSOCIACIÓ DE
PROMOTORS I CONSTRUCTORS D’EDIFICIS DE CATALUNYA (APCE), per les raons
indicades a la part expositiva d’aquest acord.
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SEGON: APROVAR DEFINITIVAMENT les modificacions de l’ordenança fiscal número 5,
reguladora de l’Impost sobre construccions instal·lacions i obres, que es va aprovar
amb caràcter provisional per acord Plenari de 22 d’octubre de 2021, 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:
« 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.
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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.»
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.»
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TERCER: PUBLICAR l’acord definitiu ,així com el text íntegre de la modificació de
l’ordenança fiscal reguladora de l’impost en el Butlletí Oficial de la Província de
Tarragona, i en el tauler electrònic de l’Ajuntament de Reus, aplicant-se a partir de la
data que assenyala dita Ordenança.
Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest
ajuntament
https://seu.reus.cat/seu/informacioPublicaAnunciPublic/categories
QUART: NOTIFICAR aquest Acord als interessats que han presentat al·legacions,
l’adopció d’aquest acord durant el període d’informació pública.
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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), 11 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 1 abstenció: (regidor no
adscrit): Sr. Meléndez.
8. Hisenda. Aprovació definitiva de la modificació de l’ordenança fiscal
número 6, reguladora de l’Impost sobre l’increment de valor de terrenys de
naturalesa urbana, que ha d’entrar en vigor l’1 de gener de 2022.
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«Considerant que, el Ple municipal en sessió duta a terme el dia 22 d’octubre de 2021
va aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança fiscal número 6, reguladora
de l’Impost sobre l’increment de valor de terrenys de naturalesa urbana , previ
Dictamen de la Comissió informativa d’Hisenda.
Considerant que l’acord es va sotmetre al tràmit d’exposició al públic durant el termini
de 30 dies hàbils, per tal que les persones i entitats interessades poguessin formular
al·legacions, havent-se publicat l’anunci al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona
del dia 26 d’octubre de 2021 i al diari el Punt avui de data 25 d’octubre de 2020, a
l’empara del que disposa l’art 131 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, de Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
Vist que el dia 10 de desembre de 2021, va finalitzar el termini d’exposició al públic, i
es van presentar la següent al·legació, dins de termini:
- Al·legació presentada pel Sr XAVIER VILAJOANA EDUARDO (NIF 46131545P), en
representació de l’ ASSOCIACIÓ DE PROMOTORS I CONSTRUCTORS D’EDIFICIS
DE CATALUNYA (APCE) (NIF. G08482440) amb registre d’entrada número
2021126685 de data 30 de novembre de 2021, relatives a les ordenances fiscals
reguladores de, l’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana
(plusvàlua), i de l’Impost sobre Activitats Econòmiques.
a) L’al·legació tercera, demana l’adequació de l’Ordenança Fiscal núm. 6,
reguladora de l’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de
naturalesa Urbana (plusvàlua) al nou Reial Decret Llei 26/2021 de 8 de novembre,
que ha estat dictat arran de la Sentència del Tribunal Constitucional 182/2021 de 26
d’octubre.
Aquest RDL 26/2021 ha estat publicat al BOE el passat dia 9 de novembre i està en
vigor des del dia 10 de novembre, i a la seva Disposició Transitòria Única preveu un
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termini de sis mesos per a l’adaptació de les ordenances fiscals per part dels
ajuntaments, establint, mentrestant l’aplicació directa del propi Decret.
Per part d’aquest ajuntament s’està treballant tant en el redactat del text de
modificació d’aquesta ordenança com en l’adaptació dels programes informàtics a la
nova fórmula legal de càlcul, per la qual cosa es procedirà a complir amb les terminis
legals dins dels sis mesos indicats, el més aviat possible.
No obstant, cal indicar que el nou mètode de càlcul de la base imposable de l’impost
fixat al RDL 26/2021 és d’aplicació directe, amb independència que els ajuntaments
no hagin determinat si apliquen els coeficients que preveu el citat Reial Decret, o
preveuen una reducció de fins al 15% en relació als coeficients legals
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Per tant, es desestima l’al·legació relativa a l’Ordenança fiscal núm. 6
reguladora de l’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de
naturalesa Urbana (plusvàlua).
b) L’al·legació quarta, relativa a l’Ordenança fiscal núm. 2 reguladora
l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE), es tracta segurament d’un error de
l’al·legació que deu anar referida algun altre consistori doncs s’al·lega que s’ha
incrementat l’IAE en un 2% la qual cosa no s’ha produït, doncs l’Ordenança fiscal núm.
2 reguladora de l’Impost sobre Activitats Econòmiques no ha estat modificada en cap
punt.
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Per la qual cosa es desestima l’al·legació presentada en
l’Ordenança fiscal núm. 2 reguladora de l’Impost sobre
Econòmiques, que no ha estat modificada.

relació a
Activitats

Vistos l’art 4 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de
les Administracions Públiques, en relació amb el que disposa l’art 18 del Text Refós de
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, RDL 2/2004 de 5 de març, respecte al
concepte d’interessat, i l’art 40 i concordants de la Llei 39/2015 en relació a les
notificacions dels actes administratius, en relació amb l’art 56 de la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de Règim Jurídic i de Procediment Administratiu de les Administracions
Públiques de Catalunya
Vist que l’òrgan competent per a resoldre les al·legacions és el Ple de la Corporació,
de conformitat amb el que disposa l’art 52.2 d) del Text Refós de la Llei Municipal i de
Règim Local de Catalunya, Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, i art 22.2 d) de la
Llei de Bases de Règim Local, Llei 7/1985 de 2 d’abril.
Per tot l’exposat, es proposa al Ple municipal, previ dictamen de la Comissió
Informativa de Serveis d’Hisenda, l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER: DESESTIMAR les al·legacions presentada per
l’ ASSOCIACIÓ DE
PROMOTORS I CONSTRUCTORS D’EDIFICIS DE CATALUNYA (APCE), per les raons
indicades a la part expositiva d’aquest acord.
SEGON: APROVAR DEFINITIVAMENT la modificació de l'Ordenança Fiscal número 6,
reguladora de l’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de
naturalesa urbana, que es va aprovar amb caràcter provisional per acord Plenari
de 22 d’octubre de 2021, amb els següent detall:
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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 tindrà
efectes vinculants, ni per l’administració ni per l’interessat.»
TERCER: PUBLICAR l’acord definitiu ,així com el text íntegre de la modificació de
l’ordenança fiscal reguladora de l’impost en el Butlletí Oficial de la Província de
Tarragona, i en el tauler electrònic de l’Ajuntament de Reus, aplicant-se a partir de la
data que assenyala dita Ordenança.
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Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest
ajuntament
https://seu.reus.cat/seu/informacioPublicaAnunciPublic/categories
QUART: NOTIFICAR aquest Acord als interessats que han presentat al·legacions,
l’adopció d’aquest acord durant el període d’informació pública.
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, (CS): Sra. García i Sr. López i 1 abstenció: (regidor no
adscrit): Sr. Meléndez.
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9. Hisenda. Aprovació definitiva 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.
«Considerant que, el Ple municipal en sessió duta a terme el dia 22 d’octubre de 2021
va aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança fiscal número 8, reguladora
de la Taxa per la prestació de serveis d’intervenció administrativa de les activitats,
previ Dictamen de la Comissió informativa d’Hisenda.
Considerant que l’acord es va sotmetre al tràmit d’exposició al públic durant el termini
de 30 dies hàbils, per tal que les persones i entitats interessades poguessin formular
al·legacions, havent-se publicat l’anunci al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona
del dia 26 d’octubre de 2021 i al diari el Punt avui de data 25 d’octubre de 2020, a
l’empara del que disposa l’art 131 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, de Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
Vist que el dia 10 de desembre de 2021, va finalitzar el termini d’exposició al públic, i
es va presentar la següent al·legació, dins de termini:
-Al·legació presentada pel Sr XAVIER VILAJOANA EDUARDO (NIF 46131545P), en
representació de l’ ASSOCIACIÓ DE PROMOTORS I CONSTRUCTORS D’EDIFICIS
DE CATALUNYA (APCE) (NIF. G08482440) amb registre d’entrada número
2021126685 de data 30 de novembre de 2021 relativa a tots els expedients de
modificacions de les ordenances fiscals reguladores de les taxes.
L’al·legació cinquena, relativa a tots els expedients de modificacions de les
ordenances fiscals reguladores les taxes. S’al·lega, de manera genèrica, que
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s’han apujat les taxes en un 2% de mitjana sense que s’hagi justificat una millora del
servei ni un major cost del mateix.
S’ha de dir que en els casos en que s’ha incrementat alguna taxa la justificació ha
quedat plenament justificada a les memòries i als informes tècnics que consten a
l’expedient de cada ordenança.
Donat que , els citats informes acrediten que es compleixen els criteris i condicions,
pel que fa a la quantificació de les taxes, previstos a l’art. 24 del TRLRHL, cal
desestimar aquesta al·legació relatives als expedients de modificació de les
Ordenances fiscals reguladores de les Taxes.
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Vistos l’art 4 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de
les Administracions Públiques, en relació amb el que disposa l’art 18 del Text Refós de
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, RDL 2/2004 de 5 de març, respecte al
concepte d’interessat, i l’art 40 i concordants de la Llei 39/2015 en relació a les
notificacions dels actes administratius, en relació amb l’art 56 de la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de Règim Jurídic i de Procediment Administratiu de les Administracions
Públiques de Catalunya
Vist que l’òrgan competent per a resoldre les al·legacions és el Ple de la Corporació,
de conformitat amb el que disposa l’art 52.2 d) del Text Refós de la Llei Municipal i de
Règim Local de Catalunya, Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, i art 22.2 d) de la
Llei de Bases de Règim Local, Llei 7/1985 de 2 d’abril.
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Per tot l’exposat, es proposa al Ple municipal, previ dictamen de la Comissió
Informativa de Serveis d’Hisenda, l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER: DESESTIMAR l’al·legació presentada per l’ ASSOCIACIÓ DE PROMOTORS
I CONSTRUCTORS D’EDIFICIS DE CATALUNYA (APCE), per les raons indicades a la
part expositiva d’aquest acord.
SEGON: APROVAR DEFINITIVAMENT les modificacions de de l’ordenança fiscal número 8,
reguladora de la Taxa per la prestació de serveis d’intervenció administrativa de les
activitats, que es va aprovar amb caràcter provisional per acord Plenari de 22
d’octubre de 2021, amb els següent detall:
Es modifica l’article 6 relatiu a les tarifes,
redactat de la següent manera:

que

queda

«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
(euros/
m2)

Quota
mínima
(euros)

Quot
a
màxi
ma
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(eur
os)

a) Autorització ambiental i
declaració d’impacte ambiental
per
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activitats annexos 1.1, 1.2 i 1.3
i altres autoritzacions per
activitats sotmeses a
normativa sectorial
b) Llicència ambiental municipal
per activitats annex II, i altres
llicències municipals per
activitats sotmeses a normativa
sectorial
c) Declaració responsable i
comunicació prèvia d’inici
d’activitats
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Espectacles públics i
activitats recreatives
de caràcter no
permanent:

d) Llicència municipal per
espectacle públic o activitats
recreatives de caràcter
extraordinari
e) Llicència municipal per
activitat no permanent de
caràcter desmuntable

4,67€

306,00€

4.430,88€

6,45€

306,00€

6.120,00€

2,53€

306,00€

2.386,80€

Tarifa
Quota
bàsica
mínima
(euros/a (euros)
for
ament o
dia)
51,77€
51,77€
per cada
100
persones
o fracció
51,77€
per cada
dia o
fracció

51,77€

Quota
màxi
ma
(euro
s)
306,00€

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
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En el que:
TB = tarifa bàsica expressada en €/m 2 en funció del grup d’activitats que
correspongui S = superfície destinada a l’activitat o ús, expressada en
m2 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:
1a
2a
3a
4a
5a
6a

categoria
categoria
categoria
categoria
categoria
categoria

1,9
1,8
1,6
1,4
1,1
0,6
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Q = quota de la taxa
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.
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:
c Permís d’abocament d’aigües residuals al sistema públic de sanejament,
la quota a liquidar és de 306,00 euros.
d Consulta prèvia sobre avaluació d’impacte ambiental la quota és de
183,60€.
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e 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.
f
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.
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En el cas en que no hi hagi increment de superfície, s’aplicarà la quota
mínima. 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.
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g 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.
h 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.
i Informe urbanístic relatiu a la compatibilitat del projecte amb el
planejament
urbanístic és de 183,60€.
j Informe sobre prevenció i seguretat en matèria d’incendis, és de 183,60€.»
TERCER: PUBLICAR l’acord definitiu ,així com el text íntegre de la modificació de
l’ordenança fiscal reguladora de l’impost en el Butlletí Oficial de la Província de
Tarragona, i en el tauler electrònic de l’Ajuntament de Reus, aplicant-se a partir de la
data que assenyala dita Ordenança.
Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest
ajuntament
https://seu.reus.cat/seu/informacioPublicaAnunciPublic/categories
QUART: NOTIFICAR
aquest Acord als interessats que han presentat
al·legacions, l’adopció d’aquest acord durant el període d’informació pública.»
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).
10. Hisenda. Aprovació definitiva 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.
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«Considerant que, el Ple municipal en sessió duta a terme el dia 22 d’octubre de 2021
va aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança fiscal número 9, reguladora
de la Taxa per recollida d’escombraries, previ Dictamen de la Comissió informativa
d’Hisenda.
Considerant que l’acord es va sotmetre al tràmit d’exposició al públic durant el termini
de 30 dies hàbils, per tal que les persones i entitats interessades poguessin formular
al·legacions, havent-se publicat l’anunci al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona
del dia 26 d’octubre de 2021 i al diari el Punt avui de data 25 d’octubre de 2020, a
l’empara del que disposa l’art 131 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, de Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
21/01/2022

Vist que el dia 10 de desembre de 2021, va finalitzar el termini d’exposició al públic, i
es van presentar les següent al·legacions, dins de termini:
PRIMERA.- Al·legació presentada pel Sr. ANTONIO ALTÉS MARINÉ (DNI: 39679839D)
, amb registre d’entrada número 2021114758 de data 2 de novembre de 2021 en
relació a l’Ordenança Fiscal núm. 9 reguladora de la taxa de recollida
d’escombreries, on proposa, en essència, que s’apliqui un criteri de quota única per
habitatge en consideració a l’ús i no als metres de superfície, proposa també que
s’excloguin d’aquesta ordenança les places d’aparcament familiar i els titulars dels
locals sense activitat i que siguin inclosos com a subjecte passiu de l’ordenança els
titulars d’animals de companyia.

Signat electrònicament
Josep Maria Sabate Vidal
21/01/2022

Les tarifes per raó de la superfície dels immobles responen al principi de
proporcionalitat dels tributs fixats a l’art. 31 de la CE, que en el cas de les entitats
locals, té una previsió expressa pel que fa a les taxes a l’art. 24.4 del Text refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals (en endavant TRLRHL).
El fet de tributar sense discriminació de superfície suposaria que la taxa presentaria
un caràcter regressiu, donat que es tributaria per la mateixa tarifa amb independència
de la capacitat econòmica del subjecte passiu.
En relació a les places d’aparcament familiar, aquests ja disposen d’una no subjecció
prevista a l’art. 7.2 de l’Ordenança fiscals núm. 9 reguladora de la taxa de recollida
d’escombreries, sempre que es compleixin les condicions que s’indiquen.
Pel que fa als locals sense activitat, cal dir que el servei de recollida d’escombreries es
configura com un servei de recepció obligatòria, en conseqüència l’obligació de
contribuir és independent del grau d’ús del servei.
D’acord amb les observacions i fonaments anteriors es desestimen les
al·legacions presentades en relació a canviar els criteris de determinació de
la taxa per recollida d’escombreries.
SEGONA.- Al·legació presentada pel Sr XAVIER VILAJOANA EDUARDO (NIF
46131545P), en representació de l’ ASSOCIACIÓ DE PROMOTORS I
CONSTRUCTORS D’EDIFICIS DE CATALUNYA (APCE) (NIF. G08482440) amb
registre d’entrada número 2021126685 de data 30 de novembre de 2021
L’al·legació cinquena, relativa a tots els expedients de modificacions de les
ordenances fiscals reguladores les taxes. S’al·lega, de manera genèrica, que
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s’han apujat les taxes en un 2% de mitjana sense que s’hagi justificat una millora del
servei ni un major cost del mateix.
S’ha de dir que en els casos en que s’ha incrementat alguna taxa la justificació ha
quedat plenament justificada a les memòries i als informes tècnics que consten a
l’expedient de cada ordenança.
Donat que , els citats informes acrediten que es compleixen els criteris i condicions,
pel que fa a la quantificació de les taxes, previstos a l’art. 24 del TRLRHL, cal
desestimar aquesta al·legació relatives als expedients de modificació de les
Ordenances fiscals reguladores de les Taxes.
Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
21/01/2022

TERCERA.Al·legació presentada per la Sra. DÉBORA GARCÍA CÁMARA
(NIF
39897888H), en representació del GRUP MUNICIPAL DE CIUDADANOS (CIF.
V55661987) amb registre d’entrada número 2021129835 de data 9 de desembre de
2021en relació a l’Ordenança Fiscal núm. 9, reguladora de la taxa de recollida
d’escombraries,
en les que al·leguen que l’import de les taxes han estat
determinats de manera incorrecta.
S’ha de dir que l’import de les taxes i preus públics ha estat determinat d’acord amb
les disposicions aplicables contingudes al Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,
per el que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i Llei
8/1989, de 13 de abril, de Taxes i preus públics, i que cap de les normes aplicables
estableix regles especifiques respecte a l’aplicació de decimals.

Signat electrònicament
Josep Maria Sabate Vidal
21/01/2022

A títol d'aclariment, es fa constar que els acords d'aprovació provisional de les
ordenances fiscals que entraran en vigor el proper 1 de gener de 2022, van establir la
modificació de les tarifes de les ordenances esmentades, sense determinar el
percentatge de variació aplicable, per la qual cosa no pot ésser aquest últim objecte
d'al·legació.
Per últim, assenyalar que el plantejament de les modificacions de les Ordenances
fiscals és proporcionar una actualització dels ingressos tributaris, amb caràcter
general, de l’ordre d’un 2%, fita assolida amb les tarifes proposades i que es reflexa al
Pressupost de l’exercici 2022, amb independència de les variacions concretes, a l'alça
o a la baixa, que es pugui donar en alguna tarifa determinada.
Per tant, es desestimen les al·legacions relatives a l’Ordenança fiscals núm.
9, reguladora de la taxa de recollida d’escombraries.
Vistos l’art 4 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de
les Administracions Públiques, en relació amb el que disposa l’art 18 del Text Refós de
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, RDL 2/2004 de 5 de març, respecte al
concepte d’interessat, i l’art 40 i concordants de la Llei 39/2015 en relació a les
notificacions dels actes administratius, en relació amb l’art 56 de la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de Règim Jurídic i de Procediment Administratiu de les Administracions
Públiques de Catalunya
Vist que l’òrgan competent per a resoldre les al·legacions és el Ple de la Corporació,
de conformitat amb el que disposa l’art 52.2 d) del Text Refós de la Llei Municipal i de
Règim Local de Catalunya, Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, i art 22.2 d) de la
Llei de Bases de Règim Local, Llei 7/1985 de 2 d’abril.
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Per tot l’exposat, es proposa al Ple municipal, previ dictamen de la Comissió
Informativa de Serveis d’Hisenda, l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER: DESESTIMAR les al·legacions presentada per ANTONIO ALTÉS MARINÉ,
per les raons indicades a la part expositiva d’aquest acord.
SEGON: DESESTIMAR les al·legacions presentada per l’ ASSOCIACIÓ DE
PROMOTORS I CONSTRUCTORS D’EDIFICIS DE CATALUNYA (APCE), per les raons
indicades a la part expositiva d’aquest acord.
TERCER: DESESTIMAR les al·legacions presentada per GRUP MUNICIPAL DE
CIUDADANOS, per les raons indicades a la part expositiva d’aquest acord.
Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
21/01/2022

QUART: APROVAR DEFINITIVAMENT
la modificació de l’ordenança fiscal número 8,
reguladora de la Taxa per la prestació de serveis d’intervenció administrativa de les
activitats, que es va aprovar amb caràcter provisional per acord Plenari de 22
d’octubre de 2021, amb els següent detall:
Es modifica l’apartat 4 de l’article 7 relatiu
tributària, que queda redactat de la següent manera:

a

la

quota

«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:
Signat electrònicament
Josep Maria Sabate Vidal
21/01/2022
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«
CINQUÈ: PUBLICAR l’acord definitiu ,així com el text íntegre de la modificació de
l’ordenança fiscal reguladora de l’impost en el Butlletí Oficial de la Província de
Tarragona, i en el tauler electrònic de l’Ajuntament de Reus, aplicant-se a partir de la
data que assenyala dita Ordenança.
Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest
ajuntament
https://seu.reus.cat/seu/informacioPublicaAnunciPublic/categories
SISÈ: NOTIFICAR aquest Acord als interessats que han presentat al·legacions,
l’adopció d’aquest acord durant el període d’informació pública.»
Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
21/01/2022

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)
11. Hisenda. Aprovació definitiva 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.

Signat electrònicament
Josep Maria Sabate Vidal
21/01/2022

«Considerant que, el Ple municipal en sessió duta a terme el dia 22 d’octubre de 2021
va aprovar provisionalment 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, previ Dictamen
de la Comissió informativa d’Hisenda.
Considerant que l’acord es va sotmetre al tràmit d’exposició al públic durant el termini
de 30 dies hàbils, per tal que les persones i entitats interessades poguessin formular
al·legacions, havent-se publicat l’anunci al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona
del dia 26 d’octubre de 2021 i al diari el Punt avui de data 25 d’octubre de 2020, a
l’empara del que disposa l’art 131 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, de Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
Vist que el dia 10 de desembre de 2021, va finalitzar el termini d’exposició al públic, i
es van presentar les següent al·legacions, dins de termini:
-Al·legació presentada pel Sr XAVIER VILAJOANA EDUARDO (NIF 46131545P), en
representació de l’ ASSOCIACIÓ DE PROMOTORS I CONSTRUCTORS D’EDIFICIS
DE CATALUNYA (APCE) (NIF. G08482440) amb registre d’entrada número
2021126685 de data 30 de novembre de 2021 relativa a tots els expedients de
modificacions de les ordenances fiscals reguladores de les taxes.
L’al·legació cinquena, relativa a tots els expedients de modificacions de les
ordenances fiscals reguladores les taxes. S’al·lega, de manera genèrica, que
s’han apujat les taxes en un 2% de mitjana sense que s’hagi justificat una millora del
servei ni un major cost del mateix.
S’ha de dir que en els casos en que s’ha incrementat alguna taxa la justificació ha
quedat plenament justificada a les memòries i als informes tècnics que consten a
l’expedient de cada ordenança.

Aquest document ha estat signat electrònicament amb data 21/1/2022
L'autenticitat d'aquest document es pot comprovar a https://serveis.reus.cat/cve mitjançant el CVE: 20221D3F9C1718AB0CE2719A015493E38C03BC593F290121123421

Donat que , els citats informes acrediten que es compleixen els criteris i condicions,
pel que fa a la quantificació de les taxes, previstos a l’art. 24 del TRLRHL, cal
desestimar aquesta al·legació relatives als expedients de modificació de les
Ordenances fiscals reguladores de les Taxes.
Vistos l’art 4 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de
les Administracions Públiques, en relació amb el que disposa l’art 18 del Text Refós de
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, RDL 2/2004 de 5 de març, respecte al
concepte d’interessat, i l’art 40 i concordants de la Llei 39/2015 en relació a les
notificacions dels actes administratius, en relació amb l’art 56 de la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de Règim Jurídic i de Procediment Administratiu de les Administracions
Públiques de Catalunya
Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
21/01/2022

Vist que l’òrgan competent per a resoldre les al·legacions és el Ple de la Corporació,
de conformitat amb el que disposa l’art 52.2 d) del Text Refós de la Llei Municipal i de
Règim Local de Catalunya, Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, i art 22.2 d) de la
Llei de Bases de Règim Local, Llei 7/1985 de 2 d’abril.
Per tot l’exposat, es proposa al Ple municipal, previ dictamen de la Comissió
Informativa de Serveis d’Hisenda, l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER: DESESTIMAR les al·legacions presentada per l’ ASSOCIACIÓ DE
PROMOTORS I CONSTRUCTORS D’EDIFICIS DE CATALUNYA (APCE), per les raons
indicades a la part expositiva d’aquest acord.

Signat electrònicament
Josep Maria Sabate Vidal
21/01/2022

SEGON: APROVAR DEFINITIVAMENT les modificacions de l’ordenança fiscal número 12,
reguladora de la Taxa per la retirada de vehicles de la via pública i el seu dipòsit , que
es va aprovar amb caràcter provisional per acord Plenari de 22 d’octubre de 2021,
amb els 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:
«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:
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La quota tributària s’ha de determinar per una quantitat fixa, de conformitat
amb la tarifa següent:
Per la retirada

Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
21/01/2022

1.- Ciclomotors i bicicletes

30,30 €

Per la custòdia de
cada
vehicle
de
cada vehicle en el
dipòsit
municipal,
per dia o fracció
3,06 €

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

50,46 €

4,74 €

4.- Turismes, camionetes i
anàlegs amb un tonatge
brut fins a 1.500 kg

111,00€

9,60 €

5.- Vehicles de 1.501Kg fins a 128,58 €
3.000 Kg de tonatge brut

14,40 €

6.- Vehicles de més de 3.000 Cost del servei
kg

34,68 €

Signat electrònicament
Josep Maria Sabate Vidal
21/01/2022

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.»
TERCER: PUBLICAR l’acord definitiu ,així com el text íntegre de la modificació de
l’ordenança fiscal reguladora de l’impost en el Butlletí Oficial de la Província de
Tarragona, i en el tauler electrònic de l’Ajuntament de Reus, aplicant-se a partir de la
data que assenyala dita Ordenança.
Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest
ajuntament
https://seu.reus.cat/seu/informacioPublicaAnunciPublic/categories
QUART: NOTIFICAR aquest Acord als interessats que han presentat al·legacions,
l’adopció d’aquest acord durant el període d’informació pública.»
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, (CS): Sra. García i Sr. López i 1 abstenció: (regidor no
adscrit): Sr. Meléndez.
12. Hisenda. Aprovació definitiva de la modificació de l’ordenança número
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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.
"Considerant que, el Ple municipal en sessió duta a terme el dia 22 d’octubre de 2021
va aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança número 14, reguladora de
les prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari pels serveis de cementiri,
previ Dictamen de la Comissió informativa d’Hisenda.

Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
21/01/2022

Considerant que l’acord es va sotmetre al tràmit d’exposició al públic durant el termini
de 30 dies hàbils, per tal que les persones i entitats interessades poguessin formular
al·legacions, havent-se publicat l’anunci al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona
del dia 26 d’octubre de 2021 i al diari el Punt avui de data 25 d’octubre de 2020, a
l’empara del que disposa l’art 131 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, de Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
Vist que el dia 10 de desembre de 2021, va finalitzar el termini d’exposició al públic, i
es van presentar les següent al·legacions, dins de termini:
- Al·legació presentada pel per la Sra. DÉBORA GARCÍA CÁMARA (NIF 39897888H), en
representació del GRUP MUNICIPAL DE CIUDADANOS (CIF. V55661987) amb
registre d’entrada número 2021129835 de data 9 de desembre de 2021.
En relació a les al·legacions, relatives a l’Ordenança núm. 14, reguladora de les
prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari pels serveis de
cementiri, en les que al·leguen que l’import de les prestacions patrimonials han
estat determinats de manera incorrecta.

Signat electrònicament
Josep Maria Sabate Vidal
21/01/2022

S’ha de dir que l’import de les taxes, preus públics i prestacions patrimonials ha estat
determinat d’acord amb les disposicions aplicables contingudes al Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, per el que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora
de les Hisendes Locals i Llei 8/1989, de 13 de abril, de Taxes i preus públics, i que cap
de les normes aplicables estableix regles especifiques respecte a l’aplicació de
decimals.
A títol d'aclariment, es fa constar que els acords d'aprovació provisional de les
ordenances fiscals que entraran en vigor el proper 1 de gener de 2022, van establir la
modificació de les tarifes de les ordenances esmentades, sense determinar el
percentatge de variació aplicable, per la qual cosa no pot ésser aquest últim objecte
d'al·legació.
Per últim, assenyalar que el plantejament de les modificacions de les Ordenances
fiscals és proporcionar una actualització dels ingressos tributaris, amb caràcter
general, de l’ordre d’un 2%, fita assolida amb les tarifes proposades i que es reflexa al
Pressupost de l’exercici 2022, amb independència de les variacions concretes, a l'alça
o a la baixa, que es pugui donar en alguna tarifa determinada.
Per tant, es desestimen les al·legacions relatives a , l’Ordenança núm. 14,
reguladora de les prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari
pels serveis de cementiri,
Vistos l’art 4 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de
les Administracions Públiques, en relació amb el que disposa l’art 18 del Text Refós de
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, RDL 2/2004 de 5 de març, respecte al
concepte d’interessat, i l’art 40 i concordants de la Llei 39/2015 en relació a les
notificacions dels actes administratius, en relació amb l’art 56 de la Llei 26/2010, de 3
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d’agost, de Règim Jurídic i de Procediment Administratiu de les Administracions
Públiques de Catalunya
Vist que l’òrgan competent per a resoldre les al·legacions és el Ple de la Corporació,
de conformitat amb el que disposa l’art 52.2 d) del Text Refós de la Llei Municipal i de
Règim Local de Catalunya, Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, i art 22.2 d) de la
Llei de Bases de Règim Local, Llei 7/1985 de 2 d’abril.
Per tot l’exposat, es proposa al Ple municipal, previ dictamen de la Comissió
Informativa de Serveis d’Hisenda, l’adopció dels següents ACORDS:
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PRIMER: DESESTIMAR les al·legacions presentada per GRUP MUNICIPAL DE
CIUDADANOS
, per les raons indicades a la part expositiva d’aquest
acord.
SEGON: APROVAR DEFINITIVAMENT la modificació de l’ordenança número 14, reguladora
de les prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari pels serveis de cementiri
, que es va aprovar amb caràcter provisional per acord Plenari de 22 d’octubre de
2021, amb els següent detall:
Es modifica l’article 6 relatiu a les bases i tarifes, que resta redactat de
la següent manera:
«Les bases imposables són, en funció del tipus de sepultura i del servei de què es
tracti, segons el detall de Ies tarifes següents:

Signat electrònicament
Josep Maria Sabate Vidal
21/01/2022

A l'efecte d'establir les tarifes, Ies sepultures es classifiquen en els següents tipus:
k a) Grup I. Concessions per 50 anys:


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.

l 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.
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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 amb
ossera.



Sepultures de 3a classe doble: nínxols amb 2 compartiments.
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m c) Grup III. Concessions per 50 anys:


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:
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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.

n d) Grup IV. Columbaris. Concessions per 30 anys:


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.
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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
amb
ossera...........................................................3.085,43€
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 €
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
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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
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:
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Grup
Grup
Grup
Grup

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

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


Cadàvers i restes:
Grup
Grup
Grup
Grup
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1
2
3
4

I.................................................................................. ...........347,01 €
II............................................................................................256,89 €
III................................................................................. 116,06 €
VI................................................................................. 301,96 €

Cendres:

Al grup I, II, III i VI, s’hi aplicarà el 50% de la inhumació de cadàver o restes.
Grups IV i V............................................................................... 86,12 €
A la capella de columbaris.............................................. .......86,12 €
A la font de les cendres .........................................................86,12€


Exhumació especial............................................................................245,37 €

2.4. Trasllat de cadàver, restes o cendres dins el Cementiri.......................45,52 €
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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 €
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 €.
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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.
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
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de sepultura:

a
b
c
d

Sepultures del grup I: 62,38€
Sepultures del grup II: 32,35€
Sepultures del grup III i columbaris grups IV i V:..................................20,03€
Sepultura del grup VI 47,37€
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.

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
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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

Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
21/01/2022

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 €
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 €
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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 €.
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 €.
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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.
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2.23. Expedient Administratiu.: 25,64 €
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 €»
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TERCER: PUBLICAR l’acord definitiu ,així com el text íntegre de la modificació de
l’ordenança fiscal reguladora de l’impost en el Butlletí Oficial de la Província de
Tarragona, i en el tauler electrònic de l’Ajuntament de Reus, aplicant-se a partir de la
data que assenyala dita Ordenança.
Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest
ajuntament
https://seu.reus.cat/seu/informacioPublicaAnunciPublic/categories
QUART: NOTIFICAR aquest Acord als interessats que han presentat al·legacions,
l’adopció d’aquest acord durant el període d’informació pública."
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, (CS): Sra. García i Sr. López i 1 abstenció: (regidor no
adscrit): Sr. Meléndez.
13. Hisenda. Aprovació definitiva 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.
"Considerant que, el Ple municipal en sessió duta a terme el dia 22 d’octubre de 2021
va aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança fiscal número 15, reguladora
de la Taxa per la prestació de serveis urbanístics, previ Dictamen de la Comissió
informativa d’Hisenda.
Considerant que l’acord es va sotmetre al tràmit d’exposició al públic durant el termini
de 30 dies hàbils, per tal que les persones i entitats interessades poguessin formular
al·legacions, havent-se publicat l’anunci al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona
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del dia 26 d’octubre de 2021 i al diari el Punt avui de data 25 d’octubre de 2020, a
l’empara del que disposa l’art 131 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, de Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
Vist que el dia 10 de desembre de 2021, va finalitzar el termini d’exposició al públic, i
es van presentar les següent al·legacions, dins de termini:
-Al·legació presentada pel Sr XAVIER VILAJOANA EDUARDO (NIF 46131545P), en
representació de l’ ASSOCIACIÓ DE PROMOTORS I CONSTRUCTORS D’EDIFICIS
DE CATALUNYA (APCE) (NIF. G08482440) amb registre d’entrada número
2021126685 de data 30 de novembre de 2021 relativa a tots els expedients de
modificacions de les ordenances fiscals reguladores de les taxes.
Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
21/01/2022

L’al·legació cinquena, relativa a tots els expedients de modificacions de les
ordenances fiscals reguladores les taxes. S’al·lega, de manera genèrica, que
s’han apujat les taxes en un 2% de mitjana sense que s’hagi justificat una millora del
servei ni un major cost del mateix.
S’ha de dir que en els casos en que s’ha incrementat alguna taxa la justificació ha
quedat plenament justificada a les memòries i als informes tècnics que consten a
l’expedient de cada ordenança.
Donat que , els citats informes acrediten que es compleixen els criteris i condicions,
pel que fa a la quantificació de les taxes, previstos a l’art. 24 del TRLRHL, cal
desestimar aquesta al·legació relatives als expedients de modificació de les
Ordenances fiscals reguladores de les Taxes.

Signat electrònicament
Josep Maria Sabate Vidal
21/01/2022

Vistos l’art 4 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de
les Administracions Públiques, en relació amb el que disposa l’art 18 del Text Refós de
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, RDL 2/2004 de 5 de març, respecte al
concepte d’interessat, i l’art 40 i concordants de la Llei 39/2015 en relació a les
notificacions dels actes administratius, en relació amb l’art 56 de la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de Règim Jurídic i de Procediment Administratiu de les Administracions
Públiques de Catalunya
Vist que l’òrgan competent per a resoldre les al·legacions és el Ple de la Corporació,
de conformitat amb el que disposa l’art 52.2 d) del Text Refós de la Llei Municipal i de
Règim Local de Catalunya, Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, i art 22.2 d) de la
Llei de Bases de Règim Local, Llei 7/1985 de 2 d’abril.
Per tot l’exposat, es proposa al Ple municipal, previ dictamen de la Comissió
Informativa de Serveis d’Hisenda, l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER: DESESTIMAR les al·legacions presentada per l’ ASSOCIACIÓ DE
PROMOTORS I CONSTRUCTORS D’EDIFICIS DE CATALUNYA (APCE), per les raons
indicades a la part expositiva d’aquest acord.
SEGON: APROVAR DEFINITIVAMENT les modificacions de l’ordenança fiscal número 15,
reguladora de la Taxa per la prestació de serveis urbanístics, que es va aprovar amb
caràcter provisional per acord Plenari de 22 d’octubre de 2021, amb els 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

Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
21/01/2022

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.»

Signat electrònicament
Josep Maria Sabate Vidal
21/01/2022

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 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:

-

Obra de nova planta i ampliació: 1,9992 %
Obra de rehabilitació i/o reforma: 1,0200 %, amb
mínima de 103,53€

una

quota
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-

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€
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.
Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
21/01/2022

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.

Signat electrònicament
Josep Maria Sabate Vidal
21/01/2022

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:

-

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:

Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
21/01/2022

a

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

b

Obres per noves instal·lacions a la via pública, per metre lineal o fracció
2,74 €

3.2.- Per la realització d’assaigs de la qualitat de les obres s’han d’abonar les
taxes següents:
a

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

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

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

Signat electrònicament
Josep Maria Sabate Vidal
21/01/2022

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€
5.2.-

Per tramitació d’expedients de compensació i reparcel·lació, 414,63 €

5.3.- Llicències per a parcel·lacions urbanístiques, per
per divisió horitzontal, per cada unitat resultant 25,13 €»

segregació

o

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:
«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,
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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.»
TERCER: PUBLICAR l’acord definitiu ,així com el text íntegre de la modificació de
l’ordenança fiscal reguladora de l’impost en el Butlletí Oficial de la Província de
Tarragona, i en el tauler electrònic de l’Ajuntament de Reus, aplicant-se a partir de la
data que assenyala dita Ordenança.
Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest
ajuntament
https://seu.reus.cat/seu/informacioPublicaAnunciPublic/categories
Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
21/01/2022

QUART: NOTIFICAR aquest Acord als interessats que han presentat al·legacions,
l’adopció d’aquest acord durant el període d’informació pública."
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, (CS): Sra. García i Sr. López) i 1 abstenció: (regidor no
adscrit): Sr. Meléndez.

Signat electrònicament
Josep Maria Sabate Vidal
21/01/2022

14. Hisenda. Aprovació definitiva 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.
"Considerant que, el Ple municipal en sessió duta a terme el dia 22 d’octubre de 2021
va aprovar provisionalment 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,
previ Dictamen de la Comissió informativa d’Hisenda.
Considerant que l’acord es va sotmetre al tràmit d’exposició al públic durant el termini
de 30 dies hàbils, per tal que les persones i entitats interessades poguessin formular
al·legacions, havent-se publicat l’anunci al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona
del dia 26 d’octubre de 2021 i al diari el Punt avui de data 25 d’octubre de 2020, a
l’empara del que disposa l’art 131 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, de Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
Vist que el dia 10 de desembre de 2021, va finalitzar el termini d’exposició al públic, i
es van presentar les següent al·legacions, dins de termini:
-Al·legació presentada pel Sr XAVIER VILAJOANA EDUARDO (NIF 46131545P), en
representació de l’ ASSOCIACIÓ DE PROMOTORS I CONSTRUCTORS D’EDIFICIS
DE CATALUNYA (APCE) (NIF. G08482440) amb registre d’entrada número
2021126685 de data 30 de novembre de 2021 relativa a tots els expedients de
modificacions de les ordenances fiscals reguladores de les taxes.
L’al·legació cinquena, relativa a tots els expedients de modificacions de les
ordenances fiscals reguladores les taxes. S’al·lega, de manera genèrica, que
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s’han apujat les taxes en un 2% de mitjana sense que s’hagi justificat una millora del
servei ni un major cost del mateix.
S’ha de dir que en els casos en que s’ha incrementat alguna taxa la justificació ha
quedat plenament justificada a les memòries i als informes tècnics que consten a
l’expedient de cada ordenança.
Donat que , els citats informes acrediten que es compleixen els criteris i condicions,
pel que fa a la quantificació de les taxes, previstos a l’art. 24 del TRLRHL, cal
desestimar aquesta al·legació relatives als expedients de modificació de les
Ordenances fiscals reguladores de les Taxes.
Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
21/01/2022

Vistos l’art 4 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de
les Administracions Públiques, en relació amb el que disposa l’art 18 del Text Refós de
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, RDL 2/2004 de 5 de març, respecte al
concepte d’interessat, i l’art 40 i concordants de la Llei 39/2015 en relació a les
notificacions dels actes administratius, en relació amb l’art 56 de la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de Règim Jurídic i de Procediment Administratiu de les Administracions
Públiques de Catalunya
Vist que l’òrgan competent per a resoldre les al·legacions és el Ple de la Corporació,
de conformitat amb el que disposa l’art 52.2 d) del Text Refós de la Llei Municipal i de
Règim Local de Catalunya, Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, i art 22.2 d) de la
Llei de Bases de Règim Local, Llei 7/1985 de 2 d’abril.

Signat electrònicament
Josep Maria Sabate Vidal
21/01/2022

Per tot l’exposat, es proposa al Ple municipal, previ dictamen de la Comissió
Informativa de Serveis d’Hisenda, l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER: DESESTIMAR les al·legacions presentada per l’ ASSOCIACIÓ DE
PROMOTORS I CONSTRUCTORS D’EDIFICIS DE CATALUNYA (APCE), per les raons
indicades a la part expositiva d’aquest acord
SEGON: APROVAR DEFINITIVAMENT les modificacions 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 es va aprovar amb caràcter provisional per acord Plenari de 22 d’octubre
de 2021, amb els següent detall:
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:

Aquest document ha estat signat electrònicament amb data 21/1/2022
L'autenticitat d'aquest document es pot comprovar a https://serveis.reus.cat/cve mitjançant el CVE: 20221D3F9C1718AB0CE2719A015493E38C03BC593F290121123421

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

»

Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
21/01/2022

TERCER: PUBLICAR l’acord definitiu ,així com el text íntegre de la modificació de
l’ordenança fiscal reguladora de l’impost en el Butlletí Oficial de la Província de
Tarragona, i en el tauler electrònic de l’Ajuntament de Reus, aplicant-se a partir de la
data que assenyala dita Ordenança.
Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest
ajuntament
https://seu.reus.cat/seu/informacioPublicaAnunciPublic/categories
QUART: NOTIFICAR aquest Acord als interessats que han presentat al·legacions,
l’adopció d’aquest acord durant el període d’informació pública."

Signat electrònicament
Josep Maria Sabate Vidal
21/01/2022

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).
15. Hisenda. Aprovació definitiva 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.
"Considerant que, el Ple municipal en sessió duta a terme el dia 22 d’octubre de 2021
va aprovar provisionalment 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 , previ
Dictamen de la Comissió informativa d’Hisenda.
Considerant que l’acord es va sotmetre al tràmit d’exposició al públic durant el termini
de 30 dies hàbils, per tal que les persones i entitats interessades poguessin formular
al·legacions, havent-se publicat l’anunci al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona
del dia 26 d’octubre de 2021 i al diari el Punt avui de data 25 d’octubre de 2020, a
l’empara del que disposa l’art 131 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, de Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
Vist que el dia 10 de desembre de 2021, va finalitzar el termini d’exposició al públic, i
es van presentar les següent al·legacions, dins de termini:
PRIMERA.- Al·legació presentada pel Sr XAVIER VILAJOANA EDUARDO (NIF
46131545P), en representació de l’ ASSOCIACIÓ DE PROMOTORS I
CONSTRUCTORS D’EDIFICIS DE CATALUNYA (APCE) (NIF. G08482440) amb
registre d’entrada número 2021126685 de data 30 de novembre de 2021 relativa a
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tots els expedients de modificacions de les ordenances fiscals reguladores de les
taxes.
L’al·legació cinquena, relativa a tots els expedients de modificacions de les
ordenances fiscals reguladores les taxes. S’al·lega, de manera genèrica, que
s’han apujat les taxes en un 2% de mitjana sense que s’hagi justificat una millora del
servei ni un major cost del mateix.
S’ha de dir que en els casos en que s’ha incrementat alguna taxa la justificació ha
quedat plenament justificada a les memòries i als informes tècnics que consten a
l’expedient de cada ordenança.
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Donat que , els citats informes acrediten que es compleixen els criteris i condicions,
pel que fa a la quantificació de les taxes, previstos a l’art. 24 del TRLRHL, cal
desestimar aquesta al·legació relatives als expedients de modificació de les
Ordenances fiscals reguladores de les Taxes.
SEGONA.- Al·legacions presentades pel per la Sra. DÉBORA GARCÍA CÁMARA (NIF
39897888H), en representació del GRUP MUNICIPAL DE CIUDADANOS (CIF.
V55661987) amb registre d’entrada número 2021129835 de data 9 de desembre de
2021. relativa a l’Ordenança Fiscal núm. 18 reguladora de la taxa d’utilització
o aprofitament del vol, sol i subsòl de la via publica i en les que al·leguen que
l’import de les taxes han estat determinats de manera incorrecta.
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S’ha de dir que l’import de les taxes i preus públics ha estat determinat d’acord amb
les disposicions aplicables contingudes al Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,
per el que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i Llei
8/1989, de 13 de abril, de Taxes i preus públics, i que cap de les normes aplicables
estableix regles especifiques respecte a l’aplicació de decimals.
A títol d'aclariment, es fa constar que els acords d'aprovació provisional de les
ordenances fiscals que entraran en vigor el proper 1 de gener de 2022, van establir la
modificació de les tarifes de les ordenances esmentades, sense determinar el
percentatge de variació aplicable, per la qual cosa no pot ésser aquest últim objecte
d'al·legació.
Per últim, assenyalar que el plantejament de les modificacions de les Ordenances
fiscals és proporcionar una actualització dels ingressos tributaris, amb caràcter
general, de l’ordre d’un 2%, fita assolida amb les tarifes proposades i que es reflexa al
Pressupost de l’exercici 2022, amb independència de les variacions concretes, a l'alça
o a la baixa, que es pugui donar en alguna tarifa determinada.
Per tant, es desestimen les al·legacions relatives a , l’Ordenança Fiscal núm.
18 reguladora de la taxa d’utilització o aprofitament del vol, sol i subsòl de
la via publica.
Vistos l’art 4 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de
les Administracions Públiques, en relació amb el que disposa l’art 18 del Text Refós de
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, RDL 2/2004 de 5 de març, respecte al
concepte d’interessat, i l’art 40 i concordants de la Llei 39/2015 en relació a les
notificacions dels actes administratius, en relació amb l’art 56 de la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de Règim Jurídic i de Procediment Administratiu de les Administracions
Públiques de Catalunya
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Vist que l’òrgan competent per a resoldre les al·legacions és el Ple de la Corporació,
de conformitat amb el que disposa l’art 52.2 d) del Text Refós de la Llei Municipal i de
Règim Local de Catalunya, Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, i art 22.2 d) de la
Llei de Bases de Règim Local, Llei 7/1985 de 2 d’abril.
Per tot l’exposat, es proposa al Ple municipal, previ dictamen de la Comissió
Informativa de Serveis d’Hisenda, l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER: DESESTIMAR l’al·legació presentada per l’ ASSOCIACIÓ DE PROMOTORS
I CONSTRUCTORS D’EDIFICIS DE CATALUNYA (APCE), per les raons indicades a la
part expositiva d’aquest acord.
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SEGON: DESESTIMAR l’al·legació presentada pel GRUP MUNICIPAL
CIUDADANOS , per les raons indicades a la part expositiva d’aquest acord.

DE

TERCER: APROVAR DEFINITIVAMENT les modificacions de l’Ordenança fiscal número 18,
reguladora de la Taxa per utilització o aprofitament del vol, sòl i subsòl de la via
pública
, que es va aprovar amb caràcter provisional per acord
Plenari de 22 d’octubre de 2021, amb els següent detall:
-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:
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"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
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
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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

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.
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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
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
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

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
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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,
TB = 0,17 € per dia
S = nombre de taules multiplicat per 2,25 metres quadrats
FCA segons l’horari:
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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
FCA = 0,50
T = nombre de dies
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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.
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
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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
S = la que s’ocupi, i a efectes de càlcul, s’aplicarà un mínim de 50 m 2
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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
TB = 0,19 € per dia
S = la que s’ocupi, i a efectes de càlcul, s’aplicarà un mínim de 40 m 2
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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:
o
p
q
r

Contenidor de
Contenidor de
Contenidor de
Contenidor de
s Sac:

2 m3:
5 m3:
8 m3:
20 m3:
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.
16.- Puntals, per cadascun
TB = 4,58 € per mes
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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.
FCA = 4,65
T = nombre de dies
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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:
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:
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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,
cadascuna.................................................................................... 5,53 €
Pals de fusta o formigó, cadascun.............................................87,63 €
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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
Circs i similars i utilització del Parc de la Festa
Per m2/dia......................................................................................................... 0,07€
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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.
d

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

nombre de dies

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

Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
21/01/2022

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
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

Signat electrònicament
Josep Maria Sabate Vidal
21/01/2022

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"

QUART: PUBLICAR l’acord definitiu ,així com el text íntegre de la modificació de
l’ordenança fiscal reguladora de l’impost en el Butlletí Oficial de la Província de
Tarragona, i en el tauler electrònic de l’Ajuntament de Reus, aplicant-se a partir de la
data que assenyala dita Ordenança.
Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest
ajuntament
https://seu.reus.cat/seu/informacioPublicaAnunciPublic/categories
CINQUÈ: NOTIFICAR aquest Acord als interessats que han presentat al·legacions,
l’adopció d’aquest acord durant el període d’informació pública."
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
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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).
16. Hisenda. Aprovació definitiva 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.
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"Considerant que, el Ple municipal en sessió duta a terme el dia 22 d’octubre de 2021
va aprovar provisionalment 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, previ Dictamen de la Comissió
informativa d’Hisenda.
Considerant que l’acord es va sotmetre al tràmit d’exposició al públic durant el termini
de 30 dies hàbils, per tal que les persones i entitats interessades poguessin formular
al·legacions, havent-se publicat l’anunci al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona
del dia 26 d’octubre de 2021 i al diari el Punt avui de data 25 d’octubre de 2020, a
l’empara del que disposa l’art 131 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, de Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
Vist que el dia 10 de desembre de 2021, va finalitzar el termini d’exposició al públic, i
es van presentar la següent al·legació, dins de termini:
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- Al·legació presentades per la Sra. DÉBORA GARCÍA CÁMARA (NIF 39897888H), en
representació del GRUP MUNICIPAL DE CIUDADANOS (CIF. V55661987) amb
registre d’entrada número 2021129835 de data 9 de desembre de 2021, relativa a
l’Ordenança núm. 22, reguladora del preu públic 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, en la que
al·leguen que l’import dels preus públics han estat determinats de manera incorrecta.
S’ha de dir que l’import dels preus públics en general ha estat determinat d’acord amb
les disposicions aplicables contingudes al Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,
per el que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i Llei
8/1989, de 13 de abril, de Taxes i preus públics, i que cap de les normes aplicables
estableix regles especifiques respecte a l’aplicació de decimals.
A títol d'aclariment, es fa constar que els acords d'aprovació provisional de les
ordenances fiscals que entraran en vigor el proper 1 de gener de 2022, van establir la
modificació de les tarifes de les ordenances esmentades, sense determinar el
percentatge de variació aplicable, per la qual cosa no pot ésser aquest últim objecte
d'al·legació.
Per últim, assenyalar que el plantejament de les modificacions de les Ordenances
fiscals és proporcionar una actualització dels ingressos tributaris, amb caràcter
general, de l’ordre d’un 2%, fita assolida amb les tarifes proposades i que es reflexa al
Pressupost de l’exercici 2022, amb independència de les variacions concretes, a l'alça
o a la baixa, que es pugui donar en alguna tarifa determinada.
Per tant, es desestimen les al·legacions relatives a l’Ordenança núm. 22,
reguladora del preu públic de recollida de residus comercials i industrials
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assimilables als municipals i pels serveis de neteja, recollida i gestió d’altres
residus municipals singulars o especials.
Vistos l’art 4 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de
les Administracions Públiques, en relació amb el que disposa l’art 18 del Text Refós de
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, RDL 2/2004 de 5 de març, respecte al
concepte d’interessat, i l’art 40 i concordants de la Llei 39/2015 en relació a les
notificacions dels actes administratius, en relació amb l’art 56 de la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de Règim Jurídic i de Procediment Administratiu de les Administracions
Públiques de Catalunya
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Vist que l’òrgan competent per a resoldre les al·legacions és el Ple de la Corporació,
de conformitat amb el que disposa l’art 52.2 d) del Text Refós de la Llei Municipal i de
Règim Local de Catalunya, Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, i art 22.2 d) de la
Llei de Bases de Règim Local, Llei 7/1985 de 2 d’abril.
Per tot l’exposat, es proposa al Ple municipal, previ dictamen de la Comissió
Informativa de Serveis d’Hisenda, l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER: DESESTIMAR les al·legacions presentada pel GRUP MUNICIPAL DE
CIUDADANOS
, per les raons indicades a la part expositiva
d’aquest acord.
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SEGON: APROVAR DEFINITIVAMENT 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 es va aprovar amb caràcter
provisional per acord Plenari de 22 d’octubre de 2021, amb els 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
•
Co
•
•
Acti •
Fracc
•
ef.
•
Epíg. vitat
ió residual
Tram
correct.
1

Oficines i despatxos

2

Locals destinats a despatx o consulta de
professionals lliures
0,67

1

•
I
Superfície Local mport
anual

menys de 50 m2 190,59
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rebuig

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

1,25

1

menys de 50 m2 355,57

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 515,57

3

Establiments comercials, excepte
supermercats, hipermercats i
autoserveis sector alimentació

4

Parada o lloc de venda del mercat

Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
21/01/2022

rebuig i paper/cartró
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5

Locals destinats a activitats industrials

6

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

rebuig i paper/cartró

1,25

1

menys de 50 m2 355,57

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

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

rebuig, paper/cartró
i envasos

1,50

1

1,50

2

515,57

menys de 50 m2 426,68
de 50 a menys de
150 m2

490,68
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9

1,50

3

de 150 a menys de
300 m2 554,69

1,50

4

a partir de 300 m2 618,68

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

rebuig, paper/cartró,
envasos i vidre

1

de 50 a menys de
150 m2

736,02
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2,25

2

2,25

3

de 150 a menys de
300 m2 832,03

2,25

4

a partir de 300 m2 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

rebuig, orgànica,
paper/ cartró,
envasos
i vidre

menys de 50 m2 640,02

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

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.
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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.
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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-.
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-.
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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.
1. 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)
2. Fracció orgànica, per cada bujol, IVA no inclòs:
de 120 litres ...........................................................90,23
de 240 litres ........................................................ 118,54
de 360 litres ........................................................ 134,99
de 700 litres ........................................................ 159,62
de 1100 litres ...................................................... 180,39
3. Fracció vidre, per cada bujol amb tanca, IVA no inclòs:
de 120 litres ...........................................................90,23
de 240 litres ........................................................ 118,54
de 360 litres ........................................................ 134,99
de 700 litres ........................................................ 159,62
de 1100 litres ...................................................... 180,39

€/any
€/any
€/any
€/any
€/any
€/any
€/any
€/any
€/any
€/any

4. 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
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de 700 litres ........................................................ 159,62 €/any
de 1100 litres ...................................................... 180,39 €/any
de 3200 litres ...................................................... 450,79 €/any (Càrrega Lateral)
5. Fracció paper-cartró, per cada bujol, IVA no inclòs:
de
de
de
de
de
de

120 litres ...........................................................90,23
240 litres ........................................................ 118,54
360 litres ........................................................ 134,99
700 litres ........................................................ 159,62
1100 litres ...................................................... 180,39
3200 litres ...................................................... 450,79

€/any
€/any
€/any
€/any
€/any
€/any (Càrrega Lateral)
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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
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:
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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.
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
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
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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
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:
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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
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
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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.
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
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
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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
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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
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
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 €/Tn
b) Preu de residu voluminós indiferenciat amb possibilitat
d’incineració.................................................................55,14 €/Tn
c) Preu de residu voluminós indiferenciat sense possibilitat
d’incineració...............................................................116,37 €/Tn
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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

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.
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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
3.2.2.1. Caixes:
15 m3..............................................................95,91 euros/moviment
20 m3..............................................................95,91 euros/moviment
30 m³ ............................................................95,91 euros/moviment
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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
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:
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 €
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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
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Preu desbroçat i tractament dels residus.......1,14 €/m²
4.1.2. Retirada de residus en solars amb pala carregadora i vehicle
auxiliar carregador.
•
€/hora

.................................................................Preu retirada

.......152,61

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.
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

€
€
€
€
€
€
€
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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%»

TERCER: PUBLICAR l’acord definitiu ,així com el text íntegre de la modificació de
l’ordenança fiscal reguladora de l’impost en el Butlletí Oficial de la Província de
Tarragona, i en el tauler electrònic de l’Ajuntament de Reus, aplicant-se a partir de la
data que assenyala dita Ordenança.
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Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest
ajuntament https://seu.reus.cat/seu/informacioPublicaAnunciPublic/categories
QUART: NOTIFICAR aquest Acord als interessats que han presentat al·legacions,
l’adopció d’aquest acord durant el període d’informació pública."
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).
17. Intervenció. Aprovació definitiva del Pressupost General de l'exercici
2022.
"La Comissió Informativa de Serveis d’Hisenda i de Serveis Generals, en sessió
celebrada el dia 17 de desembre de 2021 proposa al Ple, l’adopció de l’acord següent:
HISENDA.- El Ple de l'Ajuntament de Reus, en sessió del dia 22 d’octubre de 2021 va
acordar, inicialment, l’aprovació del pressupost general de l’exercici 2022.
Aquest acord va ser exposat al públic als efectes de la presentació de reclamacions
durant 15 dies hàbils, previ anunci al Butlletí oficial de la província en data 26
d’octubre de 2021, termini que va finalitzar el dia 17 de novembre de 2021.
Contra aquest acord d’aprovació inicial s’ha dues al·legacions:
-

Al·legació amb núm. de registre d’entrada 118875 del dia 10 de novembre de
2021, presentada pel Grup Municipal de Ciudadanos de Reus.
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-

Al·legació amb núm. de registre d’entrada 120865 del dia 16 de novembre de
2010, presentada per la regidora Maria Luz Caballero Gabàs.

Els escrits de reclamació han estat presentats en temps i forma, segons disposa l’art.
169.1 del RDLeg 2/2004, que aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals (TRLRHL), per la qual cosa s’han d’admetre a tràmit.
Cal recordar que les reclamacions contra el pressupost general han d’estar
fonamentades en els motius taxats previstos a l’article 170.2 del RDLeg 2/2004, que
aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL), els quals
únicament poden ser:
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a) Per no haver-se ajustat la seva elaboració i aprovació als tràmits establerts en el
TRLRHL.
b) Per ometre el crèdit necessari per al compliment d'obligacions exigibles a l'entitat
local, en virtut de precepte legal o de qualsevol altre títol legítim.
c) Per ser de manifesta insuficiència els ingressos en relació amb les despeses
pressupostades o bé d'aquests respecte a les necessitats per les quals estigui previst.
1.- En relació a l'al·legació presentada pel GM de Ciudadanos, aquesta es fonamenta
en dos extrems:
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-

Nul·litat en relació a l’annex de beneficis fiscals i annex del Pla d’inversions.

-

Insuficiència dels ingressos per cobrir les despeses pressupostades, arran de
l’efecte de la sentència del TC 182/2021 relativa a l’Impost sobre l’increment de
valor dels terrenys de naturalesa urbana.

Tractarem els dos apartats de forma diferenciada:
a.1) Nul·litat en relació a l’annex de beneficis fiscals
Pel que fa al contingut material de l’annex de beneficis fiscals, l’art. 168.1 del TRLRHL
estableix que aquest document ha de contenir “informació detallada dels beneficis
fiscals i la seva incidència en els ingressos de cada Entitat Local.”
Doncs bé, l’annex de beneficis fiscals que s’incorpora a l’expedient conté la següent
informació:
-

Descripció de quin és el benefici fiscal concret
A quin tribut afecta
Quina és la norma que empara l’aplicació d’aquest benefici fiscal
Quantificació de la incidència de cada benefici fiscal sobre el pressupost, tant
en percentatge com en valor absolut.
Sumatori per cada tribut
Detall del sumatori segons el benefici fiscal sigui obligatori o potestatiu
Sumatori total dels beneficis fiscals

És evident que el nivell de detall de l’annex de beneficis fiscals que consta a
l’expedient compleix rigorosament amb el nivell de detall mínim que exigeix la
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normativa pressupostària local, tot afegint informació qualitativa no exigida, com és el
cas de la indicació de la norma, caràcter potestatiu o obligatori del benefici fiscal etc.
L’annex es redacta d’acord amb les previsions del darrer exercici íntegre (2020) amb
aplicació de beneficis fiscals, per a aquelles noves bonificacions de caràcter potestatiu
sobre les quals no s’ha produït cap sol·licitud durant l’exercici, no es pot fer cap
previsió, per l’efecte nul sobre els ingressos que representa.
Per tant procedeix desestimar l’al·legació presentada, en el sentit que la informació
que conté respecta amb escreix el mínim exigit pel TRLRHL
a.2) Nul·litat del Pla d’inversions per no previsi ó de Pla d’inversions quadriennal, ni per
complir els requisits fixats a al RD 500/1990
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Pel que fa a l’annex d’inversions, es considera que aquest no compleix els requisits
fixats a l’art. 168.1.d) del TRLRHL, ni tampoc que aquest resti integrat dins un Pla
d’inversions quadriennal previst a l’art. 166 del mateix text normatiu..
Respecte a la previsió d’un programa d’inversions quadriennal, cal indicar que aquest
document és l’únic annex al pressupost que preveu el TRLRHL que té caràcter
potestatiu, per tant, no és predicable invocar la nul·litat de l’expedient per la manca
d’un document que no és preceptiva la seva redacció.
Pel que fa al contingut del Pla anual d’inversions, cal dir que el que fixa el citat art.
168.1.d) en relació a aquest document és únicament l’expressió “annex de les
inversions a realitzar en l’exercici.”
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El desenvolupament del format i contingut de l’annex d’inversions es troba contemplat
a l’art. 19 del RD 500/1990, el qual regula que l’annex d’inversions, ha de recollir la
totalitat dels projectes d’ inversió que es preveuen realitzar en e l’exercici i haurà
d’especificar para cadascun dels projectes:
a) Codi d’identificació.
b) Denominació del projecte.
c) Any d’inici i any de finalització previstos.
d) Import de l’anualitat.
e) Tipus de finançament, determinant si es finança amb recursos generals o amb
ingressos afectats.
f) Vinculació dels crèdits assignats.
g) Òrgan encarregat de la seva gestió.
Doncs bé, amb aquests antecedents, el document d’annex d’inversions disposa de la
identificació i denominació de cada projecte, preveu la seva execució únicament
durant l’exercici 2022, , si bé s’afegeix en el document una nota amb el següent
literal: “Es preveu l’inici de la totalitat de les inversions en 2022, en cas d’estendre els
seus efectes a l’any/s posteriors, s’incorporaran els romanents de crèdit en previsió
art. 182 TRLRHL.”
Es detalla l’import previst de la inversió, el tipus de finançament, determinant si es
finança amb recursos generals o amb ingressos afectats, el nivell de vinculació jurídica
es troba contemplat a la Base sisena de les Bases d’execució del pressupost, que
preveu una regulació específica pels projectes d’inversió i, per últim, l’òrgan
encarregat de la seva gestió bé determinat per la classificació orgànica de l’aplicació
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pressupostària, amb la qual cosa l’annex d’inversions compleix tots i cadascun dels
requisits previstos a l’art. 19 del RD 500/1990.
Amb aquests antecedents, procediria desestimar l’al·legació presentada.
b) Insuficiència dels ingressos per cobrir les despeses pressupostades, arran de
l’efecte de la sentència del TC 182/2021 relativa a l’Impost sobre l’increment de valor
dels terrenys de naturalesa urbana
Aquesta al·legació es fonamenta en els efectes que pot presentar sobre els ingressos
previstos la Sentència del Tribunal Constitucional 182/2021 ha vingut a declarar la
inconstitucionalitat i nul·litat dels articles 107.1, segon paràgraf, 107.2.a) i 107.4 del
TRLRHL.
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En data 9 de novembre de 2021 es va publicar en el BOE el RDL 26/2021, de
novembre, pel que s’adapta el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,
a la nova recent jurisprudència del Tribunal Constitucional respecte de l’Impost sobre
l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana.
Aquest RDL ha fixat uns nous coeficients de càlcul de la base imposable del tribut,
d’aplicació directe des de l’entrada en vigor del text normatiu, que modifiquen el fins
llavors sistema objectiu de càlcul declarat inconstitucional.
El contingut d’aquesta al·legació coincideix parcialment amb la presentada a
continuació, per la qual cosa, cal fer un tractament conjunt de les mateixes.
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2.- En relació a l'al·legació presentada per la regidora Maria Luz Caballero Gabàs, fa
esment la incidència que sobre els ingressos pot presentar la la Sentència del Tribunal
Constitucional 182/2021 ha vingut a declarar la inconstitucionalitat i nul·litat dels
articles 107.1, segon paràgraf, 107.2.a) i 107.4 del TRLRHL.
Així mateix, s’aporta una modificació de la previsió en concepte de cessió de tributs
de l’Estat comunicada pel Ministeri d’Hisenda en data 25 d’octubre de 2021, quina
xifra compensa el càlcul que pot suposar la merma de recaptació que implica el nou
mètode de càlcul de l’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa
urbana (IIVTNU).
a.1) Pèrdua d’ingressos en concepte d’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys
de naturalesa urbana.
En data 9 de novembre de 2021 es va publicar en el BOE el RDL 26/2021, de
novembre, pel que s’adapta el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,
a la jurisprudència del Tribunal Constitucional respecte de l’IIVTNU. Aquest RDL ha
fixat uns nous coeficients de càlcul de la base imposable del tribut, d’aplicació directe
des de l’entrada en vigor del text normatiu, que modifiquen l’anterior sistema objectiu
de càlcul declarat inconstitucional.
Els nous coeficients representen, en el seu conjunt una reducció important de les
bases imposables en relació a les actualment fixades a l’Ajuntament de Reus, segons
el següent quadre:
Període de generació

Anterior

Actual

Inferior a 1 any

0,00%

14,00%

Dif anterior Vs
nova regulació
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1 any
2 anys
3 anys
4 anys
5 anys
6 anys
7 anys
8 anys
9 anys
10 anys
11 anys
12 anys
13 anys
14 anys
15 anys
16 anys
17 anys
18 anys
19 anys
Igual o superior a 20
anys

3,70%
7,40%
11,10%
14,80%
18,50%
21,00%
24,50%
28,00%
31,50%
35,00%
35,20%
38,40%
41,60%
44,80%
48,00%
48,00%
51,00%
54,00%
57,00%

13,00%
15,00%
16,00%
17,00%
17,00%
16,00%
12,00%
10,00%
9,00%
8,00%
8,00%
8,00%
8,00%
10,00%
12,00%
16,00%
20,00%
26,00%
36,00%

251,4%
102,7%
44,1%
14,9%
-8,1%
-23,8%
-51,0%
-64,3%
-71,4%
-77,1%
-77,3%
-79,2%
-80,8%
-77,7%
-75,0%
-66,7%
-60,8%
-51,9%
-36,8%

60,00%

45,00%

-25,0%

Tot aplicant els nous coeficients sobre la base de càlcul de dos exercicis complerts,
amb prop de 9.000 liquidacions, resulta que la disminució del deute tributari es
situaria en el 36,23% de mitjana.
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Aquesta merma també es troba subjecte a dos condicionants, de difícil quantificació:
-

Com a factor positiu, la nova norma permet gravar les transmissions quin
període de càlcul fos inferior a un any, mentre que en l’anterior sistema
aquestes transmissions restaven exemptes, d’aquesta manera les operacions
de caire més especulatiu podran tributar a partir de l’entrada en vigor del RDL
26/2021.

-

Com a factor negatiu, el nou RDL 26/2021 ha fixat que quan no es produeixi
increment de valor, no es liquidarà el tribut, i quan aquest sigui acreditadament
inferior al resultant d’aplicar els coeficients anteriors, el contribuent podrà optar
per gravar l’increment per la base de càlcul que resulti inferior.

Amb aquestes dades, és evident que la previsió feta en el pressupost inicial de 2022
en relació a l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana,
difícilment es podrà assolir per l’afectació a les bases imposables que representarà
aquest nou mètode de càlcul de l’impost, quina previsió s’hauria de reduir, almenys,
en un 36%.
Tampoc s’ha de tenir en compte per al pressupost de 2022 l’efecte de les possibles
devolucions d’ingressos que puguin esdevenir de l’afectació de la STC a les
liquidacions no fermes i recursos pendents de resoldre, donat que la IGAE ha
comunicat a l’Ajuntament de Reus la obligatorietat d’informar de les possibles
devolucions d’aquest tribut, i que d’acord amb els criteris d’EUROSTAT, s’haurà de
computar els efectes sobre el dèficit en comptabilitat nacional l’exercici 2021, encara
que la pràctica material de la devolució es faci durant l’exercici 2022.
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En conseqüència per tant, els efectes de les devolucions d’ingressos sobre el
romanent de tresoreria i el superàvit en comptabilitat nacional es posaran de
manifest amb motiu de la liquidació del pressupost de l’exercici 2021.
Per altra banda, en data 25 d’octubre de 2022, el Ministeri d’Hisenda ha comunicat a
l’Ajuntament de Reus les previsions de lliuraments a compte de la cessió dels tributs
de l’Estat a liquidar a partir del mes de gener de 2022. Aquestes previsions es troben
contemplades al projecte de LPGE de 2022, actualment en tramitació a les Corts
Generals.
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La previsió que contemplava el pressupost inicialment aprovat de l’Ajuntament de
Reus en concepte de cessió de tributs de l’Estat va ser d’un increment d’un 8%, la
previsió final de l’Estat finalment és d’un 13%, donat que la devolució negativa
corresponent a l’exercici 2020, es fraccionarà en cinc trimestres, essent només el
quart trimestre de 2022 l’afectat per aquesta devolució.
De la comunicació rebuda, es desprèn el següent càlcul:
Descripció
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IRPF
IVA
Impost sobre
Impost sobre
Impost sobre
derivades
Impost sobre
Impost sobre

la cervesa
productes intermedis
alcohol i begudes
Hidrocarburs
el tabac

Fons complementari de finançament
Totals

Previsió
Comunicació
pressupost
Ministeri
2022
d'Hisenda
2.182.418,67 2.296.020,88
2.214.985,65 2.561.726,25
9.207,47
11.200,85
738,30
864,04
26.911,55
339.011,01
213.393,52
22.852.793,0
4
27.839.459,2
1

Diferència
113.602,21
346.740,60
1.993,38
125,74

30.090,23
3.178,68
413.090,59
74.079,58
218.094,00
4.700,48
23.796.880,6
7
944.087,63
29.327.967,5
1 1.488.508,30

Tenint en compte l’equivalència de valors entre la disminució de la recaptació
esperada en concepte d’IIVTN i l’increment comunicat pel Ministeri d’Hisenda en
concepte de cessió de tributs de l’Estat, l’al•legació presentada planteja:
-

Disminuir la previsió del concepte d’ingrés 11600, corresponent a l’Impost sobre
l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana en 1.488.508,30 €,
passant d’una previsió inicial de 3.885.739,01 € a una definitiva de
2.397.230,71 € (-38,31%)

-

Incrementar la previsió dels següents conceptes d’ingrés en un import total de
1.488.508,30 €, segons detall:

Concept
e

Descripció

10000

IRPF

21000
22010

IVA
Impost sobre la cervesa

Previsió
inicial
2.182.418,6
7
2.214.985,6
5
9.207,47

Previsió
definitiva
2.296.020,8
8
2.561.726,2
5
11.200,85

Diferència
113.602,21
346.740,60
1.993,38
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22060
22000
22040
22030
42000

Impost sobre productes
intermedis
Impost sobre alcohol i begudes
derivades
Impost sobre Hidrocarburs
Impost sobre el tabac
Fons complementari de
finançament
Totals

738,30

864,04

125,74

26.911,55
339.011,01
213.393,52
22.852.793,
04
27.839.459,
21

30.090,23
413.090,59
218.094,00
23.796.880,
67
29.327.967,
51

3.178,68
74.079,58
4.700,48
944.087,63
1.488.508,3
0
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El fonament de l’al·legació es troba entre els taxats a l’art. 170.2 del TRLRHL, en
concret a l’apartat c), per la manifesta insuficiència dels ingressos previstos, si bé
s’indica una nova font de finançament compensatòria, amb la qual cosa el pressupost
restaria equilibrat en el seu estat d’ingressos, sense afectació a l’estat de despeses.
Per tant procediria estimar parcialment l’al·legació presentada pel GM de Ciudadanos,
en el sentit de minorar la previsió d’ingressos en concepte d’IIVTNU i estimar
íntegrament l’al·legació presentada per la Sra. Maria Luz Caballero Gabàs.
Vist l’informe d’Intervenció en relació a la proposta d’aprovació definitiva del pressupost
general.
Per tot l’exposat, es proposa al Ple, previ dictamen de la Comissió Informativa de
Serveis d’Hisenda i Serveis Generals, l’adopció dels següents acords:
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Primer.- Desestimar íntegrament les al·legacions presentades pel GM de Ciudadanos
Reus en relació als aspectes formals de l’expedient del pressupost general de l’exercici
2022..
Segon.- Estimar parcialment l’al·legació presentada pel GM de Ciudadanos Reus, en el
sentit de formular una nova previsió d’ingressos en concepte d’IIVTNU i íntegrament la
presentada per la regidora Maria Luz Caballero Gabàs, rectificant el pressupost
d’ingressos, en el sentit de recollir la incidència sobre l’IIVTNU sobre la previsió de
l’exercici 2022 i els majors ingressos en concepte de cessió de tributs de l’Estat
comunicats pel Ministeri d’Hisenda.
Tercer.- Aprovar el nou Estat d’ingressos i despeses del pressupost de l’exercici 2022,
resultant de les al·legacions presentades, el qual presenta el següent detall de
classificació econòmica i resumit per capítols:
INGRESSOS
A) OPERACIONS CORRENTS
Capítol I
Impostos directes
Capítol II
Impostos indirectes
Capítol III
Taxes i altres ingressos
Capítol IV
Transferències corrents
Capítol V
Ingressos patrimonials
B) OPERACIONS DE CAPITAL
Capítol VI
Alienació d’inversions reals
Capítol VII Transferències de capital

55.082.060,66
5.384.256,96
23.635.878,76
31.549.483,92
120.000,00

0,00
0,00
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Capítol VIII
Capítol IX

Actius financers
Passius financers
TOTAL INGRESSOS

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
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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

Pressupost consolidat definitiu:
INGRESSOS
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t
OPERACIONS CORRENTS
Capítol I
Impostos Directes
Capítol II
Impostos Indirectes
Capítol III
Taxes i altres ingressos
Capítol IV
Transferències corrents
Capítol V
Ingressos patrimonials

54.119.104,63
5.380.733,96
70.822.065,19
34.471.825,81
182.656,47

u
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
Variació fons de maniobra
TOTAL

651.549,70
3.111.887,29
157.360,11
24.675.000,00
1.955.091,03
7.322.636,22
202.849.910,41

DESPESES


OPERACIONS CORRENTS

Capítol I
Capítol II
Capítol III
Capítol IV
Capítol V

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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 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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Quart.- Aprovar definitivament 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.
Cinquè.- Publicar l’acord d’aprovació definitiva del pressupost general de 2022 al Butlletí
Oficial de la Província, resumit per capítols, juntament amb la Plantilla de personal,
segons disposa l’art. 169.3 del TRLRHL.
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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 d’aquests assumptes.
A les 12:00 h la presidència estableix un recés en la sessió que es reinicia a les 12:18 h
amb el tractament del següent punt de l’ordre del dia:
18. Intervenció. Aprovació del Pla de mesures antifrau de l'Ajuntament de
Reus.
«La Comissió Informativa de Serveis d’Hisenda i de Serveis Generals, en sessió
celebrada el dia 17 de desembre de 2021 proposa al Ple, l’adopció de l’acord següent:
El Consell Europeu va aprovar el 21 de juny de 2020 la creació de el programa
NextGenerationEU, el major instrument d'estímul econòmic mai finançat per la Unió
Europea, en resposta a la crisi sense precedents causada pel coronavirus.
El Mecanisme per a la Recuperació i la Resiliència (MRR), establert a través del
Reglament (UE) 2021/241 de el Parlament Europeu i de Consell, de 12 de febrer de
2021, constitueix el nucli de el Fons de Recuperació, la seva finalitat és donar suport a
la inversió i les reformes en els Estats Membres per aconseguir una recuperació
sostenible i resilient, a el temps que es promouen les prioritats ecològiques i digitals
de la UE.
El MRR té quatre objectius principals: promoure la cohesió econòmica, social i
territorial de la UE; enfortir la resiliència i la capacitat d'ajust dels estats membres;
mitigar les repercussions socials i econòmiques de la crisi de la COVID-19; i donar
suport a les transicions ecològica i digital. Tots ells van dirigits a restaurar el potencial
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de creixement de les economies de la UE, fomentar la creació d'ocupació després de la
crisi i promoure el creixement sostenible.
Per assolir aquests objectius, cada estat membre ha de dissenyar un Pla Nacional de
Recuperació i Resiliència que inclogui les reformes i els projectes d'inversió necessaris
per assolir aquests objectius.
El Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència espanyol (en endavant PRTR) té
quatre eixos transversals que es vertebren en 10 polítiques palanca, dins de les quals
es recullen trenta components, que permeten articular els programes coherents
d'inversions i reformes de el Pla:
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•
•
•
•

la
la
la
la

transició ecològica
transformació digital
cohesió social i territorial
igualtat de gènere

Per fer efectives les iniciatives plantejades en el PRTR, les administracions públiques
han d'adaptar els procediments de gestió i el model de control. Algunes mesures
d'agilització es van establir mitjançant el Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre,
pel qual s'aproven mesures urgents per a la modernització de l'Administració Pública i
per a l'execució de el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Signat electrònicament
Josep Maria Sabate Vidal
21/01/2022

A més, és necessària la configuració i desenvolupament d'un Sistema de Gestió que
faciliti la tramitació eficaç de les sol•licituds de desemborsament als serveis de la
Comissió Europea. Per a això s'ha aprovat l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre,
per la qual es configura el sistema de gestió de el Pla de Recuperació, Transformació i
Resiliència.
Entre les seves previsions destaca l'obligació que imposa i desenvolupa l'article 6 que,
amb la finalitat de donar compliment a les obligacions que l'article 22 del Reglament
(UE) 2021/241, de 12 de febrer, de el Parlament Europeu i de Consell, pel qual
s'estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència s'imposa a Espanya en relació
amb la protecció dels interessos financers de la Unió com a beneficiari dels fons de
l'MRR, qualsevol entitat, decisora o executora, que participi en l'execució de les
mesures del PRTR ha de disposar d'un «Pla de mesures antifrau» que li permeti
garantir i declarar que, en el seu respectiu àmbit d'actuació, els fons corresponents
s'han utilitzat de conformitat amb les normes aplicables, en particular, pel que fa a la
prevenció , detecció i correcció de el frau, la corrupció i els conflictes d'interessos.
L’Ajuntament disposa d’un termini de 90 dies per a l’aprovació d’un Pla de mesures
antifrau, des de l’entrada en vigor de HFP/1030/2021, de 29 de setembre (BOE del 30
de setembre de 2021), és a dir, per tot abans del 31 de desembre de 2021.
Aquest Pla ha estat redactat d’acord amb el previst a l’art. 6 de l'Ordre
HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió de el
Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.
El Pla antifrau es troba estructurat de la següent manera:
1.
2.
3.
4.

Preàmbul
Objectiu i àmbit d'aplicació
Definicions
Comissió antifrau
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5. Avaluació de riscos
6. Mesures per a la lluita contra el frau:
- Mesures de prevenció
- Mesures de detecció
- Mesures correctores i persecució
I cinc annexes:
Annex I. Resultat de l'avaluació de risc
Annex II. Declaració d'absència de conflicte d'interessos
Annex III. Declaració institucional sobre lluita contra el frau
Annex IV. Codi de conducta dels empleats públics
Annex V. Banderes vermelles a la lluita contra el frau
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Atès el caràcter singular de la declaració institucional sobre la lluita contra el frau i
atès que el Codi de conducta dels empleats públics és una norma amb caràcter
reglamentari i de conformitat amb el que estableix l’article 49 de Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, sobre el procediment d’aprovació
d’aquests.
Per tot l’exposat, es proposa al Ple, previ dictamen de la Comissió Informativa de
Serveis d’Hisenda i Serveis Generals, l’adopció dels següents acords:
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Primer.- Aprovar el Pla de mesures antifrau, en el marc del Mecanisme per a la
Recuperació i la Resiliència (MRR), establert a través del Reglament (UE) 2021/241 de
el Parlament Europeu i de Consell, de 12 de febrer de 2021, segons les previsions
contingudes a l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el
sistema de gestió de el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, segons consta
redactat a l’expedient i que es dona per íntegrament reproduït.
Segon.- Aprovar la declaració institucional sobre la lluita contra el frau, en els termes
i amb el contingut que consta a l’expedient.
Tercer.- Aprovar inicialment el codi de conducta dels empleats públics, en els termes i
amb el contingut que consta a l’expedient.
Quart.- Sotmetre aquest codi de conducta al tràmit d’informació pública en la forma
reglamentàriament establerta. En cas que no es formulin al·legacions o reclamacions
en l’esmentat tràmit, el Codi restarà definitivament aprovat, sense necessitat de nou
acord.»
L’alcalde dona la paraula a la Sra. Caballero que fa una INTERVENCIÓ per exposar el
tema i ES PRODUEIX DEBAT.
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per unanimitat.
L’alcalde fa una INTERVENCIÓ per cloure el tractament d’aquest tema.
19. Unitat de Gestió d’Ajuts i Programes Específics. Aprovació del Pla
Estratègic de Subvencions.
«Vist que l’art. 8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions,
preveu la redacció d’un Pla Estratègic de Subvencions, el contingut del qual es
contempla a l’art.12 del RD 887/2006, de 21 de juliol, pel que s’aprova el Reglament
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
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Atès que, respecte a l’òrgan competent per a la seva aprovació, al no fixar-se aquest a
la Llei General de Subvencions, és el Ple municipal, donat que es tracta d’un
instrument de planificació estratègica de l’activitat subvencional o de foment i de
gestió econòmica, d’acord amb el previst a l’apartat e) de l’article 22 de la Llei de
bases de Règim Local.
Vist l’informe de la Cap de la Unitat de Gestió d’Ajuts i Programes Específics de data
13.12.21 proposant l’aprovació del Pla Estratègic de Subvencions de l’Ajuntament de
Reus per al període 2022-2024.
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Vist que el Pla Estratègic de Subvencions de l’Ajuntament de Reus que es proposa
aprovar inclou les subvencions que preveu atorgar l’Ajuntament de Reus des de les
diverses regidories i departaments, així com les dels organismes autònoms que tenen
previst atorgar-ne, durant el període temporal 2022-2024, ambdós inclosos, sense
perjudici que anualment s’actualitzi el present Pla amb l’aprovació dels pressupostos
anuals per adequar-lo a la realitat i exigència de l’actuació municipal.
Vist que en el Pla Estratègic de Subvencions s’estableix un sistema anual de control i
seguiment del Pla, en aquest sentit es crearà una comissió de seguiment coordinada
per la Unitat/Departament de Gestió d’Ajuts i Programes Especifics.
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Vist que el Pla Estratègic de Subvencions es regeix pel principi de publicitat i
transparència, atès que les subvencions atorgades, per l’Ajuntament o organismes
autònoms, seran registrades i publicades a les Bases de Dades creades a l’efecte:
Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), d’acord amb la Llei 38/2003, de 17
de novembre, General de Subvencions i el Reglament que la desplega, i el Registre
d’Ajuts i Subvencions de Catalunya (RAISC) d’acord al que estableix el Decret
271/2019, de 23 de desembre.>
En conseqüència es proposa l'adopció dels acords següents:
PRIMER.- APROVAR el PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS 2022-2024 de l’Ajuntament
de Reus i els seus organismes autònoms.
SEGON.- Incoar els tràmits legals i administratius necessaris per a l’aprovació del Pla
Estratègic de Subvencions així com ordenar la seva publicació al Butlleti Oficial de la
Provincia de Tarragona.»
L’alcalde dona la paraula a la Sra. Caballero que fa una INTERVENCIÓ per exposar el
tema i seguidament ES PRODUEIX DEBAT.
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova amb 25 vots a favor: ((JxR): Sres./Srs. Pellicer,
Vilella,
Caelles, Cuerba, Caballero, Monseny, Pallarès; (ERC): Sres./Srs. Llauradó,
Recasens, Flores, Prats, Berasastegui, Subirats;(A): Sr. Rubio, Sra. Vázquez; (PSC-CP):
Sres./Srs. Martín, Martínez, Marcos, Pozuelo, Fort, Agudo; (CUP): Sres. Llorens, Fernàndez,
Pàmies i (regidor no adscrit): Sr. Meléndez) i 2 vots en contra: (CS): Sra. García i Sr.
López.
L’alcalde fa una INTERVENCIÓ per cloure el tractament d’aquest assumpte.
SERVEIS DE TERRITORI I URBANISME

Aquest document ha estat signat electrònicament amb data 21/1/2022
L'autenticitat d'aquest document es pot comprovar a https://serveis.reus.cat/cve mitjançant el CVE: 20221D3F9C1718AB0CE2719A015493E38C03BC593F290121123421

20. Gestió Urbanística. Aprovació del Text refós del Pla de millora urbana de
l'Àrea 3.2 LA HISPÀNIA, promogut per Reus Mobilitat i Serveis, SA.
«Vist l’acord adoptat pel Ple d’aquest Ajuntament, en sessió del dia 17 de setembre de
2021, mitjançant el qual es va aprovar provisionalment el Pla de millora urbana de
l’Àrea 3.2 LA HISPÀNIA, promogut per Reus Mobilitat i Serveis, SA, així com el canvi de
modalitat del sistema d'actuació de reparcel·lació, que passa de cooperació a
compensació bàsica.
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L’ordenació urbanística proposada, segons resulta de la Memòria del document,
planteja en base a l’aplicació dels criteris i objectius predeterminats pel Pla general
d’ordenació urbana, la creació d’un gran espai de vialitat o plaça entre el c/ Àngel de
la Guarda i la Riera d’Aragó, per tal d’integrar un nou espai cèntric a la ciutat i garantir
la continuïtat de circulació en sentit perpendicular i per a vianants entre el Raval de
Sant Pere i el c/ de l’Aigua Nova. L’edificació principal proposada, en la que es
preveuen tots els habitatges de protecció pública, es situa en un únic cos en la
cantonada entre els c/ Josep M. Arnavat, la Riera d’Aragó i l’espai de nova vialitat, i tot
l’àmbit és ocupat en plantes soterrani per a ús d’aparcament i els accessos de
vianants i rodats del qual es situen en els cossos edificats. Per altra part es reserven
1.019 m2 computables d’equipament públic en planta baixa que serà accessible des
de la nova plaça.
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Atès que la Comissió Territorial d’Urbanisme del Camp de Tarragona, en l’acord
adoptat en la seva sessió de 3 de novembre de 2021,valora positivament el PMU de
l’àrea 3.2 La Hispània pel que fa a la seva finalitat, que s’adapta a les determinacions
del planejament general, afavorint la proposta l'accés a l’habitatge dels col·lectius
mes desfavorits, ja que destina a l’habitatge de protecció oficial el 94% del sostre
residencial del sector, cosa que des del punt de vista urbanístic
es valora
positivament.
Atès que pel que fa a la proposta d’ordenació la CTUCT considera que, tot i que
l’edificació proposada s’ajusta als paràmetres establerts pel planejament general de
manera rigorosa, amb posterioritat a l’aprovació provisional i fruit de l’estudi amb més
profunditat de l’assolellament i eficiència energètica de l’edifici principal, els Serveis
Tècnics Municipals han fet una nova proposta (reduir una planta l’alçada de la part del
bloc amb façana a sud a l’espai viari de la plaça a PB+3PP i traslladar aquest sostre a
la part del bloc amb façana a la Riera d’Aragó de PB+4PP a PB+5PP). La Comissió
considera la possibilitat d’incorporar aquesta nova proposta d'ordenació de volums
com una alternativa contemplada al Pla de millora urbana, valorant que millora
l’encaix de l’edifici en el teixit urbà d’aquesta part central de la ciutat.
Atès que pel que fa al contingut, la Comissió considera que el pla aportat incorpora
tota la documentació requerida pels articles 84 i següents del Reglament de la Llei
d’urbanisme, llevat de que a la memòria manca la descripció i justificació requerida
per l’article 84.2.c) pel que fa a l’avaluació de l’impacte urbanístic del document en
funció del gènere que caldrà justificar.
Atès que la CTUCT va acordar en sessió de data 3 de novembre de 2021 aprovar
definitivament l’esmentat Pla de millora urbana, si bé supeditant-ne la publicació al
DOGC i consegüent executivitat a la presentació d’un text refós, verificat per l’òrgan
que ha atorgat l’aprovació provisional de l’expedient i degudament diligenciat, que
incorpori les prescripcions següents:
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«1.1 Cal justificar el compliment de l’establert a l’article 84.2.c del Reglament de
la Llei d’urbanisme i a la Disposició Transitòria divuitena del Text refós de la Llei
d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, modificat per la
Llei 3/2012, del 22 de febrer, pel que fa a l’avaluació de l’impacte urbanístic del
document en funció del gènere.
1.2 S’han d’esmenar les errades materials descrites a la part valorativa.»
Vist el text refós del Pla de millora urbana de l’Àrea 3.2 LA HISPÀNIA, presentat en
data l’1 desembre de 2021 per Reus Mobilitat i Serveis, SA. per tal de donar
compliment a les prescripcions de la Comissió Territorial d’Urbanisme del Camp de
Tarragona abans detallades.
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Vist l’informe favorable emès per l’arquitecta cap del Servei de Coordinació de
Planejament i Projectes Urbans de data 9 de desembre de 2021, així com l’informe
jurídic que consta a l’expedient.
Atesa la competència prevista a l'article 22.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les Bases del règim local, i 52.2.c) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya,i a l'empara de l’article 92.3 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme i vista la Llei 17/2015, del 21 de
juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes.
Per tot l’exposat, es proposa al Ple, previ dictamen de la Comissió Informativa de
Serveis de Territori i Urbanisme, l’adopció dels següents acords:
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S'ACORDA:
Primer.- Aprovar el text refós del Pla de millora urbana de l’Àrea 3.2 LA HISPÀNIA,
promogut per Reus Mobilitat i Serveis, SA.
Segons.- Elevar-ho a la Generalitat de Catalunya als efectes, si s’escau, de publicació
i executivitat de l’instrument de planejament definitivament aprovat.»
L’alcalde dona la paraula a la Sra. Berasategui que fa una INTERVENCIÓ per exposar el
tema i seguidament ES PRODUEIX DEBAT.
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova amb 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) i 4
abstencions: ((CUP): Sres. Llorens, Fernàndez, Pàmies i (regidor no adscrit): Sr.
Meléndez)).
L’alcalde fa una INTERVENCIÓ per cloure el tractament d’aquest assumpte.
ACTIVITATS DE LA PERSONA
21. Assessoria Jurídica. Nomenament del director de l'Institut Municipal Reus
Cultura.
«L’article 5 dels estatuts de l’Institut Municipal Reus Cultura (en endavant, també
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IMRC), disposa que el màxim òrgan de gestió i administració és la gerència o direcció
de l’esmentat organisme autònom.
L’Institut Municipal Reus Cultura té vacant la plaça de gerent o director, arran de la
finalització del contracte de l’anterior directora, produïda aquest mes de novembre,
per la qual cosa es fa necessari disposar de nou d’aquesta figura.
D’acord amb l’article 85.bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local i l’article 15 dels Estatuts de l'Institut, el/la gerent ha d’ésser un funcionari
de carrera o laboral de les Administracions Públiques, o bé un professional del sector
privat amb més de cinc anys d’exercici professional, i que, en tot cas, haurà de gaudir
de titulació superior.
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L’article 13 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, que regula el personal
directiu, i en el seu apartat segon preveu que “Su designación atenderá a principios
de mérito y capacidad y a criterios de idoneidad, y se llevará a cabo mediante
procedimientos que garanticen la publicidad y concurrencia.”
Així mateix, l’article 306.4 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova
el text refós de la Llei municipal, preveu que els procediments de selecció i provisió de
personal directiu han d’exigir en tot cas una formació específica de grau o de
postgrau, s’han de regir pels principis de mèrit, capacitat, publicitat i lliure
concurrència i han d’assegurar la idoneïtat dels aspirants en relació amb els llocs
objecte de la convocatòria. Els procediments han de verificar, així mateix, que els
aspirants estan en possessió de les competències professionals exigides.
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Per tal de promoure el corresponent procés selectiu en els termes i condicions que fixa
la normativa referenciada, el President de l'Institut Municipal Reus Cultura, el dia 2
d’agost de 2021 va dictar un decret pel qual es van aprovar les bases i la convocatòria
que regien la selecció del gerent/a de l'esmentat organisme. Les bases van ser objecte
d'exposició pública al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona (BOPT) de data 9
d’agost de 2021, amb codi d’inserció CVE 2021-7285.
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds de participació en el procés de
selecció, el passat dia 20 de setembre de 2021, per Decret del President de data 6
d'octubre de 2021 es va aprovar la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos.
Per Decret del President de data 27 d’octubre de 2021 es va aprovar la llista definitiva
de persones admeses i excloses, es va nomenar el tribunal qualificador i es va
determinar la data, hora i lloc de realització de les proves.
Reunit el tribunal qualificador els dies 4 i 10 de novembre, el dia 10 de novembre per
va realitzar la prova consistent en l'entrevista i valoració de mèrits aportats per les
persones aspirants predefinides en la sessió del dia 4 de novembre, i s’aixecà acta de
les valoracions corresponents.
En virtut d’aquest procediment, el Tribunal qualificador ha elevat un informe a la
presidència en el qual es valora que l’aspirant més adient per ocupar la plaça de
gerent - director/a de l’Institut Municipal Reus Cultura és el Sr. Josep Oriol Nicolau Tell.
Atès que l'article 15 dels Estatuts de l'Institut preveu, així mateix, que el cessament, la
designació o la substitució del gerent s'efectuarà pel Ple de l'Ajuntament de Reus a
proposta del Consell General de l'Institut.
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Vist l'acord del Consell General de l'esmentat organisme, en reunió duta a terme el dia
25 de novembre de 2021 adoptat amb el vot favorable de la majoria dels assistents,
de conformitat amb el certificat obrant a l'expedient de referència, pel qual es proposa
al Ple de l'Ajuntament de Reus la designació del Sr. Josep Oriol Nicolau Tell com a
director-gerent de l'Institut Municipal Reus Cultura.
En conseqüència es proposa l'adopció dels acords següents:
PRIMER.- Nomenar el Sr. Josep Oriol Nicolau Tell com a director-gerent de l'Institut
Municipal Reus Cultura, de conformitat amb la proposta efectuada per aquest
organisme autònom en data 25 de novembre de 2021 i autoritzar la formalització del
corresponent contracte.
Signat electrònicament
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SEGON.- Donar trasllat d'aquest acord a l'Institut Municipal Reus Cultura i al Sr. Josep
Oriol Nicolau Tell als efectes oportuns.
Aquest acord és definitiu en via administrativa i contra ell es pot interposar recurs
contenciós administratiu davant dels Jutjats del Contenciós Administratiu de Tarragona
o, en cas que el domicili de l'interessat sigui a Catalunya però fora d'aquesta
circumscripció, davant dels jutjats contenciosos administratius amb competència a la
circumscripció on tingueu el vostre domicili, en el termini de dos mesos a comptar des
del dia següent al de la recepció de la seva notificació.
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No obstant això, amb caràcter potestatiu es pot interposar recurs previ de reposició
davant l’òrgan que ha dictat l’acte en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà
de la recepció de la seva notificació.»
L’alcalde dona la paraula al Sr. Recasens 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), 9 vots en
contra: ((PSC-CP): Sres./Srs. Martín, Martínez, Marcos, Pozuelo, Fort, Agudo i (CUP): Sres.
Llorens, Fernàndez, Pàmies) i 3 abstencions: ((CS): Sra. García i Sr. López i (regidor no
adscrit): Sr. Meléndez). (La Sra. Vilella vota verbalment per problemes tècnics)
PROPOSTES DELS GRUPS MUNICIPALS
22. Proposta de declaració del GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS DE REUS (CS)
per desenvolupar accions de defensa de l'educació integral de tots els
alumnes catalans en les dues llengues oficials de Catalunya.
"Durante varias décadas en nuestra Comunidad Autónoma de Cataluña se niega a los
ciudadanos el derecho a recibir una educación con el castellano como lengua
vehicular pese a que es la lengua materna de la mayoría de los catalanes. Además,
siendo el castellano lengua oficial del Estado se incumple la Constitución Española que
establece en su artículo 3 que “el castellano es la lengua oficial del Estado. Todos los
españoles tienen el deber de conocerla y el derecho de usarla. Las demás lenguas
españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de
acuerdo con los Estatutos. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas en
España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección”.
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La realidad actual es que en materia de enseñanza de las lenguas oficiales de
Cataluña en Cataluña se margina a la lengua castellana como queda acreditado con
los 2.214 Proyectos Lingüísticos de los Centros educativos públicos de Cataluña, de los
que 43 corresponden a centros de Educación Infantil Inicial (guardería), 1.626 a
centros de Educación Infantil y Primaria, 524 a centros de Educación Secundaria (ESO)
y Bachillerato y 21 a centros de educación especial.
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En la actualidad, ningún colegio o instituto público y concertado en Cataluña cumple
con la exigencia judicial que establece que como mínimo un 25% de la enseñanza
debe impartirse en castellano. El Gobierno de la Generalitat siempre ha apostado por
la inmersión lingüística obligatoria como una herramienta para la construcción
nacional catalana, priorizando los criterios ideológicos y políticos por encima de los
criterios y objetivos pedagógicos, pretendiendo la exclusión del castellano del sistema
educativo.
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Por ello, siempre hemos apostado por un modelo trilingüe en la enseñanza en
Cataluña, donde el catalán y el castellano sean lenguas vehiculares de la enseñanza
en sintonía con los sistemas educativos del resto de España y de Europa, que optan
por tener más de una lengua vehicular. Cabe recordar que en ninguna democracia del
mundo existe un régimen lingüístico como el del modelo catalán que excluya una
lengua oficial y, además, esa lengua excluida es la lengua materna de la mayoría de
los catalanes que queda excluida como lengua vehicular.
Una de las falacias que se utilizan para defender el sistema de la mal llamada
inmersión lingüística es decir que es un sistema que garantiza la cohesión social. En
primer lugar, ese sistema perjudica gravemente a los alumnos con necesidades
educativas especiales, pero es que, además, perjudica el rendimiento académico
como demuestran varios estudios. Por otra parte, se trata de un sistema clasista y
discriminatorio ya que todos los centros privados de Barcelona ofrecen una educación
en varias lenguas vehiculares y utilizan ese plurilingüismo como reclamo publicitario.
Desde Cs queremos que todos los alumnos tengan las mismas oportunidades, que
todos puedan educarse en varias lenguas vehiculares y no, únicamente, los que
provienen de familias con más recursos económicos.
Por otra parte, también hemos denunciado las numerosas subvenciones que, desde
las administraciones públicas de Cataluña, se han otorgado y se otorgan a entidades y
organizaciones cuyo objetivo es la imposición de la lengua catalana en las distintas
esferas públicas y cotidianas y que, a su vez, para conseguir tal objetivo, discriminan a
la lengua española, con criterios que son contrarios a los principios de libertad e
igualdad de todos los ciudadanos, como es el caso de Plataforma per la Llengua.
Tanto el catalán, como el castellano, deben representar unas herramientas de
cohesión del conjunto de la ciudadanía y la sociedad de Cataluña. Ambas son un
vehículo de expresión de la sociedad, características de riqueza cultural y son un
patrimonio de todos los ciudadanos de Cataluña, y por ello, aspiramos a la plena
normalización del uso de ambas lenguas en todos los ámbitos posibles, incluyendo el
ámbito educativo.
La sociedad catalana siempre ha reivindicado tanto el catalán, como el castellano,
como ejemplo de la lucha por la democracia, la libertad y los derechos personales y
colectivos, con el objetivo de extender el conocimiento de ambas lenguas entre las
generaciones futuras y garantizar de esta manera la igualdad de oportunidades de
todos los catalanes, la cohesión social y la convivencia.
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El sistema educativo en Cataluña debe ser universal e inclusivo, sin hacer diferencias
por razón de lenguas y tiene que fomentar y estar orientado al plurilingüismo,
avanzando hacia un modelo que convierta tanto al catalán, como al castellano, en
lenguas vehiculares de la educación y los centros educativos, para atender y paliar las
deficiencias surgidas en las últimas décadas en el sistema educativo a raíz del mal
llamado modelo de inmersión lingüística aplicado e impuesto en Cataluña. Tenemos
que comprometernos a actuar de manera activa en la defensa y en la construcción de
una sociedad más cohesionada, democrática y libre, y que no haga diferencias ni
separe a los alumnos por razón de su lengua de origen.
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Los profesores, el personal y los profesionales de los centros y el sistema educativo
deben garantizar y posibilitar este futuro sistema educativo en Cataluña, preservando
su función de cohesión social y de convivencia democrática, a pesar del contexto de
tensiones vinculadas a las presiones que reciben por parte de la administración y el
Gobierno de la Generalitat de Cataluña.
Los centros educativos deben situar a los alumnos en el centro del proceso educativo
y tienen que adecuar las actuaciones pedagógicas a las circunstancias de un entorno
escolar cada vez más diverso, y deben garantizar la competencia lingüística plena,
tanto en catalán como en castellano, así como en la de una tercera lengua, de todo el
alumnado al final de la etapa escolar obligatoria.
Queda demostrada la vulneración de la Constitución Española, del Estatuto de
Autonomía de Cataluña y de los derechos de los ciudadanos españoles, atentando
gravemente contra principios constitucionales como la libertad y la igualdad.
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Por todo ello, creemos muy necesario defender los derechos de los ciudadanos en
Cataluña, reflejados en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía de
Cataluña, reforzados por numerosas sentencias judiciales favorables que no se
cumplen por parte de las administraciones, rechazar la discriminación del castellano
en el ámbito educativo, así como en otros muchos ámbitos de la vida cotidiana y
denunciar el abandono por parte del Gobierno de España y del Gobierno de la
Generalitat de Cataluña al que una gran parte de los ciudadanos catalanes se ven
sometidos.
La lengua castellana es común y oficial a todo el territorio nacional, siendo la única
cuya comprensión puede serle supuesta a cualquier efecto a todos los ciudadanos
españoles.
Todos los ciudadanos que lo deseen tienen derecho a ser educados en lengua
castellana, sea cual fuere su lengua materna. Las lenguas cooficiales autonómicas
deben figurar en los planes de estudio de sus respectivas comunidades en diversos
grados de oferta, pero nunca como lengua vehicular exclusiva. En cualquier caso,
siempre debe quedar garantizado a todos los alumnos el conocimiento final de la
lengua común.
Por todos estos motivos, el Grupo Municipal de Ciudadanos propone adoptar los
siguientes ACUERDOS
PRIMERO.- Instar al Ayuntamiento de Reus a que retire o impida cualquier tipo de
subvención o dotación de recursos públicos a entidades de marcado carácter
partidista, cuyos objetivos son contribuir al señalamiento de los ciudadanos, incluidos
los escolares y estudiantes, en función de la lengua que utilizan.
SEGUNDO.- El Ayuntamiento de Reus inste al Gobierno de la Generalitat de Cataluña y
al Gobierno de España a desarrollar las acciones necesarias en el ámbito educativo
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para defender la educación integral de todos los alumnos catalanes en las dos lenguas
oficiales de Cataluña.
TERCERO.- Instar al Gobierno de la Generalitat de Cataluña a trabajar para promover
un sistema trilingüe de la enseñanza pública en Cataluña con tres lenguas vehiculares
para igualarnos al resto de democracias de nuestro entorno.
CUARTO.- Instar al Gobierno de la Generalitat de Cataluña y al Gobierno de España a
hacer cumplir las resoluciones judiciales favorables en la enseñanza en castellano, con
un mínimo del 25%, a través de los Proyectos Lingüísticos de Centro y de la Inspección
Educativa.
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QUINTO.- Instar al Gobierno de España, del PSOE y Unidas Podemos, a promover una
nueva Ley educativa que priorice los criterios objetivos pedagógicos del conjunto de la
ciudadanía, por encima de los criterios políticos o ideológicos.
SEXTO.- El Ayuntamiento de Reus se compromete al cumplimiento de nuestra
Constitución, especialmente, a la defensa de todos los ciudadanos y de sus derechos
lingüísticos, para proteger y fomentar los contemplados en el artículo 3 de la
Constitución Española.
SÉPTIMO.- Trasladar el resultado de la votación de esta moción al Congreso de los
Diputados, al Senado y al Ministerio de Educación."
L'alcalde dona la paraula al Sr. López que fa una INTERVENCIÓ per exposar el tema i
seguidament ES PRODUEIX DEBAT.
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Sotmesa la proposta a votació, es rebutja amb 2 vots a favor: (CS): Sra. García i Sr.
López, 24 vots en contra: ((JxR): Sres./Srs. Pellicer, Vilella, Caelles, Cuerba, Caballero,
Monseny, Pallarès; (ERC): Sres./Srs. Llauradó, Recasens, Flores, Prats, Berasastegui,
Subirats;(A): Sr. Rubio, Sra. Vázquez; (PSC-CP): Sres./Srs. Martín, Martínez, Marcos,
Pozuelo, Fort, Agudo. (CUP): Sres. Llorens, Fernàndez, Pàmies i 1 abstenció: (regidor no
adscrit): Sr. Meléndez. (La Sra. Vázquez vota verbalment per problemes tècnics.
L’alcalde fa una INTERVENCIÓ per cloure el tractament d’aquest assumpte.
23. Proposta de declaració del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS
SOCIALISTES DE CATALUNYA – CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP) per
millorar i impulsar el sistema de formació professional a Reus.
L'alcalde anuncia que en relació a aquest punt de l'ordre del dia hi ha una
esmena presentada pels grups municipals de JxR, ERC I ARA REUS, la qual ha
estat acceptada i per tant, es sotmet la proposta a la consideració del Ple
amb ella inclosa.
"Aquesta moció treballa els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) marcats
per l’ONU:
Objectiu 4. Garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure
oportunitats d’aprenentatge durant tota la vida per a tothom
El darrer període de preinscripció i matriculació ha posat de manifest que cal continuar
treballant de manera intensa en la planificació, prospecció i gestió de la Formació
Professional a Catalunya. És necessari realitzar passos ferms en el desplegament de la
llei 10/2015, de 19 de juny, de formació i qualificació professionals. La demanda ha
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anat creixent curs rere curs, un 9,2 al curs 20-21 i l’oferta planificada i la programació
educativa encara no donen resposta suficient a aquestes necessitats.
Més de 20.000 persones a Catalunya van quedar sense plaça assignada a l’inici del
curs escolar 2021-22 i van viure amb angoixa de no saber si podrien cursar els estudis
que volien realitzar. En molts casos, es van veure abocats a fer Batxillerat malgrat no
ser l’itinerari desitjat, de cursar un cicle d’una família formativa diferent de l’escollida,
o d’haver d’optar per un cicle formatiu en un centre concertat o privat, inassolible per
a moltes famílies o, malauradament, l’abandonament prematur dels estudis.
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El món en què vivim necessita cada vegada més formació especialitzada i
qualificacions en base a les quals poder acreditar competències professionals per
poder incorporar-se al mercat laboral. En aquest sentit, el govern socialista de Pedro
Sánchez segueix treballant per millorar el sistema de l’FP al nostre país i recentment
ha aprovat una nova llei de Formació Professional, la qual entre d’altres, ajusta els
perfils professionals a les demandes de les empreses i consolida una oferta formativa
única, flexible i acreditable dirigida a estudiants i a treballadors i treballadores. Amb
una inversió de més de 5.400 milions d’euros, els esforços del govern central es
centren significativament en posar en marxa 200.000 noves places de FP en els
pròxims quatre anys, havent finançat ja 120.000 en el curs 2020-2021.
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La Unió Europea ha advertit dels riscos que comporta l’abandonament escolar
prematur, instant als diferents països a prendre mesures d’acompanyament i
orientació, especialment en els moments més crítics com són les transicions
educatives per evitar-lo. En aquest sentit, la UE va proposar com a objectiu treballar
per reduir com a mínim al 10% l’abandonament escolar prematur, que a Catalunya es
situa per sobre del 17%, sense tenir en compte encara l’impacte de la pandèmia (un
16,3% com a dada provisional pel 2021) o de la problemàtica viscuda aquest curs pel
que fa a l’accés a cicles formatius. I, d’altra banda, convé tenir en compte l’elevada
taxa d’atur juvenil (38%) i el 14% de població de 15 a 24 anys que ni estudia ni
treballa.
El risc d’abandonament en el primer curs dels Cicles Formatius de Grau Mitjà (CFGM)
és superior al 40%, i podria veure’s agreujat si, efectivament, els alumnes que volen
cursar els seus estudis en una Formació Professional no obtenen la plaça que volen o
han d’estudiar a distància. Aquesta darrera ha estat una de les solucions que ha donat
el Govern per l’augment, no previst, de demanda d’aquest curs: cursar els estudis de
formació professional a l’Institut Obert de Catalunya (l’IOC), juntament amb l’augment
de més de 4.000 places i l’obertura de 8 nous grups més en aquells cicles més
demandats, a banda de permetre ràtios de 33 alumnes per aula en temps de
pandèmia.
Aquestes són un conjunt de mesures que poden intentar resoldre alguns casos en el
curt termini, donant una resposta ràpida a una demanda no prevista, però que no
contemplen la mirada de futur que l’FP necessita. La manca de recursos no pot ser
una excusa per justificar els dèficits de l’oferta de places d’FP atès que l’Estat ha
transferit 2.160 M€ a Catalunya per Educació. Necessitem continuar treballant per una
major i millor planificació de les necessitats formatives i que les administracions
públiques treballin plegades per la planificació més correcta de cara als propers cursos
escolars.
Per tot això, des del Grup Municipal Socialista de Reus instem a l'aprovació pel Ple dels
següents acords:
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 Avançar en l’elaboració del mapa de necessitats formatives a Reus (i en el seu
context territorial), incloent-hi una prospecció del mercat, la consulta al Consell de l’FP
de Reus un cop s’hagi creat definitivament, dels agents econòmics i socials, tenint en
compte la perspectiva de gènere i l’orientació que es realitza als instituts i altres
centres formatius, i treballar una correcta planificació de cara al pròxim curs escolar.
 Avaluar l’increment pel curs 2022-2023 l’oferta pública de cicles formatius a Reus,
especialment de grau mitjà, i garantir plaça al conjunt de l’alumnat que sol·liciti plaça
a la ciutat, en la família professional sol·licitada sempre i quan hi hagi necessitats
sectorials, i preveure l’increment de professionals i equipaments necessaris arreu del
territori.
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 Continuar el treball en l’àmbit municipal i mantenir l’impuls al de la Generalitat pel
que fa a l’orientació professional com a servei públic d’acompanyament en el disseny
d’itineraris formatius i professionalitzadors.
 Impulsar la baixada en les ràtios com un dels instruments més útils per a millorar la
qualitat de l’atenció formativa a l’alumnat que cursa un cicle formatiu de formació
professional, ja sigui presencial o a distància.
 Refermar en el treball d’incentivar, assessorar i promoure la corresponsabilitat i la
col·laboració de centres formatius, empreses, PIMES, micropimes, associacions
empresarials, cambres de comerç i altres agents socials de Reus com a pilar
fonamental per a una formació professional dual d'excel·lència.
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 Traslladar aquests acords a la Mesa del Parlament de Catalunya, a la Conselleria
d’Educació, a les entitats municipalistes de la FMC i l’ACM, als centres de Formació
Professional del municipi, i a les entitats sindicals i empresarials de Reus."
L'alcalde dona la paraula a la Sra. Agudo que fa una INTERVENCIÓ per exposar el
tema. Seguidament l’alcalde dona la paraula al Sr. Recasens que fa una INTERVENCIÓ
per donar lectura a l’esmena presentada pel govern i que, com s’ha exposat, ha estat
acceptada pel grup proposant. Finalitzada l’exposició ES PRODUEIX DEBAT.
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per unanimitat.
A les 15:21 h la presidència estableix un recés en la sessió que es reinicia a les 15.50 h
amb el tractament del següent punt de l’ordre del dia:
MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
24. Moció del GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS DE REUS (CS) referent a la nova
regulació del tribut de la plusvàlua municipal.
"Durante los últimos años se ha producido una inacción y dejadez de funciones por
parte de los sucesivos Gobiernos de España, que han sido incapaces de adecuar el
impuesto del incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana y sus métodos
de cálculo, a los requerimientos desde el año 2017 realizados por parte del Tribunal
Constitucional en sus sentencias.
La reforma exprés de la regulación del impuesto sobre el incremento de valor de los
terrenos de naturaleza urbana que se aprobó recientemente por el Real Decreto-Ley
26/2021, en lugar de arreglar la situación originada por los pronunciamientos del
Tribunal Constitucional, ha consolidado la situación de inseguridad para ciudadanos y
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administraciones locales que se arrastra desde 2017, provocando consecuencias como
que la devolución de las cantidades indebidamente cobradas, en los términos
señalados en la sentencia, generan una situación de incertidumbre y complicaciones
financieras.
La herramienta legal usada es un Real Decreto-Ley, de muy dudosa validez para
determinar aspectos fundamentales de un tributo. Y el contenido de la propia
regulación, que permite seguir gravando por beneficios no producidos al no
computarse los gastos y tributos soportados, las mejoras realizadas y la inflación
producida, augura que se mantendrá la situación de litigiosidad actual. Esto no deja de
ser la respuesta de los ciudadanos ante un impuesto injusto y el producto de la
inacción de los sucesivos gobiernos.
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Además, tampoco se ha visto acompañada de medidas, o del anuncio de medidas, que
permitan a los Ayuntamientos hacer frente a la pérdida de ingresos que supone y la
adecuación de procedimientos, herramientas, formación de personal y gestores que se
ha de llevar a cabo para adecuar cada administración tributaria municipal a la nueva
regulación. El tributo supone una fuente de financiación clave para muchos
ayuntamientos, de modo que esto se convierte en un problema capital para muchos
de ellos.
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Esto también incide, fundamentalmente, en los vecinos, poniendo en riesgo el
funcionamiento de los servicios públicos municipales, el mantenimiento o mejora de
los equipamientos locales. Es necesario actuar para dar solución a este problema,
asegurando tanto una correcta financiación de las entidades locales como evitar el
excesivo gravamen a los ciudadanos.
Nos encontramos, por tanto, con una coyuntura de extrema gravedad en cuanto a la
situación económica futura de los ayuntamientos y creemos que el Gobierno de
España debe responsabilizarse.
Por todos estos motivos, el Grupo Municipal de Ciudadanos propone adoptar los
siguientes
ACUERDOS
PRIMERO.- Instar al gobierno municipal a suprimir el impuesto sobre el incremento de
valor de los terrenos de naturaleza urbana en los casos de herencia de vivienda en la
nueva regulación del tributo, así como en los casos “mortis causa” y con venta a
pérdidas.
SEGUNDO.- Instar al gobierno municipal a adaptar la Ordenanza Fiscal
correspondiente del tributo de la plusvalía municipal, en el plazo máximo de seis
meses, tal y como establece el Real Decreto Ley 26/2021, para evitar que mientras
tanto se apliquen los topes máximos fijados por el Ministerio de Hacienda del Gobierno
de España.
TERCERO.- Instar al Gobierno municipal a garantizar que los coeficientes fijados por el
ayuntamiento en la adaptación de la Ordenanza Fiscal correspondiente al tributo de la
plusvalía municipal, garantizarán que, en ningún caso, serán superiores a lo que se
pagaría con la regulación anterior de este tributo.
CUARTO.- Instar al gobierno municipal a corregir hasta un 15% a la baja los valores
catastrales del suelo en función de su grado de actualización, tal y como permite y se
establece en el Real Decreto Ley 26/2021.
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QUINTO.- Instar al Gobierno de España a presentar la nueva regulación del impuesto
sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana a través de un
proyecto de Ley que adapte el texto de la Ley reguladora de las Haciendas Locales a
la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, sustituyendo al Real Decreto Ley 26/2021.
SEXTO.- Instar al Gobierno de España a crear un fondo extraordinario y a
responsabilizarse de la pérdida de ingresos de los ayuntamientos ocasionados por esta
sentencia sobre las finanzas municipales.
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SÉPTIMO.- Instar al Gobierno de España a crear un fondo compensatorio permanente
para los ayuntamientos que compense la pérdida y la reducción de ingresos que se
pueda ocasionar y que genere el nuevo método de cálculo del del impuesto sobre el
incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, en cumplimiento del
principio de suficiencia financiera.
OCTAVO.- Instar al gobierno municipal a comunicar estos acuerdos al conjunto de los
ciudadanos del municipio, a las diferentes entidades municipalistas, así como al
Gobierno de la Generalitat de Cataluña y al Gobierno de España, y a los diferentes
grupos parlamentarios."
L'alcalde dona la paraula a la Sra. Garcia que fa una INTERVENCIÓ per exposar el tema
i seguidament ES PRODUEIX DEBAT.
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Sotmesa la proposta a votació, es rebutja amb 2 vots a favor: (CS): Sra. García i Sr. López
i 25 vots en contra: ((JxR): Sres./Srs. Pellicer, Vilella, Caelles, Cuerba, Caballero,
Monseny, Pallarès; (ERC): Sres./Srs. Llauradó, Recasens, Flores, Prats, Berasastegui,
Subirats;(A): Sr. Rubio, Sra. Vázquez; (PSC-CP): Sres./Srs. Martín, Martínez, Marcos,
Pozuelo, Fort, Agudo. (CUP): Sres. Llorens, Fernàndez, Pàmies i (regidor no adscrit): Sr.
Meléndez.
25. Moció del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA
– CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP) per disposar d’una línia d’autobús
directa entre l’Hospital Sant Joan de Reus i els barris de ponent.
L'alcalde anuncia que en relació a aquest punt de l'ordre del dia hi ha una esmena
presentada pels grups municipals de JxR, ERC I ARA REUS, la qual ha estat acceptada i
per tant, es sotmet la proposta a la consideració del Ple amb ella inclosa.
"Aquesta moció treballa els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) marcats
per l’ONU:Objectiu 11. Aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguin
inclusius, segurs, resilients i sostenibles.
El transport públic d’una ciutat ha de facilitar la connexió de tots els ciutadans i
ciutadanes d’ella amb els seus serveis bàsics, sobretot, amb els més importants pel
seu dia a dia. En aquests moments, però, tot i que ho han demanat en reiterades
ocasions, milers de veïns i veïnes dels barris del sud de la nostra ciutat (Montserrat,
Parcel·les Casas, Juroca, Fortuny i Mas Iglesias) no poden arribar directament a
l’hospital Sant Joan, sinó que han de fer transbord a l’estació d’autobusos. Això suposa
una pèrdua de temps important i greus considerables, especialment entre les
persones grans i amb mobilitat reduïda.
Com a exemple, un veí o veïna del barri Montserrat pot arribar a tardar fins a quaranta
minuts des de la parada d’autobús del seu barri fins al centre hospitalari, ja que
primer ha d’anar fins a l’estació d’autobusos amb la línia 10 i, des d’allí, agafar la línia
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60 fins a l’hospital. Un trajecte de gairebé 4km i de fins a 40 minuts que es podria
retallar amb la connexió directa entre l’Hospital Sant Joan i els barris de ponent. A
més, la proposta que vam presentar de construcció del nou pont de Bellisens que va
ser aprovada al Ple de maig, retallaria encara molt més aquests temps de connexió
amb el centre hospitalari.
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Arran d’una proposta similar presentada pel nostre grup municipal l’any 2016 i
aprovada per unanimitat, des del consistori es va posar en marxa una línia d’autobús
directa l’any 2017, però anul·lada abans de complir-se els 3 mesos de posada en
marxa. La necessitat d’aquesta línia segueix vigent, i la falta de promoció per part del
consistori d’aquella línia, sumada a la poca freqüència de pas, -dos per hora-, no pot
justificar la no connexió directa de milers de persones amb el centre sanitari refent a
la ciutat. En aquest sentit, des del nostre grup municipal i per part dels consellers de
Reus Transport, hem proposat en reiterades ocasions que es realitzin les gestions
necessàries perquè hi hagi connexió directa entre aquests dos punts de la ciutat, amb
la promoció i difusió suficients per donar a conèixer el servei i amb uns horaris vigents
a les necessitats dels usuaris i usuàries. L’únic que rebem, però, són negatives i
absència de voluntat per part de l’empresa per, si més no, estudiar la tornada de la
posada en marxa d’aquesta línia d’autobús.
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Reus ha de tenir un transport públic pensat, no només per a les persones que
transiten pel mig de Reus, sinó també per aquells que viuen als barris.
Lamentablement, aquesta situació la pateixen els milers de reusencs i reusenques que
viuen en aquests barris. L’Ajuntament no pot deixar els veïns i veïnes del districte
cinquè sense un autobús directe a l’hospital, que des de la seva posada en
funcionament reclamen una comunicació més ràpida i còmoda. A més, també cal tenir
en compte que aquesta línia beneficiaria els estudiants de la URV que diàriament es
desplacen fins al Campus Universitari de Bellisens, adjacent a l’hospital.
Per tot això, des del Grup Municipal Socialista de Reus instem a l'aprovació pel Ple dels
següents acords:
 Que l’Ajuntament de Reus i l’empresa municipal Reus Transport realitzin les
valoracions tècniques i econòmiques adients per a conèixer els recursos necessaris
per tal que hi hagi connexió directa dels barris del sud de la ciutat (Montserrat,
Parcel·les Casas, Juroca, Fortuny i Mas Iglesias) amb l’Hospital Universitari Sant Joan
de Reus de manera directa i sense necessitat de fer transbordament."
L’alcalde dona la paraula al Sr. Martín que fa una INTERVENCIÓ per exposar el tema.
Seguidament l’alcalde dona la paraula a la Sra. Berasategui que fa una INTERVENCIÓ per
donar lectura a l’esmena presentada pel govern i que, com s’ha exposat, ha estat
acceptada pel grup proposant. Finalitzada l’exposició ES PRODUEIX DEBAT.
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per unanimitat.
26. Moció del GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR
(CUP) per implantar Plans de reducció d’emissions contaminants amb
participació ciutadana i publicitat anual dels resultats.
"A Catalunya, el Ple del Parlament va aprovar la Llei Catalana del Canvi Climàtic,
16/2017, amb l’objecte de regular les mesures encaminades a la mitigació i
l’adaptació al canvi climàtic, la definició del model de governança de l’administració
pública amb relació al canvi climàtic i l’establiment d’impostos com a instrument per a
actuar contra el canvi climàtic.
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El 14/5/2019 el govern de la Generalitat de Catalunya va declarar la situació
d’emergència climàtica a Catalunya, per tal d’assolir els objectius en matèria de
mitigació del canvi climàtic establerts a la Llei 16/2017, de l’1 d’agost. No s'han
complert els objectius fixats i lleis posteriors han creat, com a problema afegit, una
fractura insalvable entre la implantació de les energies renovables amb macro-parcs i
la preservació del territori aplicant la norma del consum de proximitat i
l'autosuficiència.
Aterrant aquesta responsabilitat de país, també mundial, al nostre terme municipal, és
evident que l'exemplaritat dels ens públics és un bon mètode per aconseguir més
implicació ciutadana en la reducció de la contaminació al nostre municipi i treballar
conjuntament per assolir els objectius marcats.
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Com sabem, les fonts d'emissió de contaminants antropogèniques provenen de les
activitats humanes, ens afecten a totes i són les que tenim obligació de reduir. Les
principals emissions s'originen per la crema de combustibles fòssils en els transports i
els processos industrials (p. Ex. la petroquímica) i també a les llars, en el tractament i
eliminació de residus, en les activitats agràries i ramaderes, etc.
Aquestes activitats emeten contaminants tals com òxids de sofre, de nitrogen o de
carboni (SOX, NOX, COX), hidrocarburs volàtils, partícules, metalls pesants, etc.
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El PAES signat per l'Ajuntament de Reus el 2009, marcava l'objectiu de reduir la
contaminació un 21% en el 2020, però els resultats d'aquest període no són públics.
Reus va acceptar el repte de ser una de les més de 2.000 ciutats europees
compromeses amb la reducció de les missions de CO2, però no sabem en quin punt
està. Amb aquest document es comprometien a realitzar un informe bianual per a
l'avaluació, control i verificació dels objectius marcats i es fixava que "cada tres anys
es realitzaran sessions participatives on la ciutadania pugui conèixer l'evolució del
PAES i exposar la seva visió. Aquestes sessions seran punts de reflexió en l'evolució
del PAES i, per tant, llocs en els quals també es revisaran les accions dels PAES i la
seva idoneïtat. S'inclourà el PAES en el pla estratègic Reus Demà; un pla de
participació municipal vinculat a l'Agenda 21 de Reus i als seus objectius." Aquest any
s'està treballant en l'actualització d'objectius d'aquest acord PAES, sense haver fet una
valoració objectiva ni informació pública dels resultats.
Per aquests motius la CUP proposem els següents acords:
1. Redactar i aprovar de manera participativa, a través del Consell Municipal de Medi
Ambient, un pla local contra el canvi climàtic i actualitzar-lo cada dos anys.
2. Descarbonitzar els pressupostos municipals. Fer l'assignació d'emissions de carboni
a cada servei, dependència o activitat municipal o subvencionada per l'Ajuntament.
Reduir les emissions de CO2 d'acord amb el pla local contra el canvi climàtic PAES (Pla
Acció Energia Sostenible, signat per alcaldes i alcaldesses) signat a Reus, de desembre
2009 i que les dades anuals estiguin a disposició de la ciutadania. Així com els valors
de la contaminació acústica i odorífera.
3. Elaborar i publicar un estudi d'emissions de carboni i altres GEH (Gasos Efecte
Hivernacle *), així com d'altres contaminants atmosfèrics com partícules PM10**,
vinculats amb les activitats programades pel consistori, prèviament a l'inici de
qualsevol nova activitat i que sigui determinant per decidir la seva implementació o
no.
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4. Reduir la generació de residus municipals i augmentar la recollida selectiva. Cercant
que SIRUSA (empresa de Servei Incineració de Residus Urbans) sigui aviat
innecessària, a l'haver assolit l'objectiu de residu 0. I que les dades siguin valorades
anualment i públiques.

Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
21/01/2022

5. Fer un seguiment d'algunes de les 977 empreses instal·lades dins els límits dels
polígons del nostre terme municipal que, per la seva activitat, són susceptibles de
reconversió o millora de la seva producció amb l'objectiu de ser menys contaminants
tant en l'àmbit ambiental com odorífer i acústic (p. ex. 6 comerços de productes
químics, 3 fabricacions de químics, 4 fabricacions de productes de matèries
plàstiques, 3 descontaminacions i gestió de residus, 4 explotacions porcines i
avícoles,...) segons dades facilitades pel Regidor Prats.
6. Elaborar una Ordenança per la Construcció Sostenible sota criteris de reducció en
l'ús de recursos i en la producció de residus i augment de la proporció de materials
reciclats que entren en el sistema. L'ordenança inclourà mecanismes de control de la
pols (partícules en suspensió) provocada per les construccions i demolicions, així com
la reducció d'impactes contaminants sonors.
7. Adoptar una política de compres i contractacions públiques més sostenibles. Establir
una línia estratègica en els plecs de clàusules i condicions, en matèria de compres i
contractes de l'ajuntament que incrementi el pes dels productes i les prestacions de
serveis que es generen amb el mínim cost ambiental, odorífer i sonor, per tal de
contribuir a la reducció d'emissions de CO2 i altres GEH."

Signat electrònicament
Josep Maria Sabate Vidal
21/01/2022

L'alcalde dona la paraula a la Sra. Pàmies que fa una INTERVENCIÓ per exposar el
tema, seguidament ES PRODUEIX DEBAT.
Sotmesa la proposta a votació, es rebutja amb 4 vots a favor: ((CUP): Sres. Llorens,
Fernàndez, Pàmies i (regidor no adscrit): Sr. Meléndez); 15 vots en contra: ((JxR):
Sres./Srs. Pellicer, Vilella, Caelles, Cuerba, Caballero, Monseny, Pallarès; (ERC): Sres./Srs.
Llauradó, Recasens, Flores, Prats, Berasastegui, Subirats;(A): Sr. Rubio, Sra. Vázquez) i 8
abstencions: ((PSC-CP): Sres./Srs. Martín, Martínez, Marcos, Pozuelo, Fort, Agudo i (CS):
Sra. García i Sr. López).
27. Moció del GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR
(CUP) referent a l’organigrama de gerències i màximes direccions de
l’Ajuntament i entitats dependents.
"A l’inici de cada mandat, el Ple de la corporació aprova el cartipàs municipal on hi
consta l’agrupació de decrets i/o resolucions que articulen mesures organitzatives que
determinen les característiques pròpies de l’organització i funcionament de la
corporació municipal.
A finals del mes de juny del 2019 es va aprovar l’organització municipal i els perfils de
les regidories i els seus càrrecs corresponents. Pel que fa als càrrecs de confiança,
l’alcalde també en té la potestat de nomenar-los i, per tant, l'únic que ha fet al llarg
d’aquests dos anys, ha estat retre compte dels nomenaments i del sou de cadascun.
Cal destacar que en aquest mandat, hem incrementat el nombre de càrrecs de
confiança respecte el mandat anterior.
A l’actualitat comptem:
Pel que fa a l’Ajuntament:
-Personal directiu:
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Gerència de Serveis Generals.
Gerència-Coordinadora de Serveis a la Persona.
Gerència-Coordinadora de Serveis Territorials.
Gerència-Coordinadora de Serveis Econòmics
Gerència-Coordinadors d’Organització i Serveis Interns

-Personal eventual i de confiança:
1 Cap de gabinet de l'alcaldia
1 Directora de comunicació corporació
4 Delegats de serveis
4Assessors/es d'àrea

Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
21/01/2022

-Assessoria dels Grups Municipals:
Pel que fa a les Empreses Municipals i Organismes Autònoms:
-Organismes Autònoms i Consorcis:
 Institut Municipal Reus Cultura
 Institut Municipal Formació i Empresa
 Agència Reus Promoció
 Consorci del Teatre Bartrina
 Consorci Teatre Fortuny
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-Empreses Municipals:
 Gerència de Reus Serveis Municipals
 Gerència de Divisió d’Aigües
 Gerència de Serveis Funeraris
 Gerència de Mobilitat i Serveis
 Gerència de Desenvolupmanet Econòmic
 Gerència de Reus Esport i Lleure
 Gerència de Reus Transport Públic
 Centre MQ Reus:
-Direcció
-Gerència
La Candidatura d’Unitat Popular sempre hem expressat el desacord amb l’organització
gerencial i de càrrecs directius tant del mateix ajuntament com de les empreses
municipals. Creiem innecessària l’existència d’un volum de 30 càrrecs de confiança
que cobreixen un volum considerable de pressupost públic. A més, quan d’alguns dels
quals no en coneixem ni tenim constància de l’execució de les seves funcions sigui
perquè a la definició del cartipàs no quedar clara o perquè l’experiència del dia a dia
no ens justifica la retribució. I, finalment, perquè, algunes vegades, el procés pel qual
s’escullen aquests càrrecs són poc transparents.
Pel que fa a l’Ajuntament, des del mandat anterior, aquest govern encara no concreta
una proposta ferma de pla de modernització i reorganització de l’ajuntament. Per una
banda, des de fa molt de temps que esperem una nova proposta de catàleg i de
relacions de lloc de treball i, per l’altra banda, anem acumulant decrets d’alcaldia amb
nomenaments de càrrecs de confiança sense saber-ne els motius de pes. Pel que fa a
les Empreses Municipals i a la seva reorganització després de la sortida de l’empresa
Hospital Sant Joan del perímetre d’empreses de l’Ajuntament de Reus encara no tenim
un organigrama clar de la nova distribució de funcions de les diferents gerències i
direccions.
Per tot això, i donat que la Candidatura d’Unitat Popular fa temps que demana
informació sobre la nova organització de les empreses municipals d’aquest
ajuntament, que en aquest darrer mes s’ha portat a votació la nova cobertura del
càrrec de gerència i direcció de l’Institut Municipal Reus Cultura i que tot just ens hem
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col·locat a l’equador de mandat amb l’oportunitat de revisar funcions d’aquests
càrrecs, plantegem els següents acords:
1. Que l’Ajuntament de Reus aporti el nou organigrama de relació de llocs de treball i
funcions dels càrrecs directius i gerències de les empreses del perímetre de
l’ajuntament, especialment de les àrees de Salut i Acció Social i Educativa.
2. Que l'Ajuntament de Reus, en el transcurs del pla de modernització de l'ajuntament
plantejat des del mandat anterior, amb la reelaboració de la relació i el catàleg de
llocs d treball, realitzi un pla de modificació que tingui per objecte reduir el personal
directiu i gerència i personal eventual de confiança.

Signat electrònicament
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3. Que l'Ajuntament de Reus es comprometi a aportar una valoració prèvia de la
necessitat d’incorporar nous càrrecs directius, gerències i de confiança en el marc de
les comissions informatives per tal que tots els grups municipals, tant del govern com
de l’oposició, tinguin l’oportunitat d’intervenir en el procés i valorar-ne objectivament
el requeriment."
L'alcalde dona la paraula a la Sra. Llorens que fa una INTERVENCIÓ per exposar el
tema i seguidament ES PRODUEIX DEBAT.

Signat electrònicament
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Sotmesa la proposta a votació, es rebutja amb 6 vots a favor: ((CUP): Sres. Llorens,
Fernàndez, Pàmies, (CS): Sra. García i Sr. López i (regidor no adscrit): Sr. Meléndez), 15
vots en contra: ((JxR): Sres./Srs. Pellicer, Vilella, Caelles, Cuerba, Caballero, Monseny,
Pallarès; (ERC): Sres./Srs. Llauradó, Recasens, Flores, Prats, Berasastegui, Subirats; (A):
Sr. Rubio, Sra. Vázquez) i 6 abstencions: (PSC-CP): Sres./Srs. Martín, Martínez, Marcos,
Pozuelo, Fort, Agudo.
28. Precs i preguntes.
Pregunta que formula la Sra. García del GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS DE
REUS (CS) en relació amb la prostitució a l'Avinguda de Salou.
"En fecha 4 de septiembre de 2015 el Pleno aprobó una moción presentada por el
Grupo Municipal de Ciudadanos para la adopción de medidas que acabaran con la
problemática de la prostitución en la zona de la avenida de Salou, especialmente en la
urbanización Pàmies, barrio Fortuny y Parcelas Casas. Se aprobó la puesta en marcha
de una campaña informativa sobre las consecuencias legales de contratar servicios
sexuales a personas que ejercen la prostitución, intensificar los controles policiales en
la avenida de Salou y otras zonas afectadas con el objetivo de disuadir a los
conductores e iniciar una campaña por parte de la Guardia Urbana para investigar la
situación de las mujeres que ejercen la prostitución en Reus y responder a los posibles
casos de explotación sexual.
La Ordenanza de Civismo de Reus sanciona la prostitución en la calle, artículos 31 y
32. Sin embargo, con el paso de los años seguimos con la misma situación. La
problemática se sigue produciendo a los ojos de todos los que pasamos por esas zonas
en la urbanización Pàmies, barrio Fortuny, Parcelas Casas y barrio Bellissens, que son
la puerta de entrada del sur a nuestra ciudad, generando una muy mala imagen para
vecinos y visitantes de la ciudad. En el centro de la ciudad no se vive esa situación,
por ejemplo, en la plaza Mercadal esa situación no se vive, y de producirse estamos
seguros de que rápidamente se actuaría para que no sucediera.
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Esa problemática con la prostitución no sólo se produce en horario nocturno sino
también en horario diurno, y se recrudece en todas las zonas anteriormente
enumeradas cuando anochece y cuando es de noche. Lo más grave es que los niños
que pasan o viven por la avenida de Salou en la urbanización Pàmies, barrio Fortuny,
Parcelas Casas y barrio Bellissens presencian la prostitución. Además, son una
constante las quejas por parte de vecinos de esas zonas debido a que la presencia de
prostitutas genera no sólo inseguridad, sino también altercados por peleas y gritos.
Por todo ello, el Grupo Municipal de Ciudadanos formula las siguientes
PREGUNTAS:

Signat electrònicament
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¿Cuál es el grado de ejecución actual de los tres acuerdos mencionados anteriormente
y aprobados en la moción de Ciudadanos presentada en el Pleno del 4 de septiembre
de 2015?
¿Está al corriente el equipo de gobierno de las peleas que se producen en la avenida
de Salou a su paso por la urbanización Pàmies, barrio Fortuny, Parcelas Casas y barrio
Bellissens relacionadas con la prostitución?
¿Durante este año cuántas veces ha tenido que acudir la Guardia Urbana a alguna de
estas zonas por incidentes relacionados con la prostitución?
Viendo que la situación persiste ¿qué otras medidas tiene pensado aplicar el equipo
de gobierno?

Signat electrònicament
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Per part de la Sra. Vázquez ES DONA RESPOSTA a la pregunta.
Prec que formula el regidor no adscrit, Sr. Meléndez, i el GRUP MUNICIPAL
DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA – CANDIDATURA DE PROGRÉS –
(PSC-CP) per la millora de la seguretat als serveis de la Guàrdia Urbana de
Reus.
"Una frase que es repeteix de manera constant a les acadèmies de Policia d'arreu del
món, des del principi de la formació de les persones aspirants a la carrera policial és:
"UN POLICIA A SOL, ÉS UN POLICIA MORT". Amb aquesta frase contundent, s'estableix
la necessitat d'anar sempre acompanyat a qualsevol actuació de Seguretat Ciutadana.
Així es formen, i així poden donar la seguretat necessària que requereix la nostra
ciutadania.
El passat dia 14 de desembre, a l'acte de celebració de la festa patronal de Sant
Miquel de la Guàrdia Urbana de Reus, l'alcalde de la ciutat, va agrair i elogiar la difícil i
important funció pública que desenvolupen els i les policies que conformen el cos de
la Guàrdia Urbana, que vetllen diàriament per la nostra seguretat. Però donar aquesta
seguretat no és possible sense uns mínims de seguretat personal als agents, i això és
responsabilitat d'aquest govern i dels responsables de la planificació dels serveis
d'aquests efectius policials.
A la darrera setmana, aquest regidor ha mantingut reunions amb les diverses
organitzacions sindicals policials d'aquest consistori, i li han transmès la manca de
seguretat amb la que treballen alguns efectius, que desenvolupen la seva tasca de
manera "unipersonal", i que veuen compromesa la qualitat i efectivitat del servei i la
seguretat dels mateixos agents. Per exemple a les Comissaries Externes de Proximitat,
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amb l'única voluntat política de cobrir zones d'actuació més grans sense els recursos
personals necessaris.
Aquestes polítiques de retallades pròpies d'èpoques de crisi econòmica i arques
Municipals buides, que no corresponen amb el superàvit comunicat públicament per
aquest govern als darrers dos anys.
Per últim, recordar que la Secretària d'Estat de Seguretat del Ministeri de l'Interior,
amb data 15 de desembre de 2021, ha establert el "REFORÇAMENT D'ESPECIAL
INTENSITAT DE LES MESURES CORRESPONENTS AL NIVELL 4 DEL PLA DE PREVENCIÓ I
PROTECCIÓ ANTITERRORISTA", dirigit a tots els cossos policials del territori nacional,
entre els quals es troba el Cos de la Guàrdia Urbana de Reus, indicant el reforç
especial de les mesures de seguretat i autoprotecció del personal policial.
Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
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PREC
Insto a l'alcalde de la ciutat i a la regidora delegada en les funcions de Seguretat
Ciutadana i Convivència, que donin les instruccions pertinents perquè a la brevetat
més gran possible aquestes figures “unipersonals” de Policia desapareguin de les
ordres de servei de la Guàrdia Urbana de Reus, tant a totes les Comissaries Especials
de Proximitat com altres serveis de Seguretat Ciutadana, i aquestes siguin substituïdes
per la patrulla formada per dos agents i perquè organitzin el servei ordinari i els
operatius amb totes les garanties de seguretat per a les patrulles que els duen a
terme. La millora de la seguretat dels funcionaris i funcionàries actuants i l'efectivitat
del servei que es mereixen les persones que viuen i visiten la ciutat de Reus.»
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Per part de la Sra. Vázquez ES DONA RESPOSTA al prec.
Pregunta que formula el Sr. Marcos del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS
SOCIALISTES DE CATALUNYA – CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP) i el
regidor no adscrit, Sr. Meléndez, en relació amb la reobertura de les
comissaries de proximitat.
"Les Comissaries Externes de Proximitat (CEP) són diversos punts de recollida de
denúncies i d’informació per tal de facilitar l’apropament de la policia a la ciutadania i
als barris, atenent una mitjana de 3.000 persones cada any. A Reus en disposem de
set, dues funcionant de manera fixa a l’estació d’autobusos i a l’antic Hospital, i les
altres cinc funcionant de manera itinerant pels centres cívics de Migjorn, Ponent,
Llevant i Mestral i també al barri de Mas Pellicer.
L’atenció propera als barris, la mediació per un conflicte veïnal o el servei de recollida
d’urgències o actuacions immediates són algunes de les prioritats dels socialistes a la
ciutat tal com ha quedat demostrat en les diverses propostes realitzades pel nostre
grup municipal en el transcurs dels darrers anys. En són exemple, la moció presentada
l’any 2013 per augmentar la presència de la Guàrdia Urbana als barris i als centres
educatius i recuperar la figura de l'agent cívic o la proposta de l’any 2015 d’apropar la
Guàrdia Urbana als barris i els ciutadans mitjançant la creació d’un dispositiu d’unitats
mòbils situades de forma itinerant per totes les zones de la ciutat.
Els barris de la nostra ciutat mereixen una atenció digna i de qualitat, com també la
necessiten els treballadors i treballadores d’aquests espais. Recentment, la Central
Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) ha exposat la manca de mesures de
seguretat i higiene en aquests espais per desenvolupar les tasques policials i n’ha
exigit el tancament d’aquests espais. Tot i que aquesta denúncia pública s’ha realitzat
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durant al llarg dels darrers anys, ni el tancament i posterior obertura d’aquests espais
a causa de la COVID ha servit per tal que aquests espais es millorin i es dignifiquin.
Aquest mateix sindicat ha fet palès que tot i que al setembre del present any el Servei
de Prevenció de Riscos Laborals de l’Ajuntament va emetre un informe resolent que la
CEP 8 (estació d’autobusos) no disposava de tots els requeriments necessaris per
poder reobrir-se, aquest espai es va tornar a posar al servei de la ciutadania un mes
més tard, ometent per complet l’escrit de l’Ajuntament i les advertències que en ells
s’hi feien, com és la falta d’extintors, la falta de serveis higiènics o la falta de sortida o
recorregut alternatiu en cas d’urgències o incidències.
Per tot plegat, el grup municipal socialista formula la següent PREGUNTA:
Signat electrònicament
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- Quines són les condicions en les quals el Servei de Prevenció de Riscos Laborals de
l’Ajuntament de Reus requereix que es trobin les diferents Comissaries Externes de
Proximitat de la ciutat?
- Quines són les condicions en les que es van reobrir les Comissaries Externes de
Proximitat i en quines condicions es troben actualment cadascun d’aquests espais?
- En cas que aquests espais no compleixin amb les condicions requerides pel Servei de
Prevenció de Riscos Laborals de l’Ajuntament de Reus, quines millores es realitzaran
per tal de complir amb la normativa i en quina previsió es realitzaran aquestes?
Per part de la Sra. Vázquez ES DONA RESPOSTA a la pregunta.
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I, sense més assumptes a tractar s'aixeca la sessió de la qual, com a secretari en
funcions, estenc aquesta acta, amb el vistiplau del Molt Il·lustre Sr. Alcalde.

L’alcalde

El secretari en funcions
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