
PRESENTACIÓ  DE  MOCIONS,  PROPOSTES  DE  RESOLUCIÓ,
ESMENES,  PRECS  O  PREGUNTES  AL  PLE  MUNICIPAL  O  A  LA
JUNTA  DE  PORTAVEUS  DE  L'AJUNTAMENT

AJUNTAMENT DE REUS - GRUP MUNICIPAL CIUTADANS-REUS V55661987

DADES DE LA PERSONA SOL.LICITANT

Nom i cognoms o raó social DNI- NIE

Nom i cognoms o raó social

DADES PERSONA REPRESENTANT (empleneu-ho només en cas que actueu en

LABRADOR BARRAFON, JOSEFA

El  16  de  febrer  del  2017,  el  Tribunal  Constitucional  (TC)  va  resoldre  la  qüestió
d’inconstitucionalitat  número  1012/2015  promoguda  per  un  jutge  del  contenciós  de
Guipúscoa  sobre  els  articles  4.1,  4.2  a)  i  7.4  de  la  Norma  Foral  16/1989,  que  regula  l’Impost
sobre  l’Increment  del  Valor  dels  Terrenys  de  Naturalesa  Urbana,  és  a  dir,  la  Plusvàlua
Municipal.

Aquests  preceptes,  idèntics  als  recollits  a  la  Llei  d’Hisendes  Locals  i  a  la  nostra  Ordenança
Fiscal número 6, que regulen l’esmentat gravamen, han estat declarats inconstitucionals i nuls
en la mesura en què sotmeten a tributació situacions d’inexistències d’increments de valor.

La resolució del TC posa de manifest la inadequada regulació d’un impost l’exigència del qual
és  potestativa,  i  que  ha  obligat  a  fer  front  a  pagaments  a  nombrosos  contribuents  que  no
havien obtingut cap benefici/plusvàlua en la transmissió d’habitatges i locals a la nostra ciutat.

El  que  s’ha  declarat  inconstitucional  és  la  Norma  Foral,  però  és  més  que  previsible  que  el
Tribunal Constitucional en breu resolgui les nombroses qüestions plantejades per altres jutjats

MOCIÓ QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S  CIUTADANS AL/A LA PLE MUNICIPAL DEL
DIA  16/03/2017  REFERENT  A  PER  A  LA  REVISIÓ  DE  L’ORDENANÇA  FISCAL  NÚMERO  6
REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA
URBANA
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Locals  aplicable  a  la  resta  de  l’Estat,  en  el  mateix  sentit  que  la  del  jutjat  de  Guipúscoa  i  la
Norma  Foral.

Cal  tenir  en  compte  igualment  que  l’eficàcia  del  pronunciament  serà  per  a  totes  les
liquidacions  futures  i  per  a  les  passades  que  no  estan  confirmades  per  sentència  ferma  i
respecte a les que es pugui reclamar la rectificació i devolució (és a dir, per a les que no hagi
transcorregut  el  termini  de  quatre  anys).  A  data  d’avui  és  impossible  quantificar  les  pèrdues
econòmiques  que  suposarà  per  als  ajuntaments  fer  front  a  la  devolució  de  les  quantitats
recaptades  fruit  de  liquidacions  afectades  per  la  declaració  d’inconstitucionalitat  de  la
normativa  estatal  que  regula  l’impost  en  qüestió.

Com a conseqüència d’això, i  amb la finalitat d’evitar que l’erari  municipal es vegi afectat per
una  declaració  d’inconstitucionalitat  que  afecta  una  de  les  seves  principals  fonts  d’ingressos
ordinaris, i, d’altra banda, amb l’objectiu d’arbitrar mesures que aconsegueixin que s’exigeixi el
tribut d’acord amb la capacitat econòmica real del contribuent, el Grup Municipal de Ciutadans
proposa, una vegada s’hagi pronunciat el TC sobre la inconstitucionalitat de la norma que ens
afecta, adoptar els següents ACORDS:

Primer.  Instar  el  Govern Central  per  tal  que adopti  les  mesures legislatives i  pressupostàries
necessàries per abonar als ens locals les quantitats a les que aquests hagin de fer front fruit
de les  sol·licituds de devolució d’ingressos indeguts  que els  siguin plantejades basades en la
inconstitucionalitat de la normativa estatal que regula l’Impost sobre l’Increment del Valor dels
Terrenys de Naturalesa Urbana (plusvàlua municipal).
Segon.  Un  cop  verificat  l’anterior,  i  per  als  casos  en  què  no  hi  hagi  hagut  objectivament  i
realment un increment de valor dels terrenys,  que per part  d’aquest Ajuntament es disposin
mitjans  materials  i  humans mitjançant  els  quals  els  contribuents  de Reus puguin  reclamar a
través  del  procediment  de  reclamació  de  devolució  d’ingressos  indeguts  les  quantitats
satisfetes  en  concepte  d’Impost  sobre  l’Increment  del  Valor  dels  Terrenys  de  Naturalesa
Urbana.
Tercer.  Que  es  promogui  la  modificació  de  l’Ordenança  Fiscal  número  6,  reguladora  de
l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana, a la qual s’estableixi
com a règim de gestió de l’impost el de declaració tributària.

PRESENTA EL/LA SEGÜENT MOCIÓ, PROPOSTA DE RESOLUCIÓ, ESMENA, PREC O PREGUNTA

Pàgina 2 de 3
Plaça Mercadal, 1 • 43201 Reus

Tel. 977 010 010 • Fax 977 010 210
oac@reus.cat • www.reus.cat

Aquest tràmit es pot fer telemàticament des de
l’oficina virtual de www.reus.cat

OAC

Registre Entrada Ajuntament de REUS
Núm:2017011300
Data: 10-03-2017 12:09:31

Aquest document ha estat signat electrònicament amb data 10/3/2017
L'autenticitat d'aquest document es pot comprovar a https://serveis.reus.cat/cve mitjançant el CVE: 20174612246986D692E4328570031BB68879BFC9FAE00310120938



10 Març de 2017

SIGNATURA

Dia Mes Any

Reus

ACOMPANYO LA SOL.LICITUD AMB LA DOCUMENTACIÓ SEGÜENT:

D’acord amb la  Llei  15/99,  de  13 de desembre,  de  protecció  de dades de caràcter  personal,  us  informem que les  dades de caràcter  personal
sol•licitades s’inclouran en el corresponent fitxer, el qual és responsabilitat de l’Ajuntament de Reus. La finalitat de la recollida de les dades és la
gestió d’aquesta sol•licitud i  el  destinatari  de la informació és l’Ajuntament de Reus.  Podreu exercir  els drets d’accés,  rectificació,  cancel•lació i
oposició de les dades subministrades,  adreçant-vos a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania de l’Ajuntament de Reus,  a la plaça del  Mercadal,  1.
(1) L’accés a les notificacions i comunicacions es practicarà a la seu electrònica de l’Ajuntament de Reus (www.reus.cat), segons el que estableix el
Reglament  de  notificacions  i  comunicacions  per  mitjans  electrònics  de  l’Ajuntament  de  Reus.  La  persona  interessada  rebrà  l’avís  de  dipòsit  a
través d’un SMS al mòbil o un missatge al correu electrònic. La notificació estarà disponible durant 10 dies, passats els quals, si no s’hi ha accedit,
es considerarà rebutjada, la notificació es tindrà per efectuada i el procediment continuarà (art. 28 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés
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PRESENTACIÓ  DE  MOCIONS,  PROPOSTES  DE  RESOLUCIÓ,
ESMENES,  PRECS  O  PREGUNTES  AL  PLE  MUNICIPAL  O  A  LA
JUNTA  DE  PORTAVEUS  DE  L'AJUNTAMENT

AJUNTAMENT DE REUS - GRUP MUNICIPAL CIUTADANS-REUS V55661987

DADES DE LA PERSONA SOL.LICITANT

Nom i cognoms o raó social DNI- NIE

Nom i cognoms o raó social

DADES PERSONA REPRESENTANT (empleneu-ho només en cas que actueu en

LABRADOR BARRAFON, JOSEFA

Las pulseras inteligentes que integran un GPS sirven para localizar a una persona en caso de
que se pierda. Además, indican la hora para que se pueda utilizar como un reloj convencional
y  permiten  llamar  a  un  par  de  números  de  teléfonos  prefijados.  Gracias  a  ello,  se  puede
localizar  al  usuario  en un mapa y  en todo momento mediante  una app que debe instalar  el
responsable  (padre,  madre,  tutor,  cuidador,  etc.)  previamente  en  su  teléfono.  Este  método
puede ser  muy útil  en  las  excursiones  que se  llevan a  cabo en las  guarderías,  escuelas  y  en
salidas  de  residentes  en  centros  de  día  y  de  salud  mental.  Por  otra  parte,  a  nivel  municipal,
cuando  en  verano  se  realizan  estancias,  colonias  o  casals  por  parte  del  Ayuntamiento  o
entidades,  también se  puede utilizar  este  sistema.  Otro caso cada vez  más habitual  es  el  de
localizar  a  las  personas  mayores  que  padecen  la  enfermedad  de  Alzheimer.  Se  utiliza  en
residencias  de  ancianos  y  en  centros  hospitalarios  y  psíquicos.

Actualmente,  un  sistema  parecido  está  funcionando  en  diferentes  municipios  como  un
sistema  de  seguridad  pública.  Este  es  el  caso,  por  ejemplo,  del  Ayuntamiento  de  Cornellà,
donde  se  han  implantado  pulseras  inteligentes  con  código  QR  para  todas  las  escuelas
públicas.

MOCIÓ QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S  CIUTADANS AL/A LA PLE MUNICIPAL DEL
DIA 16/03/2017 REFERENT A PARA LA IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE LOCALIZACIÓN PARA
USUARIOS DE CENTROS ESCOLARES, CENTROS DE DÍA, RESIDENCIAS DE ANCIANOS Y CENTROS
DE SALUD MENTAL
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El  precio  de  este  sistema,  dependiendo de  la  empresa  suministradora,  es  de  unos  25  euros
por  pulsera.  Por  lo  tanto,  desde  los  ayuntamientos  se  deberían  estudiar  las  diferentes
maneras  de  financiar  este  servicio.

Desde  Ciudadanos  entendemos  que  hoy  en  día,  con  los  avances  existentes  y  por  medio  de
este sistema, sería positivo el estudio y la posterior implantación de forma progresiva de este
sistema de seguridad para las escuelas, centros de día, etc.

Por  todos  estos  motivos,  el  Grupo Municipal  de  Ciudadanos  propone  adoptar  los  siguientes
ACUERDOS:

Primero.  Que  los  servicios  técnicos  del  Ayuntamiento  de  Reus  estudien  la  manera  de
implementar  esta  medida  así  como  las  diferentes  formas  de  financiación  y/o  posible
subvención  del  sistema.
Segundo.  Que  el  Ayuntamiento  de  Reus  promocione  e  informe  sobre  la  implantación
progresiva de esta medida a las diferentes escuelas, centros de día, residencias de la tercera
edad o centros de salud mental de nuestra ciudad.
Tercero.  Que  se  realicen  en  Reus  varias  pruebas  piloto  durante  un  año,  de  forma gratuita  y
con  el  fin  de  evaluar  y  valorar  el  servicio.

PRESENTA EL/LA SEGÜENT MOCIÓ, PROPOSTA DE RESOLUCIÓ, ESMENA, PREC O PREGUNTA
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10 Març de 2017

SIGNATURA

Dia Mes Any

Reus

ACOMPANYO LA SOL.LICITUD AMB LA DOCUMENTACIÓ SEGÜENT:

D’acord amb la  Llei  15/99,  de  13 de desembre,  de  protecció  de dades de caràcter  personal,  us  informem que les  dades de caràcter  personal
sol•licitades s’inclouran en el corresponent fitxer, el qual és responsabilitat de l’Ajuntament de Reus. La finalitat de la recollida de les dades és la
gestió d’aquesta sol•licitud i  el  destinatari  de la informació és l’Ajuntament de Reus.  Podreu exercir  els drets d’accés,  rectificació,  cancel•lació i
oposició de les dades subministrades,  adreçant-vos a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania de l’Ajuntament de Reus,  a la plaça del  Mercadal,  1.
(1) L’accés a les notificacions i comunicacions es practicarà a la seu electrònica de l’Ajuntament de Reus (www.reus.cat), segons el que estableix el
Reglament  de  notificacions  i  comunicacions  per  mitjans  electrònics  de  l’Ajuntament  de  Reus.  La  persona  interessada  rebrà  l’avís  de  dipòsit  a
través d’un SMS al mòbil o un missatge al correu electrònic. La notificació estarà disponible durant 10 dies, passats els quals, si no s’hi ha accedit,
es considerarà rebutjada, la notificació es tindrà per efectuada i el procediment continuarà (art. 28 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés
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PRESENTACIÓ  DE  MOCIONS,  PROPOSTES  DE  RESOLUCIÓ,
ESMENES,  PRECS  O  PREGUNTES  AL  PLE  MUNICIPAL  O  A  LA
JUNTA  DE  PORTAVEUS  DE  L'AJUNTAMENT

AJUNTAMENT DE REUS - GRUP MUNICIPAL PSC G55670772

DADES DE LA PERSONA SOL.LICITANT

Nom i cognoms o raó social DNI- NIE

Nom i cognoms o raó social

DADES PERSONA REPRESENTANT (empleneu-ho només en cas que actueu en

MARTIN MARTINEZ, ANDRES

La innovació al sector de l’educació és essencial per formar persones crítiques, responsables,
compromeses  i  motivades  per  transformar  la  societat.  El  sistema  educatiu  ha  de  donar
resposta  a  les  necessitats  del  segle  XXI,  i  les  escoles  no  han  de  ser  simples  espais  de
preparació  d’exàmens,  sinó  que  han  d’oferir  una  educació  adequada  als  nous  temps.

Amb  aquest  objectiu,  diverses  organitzacions  es  van  unir  l’any  passat  sota  el  paraigües  del
lobby Escola Nova 21 per promoure que les escoles catalanes facin la transició definitiva cap al
sistema  educatiu  avançat.  Una  prova  pilot,  que  compta  amb  el  suport  del  departament
d’Ensenyament,  que acompanya desenes d’escoles  d’arreu de Catalunya a  fer  el  canvi  cap al
sistema del segle XXI. L’objectiu final és que les escoles deixin de ser llocs on es prepara per fer
exàmens i que siguin llocs on s’empoderi els nens.

En el cas de la ciutat de Barcelona, al gener d’enguany, es va presentar el projecte Xarxes per
al Canvi, per ajudar els centres de la ciutat a avançar des del treball conjunt cap a un propòsit
educatiu competencial i unes pràctiques d’aprenentatge actualitzades, amb l’objectiu que tots
els centres formin part d’aquest xarxa d’escoles innovadores l’any 2020.

MOCIÓ  QUE  PRESENTA  EL/ELS  GRUP/S  MUNICIPAL/S   GRUP  MUNICIPAL  PSC  AL/A  LA  PLE
MUNICIPAL DEL DIA 16/03/2017 REFERENT A LA INNOVACIÓ EDUCATIVA A LES ESCOLES DE LA
CIUTAT

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
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Aplicat  a  la  nostra  ciutat,  és  clar  que  cal  un  canvi  en  el  sistema  educatiu,  una  renovació
pedagògica, però aquesta no s’ha de limitar a uns determinats centres “estrella”, sinó que s’ha
d’aplicar  a  totes  les  escoles  de  Reus.  La  innovació,  no  pot  comportar  més  desigualtats  a  la
ciutat,  sinó  que  s’ha  d’entendre  com  una  eina  d’equitat  que  ha  de  comportar  la  igualtat
d’oportunitats  per  a  tothom,  millorant  les  capacitats  de  tots  els  centres  per  igual  a  l’hora  de
poder desenvolupar els seus projectes educatius. Cal impulsar una estratègia d’innovació que
posi al mateix nivell l’equitat i la qualitat educatives, amb l’objectiu de garantir-ho per a tots i
cadascun  dels  infants  i  joves  de  la  ciutat,  des  d’una  visió  d’escola  inclusiva,  per  assolir  una
escolarització  equilibrada.

Es tracta de generar el marc i les condicions perquè Reus tingui un sistema educatiu avançat, i
capaciti  totes  les  escoles  a  fer  la  transició  cap  aquest  nou  sistema.  No  es  tracta  que  hi  hagi
determinades  escoles  innovadores,  sinó  que  Reus  sigui  ciutat  innovadora  en  educació.

1.-  Que  l’Ajuntament  de  Reus  signi  un  conveni  de  col•laboració  amb  el  departament
d’Ensenyament  de  la  Generalitat  que  ofereixi  l’acompanyament,  les  eines,  les  accions  i  els
recursos  necessaris  perquè  tots  els  centres  educatius  de  la  ciutat  es  formin  en  innovació
educativa,  amb  l’objectiu  que  tots  els  centres  formin  part  d’aquesta  xarxa  d’escoles
innovadores  l’any  2020.

PRESENTA EL/LA SEGÜENT MOCIÓ, PROPOSTA DE RESOLUCIÓ, ESMENA, PREC O PREGUNTA
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13 Març de 2017

SIGNATURA

Dia Mes Any

Reus

ACOMPANYO LA SOL.LICITUD AMB LA DOCUMENTACIÓ SEGÜENT:

D’acord amb la  Llei  15/99,  de  13 de desembre,  de  protecció  de dades de caràcter  personal,  us  informem que les  dades de caràcter  personal
sol•licitades s’inclouran en el corresponent fitxer, el qual és responsabilitat de l’Ajuntament de Reus. La finalitat de la recollida de les dades és la
gestió d’aquesta sol•licitud i  el  destinatari  de la informació és l’Ajuntament de Reus.  Podreu exercir  els drets d’accés,  rectificació,  cancel•lació i
oposició de les dades subministrades,  adreçant-vos a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania de l’Ajuntament de Reus,  a la plaça del  Mercadal,  1.
(1) L’accés a les notificacions i comunicacions es practicarà a la seu electrònica de l’Ajuntament de Reus (www.reus.cat), segons el que estableix el
Reglament  de  notificacions  i  comunicacions  per  mitjans  electrònics  de  l’Ajuntament  de  Reus.  La  persona  interessada  rebrà  l’avís  de  dipòsit  a
través d’un SMS al mòbil o un missatge al correu electrònic. La notificació estarà disponible durant 10 dies, passats els quals, si no s’hi ha accedit,
es considerarà rebutjada, la notificació es tindrà per efectuada i el procediment continuarà (art. 28 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés
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PRESENTACIÓ  DE  MOCIONS,  PROPOSTES  DE  RESOLUCIÓ,
ESMENES,  PRECS  O  PREGUNTES  AL  PLE  MUNICIPAL  O  A  LA
JUNTA  DE  PORTAVEUS  DE  L'AJUNTAMENT

AJUNTAMENT DE REUS - GRUP MUNICIPAL PSC G55670772

DADES DE LA PERSONA SOL.LICITANT

Nom i cognoms o raó social DNI- NIE

Nom i cognoms o raó social

DADES PERSONA REPRESENTANT (empleneu-ho només en cas que actueu en

MARTIN MARTINEZ, ANDRES

L’excés de velocitat  és  una de les  principals  causes dels  accidents  en l’àmbit  urbà,  una bona
part  dels  quals  les  persones implicades són vianants.
Aquest grup municipal ha rebut la preocupació de molts pares i mares d’alumnes del col•legi
La Presentació pel perill  i  risc d’atropellament a l’entorn del centre durant l’entrada o sortida
dels  alumnes  i,  també,  de  les  seves  famílies  quan  porten  i  van  a  buscar  els  nens  a  l’escola,
reclamant  mesures  per  evitar  la  situació.
Malgrat  haver-hi  passos  de  vianants  davant  les  portes  del  centre,  la  situació  imposa
necessàriament que la velocitat dels vehicles no sobrepassi uns determinat límits, per garantir
la seguretat dels usuaris més vulnerables: els vianants, i sobretot, els nens i nenes.
D’aquí  la  necessitat  urgent  d’implantar  a  la  zona passos elevats  de vianants  com a elements
reductors  de  la  velocitat,  que  evitin  el  risc  d’atropellaments,  com  ja  s’han  instal•lat  en  altres
vies de la ciutat a l’entorn d’escoles i malauradament, en alguns casos, després d’un accident
greu.

MOCIÓ  QUE  PRESENTA  EL/ELS  GRUP/S  MUNICIPAL/S   GRUP  MUNICIPAL  PSC  AL/A  LA  PLE
MUNICIPAL DEL DIA 16/03/2017 REFERENT A LA INSTAL•LACIÓ DE PASSOS ELEVATS ENTORN
AL COL•LEGI  LA PRESENTACIÓ

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

PRESENTA EL/LA SEGÜENT MOCIÓ, PROPOSTA DE RESOLUCIÓ, ESMENA, PREC O PREGUNTA
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1.- Que l’Ajuntament de Reus instal•li passos de vianants elevats al carrer de la Selva i al carrer
Josep  Anselm  Clavé,  just  davant  les  portes  d’accés  al  col•legi  La  Presentació  per  reduir  la
velocitat  dels  vehicles  i  evitar  accidents.
2.- Que l’Ajuntament de Reus estudiï si cal implantar aquesta mesura en altres centres docents
de la ciutat per millorar la seguretat viària i minimitzar el risc d’atropellaments.
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13 Març de 2017

SIGNATURA

Dia Mes Any

Reus

ACOMPANYO LA SOL.LICITUD AMB LA DOCUMENTACIÓ SEGÜENT:

D’acord amb la  Llei  15/99,  de  13 de desembre,  de  protecció  de dades de caràcter  personal,  us  informem que les  dades de caràcter  personal
sol•licitades s’inclouran en el corresponent fitxer, el qual és responsabilitat de l’Ajuntament de Reus. La finalitat de la recollida de les dades és la
gestió d’aquesta sol•licitud i  el  destinatari  de la informació és l’Ajuntament de Reus.  Podreu exercir  els drets d’accés,  rectificació,  cancel•lació i
oposició de les dades subministrades,  adreçant-vos a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania de l’Ajuntament de Reus,  a la plaça del  Mercadal,  1.
(1) L’accés a les notificacions i comunicacions es practicarà a la seu electrònica de l’Ajuntament de Reus (www.reus.cat), segons el que estableix el
Reglament  de  notificacions  i  comunicacions  per  mitjans  electrònics  de  l’Ajuntament  de  Reus.  La  persona  interessada  rebrà  l’avís  de  dipòsit  a
través d’un SMS al mòbil o un missatge al correu electrònic. La notificació estarà disponible durant 10 dies, passats els quals, si no s’hi ha accedit,
es considerarà rebutjada, la notificació es tindrà per efectuada i el procediment continuarà (art. 28 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés
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PRESENTACIÓ  DE  MOCIONS,  PROPOSTES  DE  RESOLUCIÓ,
ESMENES,  PRECS  O  PREGUNTES  AL  PLE  MUNICIPAL  O  A  LA
JUNTA  DE  PORTAVEUS  DE  L'AJUNTAMENT

AJUNTAMENT DE REUS - GRUP MUNICIPAL CUP V55663025

DADES DE LA PERSONA SOL.LICITANT

Nom i cognoms o raó social DNI- NIE

Nom i cognoms o raó social

DADES PERSONA REPRESENTANT (empleneu-ho només en cas que actueu en

LLORENS PEREZ, MARTA

L'EXPOSICIÓ DE MOTIUS ÉS AL DOCUMENT ADJUNT JA QUE NO HI CAP EN AQUEST FORMAT

ELS ACORDS SÓN AL DOCUMENT ADJUNT.

MOCIÓ  QUE  PRESENTA  EL/ELS  GRUP/S  MUNICIPAL/S   GRUP  MUNICIPAL  DE  LA  CUP  AL/A  LA
PLE MUNICIPAL DEL DIA 16/03/2017 REFERENT A LA CELEBRACIÓ D’UN REFERÈNDUM PER TAL
QUE  LA  CIUTADANIA  DECIDEIXI  QUIN  MODEL  DE  GESTIÓ  DEL  SERVEI  DE  NETEJA  VIÀRIA  I
RECOLLIDA  DE  RESIDUS  VOL  PER  A  LA  CIUTAT  DE  REUS

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

PRESENTA EL/LA SEGÜENT MOCIÓ, PROPOSTA DE RESOLUCIÓ, ESMENA, PREC O PREGUNTA
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13 Març de 2017

SIGNATURA

Dia Mes Any

Reus

ACOMPANYO LA SOL.LICITUD AMB LA DOCUMENTACIÓ SEGÜENT:

MociÃ³_ReferÃ¨ndum_brossa.pdf

D’acord amb la  Llei  15/99,  de  13 de desembre,  de  protecció  de dades de caràcter  personal,  us  informem que les  dades de caràcter  personal
sol•licitades s’inclouran en el corresponent fitxer, el qual és responsabilitat de l’Ajuntament de Reus. La finalitat de la recollida de les dades és la
gestió d’aquesta sol•licitud i  el  destinatari  de la informació és l’Ajuntament de Reus.  Podreu exercir  els drets d’accés,  rectificació,  cancel•lació i
oposició de les dades subministrades,  adreçant-vos a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania de l’Ajuntament de Reus,  a la plaça del  Mercadal,  1.
(1) L’accés a les notificacions i comunicacions es practicarà a la seu electrònica de l’Ajuntament de Reus (www.reus.cat), segons el que estableix el
Reglament  de  notificacions  i  comunicacions  per  mitjans  electrònics  de  l’Ajuntament  de  Reus.  La  persona  interessada  rebrà  l’avís  de  dipòsit  a
través d’un SMS al mòbil o un missatge al correu electrònic. La notificació estarà disponible durant 10 dies, passats els quals, si no s’hi ha accedit,
es considerarà rebutjada, la notificació es tindrà per efectuada i el procediment continuarà (art. 28 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés
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MOCIÓ QUE PRESENTA LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR EN RELACIÓ A LA 
CELEBRACIÓ D’UN REFERÈNDUM PER TAL QUE LA CIUTADANI A DECIDEIXI QUIN 
MODEL DE GESTIÓ DEL SERVEI DE NETEJA VIÀRIA I RECOL LIDA DE RESIDUS VOL 
PER A LA CIUTAT DE REUS 
 
 
L’Ajuntament de Reus té a dia d’avui un contracte signat amb l’empresa Fomento de Construcciones 
y Contratas pel qual realitza el servei de la neteja viària i recollida de residus a Reus. Aquest 
contracte vigent es va licitar l’any 2009 i va entrar en funcionament l’1 de gener del 2010. 
 
Alguns aspectes relacionats amb la licitació de l’any 2009 del servei de la recollida de residus i neteja 
viària estan sent investigats en el marc de la peça número 14 del cas Innova. Així mateix, també 
estan sent motiu d’aquesta investigació judicial la implementació d’aspectes del contracte i d’altres 
recollits en l’addenda que es van signar posteriorment entre FCC i Ajuntament.  
 
Per altra banda, per tal de fer-nos amb una perspectiva adequada, cal dir que en el cas de la nostra 
ciutat aquest servei va ser adjudicat a l’empresa FOCSA –una de les empreses constituents de FCC- 
l’any 1967, en ple “desarrollismo”. Això en un moment de canvis profunds que van afectar a tots els 
nivells de la ciutat: demogràfics, d’urbanisme, en matèria d’organització municipal..., –alguns dels 
quals han arribat fins a dia d’avui–. En un context en el que no era possible cap mena de procés 
transparent de licitació i encara menys un debat de caràcter públic que posés sobre la taula diferents 
opcions sobre les quals la ciutadania pogués fer-se amb un mínim d’informació. 
 
Per tant, des d’aquest primer contracte amb l’empresa del 1967, fins a l’actualitat ha estat la mateixa 
empresa, antiga FOCSA i actual FCC, qui s’ha fet de manera ininterrompuda amb les contractes de 
la neteja viària i recollida de residus urbans després de les successives licitacions i pròrrogues.  
 
Atès que el Reglament de Participació vigent atorga a l’alcalde, previ acord per majoria absoluta del 
Ple i autorització del govern, la possibilitat de sotmetre a consulta popular aquells assumptes de la 
competència municipal i de caràcter local que siguin d’especial rellevància per als interessos del 
veïnat, tal i com determina en aquest sentit també la Llei reguladora de les Bases de Règim Local. 
 
Atès que la Llei 10/2014 del Parlament de Catalunya, del 26 de setembre, coneguda com de Llei de 
Consultes Populars no Referendàries i d’altres formes de Participació Ciutadana, que regula els 
processos participatius, també permet als municipis la realització de consultes ciutadanes en aquell 
articulat no anul·lat pel TC, tal com ja han exercit alguns municipis. 
 
Atès que en el procés participatiu engegat per la regidoria en el marc de la reforma del Reglament de 
Participació s’hi van recollir inquietuds creixents de ciutadans i entitats que manifesten la seva 
voluntat de participar de forma real en assumptes que els pertoquen, com un dret i com un deure 
ciutadà de participar a un nivell vinculant en aspectes rellevants de la vida local. Demanda ciutadana 
que recull els aspectes més rellevants de la tradició republicana universal i també l’experiència del 
poble català en matèria d’autoorganització popular.  
 
Atès que aquestes inquietuds es van visualitzar durant l’enquesta realitzada durant el procés per 
reformar el Reglament de Participació, en la que explícitament hi constava el referèndum com a via 
més interessant per tal de recollir la sensibilitat de la ciutadania envers assumptes d’interès ciutadà. 
 
Atès el fet que cap partit polític al consistori, deixant de banda la CUP, havia presentat al seu 
programa electoral quina proposta feia de gestió del servei municipal amb un cost més elevat. 
 
Atès que amb l’aprovació dels pressupostos de l’any 2016 signat entre la Candidatura d’Unitat 
Popular i el govern municipal, que recollia l’acord de realitzar un estudi sobre la viabilitat 
d’internalitzar el servei de neteja viària i recollida de residus urbans ha generat un debat posterior.  



 
Atès que, entre d’altres consideracions, l’estudi concloïa que en cas d’internalització suposaria per a 
l’Ajuntament de Reus un estalvi econòmic d’1,3 milions d’euros. 
 
Atès que el servei de la recollida de la brossa suposa la primera partida municipal sumant uns 11 
milions d’euros anuals el seu cost, uns 100 milions d’euros sumant el total de la contracta actual. 
 
Atesa la greu situació financera i econòmica de l’Ajuntament que ha suposat greus conseqüències 
per al funcionament de l’Ajuntament reusenc i per al propi devenir de la ciutat, bloquejada en part per 
la situació econòmica. 
 
Atès que la quantitat destinada per part de l’Ajuntament de Reus al servei de la recollida de residus i 
neteja viària representa, per tant, un gruix important dels recursos municipals i suposa també un 
assumpte d’interès ciutadà evident. 
 
Atès que en aquest debat ja s’hi han començat a posicionar partits, sindicats i d’altres agents socials, 
tant en un sentit com en un altre, però sense un espai de debat ciutadà transparent i amb caràcter de 
servei públic que emplaci posteriorment a la ciutadania a pronunciar-se en un sentit o bé en un altre. 
 
Atès que tant en cas d’internalització com en cas d’externalització, els treballs previs de caràcter 
legal i administratiu s’han d’iniciar en els propers mesos.  
 
 
Per tots aquests motius el Grup Municipal de la CUP  demana l’adopció dels següents acords: 
 
1.- La convocatòria d’un referèndum sobre la matèria que ens ocupa seguint el procediment establert 
el la Llei 10/2014 del Parlament de Catalunya, del 26 de setembre, coneguda com de Llei de 
Consultes Populars no Referendàries i d’altres formes de Participació Ciutadana. 
 
2.- Que aquest referèndum incorpori una pregunta amb resposta de caràcter binari i que els censats 
a Reus puguin respondre a la pregunta: “Quin model de gestió del servei municipal de la neteja viària 
i recollida de residus considera més adient a la ciutat de Reus?” 
 
3.- Que les contestes a la pregunta formulada anteriorment incorporin aquestes respostes: per una 
banda “model de gestió directa municipal del servei en una de les empreses municipals ja existents”, 
i per altra banda la resposta de “model de gestió indirecta amb un contracte entre Ajuntament i 
empresa privada després d’un procés de licitació”.  
 
4.- Establir un període mínim de 15 dies de campanya per tal que els diferents agents puguin 
realitzar la seva pròpia campanya i desplegar els seus arguments. 
 
5.- Que aquests acords s’executin en un període de temps no superior a quatre mesos des de la data 
d’aprovació d’aquesta moció. 
 
 
 
 



PRESENTACIÓ  DE  MOCIONS,  PROPOSTES  DE  RESOLUCIÓ,
ESMENES,  PRECS  O  PREGUNTES  AL  PLE  MUNICIPAL  O  A  LA
JUNTA  DE  PORTAVEUS  DE  L'AJUNTAMENT

AJUNTAMENT DE REUS - GRUP MUNICIPAL PPC V55549984

DADES DE LA PERSONA SOL.LICITANT

Nom i cognoms o raó social DNI- NIE

Nom i cognoms o raó social

DADES PERSONA REPRESENTANT (empleneu-ho només en cas que actueu en

DOMENECH BOSCH, SEBASTIA

A Catalunya hi ha 98 municipis afectats per el pas d'alguna autopista, que ja poden reclamar el
cobrament íntegre de l'IBI per la exempció fiscal del 95% que beneficiava a les concessionàries
de les autopistes AP-7, AP-2, C-32 i C -33. Un fet que desprès de que el passat estiu finalitzessin
els beneficis fiscals de els que gaudia la concessionària, que únicament havia de pagar el 5%
de l´ impost als consistoris i   que Reus rebia per el pas per el seu terme de l'AP-7.

El  Govern  d'Espanya  ha  complert  amb  les  diferents  peticions  per  part  dels  municipis  en  el
sentit de suprimir la exempció tributària a les autopistes a Catalunya, ja que segons dades del
Ministeri de Foment: La Xarxa Autonòmica d'autopistes i autovies que gestiona la mateixa esta
formada per 468 quilòmetres, mes de d’un terç 35,5% de les autopistes de la Generalitat son
de peatge pel qual es devia establir la bonificació a favor dels usuaris.

Aquest any 2017 l'Ajuntament de Reus per aquest concepte ingressarà al voltant de 121.000 €
segons  les  dades  de  la  Diputació  de  Tarragona,  concepte  extraordinari  que  beneficia  a  les
arques  municipals  i  des  del  Partit  Popular  creiem  I  defensem  que  s'han  de  destinar  a  la
implantació  d`ajudes  per  a  la  compra  de  llibres  i  material  d'escolar  en  benefici  dels  mes

MOCIÓ QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S  GRUP MUNICIPAL DEL PPC DE REUS AL/A
LA PLE MUNICIPAL DEL DIA 16/03/2017 REFERENT A PER A ESTABLIR CONVOCATÒRIA OBERTA
A AJUDES PER A LLIBRES, MATERIAL ESCOLAR I INCLUSIÓ SOCIAL PER INGRESSOS DE L'IBI DE
L'AUTOPISTA AP-7.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
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vulnerables així com en línies d'impuls en matèria d'inclusió social.

Tenint  en  compte  que  el   Consell  Comarcal  del  Baix  Camp  el  passat  curs  2016-2017  no  va
convocar les ajudes tal com sempre havia establert en la convocatòria oberta, l'Ajuntament de
Reus  va  tenir  que  atendre  a  1145  famílies  (SEGONS  Memòria  Serveis  Socials  2016)  i  prèvia
explicació de la regidora de Serveis Socials Sra. Montserrat Vilella, el passat dia 21 de Febrer de
2017 al  consell  municipal  de Serveis  Socials  que a través de l'ajuda d'emergència  es  va tenir
que  cobrir  aquesta  necessitat  sobre  el  concepte  d'ajuda  especifica  per  l'escolarització  en
compra  de  llibres  i  material  escolar.

El  Partit  Popular  defensa  que  s’ha  d’adequar  i  actualitzar  el  marc  normatiu  a  favor  de  la
transparència  d’aquestes   i  d’altres  partides  ja  que  en  la  Llei  de  Transparència  19/2013
s’estableix així, per aquest motiu en l'anterior legislatura vàrem impulsar que a través d'Aigües
de Reus, Empresa Municipal es devia aportar amb fons propis 100.000 € anuals a la bonificació
de rebuts d'aigua en benefici de famílies vulnerables de Reus.per tot l’exposa’t el Partit Popular
proposa  al Ple l'adopció dels següents acords:

Primer.- Instar a l'Ajuntament de Reus a la utilització dels ingressos provinents
de  l'IBI  de  l'Autopista  AP-7  a  fons  d'ajudes  a  l'escolarització  (llibres  i  material  escolar)  i
projectes  per  la  inclusió  social  al  municipi  de  Reus.

Segon.-  Instar  a  l'Ajuntament  de  Reus  a  la  creació  de  bases  obertes  per  a  la  implantació  de
subvencions  destinades  a  la  compra   de  llibres  i  material  escolar.

Tercer.-  Instar  a  l'Ajuntament  de  Reus  a  comunicar  en  5  dies  a  la  concessionària  ACESA que
gestiona l’autopista de patge AP-7 l’import corresponent per concepte de l'IBI que ha d'abonar
a la Corporació municipal de Reus.

Quart.-  Comunicar  els  acords  als  Centres  Escolars,  AMPAS,  entitats  per  la  inclusió  social  de
Reus,  Consell  Comarcal  del  Baix  Camp,  Grups  Parlamentaris  del  Parlament  de  Catalunya,
Congrés  dels  Diputats  i  del  Ministeri  de  Foment.

PRESENTA EL/LA SEGÜENT MOCIÓ, PROPOSTA DE RESOLUCIÓ, ESMENA, PREC O PREGUNTA
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13 Març de 2017

SIGNATURA

Dia Mes Any

Reus

ACOMPANYO LA SOL.LICITUD AMB LA DOCUMENTACIÓ SEGÜENT:

D’acord amb la  Llei  15/99,  de  13 de desembre,  de  protecció  de dades de caràcter  personal,  us  informem que les  dades de caràcter  personal
sol•licitades s’inclouran en el corresponent fitxer, el qual és responsabilitat de l’Ajuntament de Reus. La finalitat de la recollida de les dades és la
gestió d’aquesta sol•licitud i  el  destinatari  de la informació és l’Ajuntament de Reus.  Podreu exercir  els drets d’accés,  rectificació,  cancel•lació i
oposició de les dades subministrades,  adreçant-vos a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania de l’Ajuntament de Reus,  a la plaça del  Mercadal,  1.
(1) L’accés a les notificacions i comunicacions es practicarà a la seu electrònica de l’Ajuntament de Reus (www.reus.cat), segons el que estableix el
Reglament  de  notificacions  i  comunicacions  per  mitjans  electrònics  de  l’Ajuntament  de  Reus.  La  persona  interessada  rebrà  l’avís  de  dipòsit  a
través d’un SMS al mòbil o un missatge al correu electrònic. La notificació estarà disponible durant 10 dies, passats els quals, si no s’hi ha accedit,
es considerarà rebutjada, la notificació es tindrà per efectuada i el procediment continuarà (art. 28 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés
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