
                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                  

ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE REUS

Núm.:  13/2017

Caràcter: ordinari   
Data: 30.10.2017
Horari: de 16:05  a 20:20  hores
Lloc: Saló de Plens del Palau Municipal 

Hi assisteixen:

Carles Pellicer Punyed, alcalde-president 
Xavier Angelergues Abellà
Marc Arza Nolla  
Montserrat Caelles Bertran
Jordi Cervera Martínez
Oriol Ciurana Zaragoza
Maria Dolors Compte Llusà 
Mariona Cuadrada Monteverde
Sebastià Domènech Bosch 
Joaquim Enrech Garola
Edgar Fernández Blázquez
Montserrat Flores Juanpere
Guillermo Figueras Talarn
Sandra Guaita Esteruelas 
Josefa Labrador Barrafón
Noemí Llauradó Sans
Marta Llorens Pérez
Andreu Martín Martínez
Ana Isabel Martínez Serrano
Hipòlit Monseny Gavaldà   
Damián Morales Arcas
Maria del Carmen Pozuelo Blanco 
Daniel Rubio  Angosto 
Juan Carlos Sánchez Martínez
Maria Dolors Sardà Lozano
Montserrat Vilella Cuadrada

S'ha excusat: 
Marta Puig Beltran  

Jaume Renyer Alimbau, secretari general
Baldomero Rovira López, interventor 
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ORDRE DEL DIA

1. Aprovació de l'acta de la sessió del dia 15 de setembre de 2017.

2. Informació de l’Alcaldia.

MOCIONS DE L'ALCALDIA

3. Alcaldia. Nomenament de membres i representants en distints òrgans, organismes o
entitats.

COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES 

4. Expedient d'aprovació del Compte general de la Corporació corresponent a l'exercici
2016

SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS 

5. Gestió Econòmica i Pressupostària. Aprovació inicial de l'expedient de modificació de
crèdits del pressupost vigent de 2017 de l'Ajuntament de dotació de crèdits extraordinaris i
suplements de crèdit per inversions que es financen amb aplicació de Romanent de
Tresoreria per a Despeses Generals disponible i baixes d'altres crèdits, així com dels
Organismes Autònoms municipals, de suplements de crèdits per atendre despeses
ordinàries de funcionament amb aplicació del Romanent de Tresoreria per a Despeses
Generals disponible de cada un d'ells.

6. Gestió Econòmica i Pressupostària. Aprovació inicial de l'expedient de modificació de
crèdits del pressupost vigent de 2017 de l'Ajuntament de suplement de crèdits amb càrrec
a baixes d'altres crèdits. .

7. Gestió Econòmica i Pressupostària. Aprovació inicial de l'expedient de modificació de
crèdits del pressupost vigent de 2017 de l'Ajuntament de dotació de crèdits extraordinaris
per inversions que es financen amb aplicació de Romanent de Tresoreria per a Despeses
Generals disponible (cofinançament Fons Feder).

8. Gestió Econòmica i Pressupostària. Aprovació inicial de l'expedient de modificació de
crèdits del pressupost vigent de 2017 de l'Ajuntament de dotació de crèdits extraordinaris
per inversions que es financen amb aplicació de Romanent de Tresoreria per a Despeses
Generals disponible (pressupostos participatius).

9. Rendes i Exaccions. Aprovació de l'expedient d'imposició de contribucions especials
amb motiu de les obres de remodelació del carrer de la Victòria i trams dels carrers Verge
Maria i Joan Martell de Reus.

10. Serveis adjunts a la Secretaria General. Aprovació de la contractació de la gerència-
coordinació d'Organització i Serveis Interns.
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11. Servei d'Aprovisionaments, Contractació i Patrimoni. Aprovació de la revisió de
preus del contracte del servei públic d'explotació de la central de recollida pneumàtica.

SERVEIS DE TERRITORI I URBANISME

12. Gestió Urbanística. Aprovació del Text refós del Pla parcial urbanístic del sector B.8
«Cementiri», promogut per Reus Desenvolupament Econòmic, SA.

SERVEIS A LA PERSONA 

13. Benestar Social. Aprovació de l'addenda al Contracte Programa 2016-2019, per a la
coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies i l'Ajuntament de Reus, en matèria de serveis socials, altres programes relatius al
benestar social i polítiques d’igualtat, per a l'exercici 2017.

14. Cultura. Designació de la direcció/gerència de l'Institut Municipal Reus Cultura

15. Ensenyament i Política Lingüística. Aprovació de l'addenda econòmica del Pla
Educatiu d'Entorn (PEE) per al curs 2017-2018.

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 

16. Proposta del Grup municipal del PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA –
CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) per a fer de l'educació una eina fonamental per a
la construcció d'una societat plenament democràtica, socialment cohesionada i
econòmicament pròspera. 

17. Proposta del Grup municipal CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP) per a la
defensa de l'escola catalana. 

18. Proposta del Grup municipal ERC-MES-MDC-AVANCEM de rebuig a la violència de la
policia espanyola l´1 d'octubre, pels fets ocorreguts a posterior, i pel tal d'exigir la llibertat
dels presidents d'ANC i ÓMNIUM, Jordi Sànchez i Jordi Cuixat. 

19. Proposta del Grup municipal del Partit Popular (PP) per recolzar a les forces i cossos
de seguretat de l'Estat com a garants de l'Estat de Dret. 

MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS

20. Moció del Grup municipal CIUTADANS – REUS (C’S) per a incrementar la seguretat
viària a la Urbanització Pàmies. 

21. Moció del Grup municipal del PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA –
CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) per a restablir la implantació dels educadors socials
als centres educatius de la ciutat. 

22. Moció del Grup municipal CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP) per a la creació
dels consells de districte. 
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23. Moció del Grup municipal del Partit Popular (PP) per l'impuls de mesures
complementàries en benefici del sector turístic. 

Assumptes sobrevinguts.

Precs i preguntes.
    
Desenvolupament de la sessió 

Les intervencions orals realitzades en aquesta sessió per l’alcalde, regidors i, en el seu
cas, el secretari i l’interventor als diferents punts de l’ordre del dia assenyalats a l’acta
amb ES PRODUEIX DEBAT o ES DÓNA 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, article 4 i disposició
addicional primera sobre fe pública i ús de signatura electrònica de la Llei 59/2003,
de 19 de desembre, de signatura electrònica, procedint-se a la preceptiva publicació a
la web municipal.  

Oberta la sessió la presidència informa que els punts números 18 i 19 es retiren de l'ordre
del dia ja que han estat tractats per la Junta de Portaveus. 

1. Aprovació de l'acta de la sessió del dia 15 de setembre de 2017.

S'aprova, per unanimitat, l'acta de la sessió plenària del dia 15 de setembre de 2017.

2. Informació de l’Alcaldia.

El Sr. Pellicer informa del següent: 

De l'assistència, el dia 15 de setembre, a l'espectacle "Misericòrdia. De Reus al cel" que es
va estrenar a la prioral de Sant Pere. En nom de la Corporació felicita a l'Orfeó Reusenc. 

De la celebració de la XXXI edició de la Diada del Club Natació Reus Ploms.

De la celebració del 51 Aplec del Baix Camp a la Plaça Santuari de Misericòrdia.

De la visita a les obres del Mas Mainer i que les deficiències han estat esmenades.
 
De la descoberta a la Galeria de Fills Il·lustres del Palau Municipal del quadre de Modest
Gené Roig, fill il·lustre de Reus.

De la XXV Trobada de Misericòrdies al Saló de Plens.

De la seva declaració a la Fiscalia de Tarragona.
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De la descoberta d'una placa dedicada al Dr. Alexandre Frias Roig, al Raval Martí Folguera,
número19.
Del lliurament dels Guardons de la Ciutat, amb les mencions honorífiques corresponents,
al Saló de Plens.  

De la inauguració de la nova seu social del Grup de Misericòrdies al carrer Sant Elies. 

De la celebració de la Diada Castellera de Misericòrdia a la plaça del Mercadal. Que va
esdevenir una diada històrica. 

Dels actes de la Festa Major de Misericòrdia. 

De la inauguració del nou supermercat Esclat al carrer Argentina.

De la presentació de la reedició del llibre «La formació d'una ciutat» a l'Arxiu municipal. 

Felicita al Club de Futbol Santes Creus pel seu 50è aniversari. 

De la inauguració dels nous estudis de Ràdio Reus SER al carrer Ample. 

De la celebració dels 15 anys de la Guia de Reus a la Casa Rull.

De la inauguració del fons d'art de la Fundació Privada Reddis", al Museu Salvador Vilaseca.

De la inauguració de la celebració dels 50 anys de l'escola Montsant. 

De la celebració de la XIII Diada castellera al Mercadal.

De la inauguració  de la nova associació romanesa Armonia, al Centre Cívic Mas Abelló. 

Del concert del 125è aniversari de la Fundació Privada Reddis al Teatre Bartrina. 

De la inauguració de la 46a edició d'Expro-Reus. Felicita al regidor de Promoció Econòmica
per l'èxit assolit. 

De la inauguració del Congrés Internacional de Gegants i Imatgeria Festiva en el marc de
Reus Capital de la Cultura Catalana 2017. Felicita a la regidora de Cultura per la magnifica
organització 

De l'assistència als actes del dia de  a Verge del Pilar, amb l'Associació El Cachirulo.

De la signatura del conveni amb Beep Informàtica per a la cessió de la col·lecció Beep d’art
electrònic per una única exposició que es farà a Reus, en el marc de Reus Capital de la
Cultura Catalana 2017.

De l'actuació inaugural del XX Festival COS a la  Plaça del Mercadal. 

De la posada en funcionament de la nova Línea 12 dels autobusos municipals.
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De la commemoració dels 150 anys de la denominació Biblioteca Municipal de Reus. 

De la presentació de la definició tècnica de la nova estació de tren Reus-Bellissens 

De l'assistència a la presentació de l'exposició "600 anys poble gitano a Cat" a la Biblioteca
Pere Anguera. Felicita als organitzadors de la mateixa.

De la inauguració del curs acadèmic 2017-2018 del Centre de Lectura, amb Joan Maria
Thomàs Andreu, doctor en Història Contemporània

Del sopar de commemoració dels 25 anys del Club Esportiu Alba a Can Rofes. Felicita al
club i a tots els esportistes del mateix. 

Finalment informa que la Junta de Portaveus ha aprovat una Proposta del Grup municipal
ERC-MES-MDC-AVANCEM de rebuig a la violència de la policia espanyola l´1 d'octubre, pels
fets ocorreguts a posterior, i pel tal d'exigir la llibertat dels presidents de l'ANC i
d'ÓMNIUM, Jordi Sànchez i Jordi Cuixat.

L'alcalde cedeix la paraula als portaveus i ES PRODUEIX DEBAT

L'alcalde cedeix la paraula a la Sra. Llauradó  i al Sr. Domenech i ES PRODUEIX DEBAT . 

MOCIONS DE L'ALCALDIA

3. Alcaldia. Nomenament de membres i representants en distints òrgans, organismes
o entitats.

"Atès que per diferents acords plenaris s'han designat els membres en diferents òrgans i
organismes de l'Ajuntament i representants d'aquest en distintes entitats.

Vist l'informe-proposta de la regidora delegada de l'Àrea de Salut Pública, en relació amb
el nomenament dels membres representants de les entitats i grups municipals en el
Consell Municipal de Salut, i les propostes del grup municipal del Partit dels Socialistes de
Catalunya-Candidatura de Progrés (PSC-CP) per nomenar el seu representant en el Consell
del Centre de Normalització Lingüística de Reus i per substituir el membre suplent del seu
representant en el Consell Municipal de Joventut.

En conseqüència es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords:

Primer. Nomenar els següents membres en diferents òrgans de l'Ajuntament:

CONSELL MUNICIPAL DE SALUT

Una persona representant de cada grup municipal de l’Ajuntament, que podrà tenir o no la
condició de regidor o regidora:

• (PdeCAT) - CIU  Sr. Josep Colom Ossó

• (CUP) Sra. Marta Llorens Perez
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• (PSC-CP) Sr. Josep Abelló Padró

• (C´S) Sr. Pedro Antonio Pardo Reche, suplent: Sra. Josefa Labrador Barrafón

• (ERC) Sr. Joan Borràs Balada

• (PP) Sr. Francesc Paris Pallejà, suplent: Sr. Sebastià Domènech Bosch

• (AREUS) Sr. Joan Bosch Domingo

Vuit persones representants de les entitats o associacions ciutadanes registrades i que
centrin la seva activitat principal en l’àmbit de la salut:

• Associació Familiars de Malats Mentals Dr. Francesc Tosquelles: Sra. Irene Aguar
Llavall, suplent: Sra. Carolina Navarrete Martínez.

• Associació Catalana d'Afectats de Fibromiàlgia: Sra. Marisa López Portero

• Associació de Bipolars de Catalunya: Sra.Teresa Carot Subirats

• Associació de donants de Sang del Baix Camp: Sr. Pere Líndez Borràs

• Associació de Pacients tractats amb anticoagulants: Sra. Jordina Sánchez Margalef

• Federació d'Associacions de discapacitats Físics Mestral: Sra. Misericòrdia Sancho
Montaña

• Lliga Contra el Càncer de les comarques de Tarragona: Sra. Carme Vidal Salvat

• Lliga d'afectats Reumatològics i discapacitats de les comarques de Tarragona: Sr.
Alfred Blasi Escudé

Una persona representant de la Federació d’Associacions de Veïns de Reus:

• Sr. Valentin Rodriguez Bonillo

Una persona representant de cadascuna de les entitats que presten serveis de salut de
caràcter públic a la ciutat:

• Grup Pere Mata: Sr. Francesc Xavier Arrufat        

• Institut Català de la Salut : Sr. Daniel Ferrer-Vidal Cortella

• SAGESSA: Sr. Òscar Ros Garrigós

Una persona representant del Servei Català de la Salut:

• Sr. Jaume Grifoll LLorens

Una persona representant de l’Agència de Salut Pública de Catalunya de la Generalitat de
Catalunya:

• Sr. Conrad Casas Segalà i Sr. Jordi Margalef Torà, com a  membre suplent.

Una persona representant la Universitat Rovira i Virgili.

• Sr. Joaquin Escribano Subías

Una persona representant de cadascun dels Col·legis Oficials de Tarragona que estiguin
vinculats a l’àmbit de salut i realitzin activitats a la ciutat de Reus.

• Col·legi Oficial de Metges de Reus: Sra. Mireia Garcia-Villarrubia Muñoz i el Sr.
Frederic Mallol Miron, com a membre suplent.
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• Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Tarragona: Sra. Cristina Díez Liesa i Sra.
Laura Clabia Gravasal, com a membre suplent.

• Col·legi de Farmacèutics de Tarragona: Sra. Tania Piqué Calafell

• Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya - Delegació de Tarragona: Sr. Jaume
Descarrega Font

• Col·legi de Fisioteràpia: Sra. Eva Hernando Gimeno

• Col·legi de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya: Sra. Nancy Babio Sánchez, Sra.
Marta Planas Guillamón, com a membre suplent.

• Col·legi Oficial de Veterinaris de Tarragona: Sra. M. Pilar Garcia Malo

CONSELL DEL CENTRE DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA DE REUS

• Sra. Sandra Guaita Esteruelas (suplent, Sr. Enric Fandos Lagunas)

CONSELL MUNICIPAL DE JOVENTUT

Un/a representant de cada grup municipal:

• (PSC-CP) Sr. Daniel Marcos Cruz, com a membre suplent i en substitució de la Sra.
Patricia Virumbrales López"

Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per unanimitat. 

COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES 

4. Expedient d'aprovació del Compte general de la Corporació corresponent a l'exercici
2016

"Vist l'expedient del Compte General de 2016, integrat pels comptes de les Entitats
següents:

• Ajuntament de Reus

• Organismes Autònoms Administratius:

▪ Institut Municipal d'Acció Cultural

▪ Agència de Promoció de Ciutat “Reus Promoció”

▪ Institut Municipal de Museus

▪ Institut Municipal de Puericultura Dr. Frías (extingit el 30/04/2016)

▪ Institut Municipal de Formació i Empresa

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

▪ Hospital de Sant Joan de Reus SAM –consolidat-

▪ Hospital de Sant Joan de Reus SAM

▪ Gestió Comarcal Hospitalària SA
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▪ Centre M.Q. Reus SA

▪ Reus Transport Públic SA

▪ Reus Esport i Lleure SA

▪ Reus Serveis Municipals SA –consolidat-

▪ Reus Serveis Municipals SA

▪ Reus Mobilitat i Serveis SA

▪ Reus Desenvolupament Econòmic SA

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

▪ Consorci del Teatre Fortuny

▪ Consorci del Teatre Bartrina

S’acompanyen a l’expedient:

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

• Gestió Integral Sanitària i Assistencial AIE

• SAGESSA, Assistència Sanitària i Social SA

• Laboratori de Referència Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre SL

2) Comptes anuals d’aquelles entitats dependents de l’Entitat Local incloses en l’àmbit
d’aplicació de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera:

• Fundació IMFE Mas Carandell 

• Fundació Sagessa Salut 

• Fundació per a l'Acció Social 

• Fundació per a l'Acció Educativa 

• Fundació per la Recerca, Docència i Formació en l'àmbit sanitari 

Vist el que disposa la regla 49.4 de l’Ordre HAP 1781/2013, de 20 de setembre, del Ministeri
d’Hisenda i Administracions Públiques (Instrucció de Comptabilitat): “La aprobación de la
Cuenta General es un acto esencial para la fiscalización de ésta por los órganos de
control externo, que no requiere la conformidad con las actuaciones reflejadas en ella, ni
genera responsabilidad por razón de las mismas”.

Vistos els informes d’avaluació de l’estabilitat pressupostària, del compliment de la regla de
despesa, de la sostenibilitat financera, dels comptes anuals de l’exercici 2016 corresponents
a les societats mercantils dependents i fundacions.
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Vistos els informes i documentació que consten a l’expedient referent al Compte General de
2016, vist el dictamen favorable emès per la Comissió Especial de Comptes i al no haver-se
produït reclamacions ni objeccions sobre aquest en el període de exposició pública, s’acorda:

Primer: Aprovar el Compte General de la Corporació, corresponent a l'exercici de 2016 format
pels Comptes i documentació esmentats anteriorment, de la forma en què s'han redactat, i el
resum del qual és: 

- Entitats que integren el Compte General:

AJUNTAMENT
Liquidació del pressupost:
Romanent de Tresoreria Total 19.419.342,58
Saldos de dubtós cobrament 11.347.260,40
Excés de finançament afectat 2.652.015,12
Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals 5.420.067,06
Resultat Pressupostari 6.552.066,92
Incorporació de romanents de crèdits 3.720.249,34
Balanç de situació a 31.12.2016
Total Actiu i Passiu 305.611.086,65
Compte de Resultats: Saldo creditor 9.617.005,64

INSTITUT MUNICIPAL D'ACCIÓ CULTURAL
Liquidació del pressupost:
-Romanent de Tresoreria Total 150.321,64
Saldos de dubtós cobrament 2.594,81
Excés de finançament afectat 0,00
Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals 147.726,83
-Resultat Pressupostari 165.169,76
Balanç de situació a 31-12-2016
Total Actiu i Passiu 762.269,90
Compte de Resultats:Saldo creditor 126.114,33

AGÈNCIA DE PROMOCIÓ DE CIUTAT “REUS PROMOCIÓ” 
Liquidació del pressupost:
Romanent de Tresoreria Total 91.136,51
Saldos de dubtós cobrament 9.056,16
Excés de finançament afectat 0,00
Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals 82.080,35
Resultat Pressupostari 88.418,47
Balanç de situació a 31.12.2016
Total Actiu i Passiu 684.792,39
Compte de Resultats: Saldo deutor -41.883,67

INSTITUT MUNICIPAL DE MUSEUS
Liquidació del pressupost:
Romanent de Tresoreria Total 58.984,87
Saldos de dubtós cobrament 213,58
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Excés de finançament afectat 0,00
Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals 58.771,29
Resultat Pressupostari 64.507,87
Balanç de situació a 31.12.2016
Total Actiu i Passiu 244.575,09
Compte de Resultats: Saldo creditor 25.825,80

INSTITUT MUNICIPAL DE PUERICULTURA DR. FRÍAS 
(extingit el 30/04/2016)
Liquidació del pressupost:
Romanent de Tresoreria Total 1.369,38
Saldos de dubtós cobrament 0,00
Excés de finançament afectat 0,00
Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals 1.369,38
Resultat Pressupostari -14.223,84
Balanç de situació a 30.04.2016
Total Actiu i Passiu 122.299,83
Compte de Resultats: Saldo deutor -16.541,18

INSTITUT MUNICIPAL DE FORMACIO I EMPRESA  
   Liquidació del pressupost:

-Romanent de Tresoreria Total 176.966,90
Saldos de dubtós cobrament 321,22
Excés de finançament afectat 0,00
Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals 176.645,68
-Resultat Pressupostari 169.388,17
Balanç de situació a 31-12-2016
Total Actiu i Passiu 3.346.588,62
Compte de Resultats: Saldo creditor 77.710,71

HOSPITAL DE SANT JOAN DE REUS SAM-CONSOLIDAT-
Balanç de situació a 31.12.2016. Total Actiu i Total Patrimoni 
Net i Passiu

87.433.218,18

Compte de pèrdues i guanys: Pèrdua -8.377.640,25

HOSPITAL DE SANT JOAN DE REUS S.A.M.
Balanç de situació a 31.12.2016. Total Actiu i Total Patrimoni 
Net i Passiu 

59.454.016,49

Compte de pèrdues i guanys: Pèrdua -4.371.932,40

GESTIÓ COMARCAL HOSPITALÀRIA S.A.

Balanç de situació a 31.12.2016. Total Actiu i Total Patrimoni 
Net i Passiu

9.037.841,72

Compte de pèrdues i guanys: Benefici 2.314,12

CENTRE M.Q. REUS, S.A.
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Balanç de situació a 31.12.2016. Total Actiu i Total Patrimoni

Net i Passiu
7.483.295,04

Compte de pèrdues i guanys: Benefici 36.838,97

REUS TRANSPORT PÚBLIC, S.A.

Balanç de situació a 31.12.2016. Total Actiu i Total Patrimoni 
Net i Passiu

2.639.096,46

Compte de pèrdues i guanys: Benefici 1.375,14

REUS, ESPORT I LLEURE, S.A.

Balanç de situació a 31.12.2016. Total Actiu i Total Patrimoni 
Net i Passiu

13.337.254,91

Compte de pèrdues i guanys: Benefici 382,18

REUS SERVEIS MUNICIPALS SA –CONSOLIDAT-

Balanç de situació a 31.12.2016. Total Actiu i Total Patrimoni 
Net i Passiu

435.995.452,53

Compte de pèrdues i guanys: Benefici 4.036.639,17

REUS SERVEIS MUNICIPALS SA

Balanç de situació a 31.12.2016. Total Actiu i Total Patrimoni 
Net i Passiu

282.808.533,70

Compte de pèrdues i guanys: Benefici 3.139.333,11

REUS MOBILITAT I SERVEIS SA

Balanç de situació a 31.12.2016. Total Actiu i Total Patrimoni 
Net i Passiu

35.734.813,39

Compte de pèrdues i guanys: Benefici 631.972,53

REUS DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC S.A.

Balanç de situació a 31.12.2016. Total Actiu i Total Patrimoni 
Net i Passiu

160.221.705,55

Compte de pèrdues i guanys: Benefici 265.333,53

CONSORCI DEL TEATRE BARTRINA  
Liquidació del pressupost:

Romanent de Tresoreria Total 2.890,58

Saldos de dubtós cobrament 2.554,73

Excés de finançament afectat 0,00
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Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals 335,85

Resultat Pressupostari 2.030,84

Balanç de situació a 31.12.2016

Total Actiu i Passiu 215.573,77

Compte de Resultats: Saldo deutor -37.661,56

CONSORCI DEL TEATRE FORTUNY  

Liquidació del pressupost:

Romanent de Tresoreria Total 3.262,39

Saldos de dubtós cobrament 2.573,30

Excés de finançament afectat 0,00

Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals 689,06

Resultat Pressupostari 36.026,24

Balanç de situació a 31.12.2016

Total Actiu i Passiu 329.445,63

Compte de Resultats: Saldo creditor 18.427,26

- Entitats que acompanyen el Compte General:

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

GESTIÓ INTEGRAL SANITÀRIA I ASSISTENCIAL, A.I.E.

Balanç de situació a 31.12.2016. Total Actiu i Total Patrimoni 
Net i Passiu

3.290.277,13

Compte de pèrdues i guanys: Equilibrat 0,00

SAGESSA, ASSISTÈNCIA SANITÀRIA I SOCIAL S.A.

Balanç de situació a 31.12.2016. Total Actiu i Total Patrimoni 
net i Passiu

9.282.233,13

Compte de pèrdues i guanys: Pèrdues -71.762,16

LABORATORI DE REFERÈNCIA CAMP DE TARRAGONA I TERRES DE L’EBRE, S.L.

Balanç de situació a 31.12.2016. Total Actiu i Total Patrimoni 
Net i Passiu

2.697.516,99

Compte de pèrdues i guanys: Benefici 26.901,22

13



 

2) Comptes anuals d’aquelles entitats dependents de l’Entitat Local incloses en l’àmbit
d’aplicació de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera:

FUNDACIÓ IMFE MAS CARANDELL

Balanç de situació a 31.12.2016. Total Actiu i Total Patrimoni 
Net i Passiu

336.214,37

Compte de pèrdues i guanys: Pèrdues -84.987,64

FUNDACIÓ SAGESSA-SALUT.

Balanç de situació a 31.12.2016. Total Actiu i Total Patrimoni 
Net i Passiu

16.842.988,10

Compte de pèrdues i guanys: Equilibrat 0,00

FUNDACIÓ PER A L'ACCIÓ SOCIAL.

Balanç de situació a 31.12.2016 Total Actiu i Total Patrimoni Net
i Passiu

1.427.609,76

Compte de pèrdues i guanys: Benefici 1.767,76

FUNDACIÓ PER A L'ACCIÓ EDUCATIVA.

Balanç de situació a 31.12.2016 Total Actiu i Total Patrimoni Net
i Passiu

1.628.289,56

Compte de pèrdues i guanys: Pèrdues -81.561,71

FUNDACIÓ PER LA RECERCA, DOCÈNCIA I FORMACIÓ EN LÀMBIT SANITARI

Balanç de situació a 31.12.2016 Total Actiu i Total Patrimoni Net
i Passiu

425.939,26

Compte de pèrdues i guanys: Pèrdues -17.855,79

Segon: Es dóna compte de l’informe d’estabilitat pressupostària de l’exercici 2016, segons
disposa l’art. 16 del RD 1463/2007, que presenta una capacitat de finançament de
20.128.444,31€, per al seu coneixement i efectes, així com dels informes del compliment
de la regla de despesa, de la sostenibilitat financera i dels comptes anuals de l’exercici 2016
corresponents a les societats mercantils dependents i fundacions.

Tercer: Remetre l’expedient a la fiscalització de la Sindicatura de Comptes, en virtut de les 
seves competències, així com al Tribunal de Comptes, d’acord amb la normativa vigent."

ELS SRS. ENRECH I ROVIRA EXPLIQUEN EL TEMA 

Sotmesa la proposta a votació, s'aprova amb 11 vots a favor ((PdeCAT)-CiU: Srs./Sres.
Pellicer, Vilella, Monseny, Arza, Sardà, Enrech i Caelles; ERC-MES-MDC-AVANCEM: Sres.
Llauradó i Flores; AREUS: Srs. Cervera i Rubio) 5 vots en contra (CUP: Srs./Sres. Llorens,
Fernández, Cuadrada, Angelergues i Ciurana) i 10 abstencions (C'S: Srs./Sres. Sánchez,
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Morales, Figueras, Labrador; PSC-CP: Srs./Sres. Martín, Martínez, Guaita, Pozuelo; PP: Sr.
Domènech i Sra. Compte). 

SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS 

5. Gestió Econòmica i Pressupostària. Aprovació inicial de l'expedient de modificació
de crèdits del pressupost vigent de 2017 de l'Ajuntament de dotació de crèdits
extraordinaris i suplements de crèdit per inversions que es financen amb aplicació de
Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals disponible i baixes d'altres crèdits,
així com dels Organismes Autònoms municipals, de suplements de crèdits per atendre
despeses ordinàries de funcionament amb aplicació del Romanent de Tresoreria per a
Despeses Generals disponible de cada un d'ells.

"Vist l'expedient tramitat per ordre del Regidor delegat de l’Àrea d’Hisenda i Recursos
Generals, amb el que s'adjunta informe de la Intervenció de Fons i atesa la proposta de la
Presidència en la què s'assenyala la necessitat d'efectuar un expedient de modificació de
crèdits en el pressupost de l’Ajuntament de Reus.

Considerant que la tramitació de l'expedient s'ha realitzat amb subjecció a les disposicions
legals vigents, i vist el que disposa l'art. 133 del ROM, la Comissió Informativa informa sobre
el present assumpte que s'ha de sotmetre a la consideració del Ple, resultant:

Primer. Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits en el pressupost vigent de
2017 de l'Ajuntament de dotació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit per
inversions que es financen amb aplicació del Romanent de Tresoreria per a Despeses
Generals disponible i baixes d'altres crèdits, així com de l’Institut Municipal Reus Cultura, de
l’Agència de Promoció de Ciutat “Reus Promoció” i de l’Institut Municipal de Formació i
Empresa, de suplements de crèdit per atendre despeses ordinàries de funcionament,
transferències corrents i de capital amb aplicació del Romanent de Tresoreria per a Despeses
Generals disponible, amb el següent detall:

I) Aplicació RTDG i baixes d'altres crèdits d'inversions

            AJUNTAMENT
ALTA DESPESA

40634 15340 619
Via Pública-Altres actuacions  via pública- Inversió 
reposició

96.959,19

40832 93311 632 Arq i Urb-Altres edificis- Inversió reposició edificis 150.000,00

40832 93316 632
Arq i Urb-Edificis municipals- Inversió reposició 
edificis

174.000,00

   TOTAL 420.959,19

ALTA INGRÉS
92000 87000 Romanent de tresoreria per a despeses generals 190.594,70

   TOTAL 190.594,70
BAIXA DESPESA 

40634 15340 609
Via Pública-Altres actuacions via pub.-Inv.nova in-
frastructura

174.000,00

40832 93312 632 Arq i Urb-Edifics mpals- Inversió reposició edificis 56.364,49
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  TOTAL 230.364,49

II) Aplicació RTDG dels OOAA

INSTITUT MUNICIPAL REUS CULTURA
ALTA DESPESA

31431 33415 489
IMRC-Subvencions -A famílies i institucions sense 
ànim de lucre

58.771,29

TOTAL 58.771,29
ALTA INGRÉS

33300 87000 Romanent de tresoreria per a despeses generals 58.771,29
TOTAL 58.771,29

AGÈNCIA PROMOCIÓ DE CIUTAT "REUS
PROMOCIÓ"

ALTA DESPESA

21360 43200 22799
APC-Programa general-Treballs realitzats altres 
empreses

82.080,35

TOTAL 82.080,35
ALTA INGRÉS

43200 87000 Romanent de tresoreria per a despeses generals 82.080,35
TOTAL 82.080,35

INSTITUT MUNICIPAL DE FORMACIÓ I EMPRESA
ALTA DESPESA
20321 32905 626 Serveis Generals-Equips processos informació 22.251,90
20321 32905 22699 Serveis Generals-Despeses diverses 154.393,78

TOTAL 176.645,68
ALTA INGRÉS

32905 87000 Romanent de tresoreria per a despeses generals 176.645,68
TOTAL 176.645,68

Segon. Exposar al públic, de conformitat amb allò que disposa l’article 169 del RDL 2/2004
de 5 de març pel que s’aprova el Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals, l'expedient de
modificació de crèdits en el pressupost de l’Institut Municipal Reus Cultura, de l’Agència de
Promoció de Ciutat “Reus Promoció” i de l’Institut Municipal de Formació i Empresa, per un
termini de quinze dies als efectes del seu examen i presentació de reclamacions,
transcorregut el qual sense que se'n realitzin es considerarà l'expedient definitivament
aprovat."

EL SR. ENRECH EXPLICA EL TEMA I ES PRODUEIX DEBAT 

Sotmesa la proposta a votació, s'aprova amb 15 vots  favor ((PdeCAT)-CiU: Srs./Sres. Pellicer,
Vilella, Monseny, Arza, Sardà, Enrech, Caelles; PSC-CP: Srs./Sres. Martín, Martínez, Guaita,
Pozuelo;  ERC-MES-MDC-AVANCEM: Sres. Llauradó i Flores;  AREUS: Srs. Cervera i Rubio) i 11
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vots en contra (CUP: Srs./Sres. Llorens, Fernández, Cuadrada, Angelergues, Ciurana; C'S:
Srs./Sres. Sánchez, Morales, Figueras I Labrador; PP: Sr. Domènech i Sra. Compte).

6. Gestió Econòmica i Pressupostària. Aprovació inicial de l'expedient de modificació
de crèdits del pressupost vigent de 2017 de l'Ajuntament de suplement de crèdits amb
càrrec a baixes d'altres crèdits.

"Vist l'expedient tramitat per ordre del Regidor delegat de l’Àrea d’Hisenda i Recursos 
Generals, amb el que s'adjunta informe de la Intervenció de Fons i atesa la proposta de la 
Presidència en la què s'assenyala la necessitat d'efectuar un expedient de modificació de 
crèdits en el pressupost de l’Ajuntament de Reus.

Considerant que la tramitació de l'expedient s'ha realitzat amb subjecció a les disposicions
legals vigents, i vist el que disposa l'art. 133 del ROM, la Comissió Informativa informa sobre
el present assumpte que s'ha de sotmetre a la consideració del Ple, resultant:

Primer. Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits en el pressupost vigent de
2017 de l’Ajuntament de Reus, de suplements de crèdit per atendre despeses ordinàries de
funcionament i transferències corrents que es financen amb baixes d'altres crèdits, amb el
següent detall:

ALTA DE DESPESA
20711 49120 22799 STIT-PG-Treballs realitzats per altres empreses 30.000,00
21220 34000 489 Esports-PG- Subvencions entitats 85.000,00
31426 33214 202 Biblioteques-Pere Anguera-Arrendament edificis 25.046,00

30919 32310 489
Ensenyament-EBM- A fam. I institucions sense 
ànim lucre

21.924,00

30919 32310 250
Ensenyament-EBM- Treballs realitzats per Adm.-
Púb.

100.875,24

30919 32800 467 Ensenyament-Política Lingüística CNL- A Consorcis 19.124,76
21108 92013 22201 Serveis Grals.-Logística-Comunicacions postals 120.000,00

   TOTAL 401.970,00

BAIXA DESPESA
21110 011 310 Hisenda-Deute Públic-Interessos 350.046,00
30422 23109 250 Benestar-Centre Obert-Treballs real.Adm.Pub 51.924,00

   TOTAL 401.970,00

Segon. Exposar al públic, de conformitat amb allò que disposa l’article 169 del RDL 2/2004
de 5 de març pel que s’aprova el Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals, l'expedient de
modificació de crèdits en el pressupost de l’Ajuntament de Reus, per un termini de quinze
dies als efectes del seu examen i presentació de reclamacions, transcorregut el qual sense
que se'n realitzin es considerarà l'expedient definitivament aprovat."

Sotmesa la proposta a votació, s'aprova amb 20 vots a favor ((PdeCAT)-CiU: Srs./Sres.
Pellicer, Vilella, Monseny, Arza, Sardà, Enrech, Caelles; CUP: Srs./Sres. Llorens, Fernández,
Cuadrada, Angelergues i Ciurana; PSC-CP: Srs./Sres. Martín, Martínez, Guaita i Pozuelo;
ERC-MES-MDC-AVANCEM: Sres. Llauradó i Flores; AREUS: Srs. Cervera i Rubio) i 6 vots en
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contra ( C'S: Srs./Sres. Sánchez, Morales, Figueras i Labrador; PP: Sr. Domènech i Sra.
Compte).

7. Gestió Econòmica i Pressupostària. Aprovació inicial de l'expedient de modificació
de crèdits del pressupost vigent de 2017 de l'Ajuntament de dotació de crèdits
extraordinaris per inversions que es financen amb aplicació de Romanent de
Tresoreria per a Despeses Generals disponible (cofinançament Fons Feder).

"Vist l'expedient tramitat per ordre del Regidor delegat de l’Àrea d’Hisenda i Recursos
Generals, amb el que s'adjunta informe de la Intervenció de Fons i atesa la proposta de la
Presidència en la què s'assenyala la necessitat d'efectuar un expedient de modificació de
crèdits en el pressupost de l’Ajuntament de Reus.

Considerant que la tramitació de l'expedient s'ha realitzat amb subjecció a les disposicions
legals vigents, i vist el que disposa l'art. 133 del ROM, la Comissió Informativa informa sobre
el present assumpte que s'ha de sotmetre a la consideració del Ple, resultant:

Primer. Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits en el pressupost vigent  de
2017 de l’Ajuntament de Reus, de dotació de crèdits extraordinaris per inversions que es
financen amb aplicació de Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals disponible
(cofinançament Fons Feder), amb el següent detall:

ALTA DESPESA

50200 17105 619
Boca de la Mina-Boca de la Mina- Inversió reposi-
ció

1.711.000,00

   TOTAL 1.711.000,00

ALTA INGRÉS
92000 87000 Romanent de tresoreria per a despeses generals 1.711.000,00

   TOTAL 1.711.000,00

Segon. Exposar al públic, de conformitat amb allò que disposa l’article 169 del RDL 2/2004
de 5 de març pel que s’aprova el Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals, l'expedient de
modificació de crèdits en el pressupost de l’Ajuntament de Reus, per un termini de quinze
dies als efectes del seu examen i presentació de reclamacions, transcorregut el qual sense
que se'n realitzin es considerarà l'expedient definitivament aprovat."

EL SR. ENRECH EXPLICA EL TEMA I ES PRODUEIX DEBAT 

Sotmesa la proposta a votació, s'aprova amb 19 vots a favor ((PdeCAT)-CiU: Srs./Sres.
Pellicer, Vilella, Monseny, Arza, Sardà, Enrech i Caelles; C'S: Srs./Sres. Sánchez, Morales,
Figueras i Labrador; PSC-CP: Srs./Sres. Martín, Martínez, Guaita i Pozuelo; ERC-MES-MDC-
AVANCEM: Sres. Llauradó i Flores; AREUS: Srs. Cervera i Rubio) 2 vots en contra (PP: Sr.
Domènech i Sra. Compte) i 5 abstencions (CUP: Srs./Sres. Llorens, Fernández, Cuadrada,
Angelergues i Ciurana).
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8. Gestió Econòmica i Pressupostària. Aprovació inicial de l'expedient de modificació
de crèdits del pressupost vigent de 2017 de l'Ajuntament de dotació de crèdits
extraordinaris per inversions que es financen amb aplicació de Romanent de
Tresoreria per a Despeses Generals disponible (pressupostos participatius).

"Vist l'expedient tramitat per ordre del Regidor delegat de l’Àrea d’Hisenda i Recursos
Generals, amb el que s'adjunta informe de la Intervenció de Fons i atesa la proposta de la
Presidència en la què s'assenyala la necessitat d'efectuar un expedient de modificació de
crèdits en el pressupost de l’Ajuntament de Reus.

Considerant que la tramitació de l'expedient s'ha realitzat amb subjecció a les disposicions
legals vigents, i vist el que disposa l'art. 133 del ROM, la Comissió Informativa informa sobre
el present assumpte que s'ha de sotmetre a la consideració del Ple, resultant:

Primer. Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits en el pressupost vigent de
2017 de l’Ajuntament de Reus, de dotació de crèdits extraordinaris per inversions que es
financen amb aplicació de Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals disponible
(presssupostos participatius), amb el següent detall:

ALTA DESPESA

40634 15341 609
Via Pública-Altres act.procés participatiu-Inv.nova 
infrastruct.

750.000,00

   TOTAL 750.000,00

ALTA INGRÉS
92000 87000 Romanent de tresoreria per a despeses generals 750.000,00

   TOTAL 750.000,00

Segon.  Exposar al públic, de conformitat amb allò que disposa l’article 169 del RDL 2/2004
de 5 de març pel que s’aprova el Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals, l'expedient de
modificació de crèdits en el pressupost de l’Ajuntament de Reus, per un termini de quinze
dies als efectes del seu examen i presentació de reclamacions, transcorregut el qual sense
que se'n realitzin es considerarà l'expedient definitivament aprovat."

EL SR. ENRECH EXPLICA EL TEMA I ES PRODUEIX DEBAT 

Sotmesa la proposta a votació, s'aprova amb 20 vots a favor ((PdeCAT)-CiU: Srs./Sres.
Pellicer, Vilella, Monseny, Arza, Sardà, Enrech i Caelles; CUP: Srs./Sres. Llorens, Fernández,
Cuadrada, Angelergues i Ciurana; PSC-CP: Srs./Sres. Martín, Martínez, Guaita, Pozuelo;
ERC-MES-MDC-AVANCEM: Sres. Llauradó i Flores; AREUS: Srs. Cervera i Rubio) 2 vots en
contra (PP: Sr. Domènech i Sra. Compte) i 4 abstencions (C'S: Srs./Sres. Sánchez, Morales,
Figueras i Labrador).

9. Rendes i Exaccions. Aprovació de l'expedient d'imposició de contribucions especials
amb motiu de les obres de remodelació del carrer de la Victòria i trams dels carrers
Verge Maria i Joan Martell de Reus.
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"Atès que per aquest Ajuntament es necessari portar a terme obres de remodelació del
carrer de la Victòria i trams dels carrers Verge Maria i Joan Martell de Reus, segons projecte
tècnic  que consta aprovat definitivament.

Atès que per resolució de l’Alcaldia núm. 11459 de data 4 d'octubre de 2017 es va
resoldre iniciar l’expedient de contribucions especials i demanar els informes
corresponents.

Vistos els informes emesos pels Serveis tècnics municipals i la Intervenció general de
l’Ajuntament, la proposta emesa al respecte per La Comissió informativa de Serveis
Territorials així com la resta de la documentació obrant a l’expedient de contribucions
especials als que expressament ens remetem.

Atès que la Comissió informativa de Serveis Generals i Econòmics ha estat informada de
l‘expedient de contribucions especials, que ha emès el corresponent dictamen.

Atès que es tracta d’una obra a realitzar dins de les competències pròpies de l’Ajuntament i
que per la seva execució determinades persones obtenen un benefici diferent al comú o
general que pot correspondre a la resta de ciutadans, el que origina el fet imposable de les
contribucions especials.

I d’acord amb l'establert a l'art. 28 a 37 i 58 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i a l'Ordenança fiscal
municipal reguladora de les contribucions especials.

S'acorda:

Primer. Imposar les contribucions especials com a conseqüència de l’execució de l’obra
obres de remodelació del carrer de la Victòria i trams dels carrers Verge Maria i Joan
Martell de Reus.

Segon. Ordenar simultàniament el tribut concret d’acord amb les següents determinacions:
2.1.- El percentatge a satisfer per les persones especialment beneficiades serà el 35% de
l'import previst per a l'execució de l'obra en el projecte tècnic corresponent i la resta de
documentació obrant dins l’expedient i que ascendeix: 

IMPORT TOTAL PROJECTE 269.954,77 €

IMPORT OBRES 269.954,77 €

APORTACIÓ AJUNTAMENT 175.470,60 €

APORTACIÓ PROPIETARIS   94.484,17 €

S'haurà de tenir en compte que el cost pressupostat per a l'execució de l'obra tindrà caràcter
provisional, per aquest motiu si el cost previst anteriorment, una vegada realitzada l'obra,
resultés major o menor, aquest es repercutirà als contribuents segons el percentatge abans
assenyalat.
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2.2.-  Aplicar com  a mòdul de repartiment, d'acord amb l'establert a l'art. 32 del mateix Text
refós els metres lineals de façana i superfície dels immobles afectats directament per les
obres, les quals s'assenyalen expressament al plànol cadastral que es troba a l'expedient.

2.3.- Així mateix, i d'acord amb l'establert a l'art. 30 de la norma esmentada, els subjectes
passius obligats a contribuir seran els propietaris de les finques afectades per les obres
segons cartografia del projecte ja que són els qui es beneficien  per la seva execució.

3.- Aprovar la relació de contribuents i les quotes individuals resultants d’aplicar a la base
imposable els mòduls establerts, referides a cadascuna de les finques i propietaris afectats, tal
com figura especificat als repartiments de quotes  que  consten a l’expedient.  

4.- Un cop aprovada la imposició i ordenació es procedirà a l'exposició pública de l'acord,
durant 30 dies hàbils, dins dels quals els interessats podran examinar l’expedient i  presentar
les reclamacions que creguin oportunes, advertint-se que si en el termini establert no
s'hagués presentat cap reclamació, l'acord inicial adquirirà el caràcter de ferm i serà publicat al
BOP. Tanmateix, s'haurà d'advertir als interessats que durant el període d'exposició pública
podran constituir-se en associació administrativa de contribuents.

Si durant el termini d’exposició publica de l’acord inicial es presentessin reclamacions contra
el mateix, es resoldran pel Ple de la Corporació, i s’adoptarà seguidament de forma  definitiva
la imposició i ordenació de les contribucions especials.

5.- Que es segueixin els tràmits reglamentaris per a la liquidació de quotes a cadascun dels
contribuents fins a llur definitiva recaptació. No obstant això, una vegada aprovat
l'expedient d'aplicació es procedirà a exigir les quotes tributàries per endavant, segons
criteris ja marcats per l’Ajuntament i segons l'establert a l'art. 33.2 de la norma ja
esmentada."

EL SR. ENRECH EXPLICA EL TEMA I ES PRODUEIX DEBAT 

Sotmesa la proposta a votació, s'aprova amb 15 vots a favor ((PdeCAT)-CiU: Srs./Sres.
Pellicer, Vilella, Monseny, Arza, Sardà, Enrech i Caelles; PSC-CP: Srs./Sres. Martín, Martínez,
Guaita i Pozuelo; ERC-MES-MDC-AVANCEM: Sres. Llauradó i Flores; AREUS: Srs. Cervera i
Rubio) 6 vots en contra (C'S: Srs./Sres. Sánchez, Morales, Figueras i Labrador; PP: Sr.
Domènech i Sra. Compte) i 5 abstencions (CUP: Srs./Sres. Llorens, Fernández, Cuadrada,
Angelergues i Ciurana).

10. Serveis adjunts a la Secretaria General. Aprovació de la contractació de la
gerència-coordinació d'Organització i Serveis Interns.

"Atès que l’Estatut bàsic de l’empleat públic va introduir, en el seu article 13 la figura del
“directiu públic professional” que té cabuda al costat dels “empleats públics”, que segons
l’article 8.2 son els funcionaris de carrera, els funcionaris interins, el personal laboral i el
personal eventual. Pel que fa a aquest darrera, l’article 12 estableix que, en virtut de
nomenament i amb caràcter no permanent “solament” realitza funcions expressament
qualificades com de confiança o assessorament especial així com que el seu nomenament
i cessament son lliures. 
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Atès que pel que fa a la seva entrada en vigor, la Disposició final quarta de l’EBEP disposa
que diferents preceptes (entre els que no es troba l’article 13 relatiu al personal directiu)
produiran efectes a partir de l’entrada en vigor de les lleis de funció pública que es dictin
en desenvolupament de l’Estatut. Així mateix dita Disposició final quarta, en el seu apartat
3, estableix que fins que es dictin les lleis de funció pública i les normes reglamentàries de
desenvolupament, es mantindran en vigor en cada administració pública les normes
vigents sobre adequació planificació i gestió de recursos humans “en tant no s’oposin al
que s’estableix en l’Estatut”.

Atès que per distints acords del Ple de la Corporació es va establir la plantilla de llocs de
treball d’aquest Ajuntament en la modalitat de personal directiu definint el seu perfil:
funcions, tasques, posició del lloc en l’estructura, relacions amb altres llocs de treball,
característiques o capacitats específiques de la persona o sigui competències, procediment
per a la seva selecció.

Atès que entre els esmentats llocs de treball en la modalitat de personal directiu es troba
el de Gerent – Coordinador d'Organització i Serveis Interns havent-se establert en l'acord
plenari de data 7 d'abril de 2017 que la seva selecció es faria mitjançant procediment que
garanteixin la publicitat i la concurrència, atenent als principis de mèrit, capacitat i a criteris
d'idoneïtat entre funcionaris i personal laboral de la pròpia Corporació, d’altres
administracions públiques o professionals del sector public o privat.

Atès que per Decret de l’Alcaldia de data 28 de juliol de 2017 es van aprovar les bases per
a cobrir pel procediment de lliure designació el lloc de treball de personal directiu “Gerent
– Coordinador d'Organització i Serveis Interns" obrint-se un període per a la presentació de
sol·licituds per part dels aspirants.

Atès que la comissió de valoració designada a l’efecte ha efectuat amb data 20 d'octubre
de 2017 proposta de designació motivada a favor del Sr. Xavier Santcliment Casadejús per
ocupar el lloc de treball de Gerent – Coordinador d'Organització i Serveis Interns.

D’acord amb tot l’exposat, i amb el previ dictamen de la Comissió Informativa de Serveis
Generals i Econòmics, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords: 

Primer. Contractar el Sr. Xavier Santcliment Casadejús per ocupar el lloc de treball en la
modalitat de personal directiu, de Gerent – Coordinador d'Organització i Serveis Interns,
d’aquest Ajuntament, amb la condició de personal laboral, sotmès a la relació laboral de
caràcter especial d'alta direcció, amb dependència jeràrquica del Gerent de Serveis
Generals i funcional d’aquest, de l’Alcaldia, els tinents d’alcalde i els regidors delegats
d’Àrea.

Les seves funcions són les de desenvolupar i executar els plans d’actuació i les decisions
adoptades pels òrgans de govern i la planificació i coordinació d’activitats, avaluació i
proposta d’innovació i millora en matèria de recursos humans, STIT, contractació i compres,
logística, padró, oficina d'atenció al ciutadà, arxius administratius i responsabilitat
patrimonial.
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Per l’exercici d’aquestes funcions disposarà del comandament directe dels serveis i àmbits
competencials que se li assignin. En l’exercici de les seves funcions assistirà amb veu i
sense vot a les comissions informatives del seu àmbit competencial.

El contracte tindrà efectes des del dia que es signi fins el dia 31 de desembre de 2019. No
obstant, havent ja superat un procediment selectiu podrà ser prorrogat per a nous
períodes de temps per ocupar el mateix lloc de treball sense necessitat d’haver de superar,
de nou, aquest procediment selectiu. 

Mentre desenvolupi el càrrec de Gerent-Coordinador d'Organització i Serveis Interns el seu
cessament serà lliure. El Gerent-Coordinador d'Organització i Serveis Interns, restarà
sotmès a la relació laboral de caràcter especial d'alta direcció, en l'aplicació de l'establert a
l'art. 13 de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic i la normativa legal vigent en aquesta matèria.

Les retribucions que corresponen al lloc de treball de Gerent – Coordinador d'Organització
i Serveis Interns són les corresponents a un A1 nivell 28 amb un complement específic de
28.890,96 €, un complement horari de 7.005,48 € i un complement variable, la percepció
del qual estarà condicionada al compliment d'uns objectius prèviament establerts.

Segon. El Gerent-Coordinador d'Organització i Serveis Interns resta sotmès al règim
d’incompatibilitats establert a la llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del
personal al servei de les administracions públiques, llei 21/1987, de 26 de novembre i
altres disposicions concordants.

Tercer. En cas de dictar-se les normes de desenvolupament de la Llei 7/2007, de 12 d’abril
de l’Estatut Bàsic de l’empleat públic, es procedirà a l’adequació del règim jurídic d’aquest
lloc de treball a la nova regulació.

Quart. Delegar a l’Alcalde la competència per a fixar, mitjançant decret, les condicions de la
compatibilitat i dedicació, si s’escau, del Gerent – Coordinador d'Organització i Serveis
Interns, entre l’Ajuntament, les empreses municipals, organismes autònoms o altres
entitats dependents o amb participació de l’Ajuntament.

Cinquè. Les retribucions establertes per a aquest lloc de treball tindran les modificacions
que s’aprovin per al personal al servei de la Corporació.

Sisè. Facultar al Molt Il·lustre Sr. Alcalde, Carles Pellicer i Punyed, per a la signatura del
contracte especial d'alta direcció a que fan referència els acords anteriors, delegant-li, així
mateix, la facultat d'establir en aquest d'altres aspectes no substancials relatius a la relació
laboral del Gerent – Coordinador d'Organització i Serveis Interns."

EL SR. RUBIO EXPLICA EL TEMA I ES PRODUEIX DEBAT

D'acord amb el que s'ha consensuat en la Junta de Portaveus es fa constar que la
retribució variable màxima anual és de 35.000.000,00€.

Sotmesa la proposta a votació resulten 11 vots a favor, ((PdeCAT)-CiU: Srs./Sres. Pellicer,
Vilella, Monseny, Arza, Sardà, Enrech i Caelles; ERC-MES-MDC-AVANCEM: Sres. Llauradó i
Flores; AREUS: Srs. Cervera i Rubio) 11 vots en contra (CUP: Srs./Sres. Llorens, Fernández,
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Cuadrada, Angelergues i Ciurana; C'S: Srs./Sres. Sánchez, Morales, Figueras i Labrador; PP:
Sr. Domènech i Sra. Compte) i 4 abstencions ( PSC-CP: Srs./Sres. Martín, Martínez, Guaita,
Pozuelo).

Atès l’empat es procedeix a una nova votació resultant, 11 vots a favor, ((PdeCAT)-CiU:
Srs./Sres. Pellicer, Vilella, Monseny, Arza, Sardà, Enrech i Caelles; ERC-MES-MDC-AVANCEM:
Sres. Llauradó i Flores; AREUS: Srs. Cervera i Rubio) 11 vots en contra (CUP: Srs./Sres.
Llorens, Fernández, Cuadrada, Angelergues i Ciurana; C'S: Srs./Sres. Sánchez, Morales,
Figueras, Labrador; PP: Sr. Domènech i Sra. Compte) i 4 abstencions ( PSC-CP: Srs./Sres.
Martín, Martínez, Guaita i Pozuelo) per tant és aprovada la proposta pel vot de qualitat del
senyor alcalde. 

S'absenta de la sessió la Sra. Pozuelo. 

11. Servei d'Aprovisionaments, Contractació i Patrimoni. Aprovació de la revisió de
preus del contracte del servei públic d'explotació de la central de recollida
pneumàtica.

"Atès que per Acord del Ple de data 06.07.2012 es va adjudicar a l’empresa ENVAC IBERIA SA
la gestió del servei públic d’explotació de la central de recollida pneumàtica al municipi de
Reus, en règim de concessió administrativa.

Atès que en data 27.07.2012 es va formalitzar el corresponent contracte administratiu.

Atès que el pacte PRIMER del referit contracte estableix que ENVAC IBERIA SA societat
unipersonal, s’obliga a l’execució de la gestió del servei públic d’explotació de la central de
recollida pneumàtica al municipi de Reus, en règim de concessió administrativa, per les
quantitats totals anuals i d’acord amb els preus que es detallen a continuació:

PREU FIX 

Desglossat de la forma següent:

125.931,69€ 
(més l’IVA que li correspongui)

-Despeses del personal 57.720,18 €
-Despeses de vehicles i maquinària       6.194,56 €
Subministres a la Central 14.536,57 €
-Despeses de reposició dels elements mecànics subjectes a desgast   8.354,17 €
-Despeses generals d’estructura,inclosa la part proporcional relativa a la
supervisió tècnica d’enginyeria   

15.111,80 €

-Despeses auxiliars (mòbil, campanya informativa, neteja sala annexa)   3.380,69 €
-Despeses de reparació d’equips (inclou la reparació qualsevol equip
avariat de la central i de la xarxa)

11.818,50 €

-Benefici industrial   8.815,22 €

PREU PER ACTUALITZACIÓ I REPOSICIÓ D’EQUIPS: 54.513,77 € 
(més l’IVA que li correspongui)

IMPORT FIX ANUAL PER INVERSIONS PENDENTS D’AMORTITZAR 103.085,60 €

Atès que de conformitat amb el pacte QUART del mateix contracte i la clàusula II.6 del plec, i
a partir de la segona anualitat, els preus s’han d’actualitzar aplicant el 85% del percentatge de
variació anual de l’IPC (Índex de Preus al Consum) general estatal, que publica l’INE (Institut
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Nacional d’Estadística) referit al mes anterior al de signatura del contracte, i que només hi
haurà actualització de preus en el que respecta al servei, (això és, sobre el “preu fix” i sobre
“preu per actualització i reposició d’equips”) i els altres conceptes no tenen revisió.

Atès que per Acord del Ple de data 02.11.2016 es va aprovar la darrera revisió de preus del
contracte del servei públic d’explotació de la central de recollida pneumàtica al municipi
de Reus, amb efectes d’ 01.08.2016, i d’acord amb el següent detall, (més l’IVA que
correspongui):

PREU FIX 127.524,47 €
PREU PER ACTUALITZACIÓ I REPOSICIÓ D’EQUIPS 55.203,26 €

Atès que segons les dades facilitades per l’Institut Nacional d’Estadística, la variació de l’índex
general de preus de consum (IPC) durant el període de juny de 2016 a juny de 2017 ha estat
del 1,5%, per la qual cosa el percentatge d’augment a aplicar és del 1,275%.

Atès que, de l’aplicació de l’esmentat en el paràgraf anterior, en resultarien els següents preus
revisats:

PREU FIX 129.150,41 €
PREU PER ACTUALITZACIÓ I REPOSICIÓ D’EQUIPS 55.907,10 €

I resta sense variació:

IMPORT FIX ANUAL PER INVERSIONS PENDENTS D’AMORTITZAR 103.085,60 €

Vist el que disposa l’article 51, en relació a la disposició addicional segona apartat segon del Reial
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes
del Sector Públic (en endavant TRLCSP), en virtut de la qual aquesta competència correspon al Ple, i
amb el previ dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Generals i Econòmics de data 25
d'octubre de 2017, s'acorda: 

Primer. Aprovar la revisió de preus, amb efectes d’ 01.08.2017, del contracte del servei públic
d’explotació de la central de recollida pneumàtica al municipi de Reus, signat en data
27.07.2012, amb l’empresa ENVAC IBERIA SA d’acord amb el següent detall, (més l’IVA que
correspongui):

PREU FIX 129.150,41 €
PREU PER ACTUALITZACIÓ I REPOSICIÓ D’EQUIPS   55.907,10 €

Segon. Notificar la present resolució a l’empresa ENVAC IBERIA SA."

EL SR. ENRECH EXPLICA EL TEMA I ES PRODUEIX DEBAT

Sotmesa la proposta a votació s'aprova amb 14 vots a favor ((PdeCAT)-CiU: Srs./Sres.
Pellicer, Vilella, Monseny, Arza, Sardà, Enrech i Caelles; PSC-CP: Srs./Sres. Martín, Martínez,
Guaita; ERC-MES-MDC-AVANCEM: Sres. Llauradó i Flores; AREUS: Srs. Cervera i Rubio) 5
vots en contra (CUP: Srs./Sres. Llorens, Fernández, Cuadrada, Angelergues I Ciurana) i 6
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abstencions (C'S: Srs./Sres. Sánchez, Morales, Figueras i Labrador; PP: Sr. Domènech i Sra.
Compte).

S'incorpora a la sessió la Sra. Pozuelo i s'absenta el Sr. Fernández. 

SERVEIS DE TERRITORI I URBANISME

12. Gestió Urbanística. Aprovació del Text refós del Pla parcial urbanístic del sector B.8
«Cementiri», promogut per Reus Desenvolupament Econòmic, SA.

"Vist l'acord adoptat pel Ple d'aquest Ajuntament, en sessió de 15 d'abril de 2011,
mitjançant el qual es va aprovar provisionalment el Pla parcial urbanístic del sector B.8
«Cementiri», promogut per Gestió Urbanística Pública, SA.

Atès que en compliment dels acords presos per l'Ajuntament de Reus pel que fa a la
reestructuració de les empreses municipals, la societat Reus Desenvolupament Econòmic,
SA ha absorbit la societat Gestió Urbanística Pública, SA.

Atès que la Comissió Territorial d'Urbanisme de Tarragona, en la sessió de 15 de setembre
de 2011, va acordar suspendre l'aprovació definitiva de l'esmentat pla parcial urbanístic
fins 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:

«1.1 Cal incorporar les determinacions del Pla territorial parcial del Camp de Tarragona,
pel que fa a la reserva de terrenys necessaris per a la nova línia ferroviària.

1.2 Cal incorporar les prescripcions dels informes del Departament de Cultura, d'11 de
juliol de 2011 i de 8 de setembre de 2011.

1.3 Cal aportar un estudi conjunt, amb l'àmbit del sector B8 respecte al traçat, rasants i
seccions transversal, del vial orbital previst pel Pla general de Reus. Aquest estudi ha
d'abastar com a mínim el tram que va des de l'encreuament amb la carretera TP-
7225 de Reus al Morell, fins al pas de la via de Reus a Roda, al nord del sector B8.

1.4 Cal completar els terrenys previstos com a reserva viària amb el que es veurien
afectats amb la possible prolongació del carrer E en sentit nord.

1.5 Cal suprimir la parcel·la d'indústria aïllada situada al nord de l'equipament (illa 4), i
qualificar els terrenys com a espais lliures o aparcaments.

1.6 Cal corregir l'errada material detectada en el plànol de zonificació, en el sentit que
el vial principal, en el seu tram inclòs dins de l'àrea 5.15, ha de mantenir la secció
transversal de 30 m.»

Atès que la prescripció 1.1 de l'acord esmentat, relativa a la incorporació de les
determinacions del Pla territorial parcial del Camp de Tarragona, pel que fa a la reserva de
terrenys per a la nova línia ferroviària, ha estat suprimida per la resolució del conseller de
Territori i Sostenibilitat de data 17 de juny de 2013, en estimació del requeriment previ a la
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via contenciosa formulat al seu dia per per Gestió Urbanística Pública, SA i ratificat per
l'Ajuntament de Reus.

Vist l'informe favorable emès en data 8 de setembre de 2015 per l'arqueòloga territorial
dels Serveis Territorials a Tarragona del Departament de Cultura, pel que fa al patrimoni
arqueològic, una vegada realitzada la prospecció arqueològica i davant les conclusions de
la memòria presentada.

Vista la sol·licitud formulada en data 18 d'octubre de 2016 per la societat Reus
Densenvolupament Econòmic, SA i el Text refós del Pla parcial urbanístic del sector B.8
«Cementiri» presentat el 13 de juliol de 2017 pel tècnic redactor del projecte, així com
l'informe emès el 26 de juliol de 2017 per l'arquitecte cap de Servei d'Urbanisme d'aquest
Ajuntament, pel qual es posa de manifest que aquest nou document recull les
prescripcions resultants de l'acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Tarragona de
15 de setembre de 2011 i de la resolució del conseller de Territori i Sostenibilitat de 17 de
juny de 2013.

Vist l'informe jurídic de data 5 de setembre de 2017 i 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.

Vist l'establert a la Disposició transitòria sisena del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost,
pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, que remet en aquest cas a l'establert
a l'article 90.3 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, i a proposta de la Comissió
Informativa de Serveis de Territori i Urbanisme, s'acorda: 

Primer. Aprovar el Text refós del Pla parcial urbanístic del sector B.8 «Cementiri», promogut
per Reus Desenvolupament Econòmic, SA.

Segon. Elevar-ho a la Generalitat de Catalunya als efectes que resolgui respecte a la seva
aprovació definitiva."

Sotmesa la proposta a votació, s'aprova amb 23 vots a favor ((PdeCAT)-CiU: Srs./Sres.
Pellicer, Vilella, Monseny, Arza, Sardà, Enrech i Caelles; CUP: Srs./Sres. Llorens, Cuadrada,
Angelergues i Ciurana; C'S: Srs./Sres. Sánchez, Morales, Figueras, Labrador; PSC-CP:
Srs./Sres. Martín, Martínez, Guaita, Pozuelo; ERC-MES-MDC-AVANCEM: Sres. Llauradó i
Flores;  AREUS: Srs. Cervera i Rubio) i 2 abstencions ( PP: Sr. Domènech i Sra. Compte).

S'incorpora a la sessió el Sr. Fernández i s'absenta el Sr. Figueras. 

SERVEIS A LA PERSONA 

13. Benestar Social. Aprovació de l'addenda al Contracte Programa 2016-2019, per a
la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies i l'Ajuntament de Reus, en matèria de serveis socials, altres
programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat, per a l'exercici 2017.
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"Atès que l’article 25.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local, reconeix als municipis determinades competències en matèria de prestació de
serveis socials, i que les disposicions de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials,
detallen de forma exhaustiva les competències que corresponen a l’administració de la
Generalitat, d’una banda, i a l’Administració local, de l’altra, en aquesta matèria, i l’article
65 de la mateixa Llei insta les Administracions Públiques a garantir l’accés universal als
serveis socials bàsics i l’accés universal a les prestacions de servei garantides.

Atès que, en aquest sentit, el sistema públic de serveis socials que es dibuixa amb la citada
Llei 12/2007 ve regida per uns principis que orienten i regeixen el marc de relació de les
Administracions, entre els quals destaquen els principis de responsabilitat pública (en el
sentit que els poders públics han de garantir la disponibilitat dels serveis i assegurar la
coordinació, el control i la continuïtat), de globalitat (donant resposta integral a les
necessitats), de subsidiarietat (que inclou els principis de proximitat i descentralització en
la prestació dels serveis socials), de coordinació amb els diversos sistemes del benestar
social, i de corresponsabilitat en la prestació dels serveis socials i l’estabilitat dels serveis i
de llurs professionals.

Atès que en el marc d’aquests principis, correspon als municipis crear i gestionar els serveis
socials necessaris propis i els delegats d’altres administracions, d’acord amb la cartera de
serveis socials i el pla estratègic corresponent, i l’article 41 de la citada Llei insta la
Generalitat a establir convenis quadriennals de coordinació i cooperació
interadministrativa.
Atès que el passat 3 d’agost de 2016 es va signar el Contracte programa per a la coordina-
ció, la cooperació i la col·laboració entre el Departament de Treball, Afers socials i Famílies i
l'Ajuntament de Reus, en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar
social i polítiques d’igualtat. 

Atès que el passat 21 de desembre de 2016 es va signar una Addenda al Contracte progra-
ma 2016-2019 de la Fitxa 1 d’ajudes d’urgència social per a despeses derivades de submi-
nistraments bàsics de llum, aigua i gas amb una aportació de 73.430,00 €.

Atès que el passat 26 de setembre de 2017 es va signar una Addenda al Contracte
programa 2016-2019 que regula específicament els Serveis d’atenció a la infància i
l’adolescència i els serveis d’integració familiar en família extensa, i incorpora les fitxes 19.1
Serveis d’atenció a la infància i l’adolescència: equips d’atenció a la infància i l’adolescència
(EAIA) i 19.2 Serveis d’atenció a la infància i l’adolescència: serveis d’integració familiar en
família extensa (SIFE).

Atès que la Generalitat de Catalunya Departament Departament de Treball, Afers socials i
Famílies , ha tramès a aquest Ajuntament una proposta Addenda on dóna continuïtat als
serveis i programes inclosos en el CP 2016-2019 i s'amplien o es modifiquen segons els
nous models aprovats dels serveis (segons consta a l’expedient de referència), amb un im-
port assignat per aquest any 2017 de 2.909.180,07€

Vist l’informe emès per la Cap de Servei de Serveis Socials de data 18 d'octubre de 2017
així com l’ informe emès pels serveis tècnics de Cultura, de Participació, Ciutadania i
Transparència, Ensenyament i Salut Pública en els quals informen favorablement el
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contingut de les fitxes que els afecten i proposen l’adopció dels acords pertinents per a
l’aprovació de l'Addenda del Contracte programa esmentat.

Vist, en conseqüència, el que disposen el citat article 41 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre,
de serveis socials, l’article 191 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei municipal i del règim local de Catalunya, els articles 47 i següents de
la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, els articles 108 i següents
de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya, i els articles 303 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny,
pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.

Atès que en virtut del que disposa l’article 309 del Reglament d’obres, activitats i serveis
dels ens locals, la competència per a l’aprovació del present contracte programa
correspondria al Ple de la corporació.

D’acord amb tot l’ exposat, i amb el previ dictamen de la Comissió Informativa de Serveis a
la Persona de data 23.10.2017, es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:

Primer. Aprovar l'addenda al contracte programa 2016-2019 per a la coordinació, la
cooperació i la col·laboració entre el Departament de Treball, Afers socials i Famílies i
l'Ajuntament de Reus, en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar
social i polítiques d’igualtat, per al 2017.

Segon. Facultar al Molt Il·lustre Sr. Alcalde i a la regidora delegada de l’Àrea de Benestar
Social, per tal que qualsevol d’ells, indistintament, formalitzin l’esmentada addenda. 

Tercer. Donar trasllat d’aquest acord al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de
la Generalitat de Catalunya, als efectes pertinents."

Sotmesa la proposta a votació, s'aprova amb 23 vots a favor ((PdeCAT)-CiU: Srs./Sres.
Pellicer, Vilella, Monseny, Arza, Sardà, Enrech i Caelles; CUP: Srs./Sres. Llorens, Fernández,
Cuadrada, Angelergues i Ciurana; C'S: Srs./Sres. Sánchez, Morales i Labrador; PSC-CP:
Srs./Sres. Martín, Martínez, Guaita, Pozuelo; ERC-MES-MDC-AVANCEM: Sres. Llauradó i
Flores;  AREUS: Srs. Cervera i Rubio) i 2 abstencions ( PP: Sr. Domènech i Sra. Compte).

S'incorpora a la sessió el Sr. Figueras.

14. Cultura. Designació de la direcció/gerència de l'Institut Municipal Reus Cultura.

"Atès que els estatuts de l’organisme autònom local Institut Municipal Reus Cultura
preveuen la figura del/de la director/a-gerent/a com el màxim òrgan de gestió i
administració de  l’organisme.

Atès que aquesta plaça es troba vacant i que és voluntat donar un nou impuls a aquest
organisme autònom, dins del procés de fusió del ja dissolt organisme autònom Institut
Municipal d'Acció Cultural amb l'Institut Municipal de Museus de Reus ( ara denominat
Institut Municipal Reus Cultura), amb el nomenament d’una persona que assumeixi
l’esmentada gerència.
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Atès que 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 o director/a serà
designat/da, cessat/da o substituït/da pel Ple de la Corporació a proposta del Consell
General, d’entre persones especialment capacitades; haurà de ser 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. En tot cas, haurà de gaudir de titulació superior.

Vist, així mateix, el que disposa 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.”

Atès que el règim específic d’aquest personal havia d’ésser objecte de desenvolupament
legal o reglamentari, que no s’ha efectuat.
Considerant, doncs, que la designació d’aquest personal, sens perjudici de les especificats
que prevegin la normativa aplicable a cada ens, s’ha de sotmetre als principis esmentats.

Atès que per donar compliment a aquests principis, el passat dia 7 de juliol de 2017 la
presidenta de l’Institut aprovà les bases que havien de regir la selecció d’un/a gerent/a, i
es donà una àmplia difusió d’aquest procés selectiu.

Atès que es va realitzar el procés selectiu en totes les seves fases, el tribunal qualificador
de l’esmentat procés selectiu ha elevat a la presidència els resultats definitius i l’aspirant
que es  proposa per ocupar el lloc de direcció atenent les puntuacions obtingudes.

Atès que la persona proposada és la Sra. Pilar Puig Sabanés.

Vist l'acord del Consell General de l'esmentat organisme, en reunió duta a terme el dia 17
d'octubre de 2017 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 de la Sra. Pilar Puig Sabanés com a directora-gerent
de l'Institut Municipal Reus Cultura.

Per tot l’exposat, i previ dictamen de la Comissió Informativa de Serveis a la Persona, es
proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords:

Primer. Designar la Sra. Pilar Puig Sabanés com a directora-gerent de l'Institut Municipal
Reus Cultura, de conformitat amb la proposta efectuada per aquest organisme autònom
en data 17 d'octubre de 2017, i autoritzar la formalització del corresponent contracte.

Segon. Donar trasllat d'aquest acord a l'Institut Municipal Reus Cultura i a la Sra. Pilar Puig
Sabanés als efectes oportuns."

LA SRA. CAELLES EXPLICA EL TEMA I ES PRODUEIX DEBAT

Sotmesa la proposta a votació resulten 11 vots a favor, ((PdeCAT)-CiU: Srs./Sres. Pellicer,
Vilella, Monseny, Arza, Sardà, Enrech i Caelles; ERC-MES-MDC-AVANCEM: Sres. Llauradó i
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Flores; AREUS: Srs. Cervera i Rubio) 11 vots en contra (CUP: Srs./Sres. Llorens, Fernández,
Cuadrada, Angelergues i Ciurana; C'S: Srs./Sres. Sánchez, Morales, Figueras i Labrador; PP:
Sr. Domènech i Sra. Compte) i 4 abstencions ( PSC-CP: Srs./Sres. Martín, Martínez, Guaita, i
Pozuelo).

Atès l’empat es procedeix a una nova votació resultant, 11 vots a favor, ((PdeCAT)-CiU:
Srs./Sres. Pellicer, Vilella, Monseny, Arza, Sardà, Enrech i Caelles; ERC-MES-MDC-AVANCEM:
Sres. Llauradó i Flores; AREUS: Srs. Cervera i Rubio) 11 vots en contra (CUP: Srs./Sres.
Llorens, Fernández, Cuadrada i Angelergues, Ciurana; C'S: Srs./Sres. Sánchez, Morales,
Figueras i Labrador; PP: Sr. Domènech i Sra. Compte) i 4 abstencions ( PSC-CP: Srs./Sres.
Martín, Martínez, Guaita, Pozuelo) per tant és aprovada la proposta pel vot de qualitat del
senyor alcalde. 

15. Ensenyament i Política Lingüística. Aprovació de l'addenda econòmica del Pla
Educatiu d'Entorn (PEE) per al curs 2017-2018.

"Atès que l’actual realitat social planteja a les administracions públiques catalanes amb
competència en matèria educativa la necessitat d’instaurar altres mètodes i àmbits
d’actuació.

Atès que la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació en el seu article 40 insta a les
diferents administracions educatives a impulsar acords de col·laboració per potenciar
conjuntament accions educatives en l’entorn.

Atès que per fer front a aquestes necessitats, es desenvolupen des de l’any 2005 els Plans
Educatius d’Entorn, una eina per instrumentalitzar i donar resposta, amb la col·laboració de
les diverses administracions educatives catalanes, aquestes noves necessitats de la societat,
basada en un model d’intervenció global que, amb la corresponsabilitat dels agents del
territori, es posa a l’abast de l’alumnat del seu àmbit, mitjançant la creació d’una xarxa
estable de suport a la comunitat educativa que permeti un treball educatiu d’entorn
escolar amb la col·laboració dels diferents serveis i recursos municipals i d’altres
institucions o entitats d’àmbit social,cultural o esportiu.

Atès que el desenvolupament d’aquests plans educatius a la ciutat es duu a terme a partir
del principi de corresponsabilitat entre aquest Ajuntament i el Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, de tal manera que ambdós ens
administratius aporten els recursos humans i econòmics necessaris, en els termes que es
definiran en la corresponent addenda al conveni.

Atès que el Ple del Corporació, en sessió duta a terme el dia 13 de juliol de 2015, va
aprovar el conveni de col·laboració entre el Departament d’Ensenyament de la Generalitat
de Catalunya i l’Ajuntament de Reus per al desenvolupament conjunt del Pla Educatiu
d’Entorn per al període comprès entre els cursos acadèmics 2015-2016, 2016-2017, 2017-
2018 i 2018-2019.

Atès que l'esmentat conveni se signà el dia 6 de setembre de 2015.

Vist que el desenvolupament del Pla Educatiu d’Entorn genera unes despeses, que cal
atendre.
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Vista la proposta d’addenda al conveni per al curs 2017-18, tramesa amb registre
d’entrada a l’Ajuntament de Reus núm. 2017044644, de data 6 de setembre de
2017,obrant a l'expedient de referència, que concreta els recursos econòmics màxims que
aporta la Generalitat i l'aportació mínima que ha de fer l'Ajuntament.

Vist l’informe memòria emès el dia 8 de setembre de 2017 per la tècnica responsable del
Pla Educatiu d’Entorn de l’Àrea d’Ensenyament i Política Lingüística, en el qual s'informa
favorablement al manteniment del desenvolupament dels Plans Educatius d’Entorn i a la
formalització de l’esmentada addenda del curs 2017-18

Vist l'informe de la intervenció general de fiscalització prèvia de data 10 d’octubre de 2017
emès en relació a l’addenda, vers la qual s'informa favorablement.

Vist el que disposen, en relació als convenis de cooperació interadministratius, els articles
47 i següents de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, els
articles108 i següents de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment
de les administracions públiques de Catalunya; l’article 191.1 del Decret Legislatiu 2/2003,
de 28 d’abril, per la qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, que fa referència al convenis entre la Generalitat i els ens locals per establir
cooperacions econòmiques en assumptes d’interès comú, així com en els articles 303 i
següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals de Catalunya.

Vist l’article 309 del citat Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de
Catalunya, del qual se’n dedueix que la competència per a l’aprovació d’aquests convenis
interadministratius corresponen al Ple de la Corporació.

Per tot això, i amb el previ dictamen de la Comissió Informativa de Serveis a la Persona, es
proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords: 

Primer. Aprovar l’addenda al conveni de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat
de Catalunya mitjançant el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de Reus per al Pla
Educatiu d’Entorn del curs acadèmic 2017-18.

Aquesta addenda serà vigent des de la data de la seva signatura, amb efectes des de l’inici
del curs escolar 2017-18, i fins al 31 de desembre de 2018.

Segon. Aprovar la despesa mínima plurianual de 9.000 €derivada del cofinançament de
l’addenda, en els següents termes: 

-l’any 2017, el 35% d’aquesta quantitat mínima, 3.150 €

-l’any 2018, el 65% restant, 5.850 € que restarà condicionada a l’existència de consignació
pressupostària per a la citada anualitat.

Tercer. Autoritzar a la regidora de l’Àrea d’Ensenyament i Política Lingüística a incrementar
aquesta aportació mínima, sempre que s’acrediti la disponibilitat pressupostària.
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Quart.- Notificar el present acord al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya, als efectes pertinents."

LA SRA. SARDA EXPLICA EL TEMA I ES PRODUEIX DEBAT

Sotmesa la proposta a votació, s'aprova amb 16 vots a favor (PdeCAT)-CiU: Srs./Sres.
Pellicer, Vilella, Monseny, Arza, Sardà, Enrech i Caelles; CUP: Srs./Sres. Llorens, Fernández,
Cuadrada, Angelergues i Ciurana; ERC-MES-MDC-AVANCEM: Sres. Llauradó i Flores;
AREUS: Srs. Cervera i Rubio) i 10 abstencions (C'S: Srs./Sres. Sánchez, Morales, Figueras,
Labrador; PSC-CP: Srs./Sres. Martín, Martínez, Guaita i Pozuelo; PP: Sr. Domènech i Sra.
Compte).

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 

16. Proposta del Grup municipal del PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA –
CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) per a fer de l'educació una eina fonamental per
a la construcció d'una societat plenament democràtica, socialment cohesionada i
econòmicament pròspera.

"Ateses les darreres declaracions i afirmacions qüestionant el model educatiu català i el
seu sistema d’immersió lingüística per part de ministres del Govern espanyol, i altres
representants polítics destacats, 

Atès que a Catalunya es va optar per un sol model educatiu, perquè per a nosaltres és més
important treballar la convivència de nens i nenes de forma integral i inclusiva, que no pas
seguir altres models d’altres comunitats autònomes i països, on la separació per llengua i
per l’elecció de les famílies entre dos models diferenciats ha acabat establint diversos
models educatius,

Atès que aquest model s’ha demostrat de qualitat, com així ho demostren els resultats
obtinguts tant en l’adquisició de competències bàsiques com en els resultats de finals de
cicle i, singularment, en les proves d’accés a la universitat.

Atès que l’aportació del sistema educatiu a la integració de persones nouvingudes a la
nostra societat -tot i els sobre costos i esforços que els centres, els docents i les comunitats
territorials educatives han hagut d’efectuar-, ha estat cabdal per a la consecució de més
cohesió social,

Atès que, en l’assoliment d’aquests objectius, que el Model Educatiu de Catalunya,
fonamentat en la LEC, ha ofert i ofereix oportunitats a noves generacions de ciutadanes i
ciutadans,

Atès que el paper de la comunitat educativa, docents, famílies, agents socials i
professionals esdevé cabdal en el model que compartim i defensem,  

Atès que l’esperit crític, la capacitat analítica, la tolerància, el respecte, la participació, el
debat, la llibertat i la pau són els valors generals que ens mouen i esdevenen principis
pedagògics que compartim i defensem
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Per tot l'esmentat anteriorment, el Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya
proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords:

Primer. Rebutjar les actituds i veus que, de forma hostil, demagògica i falsa, posen en
qüestió l’acció educativa i el model d’escola catalana.

Segon. Instar al Ministeri d’Educació a la retirada dels seus requeriments sobre suposats
"adoctrinament ideològics" que havia sol·licitat a la Conselleria d’Ensenyament, però que
no tenen cap base fonamentada i sols venen motivats per la situació política que viu el
país. 

Tercer. Instar a la Conselleria d’Ensenyament a prendre les mesures necessàries per
mantenir la cohesió i convivència dins a les escoles en el marc del model educatiu que ens
hem donat.

Quart. Vetllar per preservar els i les alumnes de tota possible simplificació de missatges
mancada de respecte, agressivitat i assetjament que pugui aparèixer en els centres
educatius.

Cinquè. Traslladar aquests acords a la Conselleria d’Ensenyament, al Parlament de
Catalunya, al Ministeri d’Educació, a les Corts Espanyoles, a la Federació de Municipis de
Catalunya, l’Associació de Municipis de Catalunya, i a les entitats educatives del municipi."

EL SR. MARTÍN EXPLICA LA PROPOSTA I ES PRODUEIX DEBAT 

A petició dels grups municipals es fa votació per separat dels punts de la moció.
 
Sotmesos a votació els punts primer, segon, i tercer s'aproven amb 20 vots a favor
((PdeCAT)-CiU: Srs./Sres. Pellicer, Vilella, Monseny, Arza, Sardà, Enrech i Caelles; CUP:
Srs./Sres. Llorens, Fernández, Cuadrada, Angelergues, i Ciurana; PSC-CP: Srs./Sres. Martín,
Martínez, Guaita i Pozuelo; ERC-MES-MDC-AVANCEM: Sres. Llauradó i Flores; AREUS: Srs.
Cervera i Rubio) i 6 vots en contra (C'S: Srs./Sres. Sánchez, Morales, Figueras, Labrador;
PP: Sr. Domènech i Sra. Compte).

Sotmès a votació el punt quart s'aprova per unanimitat. 

Sotmès a votació el punt cinquè s'aprova amb 22 vots a favor ((PdeCAT)-CiU: Srs./Sres.
Pellicer, Vilella, Monseny, Arza, Sardà, Enrech i Caelles; CUP: Srs./Sres. Llorens, Fernández,
Cuadrada, Angelergues, i Ciurana; PSC-CP: Srs./Sres. Martín, Martínez, Guaita, Pozuelo;
ERC-MES-MDC-AVANCEM: Sres. Llauradó i Flores; AREUS: Srs. Cervera i Rubio; PP: Sr.
Domènech i Sra. Compte) i 4 vots en contra (C'S: Srs./Sres. Sánchez, Morales, Figueras, i
Labrador).  Quedant aprovada la proposta. 

17. Proposta del Grup municipal CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP) per a la
defensa de l'escola catalana.

"Darrerament, la comunitat educativa catalana -professorat, estudiantat i famílies- ha estat
objecte d’un seguit d’atacs per mitjà de declaracions demagògiques, vexatòries i
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difamatòries dels senyors Xavier García Albiol i Alfonso Dastis en nom del PP i de Toni
Cantó en nom de Ciutadans al Congrés de Diputats i les seves conseqüents manipulacions
informatives a les quals s'hi presten certs mitjans de desinformació.

En el contingut d'aquestes difamacions, aquestes veus malintencionades qüestionen els
continguts ensenyats a les escoles de Catalunya, tant pel que fa als valors transmesos com
a la consecució de les competències, especialment en llengua espanyola, per part de
l’alumnat. Afirmen que la mainada no aprenen la llengua castellana a l’escola, o que, fins i
tot, s'educa els infants en l'odi a Espanya. 

Els atacs a la nostra escola no es limiten al marc legal sinó que posen en qüestió la
professionalitat dels docents i, amb un menyspreu intolerable, els acusen d’adoctrinar els
nens i les nenes i de fer la seva feina condicionats per una suposada filiació política i com
la part visible d'una xarxa perversa creada des del moviment independentista català.

Aquestes falsedats atempten contra la dignitat dels nostres mestres i professors. Els
professionals de l'educació exerceixen amb vocació i passió la seva tasca docent, malgrat
les mancances de recursos evidents, i ofereixen a infants i joves les eines necessàries per
desenvolupar-se en la vida adulta amb plena autonomia personal de pensament i d’opinió
per tal de tenir visió crítica vers el món que els envolta. 

Mestres, professores i professors ho fan transmetent els valors de la democràcia, del
respecte, de la diversitat, de diàleg i de la tolerància, tal com ho van fer els dies després de
l'1 d'octubre. Aquests polítics difamadors, s'han preguntat com es devien sentir els i les
mestres, i el professorat en general per gestionar l'estat d'angoixa, ràbia i màxima tristesa
en els nostres centres educatius el dia 2 d'octubre? Aquest professorat que se'l titlla
«d'adoctrinador» va agafar les regnes de la seva gran professionalitat i va parlar de tot allò
que havia passat, si el seu alumnat ho demanava, perquè aquest alumnat necessitava
parlar-ne, i ho va fer de manera tranquil·la, pacífica i transversal acollint-se a la mediació i a
la resolució de conflictes com altres vegades s'ha fet en les nostres escoles i instituts. 

L’escola catalana és un exemple mundial d’avançada pedagògica. En cada moment històric,
la societat catalana ha inclòs els corrents pedagògics més avançats entre aquells que
renovaven alhora que posaven al dia les maneres i les formes de fer classes en cada un
dels centres escolars. Sempre hem reconegut un sistema educatiu català lliure, democràtic,
de qualitat, plural, intercultural, acollidor, respectuós i coeducador, que transmet valors de
tolerància, respecte i fraternitat entre totes les persones. 

És per tot això que el Grup Municipal de la CUP proposa al Ple de Reus l'adopció dels
següents acords: 

Primer. Manifestar el suport de l’Ajuntament de Reus al model educatiu català, fent
especialment esment al seu paper en la cohesió social, en la compensació en les
desigualtats dels orígens i la integració escolar de tot l’alumnat. Aquest model educatiu té
la voluntat de conformar una ciutadania crítica i responsable identificada amb una cultura
comuna en la qual la llengua catalana és un factor bàsic per la cohesió social.

Segon. Manifestar el suport de l’Ajuntament de Reus a tot el col·lectiu que conforma la
comunitat educativa -professorat, estudiants i famílies- agraint-los el seu compromís i la
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seva professionalitat. L’Ajuntament de Reus sempre serà al costat de la comunitat
educativa que vetlla, amb estima i passió, pel desenvolupament integral dels nostres
infants i joves. 

Tercer. Que es faci arribar als membres del PP Dastis, Méndez de Vigo i Xavier Garcia
Albiol, i a Inés Arrimadas i Toni Cantó de Ciutadans, una carta amb una demanda de
rectificació per les seves paraules en aquests sentit. Alhora, mostrem la nostra preocupació
per les declaracions falses, sense proves ni evidències, que fan diversos polítics amb la
intenció de recollir vots i mitjans de comunicació amb la intenció d’ampliar audiència.

Quart. Donar suport a la Conselleria d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya en les
accions judicials que emprengui en defensa de l’escola catalana.

Cinquè. Fer arribar aquests acords a la Conselleria d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya, al Parlament de Catalunya, al Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya,
al Grup Parlamentari de Ciutadans de Catalunya, president del Govern espanyol, al Ministre
d’Afers Exteriors del citat Govern, i als següents sindicats i entitats: USTEC-STEs, UGT, CCOO
i CGT, Federació d’Empleats de Serveis Públics de l’Ensenyament, Somescola, Federació
d’Associacions de Pares de Catalunya i Associació d’Inspectors d’Educació de Catalunya."

LA SRA. LLORENS EXPLICA LA PROPOSTA I ES PRODUEIX DEBAT 

Sotmesa la proposta a votació, s'aprova amb 20 vots a favor ((PdeCAT)-CiU: Srs./Sres.
Pellicer, Vilella, Monseny, Arza, Sardà, Enrech, Caelles; CUP: Srs./Sres. Llorens, Fernández,
Cuadrada, Angelergues i Ciurana; PSC-CP: Srs./Sres. Martín, Martínez, Guaita, Pozuelo;;
ERC-MES-MDC-AVANCEM: Sres. Llauradó i Flores; AREUS: Srs. Cervera i Rubio) i 6 vots en
contra (C'S: Srs./Sres. Sánchez, Morales, Figueras, Labrador i PP: Sr. Domènech i Sra.
Compte).

18. Proposta del Grup municipal ERC-MES-MDC-AVANCEM de rebuig a la violència de
la policia espanyola l´1 d'octubre, pels fets ocorreguts a posterior, i pel tal d'exigir la
llibertat dels presidents d'ANC i ÓMNIUM, Jordi Sànchez i Jordi Cuixat. 

Aquesta proposta es retira de l'ordre del dia perquè ha estat tractada en la Junta de
Portaveus.

19. Proposta del Grup municipal del Partit Popular (PP) per recolzar a les forces i
cossos de seguretat de l'Estat com a garants de l'Estat de Dret.

Aquesta proposta es retira de l'ordre del dia perquè ha estat tractada en la Junta de
Portaveus.

MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS

20. Moció del Grup municipal CIUTADANS – REUS (C’S) per a incrementar la seguretat
viària a la Urbanització Pàmies.
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"L’Ajuntament de Reus ha de vetllar perquè tots els barris i carrers de la ciutat siguin el més
segurs possible tant per als conductors com per als vianants. En cas d’accident, aquests
últims són els més vulnerables i els que poden patir majors conseqüències per a la seva
salut i integritat física, de manera que és obligació de l’Administració pública protegir-los
amb major cura i adoptar les mesures que siguin necessàries a tal efecte.

No obstant això, hi ha algunes zones de Reus on és necessari actuar per incrementar la
seguretat viària dels ciutadans. Un exemple és la urbanització Pàmies, ubicada entre la
plaça del Canal i el carrer Astorga. En aquesta zona hi ha tres residències per a la gent gran
-una al carrer del Condesito, una altra al carrer de l’Escultor Sunyol i una darrera al carrer
de la Vicaria-, de manera que per aquests carrers caminen a diari moltes persones d’edat
avançada i amb mobilitat reduïda (amb crosses, caminadors o cadires de rodes). Tot i això,
les voreres de la urbanització són molt estretes (algunes fan només 40 cm d’ample) i hi ha
diverses deficiències a la via pública que fan que per a aquestes persones resulti molt
difícil poder caminar amb normalitat per aquesta zona de la ciutat. Fins i tot és habitual
veure residents amb cadires de rodes passant pel mig dels carrers.

Ja fa més d’un any que el Grup Municipal de Ciutadans va rebre per primer cop queixes
dels veïns d’aquesta zona, que denunciaven que havien demanat solucions a l’Ajuntament,
com ara la peatonalització d’alguns carrers, i no havien obtingut resposta. En data 23 de
maig de 2016, aquest Grup Municipal va presentar una instància al Registre de
l’Ajuntament per conèixer quines mesures adoptaria el consistori per millorar la seguretat
viària a la urbanització Pàmies. A més, es va adjuntar un informe elaborat per veïns
d’aquesta urbanització en el qual es recollien les reivindicacions de millora i que incloïa
una recollida de signatures.

Davant la falta de resposta, en data 11 de juliol de 2016 Ciutadans va preguntar a la
Comissió Informativa de Serveis de Territori i Urbanisme si l’equip de govern atendria les
peticions dels veïns d’aquesta urbanització i quines actuacions s’hi durien a terme. La
resposta va ser que s’estudiaria el cas però tot va seguir igual. Al Ple del 19 de desembre
de 2016, Ciutadans va tornar a fer una pregunta referent a aquest tema i la resposta del
govern va ser que s’havien fet visites a aquesta zona i que es tornaria a analitzar si es
podien adoptar algunes mesures. 

El passat mes de maig, un regidor de Ciutadans, un regidor de govern i l’alcalde de la
ciutat van visitar la urbanització Pàmies i es va acordar amb els veïns que es traslladaria a
l’àrea de Mobilitat la possibilitat de fer canvis en el sentit de la circulació d’alguns carrers,
combinat amb la peatonalització parcial d’aquests, per tal de fer-los de direcció única i
poder ampliar l’espai per als vianants. Malgrat això, pel moment encara no s’hi ha dut a
terme cap actuació.

Des de Ciutadans considerem que ja és hora de donar una resposta real i efectiva als
problemes de mobilitat a la via pública per als veïns d’aquesta zona de la ciutat, on ja ha
succeït algun accident de trànsit. L’Ajuntament ha de garantir d’una vegada per totes la
seguretat dels vianants, especialment els que tenen problemes de mobilitat.

Per tots aquests motius, el Grup Municipal de Ciutadans proposa adoptar els següents
acords: 
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Primer. Que els tècnics de Mobilitat de l’Ajuntament de Reus elaborin un estudi sobre la
mobilitat de vehicles i vianants a la urbanització Pàmies, així com un posterior informe que
detalli les actuacions que s’hi poden dur a terme per incrementar la seguretat viària,
incloent-hi la possibilitat d’utilitzar part de la calçada com a zona per a vianants.

Segon. Que, en funció dels resultats de l’estudi i l’informe esmentats en l’acord anterior,
s’adoptin les mesures corresponents per incrementar la seguretat viària a la urbanització
Pàmies. En el cas que l’àrea de Mobilitat determini que no s’escau dur-hi a terme cap
actuació, que s’elabori un informe argumentant aquesta inviabilitat.

Tercer. Que el Pressupost municipal per al 2018 inclogui la partida necessària per dotar
econòmicament aquestes actuacions."

EL SR. FIGUERAS EXPLICA LA MOCIÓ  I ES PRODUEIX DEBAT 

Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per unanimitat. 

21. Moció del Grup municipal del PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA –
CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) per a restablir la implantació dels educadors
socials als centres educatius de la ciutat.

"Fins al curs 2015-2016, la intervenció dels educadors socials a les escoles de Reus es duia
a terme en el marc del programa Atenció Integral als menors i les seves famílies. Un
programa que va implantar el govern socialista i que es va dur a terme al llarg d’11 anys,
dirigit als centres docents públics, amb l’objectiu de donar resposta a les necessitats
socioeducatives dels menors, les seves famílies i els agents de l’entorn a través de la
intervenció individual, grupal i comunitària. La planificació i programació es feia amb
caràcter anual i era específica per cada centre, segons les seves característiques, i les
assistències, segons les seves necessitats. 

El curs 2016-2017 es va realitzar un canvi en el programa d’Atenció Integral als menors i les
seves famílies responent a un nou model d’Atenció i Organització dels Serveis Socials
Bàsics de l’Ajuntament de Reus, basat en àmbits d’intervenció. I des de l’àmbit d’Infància,
Joventut i Família es treballa amb les famílies en situació de risc segons el Centre Escolar
de referència., amb un únic interlocutor que manté contacte directe amb el centre a través
del telèfon i del correu electrònic.

Si bé, aquest nou sistema preveu intervencions directes als centres i contacte amb tutors,
eap i famílies sempre que es consideri adient, considerem que el fet que s’hagi deixat de
tenir un contacte periòdic, programat i permanent amb els equips docents dels diferents
centres dificulta la tasca dels educadors alhora de conèixer les diferents problemàtiques i
riscos que s’hi generen. 

En un moment en què la idea d’integrar plenament els educadors socials en l’educació
formal agafa més força que mai, per tal poder prevenir situacions de desavantatges socials,
el govern de la ciutat opta pel camí contrari, de manera que el professional és cridat quan
el problema ja s’ha generat, per resoldre el que els docents o el centre no han sabut o no
han pogut solucionar. Per fer d’apagafocs.
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I aquest no és un bon sistema, sobretot, en un moment que l’escola ha d’afrontar
importants reptes com la multiculturalitat, les conseqüències de la crisi econòmica, noves
tipologies familiars, etc. Realitats molt complexes, importants situacions de vulnerabilitat
que cal controlar de ben a prop per poder prevenir els riscos que comporten.

És per això, que el Grup Municipal Socialista proposa al Ple l’adopció del següent acord:

Que l’Ajuntament de Reus restableixi la implantació dels educadors socials a les escoles en
el marc del programa ‘Atenció Integral als menors i les seves famílies’ tal com s’havia fet
fins al curs 2015-2016, basada en el contacte periòdic, programat i permanent i presencial
amb els equips docents dels diferents centres que permeti als professionals conèixer les
diferents problemàtiques i riscos que s’hi generen i poder prevenir situacions de
desavantatges socials."

LA SRA. MARTINEZ EXPLICA LA MOCIÓ I ES PRODUEIX DEBAT 

Sotmesa la proposta a votació, s'aprova amb 15 vots a favor (CUP: Srs./Sres. Llorens,
Fernández, Cuadrada, Angelergues, Ciurana; C'S: Srs./Sres. Sánchez, Morales, Figueras,
Labrador; PSC-CP: Srs./Sres. Martín, Martínez, Guaita, Pozuelo; PP: Sr. Domènech i Sra.
Compte) i 11 vots en contra ( (PdeCAT)-CiU: Srs./Sres. Pellicer, Vilella, Monseny, Arza,
Sardà, Enrech i Caelles; ERC-MES-MDC-AVANCEM: Sres. Llauradó i Flores; AREUS: Srs.
Cervera i Rubio).

22. Moció del Grup municipal CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP) per a la
creació dels consells de districte.

L'alcalde anuncia que en relació a aquest punt de l'ordre del dia hi ha una esmena
presentada pels grups municipals del PARTIT DEMÒCRATA (PdeCAT)-CiU, ERC-MES-
MDC-AVANCEM, i ARA REUS (AREUS), la qual ha estat acceptada i per tant, es sotmet
la moció a la consideració del Ple amb ella inclosa. 

"En una ciutat com Reus en la que hi ha més de 100.000 habitants i un centre neuràlgic
molt actiu a nivell tan social com cultural, no podem oblidar la realitat i la vida dels barris.
En som conscients que durant els últims temps ha hagut situacions complexes a algunes
zones de la ciutat que han pogut dificultar la convivència i relacions entre veïns i veïnes de
les zones que ens fan veure encara més, la necessitat de plantejar aquesta proposta.

Des de la CUP sempre hem defensat una ciutat inclusiva en la que es contempla com a
treball base, la organització i apoderament dels barris i la seva gent. Per això considerem
de vital importància que els veïns i veïnes del barri, les entitats organitzades i els actors
participants en els barris treballin conjuntament i de manera col·lectiva, ja no nomes per a
poder combatre possibles situacions conflictives de convivència, sinó també per a poder
fer un treball en positiu: Crear un espai de relació i treball entre els diferents actors
participants al barri i que aquest espai formal serveixi per treballar inquietuds i situacions
concretes de la zona per a poder trobar-hi resposta des de la pròpia població que hi viu i
hi treballa, ja que són les persones que viuen dia a dia la realitat d’aquest.
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Sabem que s’està treballant des de Serveis Socials en clau comunitària a través dels Plans
de Desenvolupament Comunitari i tota la branca comunitària, però el que proposem va
més enllà de Serveis Socials, aquesta moció es basa en la construcció d’una ciutadania
participativa i activa de la ciutat a través de l’organització col·lectiva per a poder detectar
situacions  complexes i poder aportar millores.

Els consells de districte ja van ser recollits en el reglament de Participació elaborat l’any
1986 pel govern del PSC, tot i que no s’arribessin a dur a la pràctica mai; evidentment, la
zonificació que es va fer en aquell moment ja ha quedat totalment desfasada, amb barris
nous i amb el creixement urbanístic i demogràfic experimentat a la nostra ciutat i al país en
general.

Les associacions de barris i els seus òrgans coordinadors juguen un paper clau en
l’articulació dels barris, amb aquesta aposta d’estudi de les entitats existents i la creació de
consells de districte es pretén potenciar les entitats veïnals i alhora incloure a més agents
en la vida dels barris, de manera que el màxim nombre possible de ciutadans se sentin
interpel·lats a participar-hi activament.

L’Ajuntament té l’obligació de vetllar pels interessos dels ciutadans i també la de promoure
una ciutat viva més enllà del centre on s’hi fan bona part dels actes de ciutat; alhora cal
que s’activi tot el potencial que hi ha als barris, per això creiem que cal que l’Ajuntament
es coordini amb associacions de veïns i altres entitats dels barris per tal de fer créixer
aquest potencial i s’articuli millor.

Acords:

Primer. Realitzar un anàlisi de la xarxa existent a cada barri i els actors participants en
funció de la seva zonificació.

Segon. Traslladar el contingut d’aquesta anàlisi a la Comissió Especial per a la redacció del
Reglament de Participació, per tal que el tingui en compte en els treballs de redacció del
Reglament de Participació i la definició territorial dels Consells de Districte. Un espai formal
de relació i treball on hi participin el màxim nombre d’agents de la zona."

LA SRA. CUADRADA EXPLICA LA MOCIÓ I ES PRODUEIX DEBAT 

Sotmesa la proposta a votació, s'aprova amb 20 vots a favor ((PdeCAT)-CiU: Srs./Sres.
Pellicer, Vilella, Monseny, Arza, Sardà, Enrech, Caelles; CUP: Srs./Sres. Llorens, Fernández,
Cuadrada, Angelergues, Ciurana; PSC-CP: Srs./Sres. Martín, Martínez, Guaita, Pozuelo; ERC-
MES-MDC-AVANCEM: Sres. Llauradó i Flores; AREUS: Srs. Cervera i Rubio) 4 vots en contra
( C'S: Srs./Sres. Sánchez, Morales, Figueras, Labrador) i 2 abstencions (PP: Sr. Domènech i
Sra. Compte).

23. Moció del Grup municipal del Partit Popular (PP) per l'impuls de mesures
complementàries en benefici del sector turístic.

"La industria turística es la mejor carta de presentación de España y nuestra comunidad
autónoma de Cataluña en el mundo. Una actividad económica imprescindible para nuestra
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economía, además de un sector de futuro donde España tiene una posición de liderazgo
indiscutible y cuenta con un gran potencial para generar empleo y riqueza.

España es la tercera economía del mundo en cuanto a turistas internacionales recibidos y
la primera en cuanto a competitividad turística internacional, como en el ámbito nuestra
comunidad autónoma de Cataluña fue la región española que recibió a más turistas
residentes fuera del país, seguida de Canarias y las Islas Baleares, según los datos
publicados en 2016.

Además contamos con activos de gran valor como son la seguridad, la conectividad,
nuestro patrimonio cultural y medioambiental, la gastronomía, el dinamismo y experiencia
de nuestras empresas y profesionales. En definitiva, el turismo muestra al mundo lo mejor
de nosotros, ya que nuestro potencial debemos implementarlo con una estrategia que
consolide nuestra continua posición de liderazgo y prepare al sector turístico para los
desafíos de un entorno cambiante, con el fin de que las actividades turísticas sigan
creando actividad económica, riqueza y lo que es más importante, empleo.

El turismo supone el 11’1% de nuestro PIB y el 13’4% del empleo total (ocupa a unos 2’5
millones de personas) y es el primer sector que contrarresta nuestro déficit comercial, así
como el primer sector exportador de España, por todo lo expuesto anteriormente, son
razones más que suficientes para valorar el turismo como un factor de creación de riqueza
y oportunidades, que debe ser cuidado y respetado.

En España se ha reforzado la apuesta por la calidad del turismo y su sostenibilidad, y se
está trabajando en la diversificación (turismo de interior, enoturismo, turismo sostenible,
etc.) favoreciendo la desestacionalización y atrayendo un perfil de turista interesado en la
cultura, la gastronomía, la historia, la naturaleza, etc. 

Esta apuesta por el turismo diversificado y sostenible, debe realizarse desde la
colaboración entre el Gobierno de España, los de las Comunidades Autónomas y todos y
cada uno de los Ayuntamientos.

No podemos negar que ante el crecimiento de este sector comienzan a aparecer
problemas de masificación, concentración y preocupación social que deben ser corregidos
antes de que la incomodidad se convierta en rechazo. 

Tales como, la presión sobre las infraestructuras, los precios al por menor o de los
alquileres que suben de forma desaforada; el aumento de los puntos negros del
transporte; los conflictos entre comerciantes y hosteleros con los ayuntamientos en torno a
la regulación de los espacios públicos; o el turismo de borrachera que indigna a las
comunidades de vecinos y aumenta la suciedad en las calles.

Pero todo ello, no nos debe llevar a culpar al turismo, sino que debemos corregir esos
problemas que surgen para conseguir que los visitantes no sólo vengan, sino que vuelvan.

Estos últimos días se han añadido la incerteza jurídica en nuestra comunidad autónoma
de Cataluña, con motivo de la deriva separatista impulsada por el Gobierno de Cataluña y
que a fecha de hoy ya afecta a reservas y continuará afectando en los próximos balances
turísticos por la cancelación de reservas y nos perjudica a todos y Reus, no será la
excepción, por ese motivo el Partido Popular presenta esta Propuesta de Resolución al
Pleno:
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Primero.- Instamos al Ayuntamiento de Reus a seguir en la senda por la apuesta por un
turismo de calidad, diversificado y sostenible que garantice el futuro del sector turístico
como motor de crecimiento económico en nuestra ciudad de Reus, en nuestra comunidad
autónoma de Cataluña y España.

Segundo Instamos al Ayuntamiento de Reus, en colaboración con las Comunidades Autó-
nomas y el Gobierno de España, el estudio y puesta en marcha de medidas complementa-
rias que contribuyan a preservar y mantener el prestigio de España y nuestra comunidad
autónoma de Cataluña como destinos turísticos de referencia y de continuado liderazgo.

Tercero.- Instamos al Ayuntamiento de Reus a impulsar, en colaboración con las Comuni-
dades Autónomas y el Gobierno de España, el turismo sostenible sobre la base de un cre-
cimiento económico inclusivo y sostenible.

Cuarto.- El Ayuntamiento de Reus insta al Gobierno de Cataluña y al Gobierno de España
a no gravar con nuevos impuestos ni a subir impuestos al sector turístico español.

Quinto.- Comunicar los acuerdos a los Grupos Parlamentarios del Parlamento de Cataluña,
Congresos de los Diputados y al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital."

 EL SR. DOMENECH EXPLICA LA MOCIÓ I ES PRODUEIX DEBAT 

Sotmesa la moció a votació, es rebutjada amb sis vots a favor (C'S: Srs./Sres. Sánchez,
Morales, Figueras, Labrador; PP: Sr. Domènech i Sra. Compte) 16 vots en contra
((PdeCAT)-CiU: Srs./Sres. Pellicer, Vilella, Monseny, Arza, Sardà, Enrech, Caelles; CUP:
Srs./Sres. Llorens, Fernández, Cuadrada, Angelergues, Ciurana; ERC-MES-MDC-AVANCEM:
Sres. Llauradó i Flores; AREUS: Srs. Cervera i Rubio) i 4 abstencions ( PSC-CP: Srs./Sres.
Martín, Martínez, Guaita, Pozuelo).

Assumptes sobrevinguts.

No n'hi ha.

S'absenta de la sessió la Sra. Flores 

Precs i preguntes.

Intervenció del Sr. Morales, del Grup municipal CIUTADANS–REUS (C’S)  preguntant sobre
la vulneració de l'Ordenança de Civisme. 

"Desde el pasado 15 de septiembre y durante varias semanas anteriores y posteriores a la
consulta ilegal del 1 de octubre, en nuestra ciudad se ha vulnerado sistemáticamente la
Ordenanza de Civismo, con la pegada masiva de carteles, pegatinas y papeles de todo tipo
en espacios municipales y de la vía pública.

Por todo ello, el Grupo Municipal de Ciudadanos formula las siguientes preguntas: 

¿Qué actuaciones ha llevado a cabo el Ayuntamiento desde el 15 de septiembre y hasta
fecha de hoy para dar cumplimiento a la Ordenanza de Civismo en relación a la pegada de
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carteles, pegatinas y papeles en elementos del mobiliario urbano, diferentes espacios
públicos y monumentos de la ciudad?

¿Cuántas diligencias y/o expedientes sancionadores se han abierto por esta vulneración de
la Ordenanza de Civismo y contra quién se han abierto? 

En el caso de que no se haya iniciado ninguna diligencia ni expediente, ¿tiene el equipo de
gobierno intención de hacerlo?" 

Per part del Sr. Enrech ES DONA RESPOSTA  a la pregunta. 

Intervenció del Sr. Figueras del del Grup municipal CIUTADANS–REUS (C’S)  fent el prec
sobre la subhasta de propietats embargades pe l'Ajuntament. 

"L’Ajuntament va realitzar el passat 19 d’octubre una subhasta de propietats embargades a
contribuents que no havien complert amb les seves obligacions tributàries amb el
consistori. A banda del que s’ha publicat en premsa, aquest Grup Municipal no té més
informació al respecte d’aquesta subhasta.

Per això, el Grup Municipal de Ciutadans formula el següent prec: 

Que es faciliti a aquest Grup Municipal una relació dels bens subhastats, dels adjudicataris
de cadascun d’ells i de l’import pel qual es va adjudicar cada propietat."
 
Per part del Sr. Enrech ES DONA RESPOSTA  al prec. 

Intervenció del Sr. Morales del del Grup municipal CIUTADANS–REUS (C’S)  fent el prec
referent a les dades publicades a l'observatori econòmic de l'Ajuntament. 

"La pàgina web municipal, en el seu apartat d’Empresa, Formació i Ocupació, inclou
informació sobre l’Observatori Econòmic de l’Ajuntament, així com fitxers que es poden
descarregar amb dades sobre ocupació. No obstant això, els informes d’ocupació publicats
més recents són els de gener de 2015, de manera que la informació no està actualitzada. 

Per tots aquests motius, el Grup Municipal de Ciutadans formula el següent prec: 

Que es procedeixi a l’actualització dels fitxers publicats a l’apartat de l’Observatori
Econòmic de la pàgina web municipal i s’hi pengin els corresponents informes d’ocupació,
i que es vagin publicant mensualment d’ara en endavant."

 Per part del Sr. Rubio DONA RESPOSTA  al prec. 

Intervenció de la Sra. Pozuelo del Grup Municipal PARTIT DELS SOCIALISTES DE
CATALUNYA–CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) preguntant sobre la conformitat al
tancament de línies als centres escolars. 

"El març de 2016, el Grup Municipal del PSC va portar al Ple una moció en defensa de
l’escola pública i de la qualitat educativa a la ciutat que va comprometre a l’Ajuntament de
Reus a dur a terme totes les accions necessàries perquè el departament d’Ensenyament de
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la Generalitat de Catalunya no suprimís cap línia ni aula de P3 a les escoles públiques de
la ciutat i, per tant, a mantenir l’oferta existent per al curs 2016-2017 i següents.

Tot i que la moció va ser aprovada gràcies al suport dels grups de l’oposició, el govern hi va
votar en contra. Aquesta manca de compromís del govern amb la voluntat majoritària
expressada al Ple ha comportat que aquest curs, la nostra ciutat, té menys línies que el
curs anterior.

Es dóna la circumstància que quan la Generalitat comunica als ajuntaments les línies que
hi haurà als diferents centres abans de començar el curs (i per tant, si hi haurà tancament
de línies o no), l’alcalde o bé la regidora d’Ensenyament, han de signar un document
donant-ne la conformitat. 

El Grup Municipal del PSC de Reus formula la següent pregunta: 

Primera. L’alcalde, la regidora d’Ensenyament, o algun altre membre del govern municipal,
va signar el document de conformitat al tancament de línies als centres educatius de la
ciutat per al curs 2017-2018 aplicat per la Generalitat?

Segunda. Des que vostè és regidora d’Ensenyament i Política lingüística, quantes línies
s’han tancat a la ciutat, en quins centres i de quina titularitat són?

Per part de la Sra. Sarda ES DONA RESPOSTA a la pregunta

Intervenció de la Sra. Guaita del Grup Municipal PARTIT DELS SOCIALISTES DE
CATALUNYA–CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) preguntant sobre els plans
educatius d'entorn. 

"L’any 2005, l'Ajuntament de Reus va posar en marxa el Pla Educatiu d'Entorn amb
l’objectiu de contribuir a la millora de les condicions d’escolarització i a incrementar l’èxit
acadèmic de l’alumnat de la ciutat, potenciant els valors, el compromís cívic, l’educació en
el lleure i l’aprenentatge en xarxa entre la comunitat educativa, i fomentant la participació
en diversos projectes que ajuden a millorar coneixements, competències i motivacions
mitjançant activitats i espais de convivència en l’entorn escolar.

El Grup Municipal del PSC de Reus formula la següent pregunta: 

.Primera. Quin ha estat el pressupost anual total per dur a terme el Pla Educatiu d’Entorn
des del curs 2011-2012 fins al curs 2017-2018 (especificat per cursos).

Segona. Quin ha estat el pressupost executat d’aquest Pla, des la de seva posada en
marxa,  el curs 2011-2012 fins al curs 2017-2018 (especificat per cursos).

Tercera. Per què la pàgina web corporativa informa erròniament que l’Ajuntament impulsa
aquest programa des de l’any 2011 quan en la documentació d’aquest Ple consta que els
Plans Educatius d’Entorn s’inicien l’any 2005?

Per part de la Sra. Sarda ES DONA RESPOSTA a la pregunta
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Intervenció del Sr. Domenech del Grup municipal del PARTIT POPULAR (PP)
preguntant envers la presentació de l'estudi informatiu del baixador Bellisens 2017

El dia 7 d´abril del 2017, el Grup Municipal del Partit Popular de Reus, va presentar una
moció per exigir la finalització del projecte del Baixador de Bellisens, en els acords de la
present s'instava a la Generalitat de Catalunya a finalitzar el projecte definitiu i data exacta
a fi i efecte de poder incloure-la partida per la seva construcció dins els Pressupostos
Generals de l' Estat del 2018,

Aquest passat dia 25 d'octubre del 2017, es va convocar una roda de premsa, per efectuar
la presentació de l'estudi informatiu de la nova estació ferroviària de Bellisens, però no del
projecte definitiu, per tot això el Partit formulem al Ple les següents preguntes:

Primer.- L'estudi informatiu que han presentat el passat dia 25 d'octubre del 2017, és un
estudi informatiu o l'estudi definitiu que és el que es van comprometre a presentar al
Ministeri de Foment?

Segon.- En cas negatiu, quan està previst la presentació del projecte definitiu del Baixador
de Bellisens, tenint en compte que el 31 de març del 2015, es va anunciar per part de
l'alcalde i del Secretari d'infraestructures de la Generalitat que aquest estaria enllestit en
un any?

Tercer.- Denunciem que ja porten dues rodes de premsa i dues presentacions, pel que
respecta al Baixador de Bellisens i encara la Generalitat no ha presentat el projecte
definitiu al Ministeri de Foment, el govern municipal pot donar una data exacta de quan
estarà enllestit, el projecte definitiu?

Per part del Sr. ARZA ES DONA RESPOSTA a la pregunta

Intervenció del Sr. Domenech del Grup Municipal del PARTIT POPULAR (PP)
preguntant sobre l'aparcament exterior HUSJR

"El passat dia 10 de setembre el govern municipal encapçalat per Sr.Carles Pellicer va
anunciar la construcció d'un pàrquing exterior a uns terrenys al costat Hospital de Sant
Joan de Reus.

Un cop mes el govern prenia una decisió sense el consens i diàleg dels partits de l'oposició
i que un cop convocat el Consell d'administració Reus Mobilitat Serveis va quedar
constatat les diferents qüestions legals que el conseller delegat del Partit Popular va fer
constar, per aquest motiu formulem al Ple les següents preguntes:

Primer.- Quins riscos legals haurà d'assumir l'ajuntament de Reus, envers
l´implantació d'un pàrquing exterior anunciat públicament, en deteniment d'una concessió
privada en la gestió de l'aparcament de l'Hospital de Sant Joan de Reus?

Segons.- Quines són les negociacions el dia d'avui s'han mantingut amb la concessionària
del pàrquing ubicat a l´Interior de l'Hospital de Sant Joan de Reus?

Tercer.- S'ha expedit alguna proposta d'intencions entre les dues parts que son Ajuntament
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de Reus, a través de Reus Mobilitat i Serveis i l'empresa concessionària del pàrquing, en
matèria legal?

Quart.- Si és afirmativa, quina data es Va fer efecte aquesta proposta? I els punts a tractar
quin han estat?

Cinquè.- Si es negativa, quin és el motiu de la celeritat per part del govern municipal per
fer publica un acord, sense les garanties legals?

Per part del Sr. Arza ES DONA RESPOSTA a la pregunta

Intervenció de la Sra. Compte del Grup Municial del PP fent el prec envers la neteja
viària al  barri del Carrilet. 

"El passat mes de setembre el Grup Municipal del Partit Popular preguntava al regidor de
Via publica, envers diferents qüestions de neteja viaria a la ciutat de Reus.

Ara com ara, a causa de la queixa reiterada de veïns del Barri Carrilet li demanem de nou
una revisió i supervisió del servei de neteja viaria que afecta la zona en qüestió, com la
manca de civisme per aquest motiu formulem al Ple les següent prec

Únic.- La millora del servei de neteja viaria i recollida d'escombraires en la corresponent
zona del Barri del Carrilet i supervisió envers actes d'incivisme.

Per part del Sr. Monseny ES DONA RESPOSTA al prec.

I, sense més assumptes a tractar, s'aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc
aquesta acta amb el vistiplau de l’alcalde president.

L’alcalde                                                                      El secretari general 
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