AJUNTAMENT DE REUS

ACTA DEL PLE ORDINARI DE L’AJUNTAMENT DE REUS

Núm.: 01/2020

Caràcter: ordinari
Data: 24.01.2020
Horari: de 10:10 a 14:42hores

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

ORDRE DEL DIA
1. Aprovació de l'acta del dia 18 de desembre de 2019.
2. Informació de l’Alcaldia.
MOCIONS DE L'ALCALDIA
3. Alcaldia. Donar compte de diverses resolucions de l’Alcaldia en matèria
d’organització municipal.
4. Alcaldia. Nomenament de membres i representants en distints òrgans, organismes i
entitats.
SERVEIS D'HISENDA I DE SERVEIS GENERALS
5. Intervenció. Modiﬁcació de la plantilla de personal de l'IMFE Mas Carandell
corresponent a l'exercici 2020.
PROPOSTES DELS GRUPS MUNICIPALS
6. Proposta de resolució del GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS DE REUS (CS) per a
instar al Parlament de Catalunya per a la creació d'una Comissió d'investigació per
l'accident del polígon químic de Tarragona i per a millorar la seguretat.
7. Proposta de resolució del GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS DE REUS (CS) de suport
als òrgans constitucionals i per a instar a l'actual govern d'Espanya per a no realitzar
concessions als grups independentistes.
8. Proposta de resolució del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE
CATALUNYA – CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP) per adaptar la mobilitat al
Camp de Tarragona després de la posada en marxa d’un nou tram del Corredor del
Mediterrani.
MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
9. Moció del GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS DE REUS (CS) referent al lloc que ocupa
la fotograﬁa del Rei al Saló de Plens de l'Ajuntament.
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10. Moció del GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS DE REUS (CS) referent a l'ampliació
d'horaris de les biblioteques municipals durant les èpoques d'exàmens.
11. Moció del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA –
CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP) per a millorar la qualitat de l’educació pública a
la ciutat.
12. Moció del GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP) en
relació amb l’accident succeït a l’empresa IQOXE situada al Polígon Petroquímic Sud de
Tarragona.
13. Moció del GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP)
referent al protocol d’obres per evitar danys durant i després de l’obra.
Assumptes sobrevinguts, si s'escau.
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 "INTERVENCIÓ DE........" o " ES
DONA RESPOSTA" estan contingudes en suport digital àudio autenticat, amb la
incorporació de la signatura d’aquesta Secretaria General. Una vegada aprovat
l’esborrany de l’acta d’aquesta sessió, les esmentades intervencions orals
quedaran incorporades automàticament a l’acta, formant part, d’una manera
intrínseca i indissoluble, de l’esmentat document administratiu, d'acord amb els
articles 26, 36, 70.2, 71 i 80.2 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre sobre procediment
administratiu comú de les administracions públiques, articles 17 i 18 de la Llei
40/2015 d'1 d'octubre de règim jurídic del sector públic, i l'article 4 i la 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 dona la benvinguda als assistents al Saló de plens,
especialment als alumnes i professors i professores del Cicle Formatiu de Gestió
Administrativa del col·legi Mare Molas de Reus.
Informa que avui s'estrena l'emissió en alta deﬁnició dels actes que es desenvolupen en
el Saló de Plens, pel que fa a les diferents xarxes i mitjans audiovisuals.
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Diu que desprès de la reunió tinguda per la Junta de Portaveus aquesta setmana prèvia
al Ple, s'ha de lamentar la pèrdua de tres persones, una d'ella de Reus i una d'elles
externa al recinte empresarial químic la setmana passada amb el malaurat accident
d'una empresa del sector ( IQOXE). Dona el suport de la Corporació i de la ciutat a les
famílies dels difunts, als ferits i als afectats per aquest accident que mai s'hauria d'haver
produït.
Aquest lamentable accident suposa un canvi de paradigma respecte la seguretat de la
indústria química. Això ho sentirem parlar en els propers mesos. Fa més de 90 anys que
la indústria es va instal·lar a Tarragona i a mesura que ha anat avançant la tecnologia
moltes empreses del sector han treballat en la seva millora de seguretat, però és
evident, necessari i urgent la millora dels protocols de seguretat, amb majúscula, que
exigim com a població. Fet que comporta un replantejament del tema de seguretat i
trobar també un encaix amb la població de l'entorn perquè se senti i estigui més segura.
És evident que ha hagut un desfàs en la comunicació a la ciutadania de l'empresa amb
el centre d'Emergència de la Generalitat CECAT i de l'administració amb els
ajuntaments. Comunicació que s'ha de millorar en tots els sentits i per tant aquí ens
hem de posar tots a treballar.
L'accident ha de servit, en un començament, per replantejar i reforçar els protocols de
seguretat i d'emergència i és evident que aquest malaurat accident no dona el
paradigma de seguretat aquí al nostre àmbit territorial, si no també a tot el mon. Tot el
món, on hi ha indústria química, està pendent i treballarà perquè és necessari que
entre tots plegats millorem aquesta situació.
Avui també, malauradament hem de donar un suport i un escalf a tots els territoris del
nostre país i d'altres àmbits de l'Estat que han tingut problemes amb la tempesta
anomenada Glória que a fet tant de mal, especialment a la part de Girona i als nostres
veïns de les terres de l'Ebre. L'Ebre especialment s'ha vits molt malmès per l'entrada de
l'aigua del mar i els fenòmens naturals que quan venen, de tant en tant fan mal, també
en part per l'erosió que nosaltres hem provocat en molts aspectes.
Per això avui Vol fer també, en nom de la Corporació, un acte de suport a les famílies
afectades per les persones que han perdut la vida en aquesta tempesta i que
malauradament també hi ha hagut una persona de Reus.
Informa també que es va adreçar a l'alcalde de Deltebre per si li convenia alguna cosa i
per posar-nos, com a ciutat al seu servei per si necessitava algun suport.
A continuació es guarda un minut de silenci per les víctimes de l'accident químic i de la
tempesta Glòria.
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Seguidament es passen a tractar els temes següents:
1. Aprovació de l'acta del dia 18 de desembre de 2019.
S'aprova, per unanimitat, l'acta del dia 18 de desembre de 2019.
2. Informació de l’Alcaldia.
El Sr. Pellicer informa del següent:
De la visita, amb la rectora de la Universitat Rovira i Virgili qui va fer la inauguració, a la
Fira Robòtica, que va tenir lloc a FiraReus, amb molt d'èxit.
De la cloenda de l'Any Roseta Mauri al Teatre Bartrina, Un acte molt ben organitzat pel
departament de Cultura. Agraeix a les escoles de dansa la seva participació.
De diferents actes i concerts per les festes de Nadal.
De la inauguració del Parc de Nadal a FiraReus.
De la gala solidària Cap nen sense joguina, que va tenir lloc al Teatre Fortuny. Felicita a
Ràdio Reus i a la Creu Roja per aquesta activitat. Agraeix a tothom que ha participat la
seva solidaritat.
De la visita a les instal·lacions del nou CMQ. Les obres estan molt avançades i al mes
d'abril està previst inaugurar la primera fase.
De l'assistència, amb molts regidors i regidores, al concert benèﬁc de la Fundació
Noèlia, contra distròﬁa muscular congènita en infants, al Teatre Fortuny.
De la visita del Sr. Lluís Soler, president de l’ACM a l'Ajuntament
De l'acte de reconeixement, al Saló de Plens, als treballadors municipals jubilats durant
l'any 2019.
De la inauguració de la Residència Horts de Miró, amb la presència de l’Honorable
Conseller de Treball, Afers Socials i Família, Sr. Chakir El Homrani.
De l'acte de cloenda del Traspàs Ciutat del Bàsquet Català, de Reus a Balaguer al Teatre
Bartrina
De l'assistència a la Festa de l'Oli a Vandellòs.
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De l'assistència a la inauguració de FITUR, a Madrid, amb la Honorable Consellera
d’Empresa i Coneixement, Sra. Maria Àngels Chacón, per promocionar la ciutat de Reus.
De l'assitència al Madrid Fusion un espai gastronòmic per promocionar el vermut de
Reus.
Finalment informa que els punts núm. 7 i 9 han estat retirats de l'ordre del dia pel grup
municipal proposant.
MOCIONS DE L'ALCALDIA
3. Alcaldia. Donar compte de diverses resolucions de l’Alcaldia en matèria
d’organització municipal.
L'Alcalde dona compte de la següent resolució:
Decret núm 20020000395
"Atès el que disposa l'article 12 del RDL 5/2015, de 30 d'octubre, 304 del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya i l'article 10 del Decret 214/1990 de 30 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, en relació al personal
eventual de conﬁança o assessorament especial.
Vist l’acord d’aquest Ajuntament pres en el Ple de data 28 de juny de 2019, i vista la
proposta de la portaveu del grup municipal de Junts per Reus
HE RESOLT:
Primer.- Nomenar a la Sra. CONCEPCIÓ ROYO CALLEJA, Assessora d'Àrea en funcions
d’assessorament i tasques de col·laboració immediata a regidors/es delegats/es en
relació a determinades Àrees.
La nomenada tindrà la condició de personal eventual d’acord amb la legislació aplicable,
i el seu cessament serà lliure i correspondrà a l’Alcaldia. Malgrat això, i en el seu cas,
cessarà automàticament, sense que sigui preceptiva l’observança de cap forma, en el
moment o data en què es produeixi el cessament o l’expiració del mandat de l’autoritat
que la va nomenar.
Al lloc de treball ocupat per la Sra. CONCEPCIÓ ROYO CALLEJA li correspon les
retribucions equivalents a un lloc de treball A1, nivell 22, amb un complement especíﬁc
de 16.027,34€ i un complement horari de 4.871,40€ anuals.
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Els efectes del nomenament seran a partir del dia 15 de gener de 2020
Segon.- Aquest nomenament, el règim de retribucions ﬁxat i la dedicació, es publicaran
en el BOP i DOGC."
Els membres del plenari es donen per assabentats.
4. Alcaldia. Nomenament de membres i representants en distints òrgans,
organismes i entitats.
"Atès que amb motiu de la constitució de la Corporació cal designar els seus membres i
representants en el òrgans de govern dels diversos ens instrumentals i òrgans
municipals complementaris de l’Ajuntament de Reus, així com en les entitats
supramunicipals i altres ens en que participa aquest Ajuntament.
Vista la proposta del GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS DE REUS (CS).
Vista la proposta de la Regidoria delegada de Salut i Ciutadania.
En conseqüència es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords:
ÚNIC: Designar els següents membres i representants:
CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL
Representants de l’Ajuntament de Reus:
• Sra. Patricia Pérez Gutiérrez, en substitució del Sr. Alberto Segura Franco
CONSELL MUNICIPAL DE LA GENT GRAN
•

Un representat de cadascuna de les entitats de la ciutat legalment constituïdes i
inscrites al registre municipal d’entitats ciutadanes que desenvolupin activitats
que estiguin vinculades a les persones grans:

•

Sra. Marisa Lara Flores del CASAL MUNICIPAL DE LA GENT GRAN DEL DISTRICTE II
DE REUS

•

Sr. Josep Andreu Marquès Pascual del CASAL MUNICIPAL DE LA GENT GRAN DEL
DISTRICTE III DE REUS

•

Sr. José Ramos Garcia del CASAL MUNICIPAL DE LA GENT GRAN DEL DISTRICTE IV
DE REUS

•

Sr. Salvador Domènech Martínez del CASAL MUNICIPAL DE LA GENT GRAN DEL
DISTRICTE V DE REUS
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•

Sr. José Fernández Gordillo del CASAL MUNICIPAL DE LA GENT GRAN DE SANT
BERNAT CALVÓ DE REUS

•

Sra. Maite Pujades Balsebre de L’ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN DEL CASAL
NÚMERO 1 DE REUS

•

Sra. Milagros Martín Peláez de L’ASSOCIACIÓ GENT GRAN RIERA D'ARAGÓ

•

Sr. Alfonso Berbel Carrillo de L’ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN DISTRICTE I REUS

•

Sra. Anna Mª Ambite Tártalo de L’ASSOCIACIÓ DONES 2000

•

Sra.Glòria Maria Arnavat Musté de L’ASSOCIACIÓ DONES GANXETES

•

Sr. Ramon Sánchez Mesa de L’ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN DE REUS I EL BAIX
CAMP PER UN BENESTAR SOCIAL

•

Sr. Joan Veciana Borràs de la FUNDACIÓ SECOT DE REUS

•

Sr. Jesús Carlos Arranz Sacristán de l’ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN DE REUSESPAICAIXA

•

Sra.Magda Civit Bosch de la FUNDACIÓ AMICS DE LA GENT GRAN DE REUS

•

Sra. Pilar Martínez González de la FUNDACIÓ CATALUNYA- LA PEDRERA

•

Sra. Francesca Pàmies Morera de les AULES D'EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA PER A LA
GENT GRAN URV

•

Sra. Pepita Roig Armengol d’ÀVIES I AVIS PER LA LLIBERTAT

•

Sra. NEUS ARAGONÈS RIUS del col·lectiu MESTRES ÀVIES RECUPERADORES DE
CONTES (MARC) DE REUS

•

Sr. Emilio Sanz Lucero ASSOCIACIÓ GRUP ENCÍS DE L’ORFEÓ REUSENC I
L’ALBADA

•

Sr. Xavier Bagés Llasera del col·lectiu musical “SAX BAND”

•

Sra. Empar Pont Albert del projecte ENCAIX (INSTITUT VILASECA)

•

Sr. Francesc Martí Pastor del PATRONAT SARDANISTA DE REUS

•

Sra. Mercè Segura Domènech de la COLLA SARDANISTA ROSA DE REUS

•

Sra MªCarme Just Masdeu del CENTRE DE LECTURA REUS

•

Sr. Josep Ramon Ferré del Campo representant projectes de gent gran del barri
Niloga

•

Sra. Teresa Escoda Mallafré de la FEDERACIÓ DE PENSIONISTES I JUBILATS CCOO

•
•

Un representant de cadascun dels sindicats majoritaris.
Sr. Francesc Jornet Gironès de la UGT DE REUS."

Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per unanimitat.
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SERVEIS D'HISENDA I DE SERVEIS GENERALS
5. Intervenció. Modiﬁcació de la plantilla de personal de l'IMFE Mas Carandell
corresponent a l'exercici 2020.
" El Ple de l'Ajuntament de Reus, en sessió del dia 18 de desembre de 2019 va acordar,
l’aprovació deﬁnitiva del pressupost general de l’exercici 2020. Dins d’aquest acord, al punt
cinquè, es va aprovar el pressupost i la plantilla de l’organisme autònom Institut Municipal
de Formació i Empresa Mas Carandell.
Vist l’acord del Consell general de l’Institut Municipal de Formació i Empresa de data 3 de
desembre de 2019 on s’aprovà la proposta de modiﬁcació de plantilla.
Amb aquests antecedents es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:
Primer.- Aprovar inicialment la modiﬁcació de la plantilla de l’IMFE Mas Carandell,
d’amortització d’una plaça de tècnic/a mitjà/na A2 de la plantilla de personal de l’IMFE
Mas Carandell.
A la plantilla actual allà on hi diu:
Tècnics/es Mitjans/es
Núm.
Plaça
Places
17

Tècnics mitjans/nes

Grup

Places
vacants

A2

14

Haurà de dir:
Tècnics/es Mitjans/es
Núm.
Plaça
Places
16

Tècnics mitjans/nes

Grup

Places
vacants

A2

13

Segon.- Exposar al públic l’esmentada modiﬁcació de la plantilla per un termini de 15 dies
hàbils, a l'efecte que puguin ser examinada i presentar reclamacions davant el Ple de
conformitat al què disposen els arts. 112.3 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les
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bases de règim local i 169 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós
de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals.
Tercer.- Elevar la present aprovació a deﬁnitiva si durant el termini d'exposició al públic no
es presentessin reclamacions."
EL SR. PRATS EXPLICA EL TEMA I ES PRODUEIX DEBAT
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova amb 15 vots a favor: ((JxR): Sres./Srs., Pellicer,
Vilella, Pallarès, Caelles, Cuerba, Caballero, Monseny; (ERC): Sres./Srs., Llauradó, Recasens,
Flores, Prats, Berasastegui, Subirats; i (A): Sr. Rubio i Sra. Vázquez ) 3 vots en contra ((CUP)
Sres./Srs.: Llorens, Fernández, Pàmies) i 9 abstencions ((PSC-CP): Sres./Srs., Martí, Martínez,
Guaita, Marcos, Pozuelo i Fort: (CS): Sra./Srs., García, López, Meléndez).
PROPOSTES DELS GRUPS MUNICIPALS
6. Proposta de resolució del GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS DE REUS (CS) per a
instar al Parlament de Catalunya per a la creació d'una Comissió d'investigació
per l'accident del polígon químic de Tarragona i per a millorar la seguretat.
L'alcalde anuncia que en relació a aquest punt de l'ordre del dia hi ha una esmena
presentada pels grups municipals dels partits JUNTS PER REUS–JUNTS x Cat (JxR),
ERC I ARA REUS la qual ha estat acceptada i per tant, es sotmet la proposta a la
consideració del Ple amb ella inclosa.
"El Plan de Emergencia Exterior del Sector Químico de Cataluña (PLASEQCAT) es el
marco orgánico y funcional para hacer frente a las emergencias por accidentes graves
con sustancias peligrosas previamente analizados, clasiﬁcados y mayoritariamente
evaluados. En él se establece el esquema de coordinación de las autoridades,
organismos y servicios llamados a intervenir, los recursos humanos y materiales
necesarios para su aplicación y las medidas de protección más idóneas.
Su última actualización es del 19 de septiembre de 2019, por lo tanto es una revisión
actualizada aunque no por eso más eﬁcaz. Esto ha quedado en evidencia por el
desafortunado accidente producido el pasado martes 14 de enero, con la trágica
consecuencia de 3 fallecidos y 8 heridos de distinta consideración, además de los
múltiples daños materiales causados en un radio superior a 3 km de la zona del
accidente.
La actividad de la industria química y petroquímica conlleva ciertos riesgos que deben
ser minimizados para no comprometer el normal funcionamiento de la sociedad con la
que convive. Tenemos constancia de que la AEQT (Asociación de Empresas Químicas de
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Tarragona) vela por trabajar en esta línea de minimización de riesgos y de integración
de la actividad industrial en la sociedad que la rodea.
No obstante, accidentes como el de este pasado 14 de enero generan muchas dudas en
la población que debemos responder como responsables públicos y esclarecer de
manera paralela a las posibles responsabilidades jurídicas.
Son muchas las preguntas surgidas en la sociedad del Camp de Tarragona sobre cómo
se han ejecutado los protocolos de emergencia desde el momento del accidente: ¿Por
qué no sonaron las alarmas? ¿Por qué había mensajes contradictorios entre
instituciones? ¿Por qué los alcaldes fueron informados una hora después de lo
sucedido? Un sinfín de cuestiones que deben ser respondidas debidamente y con
celeridad para retornar a la población la conﬁanza necesaria en las instituciones y su
capacidad de respuesta ante una emergencia química.
En esta moción se pide al Parlament de Catalunya que cree una Comisión de
investigación para la valoración de la emergencia y del Pla d’Emergència Exterior del
Sector Químic de Catalunya (PLASEQCAT). Es el Govern de la Generalitat el que debe
evaluar los protocolos existentes, su nivel de cumplimiento y, en deﬁnitiva, dadas las
deﬁciencias evidenciadas, debe analizar de manera autocrítica dónde se produjeron los
errores de comunicación y corregirlos.
El objetivo es disponer de unos protocolos más eﬁcaces y adaptados a la realidad
empresarial y social que puedan responder mejor en situaciones similares futuras.
Por todos estos motivos, el Grupo Municipal de Ciudadanos de Reus propone adoptar
los siguientes acuerdos:
Primero. Instar al Parlament de Catalunya a crear una Comisión de Investigación,
comisión de estudio o instrumento parlamentario más adecuado, que permita conocer
con detalle lo sucedido durante la emergencia del pasado 14 de enero de 2020 en el
Polígono Sur de Tarragona con el ﬁn de revisar las necesidades en cuanto a mejorar la
seguridad de las poblaciones cercanas.
Segundo. Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a una revisión de los protocolos
recogidos dentro del PLASEQCAT.
EL SR. LÓPEZ EXPLICA LA PROPOSTA I ES PRODUEIX DEBAT
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per unanimitat.
7. Proposta de resolució del GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS DE REUS (CS) de
suport als òrgans constitucionals i per a instar a l'actual govern d'Espanya per a
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no realitzar concessions als grups independentistes.
A proposta del grup proposant la proposta es retira de l'ordre del dia.
8. Proposta de resolució del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE
CATALUNYA – CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP) per adaptar la mobilitat al
Camp de Tarragona després de la posada en marxa d’un nou tram del Corredor del
Mediterrani.
L'alcalde anuncia que en relació a aquest punt de l'ordre del dia hi ha una esmena
presentada pels grups municipals dels partits JUNTS PER REUS–JUNTS x Cat (JxR),
ERC I ARA REUS la qual ha estat acceptada i per tant, es sotmet la proposta a la
consideració del Ple amb ella inclosa.
"El passat 13 de gener es va posar en marxa la connexió del corredor del Mediterrani
entre Vandellòs i Tarragona. Aquesta variant, de 64 quilòmetres, suposarà avantatges
per als usuaris que viatgen de València a Barcelona, perquè el temps del recorregut s’ha
escurçat considerablement, i perquè s’acabaran les múltiples avaries a l’antic recorregut
de via única que ja resultava obsolet.
Però l’entrada en funcionament d’aquest nou recorregut comporta molt d’impacte al
transport de rodalies, ja que s’han suprimit serveis ferroviaris entre els nuclis urbans de
la costa. Han desaparegut les estacions urbanes de L’Hospitalet de l’Infant, Mont-roig,
Salou (quedant relegada a un sol baixador a Port Aventura) i Cambrils, que en els seus
nous emplaçaments han perdut freqüències; en el cas de Salou, no hi ha enllaç directe
amb Barcelona; Tarragona ha perdut els trens de llarg recorregut Euromed i en algunes
franges horàries no hi ha trens regionals; Reus i Tarragona han perdut la possibilitat de
disposar de trens Avant, amb el greuge que això suposa a la seva comunitat
universitària i al sector turístic; les Terres de l’Ebre perden freqüències de llarg
recorregut, etc.
I aquesta situació és conseqüència de dues decisions considerades desafortunades per
la majoria d’actors del territori: la construcció de l’estació de l’AVE del Camp de
Tarragona a Perafort, en un entorn de difícil accés, fora de cap nucli urbà i sense
connexió amb el tren convencional, i la paralització del projecte de construcció de
l’estació intermodal al sud de l’aeroport, que connectaria el Corredor del Mediterrani
amb la línia Reus-Tarragona, l’autopista AP-7 i l’aeroport.
El projecte no té volta enrere i ja no canviarà. Per tant, el sentit d’aquesta proposta no
és lamentar-nos ni assenyalar responsables. El que pretén és reclamar unes bones
comunicacions i uns serveis adients a les necessitats del territori, com a segona àrea
metropolitana de Catalunya.
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De la mateixa manera, vol evitar el desmantellament del traçat ferroviari que ha quedat
en desús, i accelerar la posada en marxa del tren-tramvia, que permeti mantenir units
els nuclis urbans de la Costa Daurada i una mobilitat més sostenible.
Per tot l’exposat proposem l’adopció del següent acord:
ÚNIC. Promoure davant les diferents administracions el Pacte per a les infraestructures
ferroviàries del Camp de Tarragona, consensuat entre els municipis. El Pacte inclou,
entre d'altres, la construcció de l'estació Intermodal al sud de l'aeroport, que ha de
permetre la connexió del corredor mediterrani amb la línia de l'AVE entre Madrid i
Barcelona. A la vegada, promoure un model territorial de mobilitat integral del Camp de
Tarragona consensuat amb tots els agents implicats, participant activament en els
diferents espais estratègics."
EL SR. MARTÍN EXPLICA LA PROPOSTA I ES PRODUEIX DEBAT
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per unanimitat.
MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
9. Moció del GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS DE REUS (CS) referent al lloc que
ocupa la fotograﬁa del Rei al Saló de Plens de l'Ajuntament.
A proposta del grup proposant la Moció es retira de l'ordre del dia.
10. Moció del GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS DE REUS (CS) referent a l'ampliació
d'horaris de les biblioteques municipals durant les èpoques d'exàmens.
"Las competencias técnicas y culturales, así como la adquisición de conocimientos es la
acción fundamental en las personas que permite a las sociedades y a las personas
aumentar la productividad y reducir las desigualdades.
En Reus tenemos miles de estudiantes distribuidos en centros públicos, concertados y
privados de Educación Infantil y Primaria, centros públicos, concertados y privados de
Educación Secundaria y centros dedicados a la Educación para Adultos, además de
guarderías públicas y privadas. Asimismo, centenares de nuestros vecinos estudian en
la universidad.
Más allá de estos centros, también tenemos que tener en cuenta que centenares de vecinos de nuestro municipio estudian en las diferentes universidades de nuestra Comunidad Autónoma.
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En la gran mayoría de estos casos, los estudiantes residen en casa de sus padres, a veces en viviendas pequeñas, por lo que el lugar de estudio utilizado puede no ser adecuado para tal ﬁn ya sea por el ruido o por el espacio.
Estos hechos descritos hacen que muchos de estos estudiantes acudan a las dos bibliotecas municipales con las que contamos en nuestra ciudad: la biblioteca central Xavier
Amorós y la biblioteca Pere Anguera. Ninguna de las dos amplía sus horarios durante la
época de exámenes, por lo tanto, los estudiantes de nuestra ciudad no pueden acudir a
ellas para poder utilizarlas como aulas de estudio y así mejorar las condiciones en las
que realizan esta práctica. Ambas cierran a las 20h en horario de invierno.
Al tener que dejar nuestras bibliotecas a las 20h, algunos de nuestros vecinos se ven
obligados a desplazarse a las bibliotecas de la universidad de Medicina o a poblaciones
cercanas, como Tarragona.
Por todos estos motivos, el Grupo Municipal de Ciudadanos de Reus propone adoptar
los siguientes acuerdos:
Primero. Ampliar los horarios de apertura hasta las 00:30h de, al menos, una de las
bibliotecas municipales y/o otros lugares de estudio en época de exámenes.
Segundo. Trasladar este acuerdo a los centros de Educación Primaria, Secundaria y
Bachillerato y facultades universitarias que estén en Reus, y al Departament
d’Ensenyament de la Generalitat."
S'absenta de la sessió la Sra. Pallarès.
LA SRA. GARCIA EXPLICA LA MOCIÓ I ES PRODUEIX DEBAT
Sotmesa la proposta a votació, es rebutjada amb 12 vots a favor: ((PSC-CP): Sres./Srs.,
Martí, Martínez, Guaita, Marcos, Pozuelo i Fort; (CS): Sra./Srs., García, López, Meléndez;
(CUP) Sres./Srs.: Llorens, Fernández, Pàmies) i 14 vots en contra ((JxR): Sres./Srs., Pellicer,
Vilella, Caelles, Cuerba, Caballero, Monseny; (ERC): Sres./Srs., Llauradó, Recasens, Flores,
Prats, Berasastegui, Subirats; (A): Sr. Rubio i Sra. Vázquez).
S'incorpora a la sessió la Sra. Pallarès
11. Moció del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA –
CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP) per a millorar la qualitat de l’educació
pública a la ciutat.
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"Els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) marcats per l’ONU, es ﬁxen en
l’àmbit educatiu «garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure
oportunitats d’aprenentatge durant tota la vida per a tothom».
Això signiﬁca, entre d’altres, que per al 2030, les administracions han de vetllar perquè
tots els nenes i nenes acabin els cicles de l’ensenyament primari i secundari, que ha de
ser gratuït, equitatiu i de qualitat i ha de produir resultats escolars pertinents i eﬁcaços.
Vetllar també perquè tots els nens i nenes tinguin accés a serveis d’atenció i
desenvolupament en la primera infantesa, i a un ensenyament preescolar de qualitat, a
ﬁ que estiguin preparats per a l’ensenyament primari. Que cal garantir l’accés a
l’educació en condicions d’igualtat als nenes i nenes en situacions de vulnerabilitat, etc.
D’altra banda, el Pla d’Acció Municipal 2019-2023, i en aquesta mateixa línia, en l’apartat
de progrés social, dedica un capítol a l’educació amb els compromisos d’impulsar Reus
com a ciutat educadora; fomentar la igualtat d’oportunitats i equitat en l’àmbit educatiu,
i vetllar per una escolarització equilibrada en tots els centres i nivells educatius de la
ciutat.
Fruit de diversos acords de Ple, es va realitzar l’Estudi de l’escolaritat a Reus: avaluació de
la política educativa municipal per a l’equitat, en què es recollia que Reus es presenta com
una ciutat amb desigualtats en les realitats escolars dels seus centres educatius. Aquest
estudi recollia propostes de millora.
La situació actual està a anys llum d’aconseguir els objectius abans esmentats i
demostra que les decisions preses pel govern en els darrers anys han estat del tot
errònies i han provocat un problema greu de segregació escolar, una greu agressió
contra la qualitat educativa, amb un augment de ràtios i, per tant, una reducció de
l’atenció individualitzada, tot i l’esforç del professorat, entre les principals
conseqüències. La renúncia a desenvolupar projectes d’instituts escola ha contribuït a la
situació actual, provocant una massiﬁcació als instituts de la nostra ciutat, en
contradicció amb les estratègies actuals del conseller d’Educació, que aposta pels
instituts escola amb 26 centres nous per al curs 2020-2021.
Amb aquests nous instituts escola, el curs vinent n’hi haurà un total de 79 a Catalunya,
tenint en compte els 53 ja existents arreu del territori. És un model que dóna resposta a
la necessitat de continuïtat i coherència educativa entre l’educació infantil i primària i la
secundària amb l’objectiu d’assolir l’èxit de tot l’alumnat i combatre la segregació
escolar. El Departament també crea la Xarxa d’Instituts escola de Catalunya per
impulsar espais de reﬂexió i l’intercanvi d’experiències.
L’informe social que du per títol «Desigualtats davant un futur incert», realitzat per la
Fundació Rafael Campalans, inclou una anàlisi sobre Desigualtat, segregació escolar i
socialdemocràcia realitzat per Xavier Martínez-Celorrio, professor de Sociologia de
l’Educació a la Universitat de Barcelona. Posa de manifest que als 15 anys, la desigualtat
d’aprenentatges ja està molt cristal·litzada i que la bretxa d’aprenentatges entre
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alumnes amb les rendes més baixes i els de rendes més altes en aquesta edat és
equivalent a tres cursos acadèmics al conjunt de Catalunya.
El mateix autor aﬁrma que l’equitat consisteix a neutralitzar la inﬂuència dels orígens
socials en l’aprenentatge, les aspiracions, la titulació i la inserció laboral de les noves
generacions amb polítiques socials i educatives adequades a les necessitats de cada entorn
de cada barri i de la composició social de les escoles. L’equitat introdueix un component de
justícia al concepte d’igualtat. No obstant, hi pot haver igualtat d’accés sense equitat, restant
d’aquesta manera eﬁcàcia i justícia als resultats escolars. Que la bretxa d’aprenentatge entre
nens pobres i rics sigui equivalent a tres cursos acadèmics als 15 anys és una demostració de
l’erràtica, dèbil i desatesa política d’equitat a Catalunya, sense que s’hagi obert cap debat
públic sobre això.
Segons el mateix informe, Catalunya és una de les 4 comunitats autònomes amb un
major nivell de segregació socioeconòmica i un 36% de l’alumnat català hauria de
canviar d’escola per acabar amb la segregació escolar. Entre els anys 2006 i 2015, els
índexs de segregació han augmentat en un 14,2%. Hi ha més segregació per dalt que
per baix, la qual cosa demostra l’elitització del sistema educatiu. La segregació del 10&
més ric a Catalunya és una de les més altres d’Europa.
L’autor conclou que actuar contra la segregació és una mesura de justícia social urgent per
a la socialdemocràcia en un context preocupant d’elevada desigualtat i canvis estructurals
del model d’ocupació i benestar.
No podem perdre més temps. Reus necessita un govern que defensi la qualitat
educativa, que de debò cregui en l’educació pública i treballi en la direcció correcta per
redreçar aquesta situació, i perquè la ciutat torni a ser pionera i referent en aquest
camp. Un govern que treballi amb previsió i planiﬁcació per donar resposta a les
necessitats d’escolarització.
Som a les portes d’un nou període de preinscripció i cal posar remei al desgavell actual,
dramàtic i vergonyós. I això no s’aconsegueix amb aules massiﬁcades, amb tancament
de grups de l’escola pública en alguns centres i derivació d’alumnat cap a centres que no
són els de preferència de les famílies, tal i com venen demostrant les dades de
matriculació dels darrers anys. I per últim, i no per això menys important, tampoc no
passa per prendre decisions sense comptar amb la participació de tota la comunitat
educativa.
La ràtio d’alumnes per aula és un dels principals indicadors per mesurar la qualitat
educativa i una de les mesures prioritàries per assolir millores pedagògiques. Afavorir la
baixada de ràtios i una millor distribució de l’alumnat és una bona oportunitat per
millorar el nostre sistema educatiu i per garantir l’equitat educativa.
Pares, mares i professorat ho reclamen. Perquè aquest és el l’únic camí per formar
persones en les millors condicions i l’única garantia en pro de la igualtat d’oportunitats
de la cohesió social.
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Per tot l’exposat proposem l’adopció dels següents acords:
Primer. Que l’Ajuntament de Reus es comprometi a convocar la Comissió de treball
sobre l’escolarització equilibrada en el termini màxim d’un mes on es doni compte de
l’estat d’execució de les diferents propostes recollides en les conclusions de l’estudi
d’escolaritat i es planiﬁqui l’execució de les restants.
Segon. Que els acords que es prenguin en aquesta comissió es traslladin i es defensin a
la Taula Mixta d’Ensenyament.
Tercer. Que l’Ajuntament de Reus insti a la Generalitat a prendre totes les mesures
necessàries per evitar la la massiﬁcació d’aules, afavorint la reducció de ràtios, i una
distribució més equitativa per tal d’evitar la guetització i estigmatització de centres, amb
proposta de nous grups a primària.
Quart. Que l’Ajuntament de Reus insti a la Generalitat a recuperar els projecte d’institutescola, prèviament deﬁnits entre el departament d’Educació i l’Ajuntament de Reus per
tal d’atendre les necessitats d’escolarització als centres de Secundària.
Cinquè. Que l’Ajuntament de Reus reconegui la importància de la xarxa d’escoles
bressol municipal i es comprometi a instar a la Generalitat a atendre les seves
necessitats de ﬁnançament."
EL SR. MARTÍN EXPLICA EL TEMA I ES PRODUEIX DEBAT
Sotmesa la proposta a votació, es rebutjada amb 12 vots a favor: ((PSC-CP): Sres./Srs.,
Martí, Martínez, Guaita, Marcos, Pozuelo i Fort; (CS): Sra./Srs., García, López, Meléndez;
(CUP) Sres./Srs.: Llorens, Fernández, Pàmies) i 15 vots en contra ((JxR): Sres./Srs., Pellicer,
Vilella, Pallarès, Caelles, Cuerba, Caballero, Monseny; (ERC): Sres./Srs., Llauradó,
Recasens, Flores, Prats, Berasastegui, Subirats; (A): Sr. Rubio i Sra. Vázquez).
12. Moció del GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP) en
relació amb l’accident succeït a l’empresa IQOXE situada al Polígon Petroquímic
Sud de Tarragona.
L'alcalde anuncia que en relació a aquest punt de l'ordre del dia hi ha una
autoesmena presentada pel grup municipal proposant.
"El passat dimarts dia 14 de gener es va produir un accident a l’empresa IQOXE, situada
al Polígon Petroquímic Sud de Tarragona. A causa de l’explosió han mort 3 persones: un
veí del barri de Torreforta va perdre la vida com a conseqüència de l’impacte d’una
planxa metàl·lica que va impactar a l’ediﬁci on residia i va fer caure el sostre de casa
seva; els Bombers van localitzar el cos sense vida d’un treballador de l’empresa el
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dimecres al matí; i una tercera víctima va morir a l’Hospital Vall d’Hebron com a
conseqüència de les greus cremades causades per l’explosió. També van resultar
ferides altres persones, algunes d’elles traslladades a l’Hospital Vall d’Hebron o a
l’Hospital Joan XXIII de Tarragona.
L’explosió va posar de manifest una greu descoordinació comunicativa dels serveis
d’emergència i possibles errors en l’aplicació dels protocols. Des de les 18.40h, hora en
què es produeix l’explosió, només Tarragona Ràdio emet informacions immediates i es
comencen a generar informacions contradictòries des de canals oﬁcials: a través de les
xarxes socials es crida al conﬁnament però no s’activen les sirenes, responsabilitzant a
la gent de decidir què fer en funció de si veien o no fum i de si sentien o no molèsties.
Recentment s’ha fet públic que els equips d’emergències no van saber durant més d’una
hora si l’aire era tòxic. Des de les 18.30h, hora aproximada de l’explosió, ﬁns les 19.40h,
no es va conﬁrmar que l’aire més pròxim a l’empresa no tenia tòxics, segons les anàlisis
dels Bombers; i no va ser ﬁns les 20.20h quan van arribar les lectures de les unitats de
Medi Ambient, que descartaven la presència de tòxics a l’aire fora de la planta química.
Existeix una banalització absoluta per part de l’administració del que suposa viure en
una zona d’alt risc per accident químic com és el Camp de Tarragona i això es reﬂecteix
en la manca de consciència i rigor dels protocols a seguir, de la inexistència de
simulacres reals i coneguts per tota la població o en el fet de tenir un parc temàtic al
costat del complex petroquímic sense cap possibilitat de conﬁnament, així com el
complet desconeixement sobre què respirem i els efectes que això pot causar en la
nostra salut tan a mitjà com a llarg termini.
Davant aquesta situació, s’haurien de depurar responsabilitats penals i la Generalitat de
Catalunya s’hauria de personar com a acusació contra l’empresa IQOXE, que va
incomplir el protocol eludint informació a Protecció Civil en els tempos estipulats, de
forma que acabem amb la impunitat que envolta els habituals accidents als polígons
industrials químics.
Per tots aquests motius, el Ple de l’Ajuntament de Reus pren els següents acords:
Primer.- En relació a la deﬂagració produïda a IQOXE, que l’Ajuntament de Reus insti la
Generalitat de Catalunya a personar-se com a acusació particular contra aquesta
empresa, per tal de depurar responsabilitats penals.
Segon.- En relació a l’activació del PLASEQCAT el passat 14 de gener de 2020, que
l’Ajuntament de Reus insti la Generalitat a obrir una investigació de tipus intern sobre la
gestió de l’emergència per part de Protecció Civil i dels diferents serveis municipals.
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Tercer.- Que l’Ajuntament de Reus impulsi, juntament amb la resta d’Ajuntaments del
Camp de Tarragona que així ho hagin acordat, l’elaboració d’estudis independents de la
qualitat de l’aire, així com una diagnosi exhaustiva sobre els riscos i l’impacte de les
indústries del complex petroquímic sobre la salut dels treballadors i treballadores, el
conjunt de la població i el medi ambient.
Quart.- Que l’Ajuntament de Reus insti el Parlament de Catalunya a redactar una nova
legislació més restrictiva pel que fa a les mesures de control ambiental així com de
seguretat per al sector de la indústria química i, alhora, a realitzar uns controls i una
ﬁscalització del compliment de la legislació més garantistes.
Cinquè.- Que l’Ajuntament de Reus insti la Generalitat de Catalunya per tal que la
Inspecció de Treball de Catalunya realitzi una campanya especíﬁca en relació a totes les
empreses petroquímiques del Camp de Tarragona durant l’any 2020 pel que fa al
compliment de la normativa de prevenció de riscos laboral, formació dels treballadors,
temporalitat dels treballadors i ritmes de treball.
Sisè.- Que l’Ajuntament de Reus requereixi, de forma trimestral, a les empreses del
complex petroquímic la relació i el detall dels diferents expedients sancionadors en
matèria ambiental, laboral i de seguretat que se’ls hagin interposat, a ﬁ de poder
desenvolupar una correcta ﬁscalització de les mateixes.
Setè.- Que l’Ajuntament de Reus insti la Generalitat a revisar els protocols d’emergència
per tal de concretar responsabilitats, agilitzar la seva activació i millorar els mecanismes
de comunicació a la població en cas d’accident químic.
Vuitè.- Que l’Ajuntament de Reus elabori un pla de formació i divulgació per garantir que
el conjunt de la ciutadania conegui què ha de fer en cas d’alerta i d’emergència,
contemplant l’augment de simulacres, tallers o informació que arribi a totes les llars.
Novè.- Obrir un debat al voltant del model econòmic pel Camp de Tarragona que tingui
en consideració la diversiﬁcació econòmica i per tant la no dependència de la indústria
química i que prioritzi la transició cap a la “química verda” i la salut i el benestar dels
ciutadans.
Desè.- Traslladar aquests acords a la Generalitat de Catalunya, al Parlament de
Catalunya, a la Conselleria d’Interior, a la conselleria de Territori, a la conselleria de
Treball, Afers Socials i Família, així com als Ajuntaments de la zona de les indústries
petroquímiques ubicades al Camp de Tarragona."
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EL SR. FERNÁNDEZ EXPLICA EL LA MOCIÓ I ES PRODUEIX DEBAT
FINALITZATR EL DEBAT ES PRODUEIX LA INTERVENCIÓ DE L'ALCALDE
A petició dels grups municipals es fa votació separada dels punts de la moció.
Sotmès a votació el punt primer és rebutjat amb 3 vots a favor ( (CUP) Sres./Srs.: Llorens,
Fernández, Pàmies) 15 vots en contra ( ((JxR): Sres./Srs., Pellicer, Vilella, Pallarès, Caelles,
Cuerba, Caballero, Monseny; (ERC): Sres./Srs., Llauradó, Recasens, Flores, Prats,
Berasastegui, Subirats; (A): Sr. Rubio i Sra. Vázquez ) i 9 abstencions ((PSC-CP): Sres./Srs.,
Martí, Martínez, Guaita, Marcos, Pozuelo i Fort: (CS): Sra./Srs., García, López, Meléndez).
Sotmès a votació el punt segon s'aprova per unanimitat.
Sotmès a votació el punt tercer és rebutjat amb 12 vots a favor: ((PSC-CP): Sres./Srs.,
Martí, Martínez, Guaita, Marcos, Pozuelo i Fort; (CS): Sra./Srs., García, López, Meléndez;
(CUP) Sres./Srs.: Llorens, Fernández, Pàmies) i 15 vots en contra ((JxR): Sres./Srs., Pellicer,
Vilella, Pallarès, Caelles, Cuerba, Caballero, Monseny; (ERC): Sres./Srs., Llauradó,
Recasens, Flores, Prats, Berasastegui, Subirats; (A): Sr. Rubio i Sra. Vázquez).
Sotmès a votació el punt quart és rebutjat amb 3 vots a favor ( (CUP) Sres./Srs.: Llorens,
Fernández, Pàmies) 15 vots en contra ( ((JxR): Sres./Srs., Pellicer, Vilella, Pallarès, Caelles,
Cuerba, Caballero, Monseny; (ERC): Sres./Srs., Llauradó, Recasens, Flores, Prats,
Berasastegui, Subirats; (A): Sr. Rubio i Sra. Vázquez ) i 9 abstencions ((PSC-CP): Sres./Srs.,
Martí, Martínez, Guaita, Marcos, Pozuelo i Fort: (CS): Sra./Srs., García, López, Meléndez).
Sotmès a votació el punt cinquè es rebutjat amb 12 vots a favor: ((PSC-CP): Sres./Srs.,
Martí, Martínez, Guaita, Marcos, Pozuelo i Fort; (CS): Sra./Srs., García, López, Meléndez;
(CUP) Sres./Srs.: Llorens, Fernández, Pàmies) i 15 vots en contra ((JxR): Sres./Srs., Pellicer,
Vilella, Pallarès, Caelles, Cuerba, Caballero, Monseny; (ERC): Sres./Srs., Llauradó,
Recasens, Flores, Prats, Berasastegui, Subirats; (A): Sr. Rubio i Sra. Vázquez).
Sotmès a votació el punt sisè és rebutjat amb 3 vots a favor ( (CUP) Sres./Srs.: Llorens,
Fernández, Pàmies) i 24 vots en contra ( ((JxR): Sres./Srs., Pellicer, Vilella, Pallarès, Caelles,
Cuerba, Caballero, Monseny; (ERC): Sres./Srs., Llauradó, Recasens, Flores, Prats,
Berasastegui, Subirats; (PSC-CP): Sres./Srs., Martí, Martínez, Guaita, Marcos, Pozuelo i
Fort: (CS): Sra./Srs., García, López, Meléndez i (A): Sr. Rubio i Sra. Vázquez).
Sotmesos a votació els punts setè i vuitè són rebutjats amb 12 vots a favor: ((PSC-CP):
Sres./Srs., Martí, Martínez, Guaita, Marcos, Pozuelo i Fort; (CS): Sra./Srs., García, López,
Meléndez; (CUP) Sres./Srs.: Llorens, Fernández, Pàmies) i 15 vots en contra ((JxR):
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Sres./Srs., Pellicer, Vilella, Pallarès, Caelles, Cuerba, Caballero, Monseny; (ERC): Sres./Srs.,
Llauradó, Recasens, Flores, Prats, Berasastegui, Subirats; (A): Sr. Rubio i Sra. Vázquez).

Sotmès a votació el punt novè és rebutjat amb 9 vots a favor ( (CUP) Sres./Srs.: Llorens,
Fernández, Pàmies; (PSC-CP): Sres./Srs., Martí, Martínez, Guaita, Marcos, Pozuelo i Fort ) i
18 vots en contra ( ((JxR): Sres./Srs., Pellicer, Vilella, Pallarès, Caelles, Cuerba, Caballero,
Monseny; (ERC): Sres./Srs., Llauradó, Recasens, Flores, Prats, Berasastegui, Subirats; (A):
Sr. Rubio i Sra. Vázquez; (CS): Sra./Srs., García, López, Meléndez).
Sotmès a votació el punt desè es rebutjat amb 12 vots a favor: ((PSC-CP): Sres./Srs.,
Martí, Martínez, Guaita, Marcos, Pozuelo i Fort; (CS): Sra./Srs., García, López, Meléndez;
(CUP) Sres./Srs.: Llorens, Fernández, Pàmies) i 15 vots en contra ((JxR): Sres./Srs., Pellicer,
Vilella, Pallarès, Caelles, Cuerba, Caballero, Monseny; (ERC): Sres./Srs.,Llauradó,
Recasens, Flores, Prats, Berasastegui, Subirats; (A): Sr. Rubio i Sra. Vázquez).

13. Moció del GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP)
referent al protocol d’obres per evitar danys durant i després de l’obra.
L'alcalde anuncia que en relació a aquest punt de l'ordre del dia hi ha una esmena
presentada pels grups municipals dels partits JUNTS PER REUS–JUNTS x Cat (JxR),
ERC I ARA REUS la qual ha estat acceptada i per tant, es sotmet la proposta a la
consideració del Ple amb ella inclosa.
"En la nostra ciutat hi ha una alta activitat d’obres tant de particulars com d’empreses.
Mostra d’això són les constants peticions de permisos que formen part de l’ordre del
dia a la Comissió Informativa de Territori i Urbanisme.
Al sol·licitar els permisos d’obres, l’Ajuntament de Reus requereix un fons o dipòsit per a
esmenar tots els desperfectes que es poden produir durant l’execució de les obres.
Aquest requisit vol ajudar a la reparació dels probables danys al voltant de l’obra, però
aquesta mesura no preveu tot un seguit de mesures bàsiques per a evitar aquests
danys.
Quan aquest dipòsit no cobreix la totalitat dels desperfectes ocasionats, cal iniciar
reclamació via judicial i això suposa despeses addicionals per a aquest Consistori.
Estem segures que preveure és la millor opció i hi ha tot un seguit de mesures que es
poden aplicar sense problemes per a evitar danys durant i després de les obres.
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Aquestes mesures evitarien moltes de les molèsties al veïnat i a la ciutadania per obres
posteriors de reparació dels danys produïts, el que suposa per a ells una dilatació en el
temps de les molèsties de les obres: soroll, mal estat del ferm i trencament de les
rajoles, pols, espai tancat al trànsit per a reparacions posteriors, zones sense servei de
contenidors, sense enllumenat de carrer, etcètera.
Per aquest motiu la CUP presenta els següent acord:
Únic. Crear un protocol per a minimitzar els possibles danys que es puguin ocasionar
durant l'execució i posada en servei de les obres tant públiques com privades a la
nostra ciutat.

LA SRA. PÀMIES EXPLICA LA MOCIÓ I ES PRODUEIX DEBAT
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per unanimitat.

Assumptes sobrevinguts, si s'escau.
No n'hi ha.
Precs i preguntes.
Pregunta que formula la Sra. Llorens del Grup municipal DEL PARTIT DELS
SOCIALISTES DE CATALUNYA – CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP) en relació a
l'estat de la Regidoria d'Ensenyament en matèria de l'estudi de la segregació escolar i
la creació del nou Consell Educatiu de Ciutat.
"Des que la CUP va entrar en aquest ajuntament, hem abordat el camp de l’educació
reglada i no reglada com un treball i línia estratègica per tal de generar propostes
polítiques. Hem participat, i de manera molt activa, de tots aquells espais on s’han
abordat temes d’aquest àmbit. Un d’ells és el Consell Escolar Municipal del qual no vam
poder assistir-ne a la primera reunió d’aquest mandat per motius d’agenda i
organització interna de l’actual grup municipal i n’assumim la responsabilitat.
Aquest fet anecdòtic no manifesta que ja no tinguem interès com a Cup de seguir
participant i fent propostes en termes d’educació, tot el contrari. El que ens inquieta és
que encara no se’ns hagi aportat cap mena d’informació sobre les comissions que es
van constituir en el mandat anterior i que considerem de gran importància com són la
Comissió de Seguiment de l’Estudi d’Equitat Escolar i la Comissió de Creació del Consell
Educatiu de Ciutat.
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Com a grup municipal i amb una mateixa representant en les dues comissions, vam ser
part molt activa ﬁns al punt de defensar la postura de fer públiques les dades de l’estudi
de manera oberta, clara i transparent i de buscar eines i camins per crear un Consell
Educatiu de Ciutat que aglutini molts més agents que els que participen actualment del
Consell Escolar Municipal.
Cal recordar que l’Estudi de l’Equitat Escolar es va fer realitat com un acord de
pressupostos del primer any del mandat anterior entre la Cup i el govern, el qual mai
n’havia manifestat que fos una prioritat i quan ja hi havia una clara i important evidència
de desigualtat entre centres escolars de la ciutat. De la mateixa manera, també vam ser
part activa a l’hora de proposar la presència de persones que ens aportessin bones
experiències de consells educatius de ciutat ja existents com la del Consell Educatiu
d’Hospitalet del Llobregat per tal d’aprendre de les bones pràctiques que aquest consell
pot generar en una ciutat.
Per tot això, i altres motius, creiem que hem de tornar a reunir-nos per espais i
comissions de manera seriosa i amb celeritat per tal de reprendre tot el treball que es
va fer en el mandat anterior, posar-hi ordre i fer-ne una anàlisi de prioritats ja que
portem 8 mesos del nou mandat i encara no tenim cap mena d’informació al respecte i
tampoc sabem l’opinió que pot tenir el nou regidor en aquestes matèries.
Per tant, realitzem les següents preguntes:
-Existeix algun calendari de reunions periòdiques de les comissions existents o de les
possibles comissions que es puguin crear més enllà de les 3 reunions protocol·làries
que un consell municipal ha de realitzar tenint en compte que són espais de seguiment i
treball?
-Té la intenció el nou regidor d’Educació de convocar un Consell Escolar Municipal
Extraordinari per tal d’afrontar les dades de l’Estudi sobre l’Equitat Escolar a Reus de
manera oberta i clara amb representants de les famílies, professorat, direccions dels
centres?
-Quan es començaran a treballar les mesures proposades per aquest mateix estudi de
manera col·legiada i consensuada pels diferents centres escolars tenint en compte que
l’estudi es va acabar el maig del 2018 i que ja presentava mesures concretes per
abordar les desigualtats entre centres?
Per part del Sr. Recasens ES DONA RESPOSTA a la pregunta.
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Pregunta que formula la Sra. Pozuelo del Grup municipal DEL PARTIT DELS
SOCIALISTES DE CATALUNYA – CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP) sobre les
subvencions als mitjans de comunicació.
La llibertat de premsa és un pilar fonamental per garantir el dret a la informació de la
ciutadania. L’accés a una informació diversa i de qualitat és imprescindible per al
manteniment d’una societat lliure i plural.
La nostra ciutat disposa d’un espai comunicatiu sòlid, consolidat i divers que cal protegir
i fomentar des de l’administració local. En aquesta línia, l’Ajuntament de Reus dóna
suport als diferents mitjans de comunicació per tal de garantir la seva continuïtat i
donar suport al seu principal objectiu de garantir el dret a la informació de tota la
ciutadania.
En aquesta línia, el PSC formula la següent pregunta:
-Quina ha estat l’assignació pressupostària de l’Ajuntament de Reus, els seus
organismes autònoms i les seves societats durant els darrers 5 anys (2015 2016, 2017,
2018, 2019, especiﬁcat per anualitats) per a cada mitjà de comunicació i quina és la que
es preveu al pressupost del 2020 ?
-Quins criteris s’utilitzen per determinar l’assignació a cada mitjà?
Per part de la Sra. Caballero ES DONA RESPOSTA a la pregunta.
Pregunta que formula el Sr. Marcos del Grup municipal DEL PARTIT DELS
SOCIALISTES DE CATALUNYA – CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP) en relació a la
mobilitat sostenible a la ciutat.
En una entrevista a La Nova Ràdio del passat 14 de gener, el regidor de Medi Ambient,
Dani Rubio, va aﬁrmar que Reus és una ciutat modèlica en l’àmbit de la mobilitat
sostenible i que en cap cas s’aplicarà a la ciutat una restricció dels vehicles més
contaminants com la que s’ha posat en marxa aquest any a Barcelona i en d’altres
ciutats, properament.
La taxa d’emissions de CO2 a la ciutat, segons l’avaluació corresponent a l’any 2019 dels
Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) és de 7,50, xifra que la situa en la
franja de baixa qualitat per aquest indicador.
En aquesta línia, el PSC formula la següent pregunta:
-En quins criteris tècnics i objectius es basa el regidor per descartar l’esmentada mesura
que té per objectiu reduir les emissions més contaminants i evitar els efectes nocius
que poden provocar?
Per part del Sr. Rubio ES DONA RESPOSTA a la pregunta.
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Prec que formula la el Sr. Fort del Grup municipal DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE
CATALUNYA – CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP) en relació a l'estat de
conservació deplorable del Mas Totosaus.
"Aquest grup municipal ha alertat en diverses ocasions de l’estat d’abandonament en
què es troba el Mas Totosaus i el seu entorn, al carrer Frida Kahlo, un fet especialment
greu atenent la ﬁgura de protecció d’aquest mas i l’absència absoluta d’accions
coherents amb aquesta protecció.
És lamentable la poca dedicació i cura que té el govern de la ciutat vers aquest ediﬁci, de
la seva propietat i catalogat, per la seva vàlua històrica i arquitectònica.
A més, són constants les queixes veïnals en relació a la neteja i manteniment del seu
entorn, molt degradat de manera injustiﬁcable i les denúncies no només per la
decadència de l’espai, sinó de la inseguretat que suposa als veïns de la zona els continus
actes vandàlics que s’hi produeixen constantment.
No podem permetre que el govern actuï amb tanta discrecionalitat i manca
d’equanimitat en funció dels diferents barris de la ciutat.
És per això que el grup municipal del PSC reclamem mesures urgents davant l’estat
d’abandonament del Mas Totosaus i del seu entorn, en tant que es tracta d’un element
patrimonial de la ciutat protegit
Per part de la Sra. Berasategui ES DONA RESPOSTA al prec.

I, sense més assumptes a tractar, s'aixeca la sessió, de la qual, com a secretari general,
estenc aquesta acta amb el vistiplau de l’alcalde president.
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Firmado
por
PELLICER digitalmente
Carles PELLICER
PUNYED - PUNYED - DNI
39845182M (SIG)
DNI
Fecha:
39845182M 2020.02.24
14:33:00 +01'00'
(SIG)

El secretari general

Jaume
RENYER
ALIMBAU DNI
39655200A
(SIG)

Signat
digitalment per
Jaume RENYER
ALIMBAU - DNI
39655200A (SIG)
Data: 2020.02.24
13:14:24 +01'00'

25

