
AJUNTAMENT DE REUS
                                                                                                                                                                                    

ACTA DEL PLE ORDINARI DE L’AJUNTAMENT DE REUS

Núm.:  12/2019

Caràcter: ordinari 
Data: 19. 07.2019
Horari: de  09: 20 a 12:15 hores
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 ( s'incorpora en el moment que consta a l'acta)
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 
Òscar Subirats Torrebadell 
Dolors del Mar Vázquez Pérez 
Montserrat Vilella Cuadrada

S’excusa: 
Daniel Rubio Angosto
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Assisteixen també: 
Jaume Renyer Alimbau, secretari general 
Baldomero Rovira López, interventor 
Josep M. Sabaté Vidal, vicesecretari

ORDRE DEL DIA

1. Presa de possessió com a regidor de l’Ajuntament de Reus del Sr. Hector Fort Robert .

2. Aprovació de les actes següents:

Ple Constitució Corporació, 15 de juny de 2019
Ple extraodinari i urgent, 28 de juny de 2019
Ple extraodinari i urgent, repetició elecció alcalde, 3 de juliol de 2019
Ple extraordinari i urgent, 3 de juliol de 2019          .

3. Informació de l’Alcaldia.
                                                             

MOCIONS DE L'ALCALDIA 

4. Alcaldia. Donar compte de l’adscripció del regidor Sr. Héctor Fort Robert al grup
municipal del PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA – CANDIDATURA DE PROGRÉS –
(PSC-CP).

5. Alcaldia. Donar compte de diverses resolucions de l’Alcaldia en matèria
d’organització municipal.

6. Alcaldia. Modificació del nombre de membres de les comissions informatives que
correspon a cada grup polític municipal i les matèries que corresponen a cada comissió.

7. Alcaldia. Informar del decret d'aprovació de l'annex 2 de la pòlissa de préstec
concertada entre l'entitat Cajamar, la Societat Reus Mobilitat i Serveis SA i l'Ajuntament
de Reus com a avalista.                                                                             

HONORS I DISTINCIONS 

8. Concessió de la Menció Honorifica Municipal a la CONFRARIA DELS SANTS JUSTS I
PASTOR de Reus. 

9. Concessió de la Menció Honorífica Municipal a la CONFRARIA DE LA VERÒNICA DE
REUS.  
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10. Concessió de la Menció Honorifica Municipals a l’entitat cultural COLLA MUSICAL ELS
TRANQUILS de Reus.

SERVEIS DE TERRITORI I URBANISME

11. Gestió Urbanística. Aprovació inicial de la modificació puntual de la Revisió del Pla
general d'ordenació urbana de Reus a l'entorn del Parc de Bombers i entorn del C/ de
Vilafranca del Penedès.

12. Gestió Urbanística. Aprovació inicial de la modificació puntual de la revisió del Pla
general d'ordenació urbana de Reus que afecta a l'Àrea 4.04 PASSEIG MISERICÒRDIA I
SCALA DEI.

13. Patrimoni del Sòl. Proposta d'aprovació del Conveni de fixació de preu just de mutu
acord de l’immoble situat al C/ Serra Nevada, 25C, afectat per sistema viari dins de l’Àrea
7.04 «SERRA NEVADA» del PGOU.

14. Patrimoni del Sòl. Proposta d'autorització, a Reus Mobilitat i Serveis, SA, per
suprimir quatre parades del Mercat Central, modificant-se en aquest aspecte la
concessió d'explotació i manteniment del dit Mercat.

SERVEIS D'HISENDA I DE SERVEIS GENERALS 

15. Intervenció. Donar compte de la liquidació del pressupost 2018.

16. Intervenció. Donar compte de les objeccions, omissions i anomalies en matèria
d’ingressos art. 218 TRLRHL

17. Intervenció. Donar compte de l'informe 30/2018 de la Sindicatura de comptes de
Catalunya, en aplicació de la DA 6ª de la Llei 26/2009, de 23 de desembre, de mesures
fiscals, financeres i administratives.

18. Intervenció. Donar compte informe control intern exercici 2017

19. Intervenció. Autorització a Reus Mobilitat i Serveis, de la contractació d'una
operació de crèdit a llarg termini substitutiva de l'operació de crèdit signada amb
Cajamar, per import màxim de 2.250.000,00 €.

20. Rendes i Exaccions. Modificació de l'Ordenança fiscal núm. 18 (Taxa zona blava al
costat hospital).
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PROPOSTES DELS GRUPS MUNICIPALS 

21. Proposta del GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP),
en relació a la derogació del Projecte de llei de contractes de serveis a les persones al-
trament dita " Llei Aragonès".

22. Proposta del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA –
CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP), referent al desdoblament del CAP SANT PERE.

 MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS 

23. Moció del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA –
CANDIDATURA DE PROGRÉS–(PSC-CP), referent a l'obertura immediata de la
residència del CAPI HORS DE MIRÓ.

24. Moció del GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS DE REUS (Cs), per a la implantació de
barreres de seguretat per a motoristes. 

25. Moció del GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP),
per supervisar la proliferació de pisos turístics no registrats. 
                  
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 L'ALCALDE 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 per la presidència es passen a tractar els temes següents: 
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1. Presa de possessió com a regidor de l’Ajuntament de Reus del Sr. Hector Fort
Robert.
   

Vist que el Ple d'aquest Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el dia 28 de juny
de 2019, va adoptar acord de presa de coneixement de la renúncia anticipada al

càrrec de regidor del Sr. Raimon Ferré Vallés pertanyent a la llista electoral PARTIT
DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA- CANDIDATURA DE PROGRÉS -PSC-CP.

Atès que l'Ajuntament va remetre certificació d'aquest acord a la Junta Electoral de
Zona juntament amb la còpia de l'escrit de renúncia i indicació de la persona a la
qual correspon cobrir la vacant.

Vist que per la Junta Electoral de Zona ha estat remesa la credencial del Sr. Hector
Fort Robert, del PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA–CANDIDATURA DE PROGRÉS
– PSC-CP, i que aquest ha presentant les preceptives declaracions de béns i

interessos, així com de causes de possible incompatibilitat i sobre qualsevol activitat
que li proporcioni o pugui proporcionar ingressos econòmics.

Per tot l’exposat, de conformitat amb el que es disposa en l'article 9.4 RD
2586/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, i l’article 108 de la Llei

Orgànica del Règim Electoral General, l’Alcalde President demana al Sr. Sr. Hector
Fort Robert, que contesti a la fórmula legal de jurament o promesa. 

               
"Jureu o prometeu pel vostre honor i consciència de complir fidelment les obligacions
del càrrec de regidor amb lleialtat al Rei, i de guardar i fer guardar la Constitució com a
norma fonamental de l’Estat, així com l’Estatut de Catalunya?"

El Sr. Hector Fort Robert promet. 
                                                                                          
El Sr. Pellicer dona l'enhorabona al Sr. Hector Fort Robert que en aquest acte pren
possessió del càrrec  i  s'incorpora al seu lloc com a regidor  en el saló de Plens. 
                           
2. Aprovació de les actes següents:

Ple Constitució Corporació, 15 de juny de 2019

S'aprova, per unanimitat, l'acta del Ple de la Constitució de la Corporació de data 15 de
juny de 2019.

Ple extraordinari i urgent, 28 de juny de 2019

S'aprova, per unanimitat, l'acta del ple extraordinari i urgent de data 28 de juny de 2019.
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Ple extraordinari i urgent, repetició elecció alcalde, 3 de juliol de 2019

S'aprova. per unanimitat, l'acta del ple extraordinari i urgent, de repetició d'elecció
d'alcalde, de data  3 de juliol de 2019.

Ple extraordinari i urgent, 3 de juliol de 2019

S'aprova, per unanimitat, l'acta del ple extraordinari i urgent, de data 3 de juliol de
2019.
                    
3. Informació de l’Alcaldia

El Sr. Pellicer dona compte del següent: 

De la celebració de la Festa Major de Sant Pere amb la presencia de l'Honorable Sr. Pere
Aragonès i Garcia, vicepresident i conseller d'Economia i Hisenda de la Generalitat de
Catalunya,  a qui agraeix la seva presència,

De la constitució de la Corporació de la Diputació de Tarragona, on van ser nomenats
diputada i diputats, la Sra. Noemí Llauradó, el Sr. Andreu Martín, i ell mateix. Destaca el
nomenament de la Sra. Noemí Llauradó com a presidenta de la Diputació de Tarragona,
i vol que consti en acta la felicitació del plenari per aquest nomenament. 
                   
De la presentació del llibre "Crònica Centenària. CN Reus Ploms (1918-2018)", escrit per
Josep Maria Pagès Gil, amb la presencia de regidors i regidores de la Corporació. 

De la quarta edició del "Concert per al Record", al cementiri, amb la participació de la
Banda Simfònica de Reus. Informa que el cementiri de Reus en aquests moments està
optant al concurs per a ser un dels millors o el millor cementiri de l'Estat espanyol. 

De l'assistència al 9è sopar solidari de la Fundació Port Aventura, a benefici de diferents
entitats locals.  

De la participació de regidors i regidores en el "Mulla't per l'Esclerosi Múltiple" que va
tenir lloc al Club de Tenis Monterols.

De la constitució del Consell Comarcal del Baix Camp, on varen ser nomenats conseller i
conselleres comarcals les regidores, Sra. Mònica Pàmies, Sra. Débora Garcia, i Sra.
Carmen Pozuelo i  el regidor Sr. Daniel Rubio. 
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Finalitza la informació manifestant que ahir es van assabentar que per primera vegada
la Marató de TV3 es descentralitza de Barcelona i els actes centrals es faran en quatre
ciutats de Catalunya: Terrassa, Olot, Barcelona i Reus. El Teatre Fortuny serà la seu a
Reus de la Marató de TV3 l'any 2019.

MOCIONS DE L’ALCALDIA

4. Alcaldia. Donar compte de l’adscripció del regidor Sr. Héctor Fort Robert al grup
municipal del PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA – CANDIDATURA DE
PROGRÉS – (PSC – CP).

"Atès que en sessió duta a terme el dia 28 de juny de 2019 es va donar compte al Ple de
la Corporació de la constitució, entre d'altres, del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS
SOCIALISTES DE CATALUNYA–CANDIDATURA DE PROGRÉS–(PSC-CP) i dels seus
integrants.

Atès que en sessió duta a terme el dia 28 de juny de 2019 el Ple de la Corporació va
donar-se per assabentat de la renúncia anticipada al càrrec de regidor d’aquest
Ajuntament del Sr. Raimon Ferré Vallés, regidor electe de la llista electoral PARTIT DELS
SOCIALISTES DE CATALUNYA–CANDIDATURA DE PROGRÉS–PSC-CP i va quedar vacant un
lloc de regidor pertanyent a l’esmentada llista electoral.
             
Atès que en data d’avui el Sr. Héctor Fort Robert ha pres possessió com a regidor de
l’Ajuntament de Reus per la llista de candidats presentada pel PARTIT DELS SOCIALISTES
DE CATALUNYA–CANDIDATURA DE PROGRÉS–PSC-CP, havent manifestat la seva voluntat
de ser adscrit al GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA –
CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP).

Vist el que preveuen els articles 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local i els articles 6 a 9 del Reglament orgànic municipal.
Per tot l’exposat,

Primer: Es dóna compte de l'adscripció del regidor Sr. Héctor Fort Robert al GRUP
MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA CANDIDATURA DE PROGRÉS
– (PSC-CP)."

Els membres del plenari es donen per assabentats. 

5. Alcaldia. Donar compte de diverses resolucions de l’Alcaldia en matèria
d’organització municipal.

- Decret núm. 201911371 de data 5 de juliol de 2019. Confirmació del nomenament
dels membres de la Junta de Govern Local.
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"Atès que per decret de l’Alcaldia de data 27 de juny de 2019 es van nomenar els
membres de la Junta de Govern Local.

Atès que a conseqüència de la Sentència número 654/2019, de data 2 de juliol de
2019, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, esdevé convenient
dictar una nova resolució que confirmi el contingut del decret esmentat en el
paràgraf anterior. 

D’acord amb l’article 54 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova
el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i els articles 116 i
següents del Reglament orgànic municipal, que estableixen la composició numèrica
de la Junta de Govern Local i la forma de designació i separació dels seus
membres.
                   
Per tot l'exposat, RESOLC:

PRIMER: Confirmar la voluntat expressada en el decret de l’Alcaldia data 27 de juny
de 2019 i en conseqüència, nomenar membres de la Junta de Govern Local els/les
següents regidors/es:

Sra. Noemí Llauradó Sans
Sra. Montserrat Villella Cuadrada 
Sr. Daniel Rubio Angosto
Sr. Daniel Recasens Salvador
Sra. Teresa Pallarès Piqué
Sra. Montserrat Flores Juanpere
Sra. Montserrat Caelles Bertran
Sr. Carles Prats Alonso
Sra. M. Luz Caballero Gabas

SEGON: Sens perjudici del previst en el punt anterior, aquesta alcaldia podrà requerir la
presència de membres de la Corporació que no pertanyin a la Junta de Govern Local, o
de personal al servei de l’Ajuntament, per tal d’informar en allò relatiu a l’àmbit de les
seves activitats. 

TERCER: Donar compte d’aquesta resolució al Ple de la Corporació."

Els membres del plenari es donen per assabentats. 

- Decret núm. 2019011372 de data de 5 de juliol de 2019. Confirmació de la
designació de la primera tinent d’alcalde denominada vicealcaldessa Sra. NOEMÍ
LLAURADÓ SANS. 
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"Atès que per decret de l’Alcaldia de data 27 de juny de 2019 es va designar com a
primera tinent d’alcalde a la regidora i membre de la Junta de Govern Local, Sra. Noemí
Llauradó Sans, atorgant-li la denominació de vicealcaldessa.

Atès que a conseqüència de la Sentència número 654/2019, de data 2 de juliol de
2019, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, esdevé convenient
dictar una nova resolució que confirmi el contingut del decret esmentat en el
paràgraf anterior. 

D'acord amb allò que disposen els articles 53.2 i 55 del Text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril
(TRLMRLC), correspon a l'alcalde el nomenament entre els membres de la Junta de
Govern Local dels tinents d'alcalde, que substitueixen l'alcalde o alcaldessa, per ordre
de nomenament, en els casos de vacant, d'absència o de malaltia. 

Vist allò que disposen els articles 125 i següents del Reglament Orgànic Municipal
(ROM), en relació al nomenament i separació dels tinents d'alcalde així com els articles
53, 55 i 56 del Text refós de la TRLMRLC en relació a la delegació de competències per
part de l'Alcaldia.

Per tot l'exposat, RESOLC:

PRIMER: Confirmar la voluntat expressada en el decret de l’Alcaldia núm.
2019011263  de data 27 de juny de 2019 i en conseqüència, designar com a primera
Tinent d'Alcalde, a la regidora i membre de la Junta de Govern Local, Noemí Llauradó
Sans, atorgant-li la denominació de vicealcaldessa.

SEGON: A aquests efectes substituirà de forma ordinària i preferent a l'alcalde en cas de
vacant, d'absència o de malaltia, i ocuparà una posició singular i preferent a efectes
executius i de protocol dins el govern municipal.

TERCER: Delegar-li així mateix d'acord amb l'exposat les següents competències:

a) la representació ordinària de l'Ajuntament de Reus en les relacions institucionals
d'aquest amb altres administracions;

Aquesta delegació compren la direcció i gestió dels assumptes relatius a les relacions
institucionals entre el govern municipal amb altres administracions, així com la
signatura de convenis, protocols o altres documents bilaterals entre ambdós.

b) la direcció, inspecció i impuls general dels serveis i les obres municipals;
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Aquesta delegació compren la direcció i gestió dels assumptes relatius a la coordinació
de l'acció del Govern municipal a fi d'assolir els objectius definits en els plans o
programes que aquest defineixi.

c) i amb aquesta finalitat, a més, de forma específica es delega la Presidència de la
Comissió de delegats/delegades, integrada per tots els regidors o regidores en qui
l'alcalde delegui competències, prevista a l'article 20 del ROM, amb la finalitat de
dissenyar les línies mestres del govern municipal.

Aquesta delegació compren la convocatòria, fixació de l'ordre del dia, la direcció dels
debats i la resta de competències que corresponen a l'alcaldia com a president d'aquest
òrgan municipal complementari.

d) l'impuls i coordinació de projectes i iniciatives tendents a assolir serveis i iniciatives
d'interès comú en l'àmbit metropolità del Camp de Tarragona

e) Les contractacions menors; l'aprovació de convenis de col·laboració, quan el seu
import no superi el 50.000 €; i els encàrrecs i les encomanes de gestió, quan el seu
import no superi els 25.000 €, que siguin necessàries per a l'exercici de les delegacions
previstes en els apartats anteriors.

QUART: Per a l'exercici de les funcions més amunt esmentades gaudirà dels mitjans i
atencions protocolàries adients a la responsabilitat i rang singular que se li atorga dins
del govern municipal.

CINQUÈ:  La vigència d'aquesta delegació començara el dia de la seva signatura.

SISÈ: Donar compte d'aquesta resolució al Ple de la Corporació.

SETÈ: Sens perjudici de tot l'exposat, elevar al Ple una proposta de creació i regulació
com a òrgan municipal complementari de la Vicealcaldia, com a òrgan singular i
preferent dins del Govern municipal."

Els membres del plenari es donen per assabentats. 
                 
- Decret núm. 201901373 de data 5 de juliol de 2019. Confirmació del nomenament
dels tinents d’alcalde per substituir a l’alcalde en cas de vacant, absència o
malaltia, per l’ordre del seu nomenament.

"Atès que per decret de l’Alcaldia de data 27 de juny de 2019 es van designar els tinents
d’alcalde que substitueixen l'alcalde o alcaldessa, per ordre de nomenament, en els
casos de vacant, d'absència o de malaltia.
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Atès que a conseqüència de la Sentència número 654/2019, de data 2 de juliol de
2019, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, esdevé convenient
dictar una nova resolució que confirmi el contingut del decret esmentat en el
paràgraf anterior. 

D'acord amb allò que disposen els articles 53.2 i 55 del Text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril
(TRLMRLC), correspon a l'alcalde el nomenament entre els membres de la Junta de
Govern Local dels tinents d'alcalde, que substitueixen l'alcalde o alcaldessa, per ordre
de nomenament, en els casos de vacant, d'absència o de malaltia.

Vist allò que disposen els articles 125 i següents del Reglament Orgànic Municipal
(ROM), en relació al nomenament i separació dels tinents d'alcalde 

Vist el decret d'alcaldia en el què s'ha designat com a primera tinent d'alcalde a la
regidora Sra. Noemí Llauradó Sans.

Per tot l'exposat, RESOLC:

PRIMER: Confirmar la voluntat expressada en el decret de l’Alcaldia de data 27 de
juny de 2019 i en conseqüència, designar els/les següents tinents d’alcalde, d’entre
els/les regidors/es membres de la Junta de Govern Local, que em substituiran en el cas
de vacant, absència o malaltia per l’ordre del seu nomenament:

2a tinent d'alcalde,  Sra. Montserrat Villella Cuadrada 
3r tinent d'Alcalde, Sr. Daniel Rubio Angosto
4t tinent d'Alcalde, Sr. Daniel Recasens Salvador
5a tinent d'Alcalde, Sra. Teresa Pallarès Piqué
6a tinent d'Alcalde, Sra. Montserrat Flores Juan Pere
7a tinent d'Alcalde Sra. Montserrat Caelles Bertran
8è tinent d'Alcalde,  Sr. Carles Prats Alonso
9a tinent d'Alcalde,  Sra. M. Luz Caballero Gabas

SEGON. Donar compte d’aquesta resolució al Ple de la Corporació."

Els membres del plenari es donen per assabentats. 
   
Decret núm. 2019011378 de data 5 de juliol de 2019, Confirmació de la configuració
de l’estructura de la direcció superior de l’Ajuntament de Reus i de l’organització
política.  Creació de les regidories delegades. 

"Atès l’article 6.1 de la Carta Europea d’Autonomia Local, que reconeix que les
entitats locals poden definir per elles mateixes les estructures administratives
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internes a fi adaptar-les a les seves necessitats específiques per tal d’assolir una
gestió eficaç.

Atès que aquesta Alcaldia, en virtut del nomenament efectuat en el Ple de
constitució de la corporació municipal, el dia 15 de juny de 2019, dictà un decret el
dia 27 de juny de 2019 en virtut del qual es configurava l'estructura de direcció
superior de l'Ajuntament de Reus, per tal d'afrontar els reptes que l'equip
municipal de govern havia d'encarar durant el mandat que s'iniciava.

Atès que  a conseqüència de la Sentència número 654/2019, de data 2 de juliol de
2019, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, esdevé convenient
dictar una nova resolució que confirmi l'estructura política i directiva prèviament
definida.

Atès, així mateix, que esdevenia necessari culminar l'estructura política que
prefigurava l'esmentat decret, i s'havia detectat la conveniència d'incorporar
diversos elements de concreció, millora i/o esmena de la resolució inicialment
dictada.

Ateses les atribucions que em confereixen els articles 21 i 23.4 de la Llei 7/1985, de
2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
 
Vist l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Vist l’article 43 i següents del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats
locals, que determina el sistema de delegació de competències.

Vistos els articles 127 i següents del Reglament Orgànic Municipal que preveuen la
delegació de competències. 

En conseqüència, considero oportú resoldre el següent:

PRIMER: Confirmar la voluntat expressada en el decret que s'esmenta en els
antecedents d'aquesta resolució en relació amb l'estructura de direcció superior de
l'Ajuntament de Reus i l'organització política i, a tal efecte: 

1. Aprovar l'organització i funcionament de la direcció superior de l’Ajuntament de
Reus que consistirà en l’articulació de dos nivells jeràrquics: 

a) El govern municipal, format per l’Alcalde, els tinents d’alcalde, els regidors
delegats d’Àrea i els regidors adscrits als regidors delegats d’Àrea. 
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b) La direcció executiva municipal, formada per personal  directiu.

2. Correspon al Govern Municipal: 

a) L’estudi, definició i proposta d’estratègies, plans, projectes i criteris
d’actuació. 

b) L’atenció, diàleg i relació amb els ciutadans, els col·lectius, les entitats,
empreses, organitzacions i institucions. 

c) La presa de totes les decisions, tant en matèria d’estratègies, plans,
projectes i criteris d’actuació, com sobre les demandes i peticions de la
ciutadania i els processos, tramitacions i serveis municipals. 

3. Correspon a la Direcció Executiva Municipal: 

a) L’execució de les decisions del Govern Municipal
b) La direcció de l’administració municipal, d'acord amb les instruccions que al

respecti rebi de l'Alcaldia.                                                        

SEGON: Crear la Regidoria delegada de l'Àrea de Benestar Social, la qual exercirà,
per delegació de l’Alcaldia, les següents atribucions:

a) L’estudi, definició i proposta d’estratègies, plans, projectes i directrius en matèria
de serveis socials, atenció sociosanitària, atenció a la infància i l’adolescència,
atenció a les persones discapacitades, immigració i plans comunitaris, atenció a la
gent gran dependent i atenció a les dones víctimes de violència masclista, en
aquests dos darrers casos per aquells projectes inclosos a la cartera de serveis
socials.

b) L’atenció, diàleg i relació amb la ciutadania i les institucions públiques o privades
en relació amb aquestes matèries.

c) La presa de totes les decisions, tant en matèria d’estratègies, plans, projectes i
directrius d’actuació, com sobre totes aquelles atribucions derivades de la
legislació sectorial relatives als temes esmentats en el paràgraf a) que siguin
competència delegable de l’Alcalde, llevat de les que es deleguin en la Junta de
Govern local.

d) L’impuls, supervisió i canalització d’iniciatives referides a serveis socials, atenció
sociosanitària, atenció a  la infància i l’adolescència, atenció a les persones
discapacitades, immigració i plans comunitaris, atenció a la gent gran dependent i
atenció a les dones víctimes de violència masclista, en aquests dos darrers casos
per aquells projectes inclosos a la cartera de serveis socials.
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e) La formulació dels criteris necessaris a la Direcció Executiva Municipal per a
l’exercici de les seves funcions.

f) La inspecció i supervisió superiors dels serveis municipals i dels ens
instrumentals municipals en relació amb les matèries esmentades en el paràgraf
a).

TERCER: Crear la Regidoria delegada de l'Àrea de Participació, Bon Govern i Serveis
Generals, la qual exercirà, per delegació de l’Alcaldia, les següents atribucions:

a) L’estudi, definició i proposta d’estratègies, plans, projectes i directrius en matèria
de participació ciutadana, plans estratègics, programes transversals de
participació, centres cívics, polítiques d'igualtat, Casal de les dones, solidaritat i
cooperació, polítiques en matèria de LGBTI+, transparència, bon govern, accés a la
informació pública, organització i serveis municipals de règim interior, arxius, OAC i
serveis municipals de Tecnologies de la Informació i Telecomunicacions.

b) L’atenció, diàleg i relació amb amb la ciutadania i les institucions públiques o
privades en relació amb aquestes matèries.

c) La presa de totes les decisions, tant en matèria d’estratègies, plans, projectes i
directrius d’actuació, com sobre totes aquelles atribucions derivades de legislació
sectorial relatives als temes esmentats en el paràgraf a) que siguin competència
delegable de l’Alcalde, llevat de les que es deleguin en la Junta de Govern Local.

d) L’impuls, supervisió i canalització d’iniciatives referides a la participació
ciutadana, plans estratègics, programes transversals de participació, centres cívics,
polítiques d'igualtat, Casal de les dones, solidaritat i cooperació, polítiques en
matèria de LGBTI+, transparència, bon govern, accés a la informació pública,
organització i serveis municipals de règim interior, arxius, OAC i serveis municipals
de Tecnologies de la Informació i Telecomunicacions

e) La formulació dels criteris necessaris a la Direcció Executiva Municipal per a
l’exercici de les seves funcions.

f) La inspecció i supervisió superiors dels serveis municipals en relació amb les
matèries esmentades en el paràgraf a).

QUART: Crear la Regidoria delegada de l’Àrea de Salut i Ciutadania, la qual exercirà,
per delegació de l’Alcaldia, les següents atribucions:

a) L’estudi, definició i proposta d’estratègies, plans, projectes i directrius d’actuació
en matèria de serveis educatius d'infància i família, gent gran, joventut, oficina
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jove, horts urbans, sanitat, salut pública, promoció de la salut, protecció del risc
per a la salut, estratègies de salut en totes les polítiques.

b) L’atenció, diàleg i relació amb la ciutadania i les institucions públiques o privades
en relació amb aquestes matèries.

c) La presa de totes les decisions, tant en matèria d’estratègies, plans, projectes i
directrius d’actuació, com sobre totes aquelles atribucions derivades de legislació
sectorial relatives als temes esmentats en el paràgraf a) que siguin competència
delegable de l’Alcalde, llevat de les que es deleguin en la Junta de Govern local. 

d) L’impuls, supervisió i canalització d’iniciatives en matèria de  serveis educatius
d'infància i família, gent gran, joventut, oficina jove, horts urbans, sanitat, salut
pública, promoció de la salut, protecció del risc per a la salut, estratègies de salut
en totes les polítiques.

e) La formulació dels criteris necessaris a la Direcció Executiva Municipal per a l’exercici
de les seves funcions.

f) La inspecció i supervisió superiors dels serveis municipals i dels ens
instrumentals  municipals en relació amb les matèries esmentades en el paràgraf
a).

CINQUÈ: Crear la Regidoria delegada de l’Àrea d’Empresa i Ocupació, la qual
exercirà, per delegació de l’Alcaldia, les següents atribucions:

a) L’estudi, definició i proposta d’estratègies, plans, projectes i directrius en matèria
de promoció econòmica, promoció sectorial, foment de noves activitats
econòmiques, promoció de grans empreses, recerca, internacionalització
d'empreses (direcció i planificació), relacions amb la Cambra de Comerç, sòl
industrial, infraestructures logístiques, finestreta única, relació amb les empreses,
comerç i activitat comercial, mercats, intervenció sobre activitats (incloses les
sotmeses a la normativa d'activitats recreatives i espectacles públics i altra
legislació sectorial), oficina tècnica empresarial, ocupació, formació per a l'empresa
i l'ocupació, foment de l'ocupació i dels emprenedors, planejament i gestió
urbanística, disciplina urbanística, desenvolupament urbà, arquitectura, patrimoni
del sòl, infraestructures ferroviàries, viàries, aeroportuàries i enginyeria, servei
urbà de taxi, transport públic i aparcaments.

b) L’atenció, diàleg i relació amb la ciutadania i les institucions públiques o privades
en relació amb aquestes matèries.
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c) La presa de totes les decisions, tant en matèria d’estratègies, plans, projectes i
directrius d’actuació, com sobre totes aquelles atribucions derivades de legislació
sectorial relatives als temes esmentats en el paràgraf a) que siguin competència
delegable de l’Alcalde, llevat de les que es deleguin en la Junta de Govern local.
 
d) La presa de totes les decisions, tant en matèria d’estratègies, plans, projectes i
directrius d’actuació, com sobre instruments de planejament, instruments de
gestió urbanística i dels projectes d’urbanització, disciplina urbanística; l’aprovació
dels projectes d’obres i serveis, en l’àmbit de la seva competència, en què sigui
competent l’alcalde per a la seva contractació o concessió i estiguin previstos en el
pressupost, quan no superin el límit de 300.000 euros del pressupost d'execució
per contractar; les competències d’alienació, cessió i gravamen i formalització
d’escriptura pública del patrimoni, incloses les parcel·les sobreres de la via pública,
l’adjudicació de concessions sobre béns municipals i l’adquisició de béns immobles
i drets subjectes a la legislació patrimonial atribuïdes a l’alcalde quan el seu valor
no superi els 120.000 euros, així com sobre totes aquelles atribucions derivades de
legislació sectorial relatives als temes esmentats en el paràgraf a) que siguin
competència delegable de l’Alcalde, llevat de les que es deleguin en la Junta de
Govern local.

e) L’impuls, supervisió i canalització d’iniciatives de promoció econòmica, promoció
sectorial, foment de noves activitats econòmiques, promoció de grans empreses,
recerca, internacionalització d'empreses (direcció i planificació), relacions amb la
Cambra de Comerç, sòl industrial, infraestructures logístiques, finestreta única,
relació amb les empreses, comerç i activitat comercial, mercats, intervenció sobre
activitats (incloses les sotmeses a la normativa d'activitats recreatives i espectacles
públics i altra legislació sectorial), oficina tècnica empresarial, ocupació, formació
per a l'empresa i l'ocupació, foment de l'ocupació i dels emprenedors.

f) La formulació dels criteris necessaris a la Direcció Executiva Municipal per a
l’exercici de les seves funcions.

g) La inspecció i supervisió superiors dels serveis municipals i dels ens
instrumentals municipals en relació amb les matèries esmentades en el paràgraf
a).
           
SISÈ: Crear la Regidoria delegada de l’Àrea de Recursos Humans i Medi Ambient, la
qual exercirà, per delegació de l’Alcaldia, les següents atribucions:

a) L’estudi, definició i proposta d’estratègies, plans, projectes i directrius d’actuació
en matèria de recursos humans, medi natural i espais rurals, animals de
companyia, animals salvatges urbans, plagues i prevenció del risc, sanejament
ambiental, promoció de la sostenibilitat, recursos mediambientals, disciplina
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mediambiental, energies, guàrdia urbana, polítiques de seguretat ciutadana,
circulació viària, civisme, emergències i protecció civil.

b) L’atenció, diàleg i relació amb amb la ciutadania i les institucions públiques o
privades en relació amb aquestes matèries.

c) La presa de totes les decisions, tant en matèria d’estratègies, plans, projectes i
directrius d’actuació, com sobre  totes aquelles atribucions derivades de legislació
sectorial relatives a la matèria esmentada en el paràgraf a) que siguin competència
delegable de l'Alcalde, llevat de les que es deleguin en la Junta de Govern local, i
l’aprovació dels projectes d’obres i serveis, en l’àmbit de les competències relatives
al medi ambient, en què sigui competent l’alcalde per a la seva contractació o
concessió i estiguin previstos en el pressupost, quan no superin el límit de 150.000
euros.

d) L’impuls, supervisió i canalització d’iniciatives referides a recursos humans, medi
natural i espais rurals, animals de companyia, animals salvatges urbans, plagues i
prevenció del risc, sanejament ambiental, promoció de la sostenibilitat, recursos
mediambientals, disciplina mediambiental i energies.

e) La formulació dels criteris necessaris a la Direcció Executiva Municipal per a
l’exercici de les seves funcions. 

f) La inspecció i supervisió superiors dels serveis municipals en relació amb les
matèries esmentades en el paràgraf a).

SETÈ: Crear la Regidoria delegada de l’Àrea d'Hisenda, la qual exercirà, per
delegació de l’Alcaldia, les següents atribucions:

a) L’estudi, definició i proposta d’estratègies, plans, projectes i directrius en matèria
d'hisenda municipal, contractació, responsabilitat patrimonial i població,
manteniment, ocupació de la via pública, brigades municipals, parcs i jardins,
actuacions de la via pública, i especialment les que comportin afectacions a la
circulació viària, servei públic de neteja de l'espai públic, de recollida i transport
dels residus municipals i dels residus procedents del servei de neteja als centres de
tractament pertinents, gestió integral de deixalleries i de la planta de voluminosos,
promoció de la recollida de residus, cicle integral de l'aigua, així com les
competències que corresponen a l'Alcaldia, en els casos reglamentàriament establerts
per a suspendre el servei d'abastament d'aigua i/o sanejament d'aigües residuals, previs
els tràmits preceptius, i d'esport i lleure.

b) L’atenció, diàleg i relació amb amb la ciutadania i les institucions públiques o
privades en relació amb aquestes matèries.
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c) La presa de totes les decisions, tant en matèria d’estratègies, plans, projectes i
directrius d’actuació, com sobre totes aquelles atribucions derivades de legislació
sectorial relatives a la matèria esmentada en el paràgraf a) que siguin competència
delegable de l'Alcalde, llevat de les que es deleguin en la Junta de Govern local,
entre les quals s'inclouen l’execució d’ingressos i despeses, l’ordenació de pagaments i
els pagaments materials que se'n derivin, moviments interns de la tresoreria, l'arqueig
dels fons municipals, l'aprovació del Pla de Tresoreria i el Pla de disposició de Fons, les
modificacions de pressupost que no siguin competència del Ple, l'aprovació de
liquidacions dels pressupostos, la rendició dels comptes anuals, l'aprovació de
liquidacions, anul·lacions, devolucions i resolució de reclamacions i recursos referents
als ingressos de la Hisenda municipal, arrendaments, les competències d'alienació de
patrimoni mobiliari atribuïdes a l'alcalde quan el seu valor no superi els 120.000 euros,
l'aprovació de factures i certificacions d'obres, serveis i subministraments, donant-ne
compte mensualment a la Junta de Govern Local, i l’aprovació dels projectes d’obres i
serveis, en l’àmbit de les competències relatives a la via pública, parcs i jardins, en
què sigui competent l’alcalde per a la seva contractació o concessió i estiguin previstos
en el pressupost, quan no superin el límit de 150.000 euros

d) L’impuls, supervisió i canalització d’iniciatives d'hisenda municipal, contractació,
responsabilitat patrimonial i població.

e) La formulació dels criteris necessaris a la Direcció Executiva Municipal per a
l’exercici de les seves funcions.

f) La inspecció i supervisió superiors dels serveis municipals en relació amb les
matèries esmentades en el paràgraf a).
      
VUITÈ: Crear la Regidoria delegada de l’Àrea de Projecció de Ciutat, la qual exercirà,
per delegació de l’Alcaldia, les següents atribucions:

a) L'estudi, definició i propostes d'estratègies, plans, projectes i directrius en
matèria de turisme, agència del paisatge urbà, projecció de la ciutat, promoció de
l'activitat portuària i aeroportuària, i les accions de dinamització i promoció
comercial.                                              

b) L’atenció, diàleg i relació amb la ciutadania i les institucions públiques o privades
en relació amb aquestes matèries.

c) La presa de totes les decisions, tant en matèria d’estratègies, plans, projectes i
directrius d’actuació, com sobre totes aquelles atribucions derivades de legislació
sectorial relatives als temes esmentats en el paràgraf a) que siguin competència
delegable de l’Alcalde, llevat de les que es deleguin en la Junta de Govern local. 
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d) L'impuls, supervisió i canalització d'iniciatives referides a turisme, agència del
paisatge urbà, projecció de la ciutat, promoció de l'activitat portuària i
aeroportuària, i les accions de dinamització i promoció comercial.

e) La formulació dels criteris necessaris a la Direcció Executiva Municipal per a l’exercici
de les seves funcions.

f) La inspecció i supervisió superiors dels serveis municipals i dels ens
instrumentals municipals en relació amb les matèries esmentades en el paràgraf
a).
                 
NOVÈ: Crear la Regidoria delegada de l’Àrea de Cultura i Educació, la qual exercirà,
per delegació de l’Alcaldia, les següents atribucions:

a) L'estudi, definició i proposta d'estratègies, plans, projectes i directrius en
matèria de cultura, patrimoni cultural (material, immaterial, documental i
arqueològic) política lingüística, museus, festes, arts escèniques, biblioteques,
festivals, escoles bressol, educació, oficina municipal d'escolarització, plans
d'entorn, i escola d'adults.

b) L'atenció, diàleg i relació amb amb la ciutadania i les institucions públiques o
privades en relació amb aquestes matèries.

c) La presa de totes les decisions, tant en matèria d’estratègies, plans, projectes i
directrius d’actuació, com sobre totes aquelles atribucions derivades de legislació
sectorial relatives als temes esmentats en el paràgraf a) que siguin competència
delegable de l’Alcalde, llevat de les que es deleguin en la Junta de Govern local.

d) L'impuls, supervisió i canalització d'iniciatives referides a cultura, patrimoni
cultural (material, immaterial, documental i arqueològic) política lingüística,
museus, festes, arts escèniques, biblioteques, festivals, escoles bressol, educació,
oficina municipal d'escolarització, plans d'entorn, i escola d'adults.

e) La formulació dels criteris necessaris a la Direcció Executiva Municipal per a l’exercici
de les seves funcions.

f) La inspecció i supervisió superiors dels serveis municipals i dels ens
instrumentals municipals en relació amb les matèries esmentades en el paràgraf
a).

DESÈ: Crear la Regidoria delegada de l’Àrea d'Economia i Coneixement i Habitatge
la qual exercirà, per delegació de l’Alcaldia, les següents atribucions:
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a) L’estudi, definició i proposta d’estratègies, plans, projectes i directrius en matèria
de formació aeronàutica, universitats, relació amb les universitats, recerca,
internacionalització d'empreses (execució de les accions tendents a la
internacionalització d'empreses), activitats firals, vivers d'empreses i indústries,
parcs científics, logístics i empresarials (informació i comunicació, TIC), innovació i
sistemes d'informació (Clúster TIC), societat del coneixement, promoció de
l'habitatge social i Oficina Municipal d'Habitatge.

b) L’atenció, diàleg i relació amb la ciutadania i les institucions públiques o privades
en relació amb aquestes matèries.

c) La presa de totes les decisions, tant en matèria d’estratègies, plans, projectes i
directrius d’actuació, com sobre totes aquelles atribucions derivades de legislació
sectorial relatives als temes esmentats en el paràgraf a) que siguin competència
delegable de l’Alcalde, llevat de les que es deleguin en la Junta de Govern local.

d) L’impuls, supervisió i canalització d’iniciatives de formació aeronàutica,
universitats, relació amb les universitats, recerca, internacionalització d'empreses
(execució de les accions tendents a la internacionalització d'empreses), activitats
firals, vivers d'empreses i indústries, parcs científics, logístics i empresarials
(informació i comunicació, TIC), innovació i sistemes d'informació (Clúster TIC) i
societat del coneixement, promoció de l'habitatge social i Oficina Municipal
d'Habitatge.

e) La formulació dels criteris necessaris a la Direcció Executiva Municipal per a
l’exercici de les seves funcions.

f) La inspecció i supervisió superiors dels serveis municipals i dels ens
instrumentals municipals en relació amb les matèries esmentades en el paràgraf
a).
               
ONZÈ: Les delegacions efectuades vers les diverses regidories delegades d’àrea
previstes en els punts segon a desè de la present resolució es configuren amb el
caràcter de delegacions genèriques i inclouen, conforme a l’article 127 del
Reglament orgànic municipal, la potestat sancionadora i la facultat de resoldre
mitjançant actes administratius que afectin a tercers, inclosa la resolució dels
recursos administratius. Així mateix, abasten la presa de totes les decisions en
matèria d’aprovació de despeses, contractacions, adquisicions i llicències que els
corresponguin, en virtut de l’àmbit material de les respectives delegacions, amb les
limitacions establertes en l'apartat DOTZÈ.

Així mateix es deleguen en els titulars de les regidories delegades a que fa
referència aquest apartat totes les competències delegables d’aquesta Alcaldia que
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expressament li atribueixen la Llei reguladora de bases de règim local, el text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, la Llei d’hisendes locals i les lleis
sectorials, així com les altres que li puguin correspondre en aplicació de la clàusula
residual de l’article 21.1.s) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, i que no hagin estat
delegades en la Junta de Govern local, en relació a les diferents matèries i serveis
que s’inclouen en la respectiva regidoria delegada.
         
DOTZÈ: No obstant allò que s’estableix als apartats anteriors de la present
resolució, la competència de les regidories delegades es limitarà:

En relació a les contractacions, als considerats contractes menors per la legislació
de contractes del sector públic.

No obstant l’anterior, la regidoria delegada de l’Àrea d’Hisenda serà competent per
contractar fins als 600.000 euros de Valor Estimat del Contracte, incloses les
contractacions de caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a
quatre anys.                                           

En relació als convenis de cooperació i col·laboració quan el seu import no superi
els 50.000 euros.

Els encàrrecs i les encomandes de gestió quan el seu import no superi els 25.000
euros.

Executar les dotacions pressupostàries previstes per a la realització de les
aportacions a les societats mercantils participades (transferències corrents o de
capital), amb el límit dels crèdits pressupostaris específics aprovats per a cada
societat.

Executar les dotacions pressupostàries previstes en concepte de subvencions al
dèficit i d'aportacions als Organismes Autònoms Municipals, Consorcis,
Mancomunitats, Fundacions i a altres entitats i organismes de dret públic
destinades a finançar l'activitat global de l'entitat de què es tracti, amb el límit dels
crèdits pressupostaris aprovats per a cada entitat.

L'atorgament de subvencions directes amb el límit dels crèdits pressupostaris
específics aprovats que estiguin disponibles i quan el seu import no superi els
50.000 euros. Així mateix podrà disposar, per a qualsevol subvenció atorgada i
sempre que no es disposi el contrari, la realització de pagaments a compte de la
justificació, l'aprovació del compte justificatiu i reconeixement de l'obligació que
se'n derivi en el seu cas, i la resta d'actuacions que requereixin d'acord d'un òrgan
de govern.
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Aprovar les convocatòries de subvencions i la seva resolució d'acord amb el que es
disposi a les bases reguladores que li siguin d'aplicació i en funció de les dotacions
pressupostàries vigents en el seu moment.

TRETZÈ: Crear la Regidoria delegada d’Esports, adscrita a la Regidoria delegada de
l’Àrea d'Hisenda la qual exercirà, per delegació de l’Alcaldia, les següents
atribucions:

a) Sota la supervisió de la regidoria delegada a la qual està adscrita, l'estudi,
definició i propostes d'estratègies, plans, projectes i directrius en matèria d'esport i
lleure.

b) Amb la coordinació de la regidoria delegada a la qual està adscrita, l'atenció,
diàleg i relació amb amb la ciutadania i les institucions públiques o privades en
relació amb aquestes matèries.

c) L'impuls, supervisió i canalització d'iniciatives referides a esport i lleure.

d) La formulació dels criteris necessaris a la Direcció Executiva Municipal per a
l’exercici de les seves funcions.

e) La inspecció i supervisió superiors dels serveis municipals i dels ens
instrumentals municipals en relació amb les matèries esmentades en el paràgraf
a).                          

CATORZÈ: Crear la Regidoria delegada de Desenvolupament Urbà i Via Pública,
adscrita a la Regidoria delegada de l’Àrea d'Hisenda, la qual exercirà, per delegació
de l’Alcaldia, les següents atribucions:

a) Sota la supervisió de la regidoria delegada a la qual està adscrita, l’estudi,
definició i proposta d’estratègies, plans, projectes i directrius en matèria de
manteniment, ocupació de la via pública, brigades municipals, parcs i jardins,
actuacions de la via pública, i especialment les que comportin afectacions a la
circulació viària, servei públic de neteja de l'espai públic, de recollida i transport
dels residus municipals i dels residus procedents del servei de neteja als centres de
tractament pertinents, gestió integral de deixalleries i de la planta de voluminosos,
promoció de la recollida de residus, cicle integral de l'aigua.

b) Amb la coordinació de la regidoria delegada a la qual està adscrita, l’atenció,
diàleg i relació amb la ciutadania i les institucions públiques o privades en relació
amb aquestes matèries.

c) L’impuls, supervisió i canalització d’iniciatives en matèria de manteniment,
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ocupació de la via pública, brigades municipals, parcs i jardins, actuacions de la via
pública que comportin afectacions a la circulació viària, servei públic de neteja de
l'espai públic, de recollida i transport dels residus municipals i dels residus
procedents del servei de neteja als centres de tractament pertinents, gestió
integral de deixalleries i de la planta de voluminosos, promoció de la recollida de
residus, cicle integral de l'aigua.

d) La formulació dels criteris necessaris a la Direcció Executiva Municipal per a
l’exercici de les seves funcions.

e) La inspecció i supervisió superiors dels serveis municipals i dels ens
instrumentals municipals en relació amb les matèries esmentades en el paràgraf
a).
                         
QUINZÈ: Crear la Regidoria delegada d'Urbanisme i Mobilitat, adscrita a la
Regidoria delegada de l’Àrea d'Empresa i Ocupació la qual exercirà, per delegació
de l’Alcaldia, les següents atribucions:

a) Sota la supervisió de la regidoria delegada a la qual està adscrita, l’estudi,
definició i proposta d’estratègies, plans, projectes i directrius en matèria de
planejament i gestió urbanística, disciplina urbanística, desenvolupament urbà,
arquitectura, patrimoni del sòl, infraestructures ferroviàries, viàries,
aeroportuàries, enginyeria, servei urbà de taxi, transport públic i aparcaments.

b) Amb la coordinació de la regidoria delegada a la qual està adscrita, l’atenció,
diàleg i relació amb la ciutadania i les institucions públiques o privades en relació
amb aquestes matèries.

c) L’impuls, supervisió i canalització d’iniciatives referides a planejament i gestió
urbanística, disciplina urbanística, desenvolupament urbà, arquitectura, patrimoni
del sòl, infraestructures ferroviàries, viàries, aeroportuàries i enginyeria, servei
urbà de taxi, transport públic i aparcaments.

d) La formulació dels criteris necessaris a la Direcció Executiva Municipal per a
l’exercici de les seves funcions.

e) La inspecció i supervisió superiors dels serveis municipals i dels ens
instrumentals municipals en relació amb les matèries esmentades en el paràgraf
a).                            

SETZÈ: Crear la Regidoria delegada de Seguretat i Convivència, adscrita a la
Regidoria delegada de l’Àrea de Recursos Humans i Medi Ambient la qual exercirà,
per delegació de l’Alcaldia, les següents atribucions:
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a) Sota la supervisió de la regidoria delegada a la qual està adscrita, l’estudi,
definició i proposta d’estratègies, plans, projectes i directrius en matèria de guàrdia
urbana, polítiques de seguretat ciutadana, circulació viària, civisme, emergències i
protecció civil. 

b) Amb la coordinació de la regidoria delegada a la qual està adscrita, l’atenció,
diàleg i relació amb la ciutadania i les institucions públiques o privades en relació
amb aquestes matèries.

c) L’impuls, supervisió i canalització d’iniciatives en matèria de guàrdia urbana,
polítiques de seguretat ciutadana, circulació viària, civisme, emergències i protecció
civil.

d) La formulació dels criteris necessaris a la Direcció Executiva Municipal per a
l’exercici de les seves funcions.

e) La inspecció i supervisió superiors dels serveis municipals en relació amb les
matèries esmentades en el paràgraf a).

DISSETÈ: Les delegacions de competències que s’estableixen en els apartats tretzè
a setzè anteriors es configuren amb caràcter de delegacions específiques i per tant
els/les regidors/es que les ostentin tindran facultats de gestió, però no
resolutòries, per la qual cosa no podran emetre actes administratius que afectin a
tercers.
            
DIVUITÈ: Aquesta Alcaldia podrà avocar per a si mateixa el coneixement dels
assumptes, la resolució dels quals correspongui a les regidories relacionades, en
els termes previstos per la legislació vigent.

DINOVÈ: Deixar sense efecte el decret dictat per aquesta Alcaldia el dia 27 de juny de
2019 amb el número 2019011266.

VINTÈ: Donar compte d'aquesta resolució al Ple de la Corporació."

Els membres del plenari es donen per assabentats. 

Decret núm. 2019011377 de data 5 de juliol de 2019. Nomenament de regidors
amb responsabilitats de Govern. 

"Atès que el dia 27 de juny de 2019 aquesta Alcaldia dictà la resolució número
2019011266 en la qual es configurava l'organització política de l'Ajuntament de
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Reus, i el mateix dia l'Alcaldia dictà el decret número 2019011267 en el qual es
nomenaven els respectius regidors amb responsabilitats de govern.

Atès que a conseqüència de la Sentència número 654/2019, de 2 de juliol de 2019,
dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, esdevé necessari dictar els actes
corresponents per confirmar i, si s'escau, redefinir les resolucions esmentades en el
paràgraf anterior.

Atès que per decret de data d'avui s'ha aprovat la nova organització del govern
municipal, en la qual es confirma la voluntat expressada en el decret dictat prèviament
si bé es redefineixen alguns aspectes organitzatius.

Atès que amb aquest nou decret d'organització es fa necessari que es dicti el
corresponent decret de nomenament de regidors, ajustat a l'organització política
confirmada i redefinida.

Vist el que disposen els articles 23.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local i 127 i següents del Reglament Orgànic Municipal, he resolt:
 
Primer: Es nomena regidora delegada de l’Àrea de Benestar Social, la Sra. Montserrat
Vilella Cuadrada. 

Es nomena regidora delegada de l’Àrea de Participació, Bon Govern i Serveis Generals,
la Sra. Montserrat Flores Juanpere.

Es nomena regidor delegat de l’Àrea de Salut i Ciutadania, el Sr. Òscar Subirats
Torrebadell.

Es nomena regidor delegat de l’Àrea d'Empresa i Ocupació, el Sr. Carles Prats Alonso.

Es nomena regidor delegat de l’Àrea de Recursos Humans i Medi Ambient, el Sr. Daniel
Rubio Angosto.

Es nomena regidora delegada de l’Àrea d'Hisenda, la Sra. Maria Luz Caballero Gabas.

Es nomena regidora delegada de l’Àrea de Projecció de Ciutat, la Sra. Montserrat Caelles
Bertran.

Es nomena regidor delegat de l’Àrea de Cultura i Educació, el Sr. Daniel Recasens
Salvador.
 
Es nomena regidora delegada de l’Àrea d’Economia i Coneixement i Habitatge, la Sra.
Maria Teresa Pallarès Piqué.

25



 

Es nomena regidor delegat d'Esports, adscrit a la regidoria delegada de l'Àrea d'Hisenda,
el Sr. Josep Cuerba Domènech. 

Es nomena regidor delegat de Desenvolupament Urbà i Via Pública, adscrit a la
regidoria delegada de l'Àrea d'Hisenda, el Sr. Hipòlit Monseny Gavaldà.

Es nomena regidora delegada d'Urbanisme i Mobilitat, adscrita a la regidoria delegada
de l'Àrea d'Empresa i Ocupació, la Sra. Marina Berasategui Canals. 

Es nomena regidora delegada de Seguretat i Convivència, adscrita a la regidoria
delegada de l'Àrea de Recursos Humans i Medi Ambient, la Sra. Dolors del Mar Vázquez
Pérez. 

Segon: Deixar sense efecte el decret dictat per aquesta Alcaldia el dia 27 de juny de 2019
amb el número 2019011267 pel qual es nomenaren els respectius regidors delegats
derivats del decret d'organització signat la mateixa data.

Tercer: D’aquesta resolució se’n donarà compte al Ple de la Corporació i resta
condicionada al que es preveu en el Reglament orgànic municipal i la resta de
legislació aplicable."

Els membres del plenari es donen per assabentats. 

Decret núm. 2019011380 de data 5 de juliol de 2019. Retribucions concretes i règim
de dedicació dels regidors. 

"D’acord amb el que estableixen els articles 75, 75.bis i 75.ter de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local, i l'article 30 del Reglament orgànic
municipal, correspon a l’Alcalde determinar els membres de la Corporació que
realitzaran les seves funcions en règim de dedicació exclusiva o dedicació parcial.  

El Ple de la Corporació, segons els acords adoptats en les sessions dutes a terme els
dies 28 de juny i 3 de juliol de 2019, va fixar les retribucions dels càrrecs d'aquesta
Corporació en el cas que exerceixin les seves tasques en règim de dedicació exclusiva i
en règim de dedicació parcial.

En conseqüència, considero oportú de resoldre el següent:

PRIMER: De conformitat amb l'acord plenari de data 3 de juliol de 2019, es determinen
les retribucions concretes i el règim de dedicació dels regidors que seguidament es
relacionen. En aquest sentit, a més d'aquesta alcaldia, que percebrà la retribució fixada
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en l'acord plenari esmentat, desenvoluparan les seves funcions en règim de dedicació
exclusiva:

Sra. Montserrat Vilella Cuadrada, regidora delegada de l’Àrea de Benestar Social,
amb una retribució de 68.000,00 € bruts anuals.

Sr. Daniel Rubio Angosto, regidor delegat de l’Àrea de Recursos Humans i Medi
Ambient, amb una retribució de 68.000,00 € bruts anuals.

Sra. Montserrat Flores Juanpere, regidora delegada de l’Àrea de Participació, Bon
Govern i Serveis Generals, amb una retribució de 62.000,00 € bruts anuals.

Sr. Oscar Subirats Torrebadell, regidor delegat de l’Àrea de Salut i Ciutadania,
amb una retribució de 62.000,00 € bruts anuals.

Sra. Montserrat Caelles Bertran, regidora delegada de l’Àrea de Projecció de
Ciutat, amb una retribució de 62.000,00 € bruts anuals.

Sr. Carles Prats Alonso, regidor delegat de l’Àrea d'Empresa i Ocupació amb una
retribució de 62.000,00 € bruts anuals.

Sra. Marina Berasategui Canals, regidora delegada d’Urbanisme i Mobilitat, amb
una retribució de 62.000,00 € bruts anuals.

Sr. Hipòlit Monseny Gavaldà, regidor delegat de Desenvolupament Urbà i Via
Pública, amb una retribució de 62.000,00 € bruts anuals.

Sr. Josep Cuerba Domènech, regidor delegat d’Esports, amb una retribució de
62.000,00 € bruts anuals.

SEGON: Així mateix, es determina les retribucions concretes dels següents regidors,
que desenvoluparan les seves funcions en règim de dedicació parcial:

Sr. Daniel Recasens Salvador, regidor delegat de l'Àrea de Cultura i Educació,
amb el 95% de dedicació i amb una retribució de 64.600,00 € bruts anuals.

Sra. Dolors del Mar Vázquez Pérez, regidora delegada de Seguretat i Convivència,
amb el 95% de dedicació i amb una retribució de 58.900,00 € bruts anuals.

TERCER: Aquesta resolució tindrà efectes a partir del 4 de juliol de 2019.
 
QUART: Donar al contingut d'aquest decret la publicitat prevista a l'article 30 del
Reglament orgànic municipal.
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CINQUÈ: Donar compte d’aquesta resolució al Ple de la Corporació."

Els membres del plenari es donen per assabentats. 

Decret núm. 2019011502 de data 10 de juliol de 2019. Confirmació de la voluntat
de delegar atribucions en la Junta de Govern Local. 

"Atès que per decret de l’Alcaldia de data 27 de juny de 2019 l’alcalde va delegar
competències en la Junta de Govern Local.

Atès que a conseqüència de la Sentència número 654/2019, de data 2 de juliol de
2019, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, esdevé convenient
dictar una nova resolució que confirmi el contingut del decret esmentat en el
paràgraf anterior. 

L’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local
estableix les competències de l’alcalde que poden ser delegades.

I l’article 131 del Reglament Orgànic Municipal (ROM) preveu que l’alcalde pot delegar en
la Junta de Govern Local les competències delegables que ostenta.
Per tot l'exposat, RESOLC:

PRIMER: Confirmar la voluntat expressada en el decret de l’Alcaldia data 27 de juny
de 2019 i, en conseqüència, delegar en la Junta de Govern Local les següents
atribucions:

Les competències com a òrgan de contractació respecte als contractes d’obres, de
subministrament, de serveis, de concessió d’obres, de concessió de serveis, els
contractes administratius especials i els contractes privats, quan el seu import excedeixi
els límits quantitatius atribuïts als/les regidors/es delegats/des i no superi el 10 per cent
dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, la quantia de sis milions
d’euros, inclosos els de caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a
quatre anys, sempre que l’import acumulat de totes les seves anualitats no superi ni el
percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni
la quantia assenyalada.

L’adjudicació de concessions sobre els béns municipals i l’adquisició de béns immobles i
drets subjectes a la legislació patrimonial quan el seu valor superi els cent vint mil euros
i no excedeixi el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost ni l’import de tres
milions d’euros, com també l’alienació del patrimoni, quan el seu valor superi els cent
vint mil euros i no superi el percentatge ni la quantia indicats.
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Els encàrrecs, les encomanes de gestió i els convenis de cooperació i col·laboració quan
per raó del seu import sigui competent l’alcalde i la seva quantia excedeixi els límits
atribuïts als/les regidors/es delegats/des.

Les operacions de tresoreria quan l’import acumulat de les operacions vives en cada
moment no superin el 15 per 100 dels ingressos corrents liquidats en l’exercici anterior,
tot això de conformitat amb el que disposa la Llei reguladora de les hisendes locals.

L’aprovació dels projectes d’obres i serveis l’import dels quals excedeixi els límits
quantitatius atribuïts als/les regidors/es delegats/des i l’alcalde sigui competent per a la
seva contractació o concessió i estiguin previstos en el pressupost.

Les aprovacions dels instruments de planejament de desenvolupament del planejament
general, no expressament atribuïdes al Ple, així com la dels instruments de gestió
urbanística i dels projectes d’urbanització.

SEGON: Aquesta Alcaldia podrà avocar per a si mateixa el coneixement dels assumptes
la resolució dels quals correspongui, per delegació, a la Junta de Govern Local, en els
termes previstos en La legislació de procediment administratiu.

TERCER: La delegació de competències que s’estableix en la present resolució inclou la
potestat sancionadora i la facultat de resoldre mitjançant actes administratius que
afectin a tercers, inclosa la resolució dels recursos administratius.

QUART: Els acords que la Junta de Govern Local adopti en virtut de la delegació de
competències s’han de considerar dictats per l’òrgan delegant. Es farà constar les
paraules “per delegació” i s’indicarà la data de la resolució o acord de delegació i la de la
publicació en el diari o butlletí oficial. 

CINQUÈ: L’efectivitat dels anteriors acords resta condicionada al que preveu el
Reglament orgànic municipal i la legislació aplicable."

Els membres del plenari es donen per assabentats. 

Decret núm. 2019011529 de data 10 de juliol de 2019. Delegació de competència de
l’Alcaldia pel que fa a l’autorització de matrimonis civils en els/les tinents
d’alcalde. 

"En virtut del que disposa l’article 51 del Codi Civil, amb relació a la competència per
autoritzar casaments, HE RESOLT:

ÚNIC: Delegar la competència d’aquesta Alcaldia pel que fa a l’autorització de
matrimonis civils en els/les següents tinents d’alcalde:
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Sra. Noemí Llauradó Sans
Sra. Montserrat Villella Cuadrada 
Sr. Daniel Rubio Angosto
Sr. Daniel Recasens Salvador
Sra. Teresa Pallarès Piqué
Sra. Montserrat Flores Juan Pere
Sra. Montserrat Caelles Bertran
Sr. Carles Prats Alonso
Sra. M. Luz Caballero Gabas"

Els membres del plenari es donen per assabentats. 

Decret 2019011534 de data 10 de juliol de 2019. Delegació de la presidència dels
organismes autònoms en distints regidors delegats. 

"Atès que els estatuts dels diferents organismes autònoms d'aquest Ajuntament
atribueixen la Presidència a aquesta Alcaldia, i podrà delegar la presidència en el/la
regidor/a responsable de la gestió dels assumptes objecte dels organismes autònoms.

Vist el Decret d'Alcaldia número 2019011378 de data 5 de juliol de 2019, pel qual
s'aprova l'organització político administrativa d'aquest Ajuntament, i el Decret de la
mateixa data pel qual es nomenen els respectius regidors/es.

En conseqüència, de conformitat amb el que disposen els esmentats estatuts i la
normativa d'aplicació, considero oportú resoldre el següent:

PRIMER: Delegar la presidència de l'Institut Municipal Reus Cultura en el regidor delegat
de l'Àrea de Cultura i Educació, Sr. Daniel Recasens Salvador.

SEGON: Delegar la presidència de l'Institut Municipal de Formació i Empresa en el
regidor delegat de l'Àrea d'Empresa i Ocupació, Sr. Carles Prats Alonso.

TERCER: Delegar la presidència de l'Agència de Promoció de Ciutat «Reus Promoció», en
la regidora delegada de l'Àrea de Projecció de Ciutat, Sra. Montserrat Caelles Bertran.

QUART: L'Alcaldia es reserva la facultat d'avocar les competències delegades o bé de
revocar els nomenaments i delegacions si així ho aconsellessin circumstàncies
sobrevingudes.

CINQUÈ: Donar compte al Ple de la Corporació del contingut d'aquest Decret en la
propera sessió."
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Els membres del plenari es donen per assabentats. 

Decret núm. 2019011549 de data 11 de juliol de 2019. Nomenament dels membres
que conformaran les Comissions Informatives. 

"Atès que el Ple de la Corporació, en sessió duta a terme el dia 3 de juliol de 2019, ha
establert les comissions informatives de l'Ajuntament de Reus, que són les que
seguidament es relacionen:

• Comissió Informativa de Benestar Social i Ciutadania
• Comissió Informativa de Serveis de Territori i Urbanisme
• Comissió Informativa de Serveis d'Hisenda i de Serveis Generals
• Comissió Informativa d'Activitats de la Persona

Atès que l'esmentat acord determina el nombre de membres de les esmentades comis-
sions que correspon a cada grup polític municipal que es relacionen a continuació, i
trasllada la necessitat que els esmentats grups polítics municipals designin els seus re-
presentants i representants suplents:

4 membres del GRUP MUNICIPAL DE JUNTS PER REUS – JUNTS x Cat (JxR)
2 membres del GRUP MUNICIPAL ERC (ERC)
2 membres del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA –

CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP)
1 membre del GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS DE REUS (CS)
1 membre del GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP)
1 membre del GRUP MUNICIPAL ARA REUS (A)

Atès que els grups municipals han comunicat a la Secretaria General els seus represen-
tants en cada Comissió Informativa.

Vist el que disposa l'acord esmentat als antecedents anteriors i l'article 137 del Regla-
ment Orgànic Municipal.

Per tot l'exposat, HE RESOLT:

PRIMER: Nomenar els membres que conformaran les Comissions Informatives que s'es-
pecifiquen a continuació:

COMISSIÓ INFORMATIVA DE BENESTAR SOCIAL I CIUTADANIA

Montserrat Vilella Cuadrada  
Josep Cuerba Domènech
Teresa Pallarès Piqué 
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Montserrat Caelles Bertran 
Òscar Subirats Torrebadell (suplent: Montserrat Flores Juanpere)
Daniel Recasens Salvador ( suplent: Noemí Llauradó Sans)
Ana Isabel Martínez Serrano (suplent: Andreu Martín Martínez) 
Sandra Guaita Esteruelas (suplent: Maria del Carmen Pozuelo Blanco) 
Ricardo López Vázquez (suplent: Ángeles Débora García Cámara)
Edgar Fernández Blázquez (suplent: Marta Llorens Pérez) 
Dolors del Mar Vázquez Pérez (suplent: Daniel Rubio Angosto)

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS DE TERRITORI I URBANISME

Hipòlit Monseny Gavaldà  
Teresa Pallarès Piqué 
Maria Luz Caballero Gabas 
Josep Cuerba Domènech 
Marina Berasategui Canals (suplent: Òscar Subirats Torrebadell)
Noemí Llauradó Sans (suplent:Montserrat Flores Juanpere)
Andreu Martín Martínez (suplent: Ana Isabel Martínez Serrano) 
Daniel Marcos Cruz  (suplent: Sandra Guaita Esteruelas) 
Ángeles Débora García Cámara (suplent: Ricardo López Vázquez)
Edgar Fernández Blázquez (suplent: Mònica Pàmies Flores)
Daniel Rubio Angosto (suplent: Dolors del Mar Vázquez Pérez)

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS D'HISENDA I DE SERVEIS GENERALS

Maria Luz Caballero Gabas 
Teresa Pallarès Piqué
Montserrat Caelles Bertran 
Hipòlit Monseny Gavaldà 
Carles Prats Alonso  (suplent: Daniel Recasens Salvador)
Montserrat Flores Juanpere (suplent: Marina Berasategui Canals)
Andreu Martín Martínez  (suplent: Daniel Marcos Cruz)  
Ana Isabel Martínez Serrano (suplent: Sandra Guaita Esteruelas) 
Raúl Meléndez Marfil (suplent:Ángeles Débora García Cámara)
Mònica Pàmies Flores (suplent: Marta Llorens Pérez) 
Daniel Rubio Angosto (suplent: Dolors del Mar Vázquez Pèrez)

COMISSIÓ INFORMATIVA D'ACTIVITATS DE LA PERSONA

Montserrat Vilella Cuadrada 
Josep Cuerba Domènech 
Montserrat Caelles Bertran 
Hipòlit Monseny Gavaldà
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Montserrat Flores Juanpere (suplent: Noemí Llauradó Sans)
Daniel Recasens Salvador (suplent: Carles Prats Alonso)
Sandra Guaita Esteruelas (suplent: Maria del Carmen Pozuelo Blanco)
Daniel Marcos Cruz  (suplent: Ana Isabel Martínez Serrano)
Ángeles Débora García Cámara (suplent: Raúl Meléndez Marfil)
Marta Llorens Pérez (suplent: Edgar Fernández Blázquez) 
Dolors del Mar Vázquez Pérez (suplent: Daniel Rubio Angosto)

SEGON: De conformitat amb l'article 137 del Reglament Orgànic Municipal, i l'acord ple-
nari de data 3 de juliol de 2019 abans referenciat, formaran part com a membres de les
Comissions Informatives tots els delegats amb responsabilitat en les Àrees correspo-
nents.

TERCER: Donar compte d'aquesta resolució al proper Ple que es dugui a terme."

Els membres del plenari es donen per assabentats. 

Decret núm. 2019011550 de data 11 de juliol de 2019. Delegació de les presidències
i vicepresidències de les diferents Comissions Informatives. 

"Per acord plenari adoptat en data 3 de juliol de 2019 s'han establert les comissions
informatives de l'Ajuntament de Reus.

Posteriorment, per decret de data 11 de juliol de 2019 s'ha aprovat la composició
d'aquestes comissions.

D'acord amb el que disposa l'article 136 del Reglament orgànic municipal, amb relació a
la presidència de les comissions informatives, aquesta correspon a l'alcalde, qui pot
delegar-la en un/a regidor/regidora; així mateix, aquest precepte preveu que l'alcalde
pot nomenar una o més vicepresidències d'entre els membres de la comissió.

Per tot l'exposat,

HE RESOLT:

PRIMER: Delegar la presidència de les diferents comissions informatives en els/les
següents regidors/es:

- Comissió Informativa de Benestar Social i Ciutadania: Sra. Montserra Vilella Cuadrada.
- Comissió Informativa de Serveis de Territori i Urbanisme: Sra. Marina Berasategui
Canals.
- Comissió Informativa de Serveis d'Hisenda i de Serveis Generals: Sra. Maria Luz
Caballero Gabas.
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- Comissió Informativa d'Activitats a la Persona: Sra. Montserrat Flores Juanpere.

SEGON: Nomena vicepresidents/es de les comissions informatives als/les següents
regidors/es:

- Comissió Informativa de Benestar Social i Ciutadania: Sr. Òscar Subirats Torrebadell
- Comissió Informativa de Serveis de Territori i Urbanisme: Sr. Hipòlit Monseny Gavaldà.
- Comissió Informativa de Serveis d'Hisenda i de Serveis Generals: Sr. Carles Prats
Alonso.
- Comissió Informativa d'Activitats de la Persona: Sr. Josep Cuerba Domènech."

Els membres del plenari es donen per assabentats. 

Decret núm. 2019011551 de data 11 de juliol de 2019, Delegació de les secretaries
de les Comissions Informatives. 

"D'acord amb l'article 138 del Reglament Orgànic Municipal de l'Ajuntament de Reus, la
secretaria de les comissions es podrà encomanar a funcionaris/àries de l'Ajuntament
sense habilitació de caràcter nacional, a proposta del secretari general, els/les quals
actuaran com els seus delegats.

Per Moció d'Alcaldia de data 3 de juliol de 2019, es va acordar establir les següents
comissions informatives com a òrgans complementaris: Comissió Informativa de
Benestar Social i Ciutadania, Comissió Informativa de Serveis de Territori i Urbanisme,
Comissió Informativa de Serveis d'Hisenda i Serveis Generals i Comissió Informativa
d'Activitats de la Persona.

I en virtut del que disposa l'article 21.1.s) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les
bases de règim local, pel que fa a les atribucions de l'alcalde, 
HE RESOLT:

PRIMER. Encomanar la secretaria de les comissions que s'esmenten en els funcionaris
de la Corporació que tot seguit es detallen:

I. Comissió Informativa de Benestar Social i Ciutadania: Sr. Josep Alberich Forns. Suplent:
Sra. Soledad Pascual Díaz.
II. Comissió Informativa de Serveis de Territori i Urbanisme: Sra. Montserrat Torné
Homs. Suplent: Sr. Juan Maria Duran Vaqué.
III. Comissió Informativa de Serveis d'Hisenda i de Serveis Generals: Sr. Ricard Camprubí
Magriñà. Suplent: Sr. Jordi Volta Francisco.
IV. Comissió Informativa d'Activitats de la Persona: Sra. Soledad Pascual Díaz. Suplent:
Sr. Josep Alberich Forns."
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Els membres del plenari es donen per assabentats. 
                        
Decret núm. 2019011595 de data 12 de juliol de 2019. Delegació de signatura a
favor de la regidora delegada de Seguretat i Convivència, Sra. DOLORS DEL MAR
VÁZQUEZ PÉREZ. 

"Atès que per decret de l'Alcaldia de data 5 de juliol de 2019, es va aprovar una nova
organització de l'Ajuntament de Reus pel qual es van delegar en els titulars de les
regidories d'Àrea, diferents competències delegables d'aquesta Alcaldia configurant-se
aquestes delegacions amb caràcter de genèriques.

Així mateix, a l'esmentat decret es crearen diverses regidories adscrites a les
esmentades regidories d’Àrea, les delegacions de competències de les quals es
configuren amb caràcter de delegacions específiques i per tant els/les regidors/es que
les ostenten tenen facultats de gestió, però no resolutòries, per la qual cosa no poden
emetre actes administratius que afecten a tercers.

Atès que per decret de l'Alcaldia de data 5 de juliol de 2019, es nomenà la Sra. Dolors
del Mar Vázquez Pérez regidora delegada de Seguretat i Convivència, adscrita a la
regidoria delegada de l'Àrea de Recursos Humans i Medi Ambient.

Atès que, als afectes d'agilitar la gestió dels assumptes relatius a guàrdia urbana,
polítiques de seguretat ciutadana, circulació viària, civisme, emergències i protecció civil,
és convenient delegar la signatura dels actes administratius i documents relacionats
amb aquestes matèries, la qual cosa no altera, en cap cas, la titularitat ni l'exercici de les
competències que m'han estat atribuïdes.

Vist el que disposa l'article 9 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector
públic en relació amb la delegació de competències, i l'article 12 de la mateixa Llei, en
relació amb la delegació de signatura.

Per tot l'exposat, he resolt:

PRIMER: Delegar la signatura de tots els documents relatius als assumptes de guàrdia
urbana, polítiques de seguretat ciutadana, circulació viària, civisme, emergències i
protecció civil en la regidora delegada de Seguretat i Convivència, a la Sra. Dolors del
Mar Vázquez Pérez, adscrita a la regidoria delegada de l'Àrea de Recursos Humans i
Medi Ambient.

SEGON: En les resolucions, actes i documents que es signin per delegació es farà
constar aquesta circumstància."

Els membres del plenari es donen per assabentats. 
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Decret 2019011596 de data 15 de juliol de 2019. Delegació signatura a favor
del regidor delegat d’Esports, Sr. JOSEP CUERBA DOMÈNECH.

"Atès que per decret de l'Alcaldia de data 5 de juliol de 2019, es va aprovar una
nova organització de l'Ajuntament de Reus pel qual es van delegar en els titulars de
les regidories d'Àrea, diferents competències delegables d'aquesta Alcaldia
configurant-se aquestes delegacions amb caràcter de genèriques.

Així mateix, a l'esmentat decret es crearen diverses regidories adscrites a les
esmentades regidories d’Àrea, les delegacions de competències de les quals es
configuren amb caràcter de delegacions específiques i per tant els/les regidors/es que
les ostenten tenen facultats de gestió, però no resolutòries, per la qual cosa no poden
emetre actes administratius que afecten a tercers.

Atès que per decret de l'Alcaldia de data 5 de juliol de 2019, es nomenà al Sr. Josep
Cuerba Domènech regidor delegat d'Esports, adscrit a la regidoria delegada de l'Àrea
d'Hisenda.

Atès que, als afectes d'agilitar la gestió dels assumptes relatius a esport i lleure, és
convenient delegar la signatura dels actes administratius i documents relacionats amb
aquest àmbit la qual cosa no altera, en cap cas, la titularitat ni l'exercici de les
competències que m'han estat atribuïdes.

Vist el que disposa l'article 9 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector
públic en relació amb la delegació de competències, i l'article 12 de la mateixa Llei, en
relació amb la delegació de signatura.

Per tot l'exposat, he resolt:

PRIMER: Delegar la signatura de tots els documents relatius als assumptes d'esport i
lleure en el regidor delegat d'Esports, al Sr. Josep Cuerba Domènech, adscrit a la
regidoria delegada de l'Àrea d'Hisenda.

SEGON: En les resolucions, actes i documents que es signin per delegació es farà
constar aquesta circumstància."

Els membres del plenari es donen per assabentats. 

Decret núm. 2019011597 de data 15 de juliol de 2019. Delegació de signatura a
favor del regidor delegat de Desenvolupament Urbà i Via Pública, Sr. HIPÒLIT
MONSENY GAVALDÀ. 
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"Atès que per decret de l'Alcaldia de data 5 de juliol de 2019, es va aprovar una
nova organització de l'Ajuntament de Reus pel qual es van delegar en els titulars de
les regidories d'Àrea, diferents competències delegables d'aquesta Alcaldia
configurant-se aquestes delegacions amb caràcter de genèriques.

Així mateix, a l'esmentat decret es crearen diverses regidories adscrites a les
esmentades regidories d’Àrea, les delegacions de competències de les quals es
configuren amb caràcter de delegacions específiques i per tant els/les regidors/es que
les ostenten tenen facultats de gestió, però no resolutòries, per la qual cosa no poden
emetre actes administratius que afecten a tercers.

Atès que per decret de l'Alcaldia de data 5 de juliol de 2019, es nomenà al Sr. Hipòlit
Monseny Gavaldà regidor delegat de Desenvolupament Urbà i Via Pública, adscrit a la
regidoria delegada de l'Àrea d'Hisenda.

Atès que, als afectes d'agilitar la gestió dels assumptes relatius a manteniment,
ocupació de la via pública, brigades municipals, parcs i jardins, actuacions de la via
pública, i especialment les que comportin afectacions a la circulació viària, servei públic
de neteja de l’espai públic, de recollida i transport dels residus municipals i dels residus
procedents del servei de neteja als centres de tractament pertinents, gestió integral de
deixalleries i de la planta de voluminosos, promoció de la recollida de residus, cicle
integral de l’aigua, és convenient delegar la signatura dels actes administratius i
documents relacionats amb aquestes matèries, la qual cosa no altera, en cap cas, la
titularitat ni l'exercici de les competències que m'han estat atribuïdes.

Vist el que disposa l'article 9 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector
públic en relació amb la delegació de competències, i l'article 12 de la mateixa Llei, en
relació amb la delegació de signatura.

Per tot l'exposat, he resolt:

PRIMER: Delegar la signatura de tots els documents relatius als assumptes de
desenvolupament urbà i via pública en el regidor delegat de desenvolupament en
matèria de manteniment, ocupació de la via pública, brigades municipals, parcs i jardins,
actuacions de la via pública, i especialment les que comportin afectacions a la circulació
viària, servei públic de neteja de l’espai públic, de recollida i transport dels residus
municipals i dels residus procedents del servei de neteja als centres de tractament
pertinents, gestió integral de deixalleries i de la planta de voluminosos, promoció de la
recollida de residus, cicle integral de l’aigua, al Sr. Hipòlit Monseny Gavaldà, adscrit a la
regidoria delegada de l'Àrea d'Hisenda.

SEGON: En les resolucions, actes i documents que es signin per delegació es farà
constar aquesta circumstància."
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Els membres del plenari es donen per assabentats. 

Decret núm. 2019011600 de data 15 de juliol de 2019. Delegació de signatura a
favor de la regidora delegada d’Urbanisme i Mobilitat, Sra. MARINA
BERASATEGUI CANALS.

"Atès que per decret de l'Alcaldia de data 5 de juliol de 2019, es va aprovar una
nova organització de l'Ajuntament de Reus pel qual es van delegar en els titulars de
les regidories d'Àrea, diferents competències delegables d'aquesta Alcaldia
configurant-se aquestes delegacions amb caràcter de genèriques.

Així mateix, a l'esmentat decret es crearen diverses regidories adscrites a les
esmentades regidories d’Àrea, les delegacions de competències de les quals es
configuren amb caràcter de delegacions específiques i per tant els/les regidors/es que
les ostenten tenen facultats de gestió, però no resolutòries, per la qual cosa no poden
emetre actes administratius que afecten a tercers.

Atès que per decret de l'Alcaldia de data 5 de juliol de 2019, es nomenà la Sra. Marina
Berasategui Canals regidora delegada d'Urbanisme i Mobilitat, adscrita a la regidoria
delegada de l'Àrea d'Empresa i Ocupació.

Atès que, als afectes d'agilitar la gestió dels assumptes relatius a planejament i gestió
urbanística, disciplina urbanística, desenvolupament urbà, arquitectura, patrimoni del
sòl, infraestructures ferroviàries, viàries, aeroportuàries, enginyeria, servei urbà de taxi,
transport públic i aparcaments, és convenient delegar la signatura dels actes
administratius i documents relacionats amb aquestes matèries, la qual cosa no altera,
en cap cas, la titularitat ni l'exercici de les competències que m'han estat atribuïdes.

Vist el que disposa l'article 9 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector
públic en relació amb la delegació de competències, i l'article 12 de la mateixa Llei en
relació amb la delegació de signatura.

Per tot l'exposat, he resolt:

PRIMER: Delegar la signatura de tots els documents relatius als assumptes de
planejament i gestió urbanística, disciplina urbanística, desenvolupament urbà,
arquitectura, patrimoni del sòl, infraestructures ferroviàries, viàries, aeroportuàries,
enginyeria, servei urbà de taxi, transport públic i aparcaments a la regidora delegada
d'Urbanisme i Mobilitat, la Sra. Marina Berasategui Canals, adscrita a la regidoria
delegada de l'Àrea d'Empresa i Ocupació.
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SEGON: En les resolucions, actes i documents que es signin per delegació es farà
constar aquesta circumstància."

Els membres del plenari es donen per assabentats. 

Decret núm. 2019011626 de 16 de juliol de 2019. Delegació de signatura de
certificacions. 

"Per Decret d’aquesta Alcaldia número 2019011378 de data 5 de juliol de 2019, es
van establir les diferents regidories, atribuint-los les competències de caràcter
delegable que la legislació vigent atribueix a l’alcalde, així com les que li
corresponen en aplicació de la clàusula residual establerta en l’article 21.1.s) de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, que no havien
estat delegades en la Junta de Govern Local, amb relació a les diferents matèries i
serveis que s’inclouen en les diferents regidories delegades.
                                                                  
Als efectes d’agilitzar la gestió dels assumptes propis de cadascuna de les diferents
regidories delegades, és convenient delegar la signatura d’alguns documents relacionats
amb els esmentats assumptes a favor d’alguns dels membres de la Corporació, la qual
cosa no altera, en cap cas, les competències atribuïdes per delegació.

Al respecte, l’article 12 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic
regula la delegació de signatura, i l’article 205 del Reial decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic
de les entitats locals, el règim de les certificacions.
 
En conseqüència, considero oportú resoldre el següent:

Primer: Delegar la signatura, amb relació a les certificacions que s’expedeixin d’ordre i
amb el vistiplau d’aquesta Alcaldia, a favor, indistintament, dels regidors delegats d’Àrea
i dels regidors delegats adscrits a aquestes, segons la distribució material de
competències establert pel Decret d’Alcaldia número 2019011378 de data 5 de juliol de
2019."                               

Els membres del plenari es donen per assabentats. 

Decret núm. 2019011652 de 16 de juliol de 2019. Avocació de competències
dels regidors a l’Alcaldia. 

"Per decret de l’Alcaldia de data 5 de juliol s’ha aprovat la nova organització
municipal, amb l’establiment de diverses regidories delegades d’Àrea a les quals
s’han conferit diferents competències delegables d’aquesta Alcaldia, configurant-se
aquestes delegacions amb caràcter de genèriques.
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També per decret de l’Alcaldia de data 5 de juliol s’han nomenat els titulars d’aquestes
regidories delegades d’Àrea.

En virtut del que disposen els articles 10 i 13 de la LLei 40/2015, d’1 d’octubre de règim
jurídic del sector públic, amb relació a l’avocació de competències i la substitució dels
titulars dels òrgans administratius.

D’acord amb l’exposat i en exercici de les competències de direcció del govern i
l’administració municipal que atorguen a l’Alcaldia l’article 21.1.a) de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local, i l’article 53.1.b) 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, considero oportú de resoldre el següent:

PRIMER: Aquesta Alcaldia exercirà, per avocació, les competències delegades en els
regidors delegats d’Àrea, durant els períodes de vacances, i en els supòsits d’absència o
malaltia d’aquests.

SEGON: Donar compte d’aquesta resolució al Ple de la Corporació."

Els membres del plenari es donen per assabentats. 

Decret núm. 2019011271, de data 28 de juny de 2019. Nomenament del cap de
Gabinet d'Alcaldia Sr. MARC JUST MALLAFRÉ.

"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, 

HE RESOLT:

Primer. Nomenar al Sr. MARC JUST MALLAFRE, Cap de gabinet de l'Alcaldia, en funcions
d'assessorament i tasques de col·laboració immediata a l'Alcalde.

El nomenat tindrà la condició de personal eventual d’acord amb la legislació aplicable, i
el seu cessament serà lliure i correspondrà a l’Alcaldia. Malgrat això, i en el seu cas,
cessarà automàticament, sense que sigui preceptiva l’observança de cap forma, en el
moment o data en què es produeixi el cessament o l’expiració del mandat de l’autoritat
que el va nomenar.
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Al lloc de treball ocupat pel Sr. MARC JUST MALLAFRE, li correspon les retribucions
equivalents a un lloc de treball A1, nivell 28, amb un complement específic de
26.765,06€ i un complement horari de 7.288,8€ anuals.

Els efectes del nomenament seran a partir del dia 29 de juny de 2019.

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.  

Decret núm. 2019011356 de data 5 de juliol de 2019. Nomenament assessor de
grup municipal d'Ara Reus Sr. MARC FABÀ MARÍN. 

"Atès el que disposa l'article 12 del RDL 5/2015, de 30 d'octubre, 304 del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya i l'article 10 del Decret 214/1990 de 30 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, en relació al personal
eventual de confiança o assessorament especial.

Vist l’acord d’aquest Ajuntament pres en el Ple de data 28 de juny de 2019, i vista la
proposta del portaveu del grup municipal d'Ara Reus.

HE RESOLT:

Primer. Nomenar al Sr. Marc Fabà Marin, Assessor de Grup Municipal, en funcions
d’assessorament i tasques de col·laboració immediata al grup polític municipal d'Ara
Reus. 

El nomenat tindrà la condició de personal eventual d’acord amb la legislació aplicable, i
el seu cessament serà lliure i correspondrà a l’Alcaldia. Malgrat això, i en el seu cas,
cessarà automàticament, sense que sigui preceptiva l’observança de cap forma, en el
moment o data en què es produeixi el cessament o l’expiració del mandat de l’autoritat
que la va nomenar.

Al lloc de treball ocupat pel Sr. Marc Fabà Marin li correspon les retribucions
equivalents a un lloc de treball C1, nivell 22, amb un complement específic de 5.730,34 €
i un complement horari de 4.859,28 € anuals.

Els efectes del nomenament seran a partir del dia 2 de juliol de 2019.»
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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. 

Decret núm. 2019011357 de data 5 de juliol de 2019. Nomenament assessora de
grup municipal d'ERC–AM Sra. MARTA MONTSERRAT ROVIRA. 

"Atès el que disposa l'article 12 del RDL 5/2015, de 30 d'octubre, 304 del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya i l'article 10 del Decret 214/1990 de 30 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, en relació al personal
eventual de confiança o assessorament especial.

Vist l’acord d’aquest Ajuntament pres en el Ple de data 28 de juny de 2019, i vista la
proposta del portaveu del grup municipal d'ERC-AM

HE RESOLT:

Primer. Nomenar a la Sra. MARTA MONTSERRAT ROVIRA, Assessora de Grup Municipal,
en funcions d’assessorament i tasques de col·laboració immediata al grup polític
municipal d'ERC-AM.

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. MARTA MONTSERRAT ROVIRA li correspon les
retribucions equivalents a un lloc de treball C1, nivell 22, amb un complement específic
de 5.730,34 € i un complement horari de 4.859,28 € anuals.

Els efectes del nomenament seran a partir del dia 1 de juliol de 2019.

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. 

Decret núm. 2019011358 de data 5 de juliol de 2019. Nomenament assessor de
grup municipal d'ERC–AM Sr. XAVIER ALAGARDA RODRIGUEZ.
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"Atès el que disposa l'article 12 del RDL 5/2015, de 30 d'octubre, 304 del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya i l'article 10 del Decret 214/1990 de 30 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, en relació al personal
eventual de confiança o assessorament especial.

Vist l’acord d’aquest Ajuntament pres en el Ple de data 28 de juny de 2019, i vista la
proposta del portaveu del grup municipal d'ERC-AM

HE RESOLT:

Primer.- Nomenar al Sr. XAVIER ALAGARDA RODRIGUEZ, Assessor de Grup Municipal, en
funcions d’assessorament i tasques de col·laboració immediata al grup polític municipal
d'ERC-AM.

El nomenat tindrà la condició de personal eventual d’acord amb la legislació aplicable, i
el seu cessament serà lliure i correspondrà a l’Alcaldia. Malgrat això, i en el seu cas,
cessarà automàticament, sense que sigui preceptiva l’observança de cap forma, en el
moment o data en què es produeixi el cessament o l’expiració del mandat de l’autoritat
que el va nomenar.

Al lloc de treball ocupat pel Sr. XAVIER ALAGARDA RODRIGUEZ li correspon les
retribucions equivalents a un lloc de treball C1, nivell 22, amb un complement específic
de 5.730,34€ i un complement horari de 4.859,28€ anuals.

Els efectes del nomenament seran a partir del dia 1 de juliol de 2019.

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. 

Decret núm. 2019011359 de data 5 de juliol de 2019. Nomenament assessor d'àrea
Sr. ENRIC BOSCH SANCHEZ.

"Atès el que disposa l'article 12 del RDL 5/2015, de 30 d'octubre, 304 del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya i l'article 10 del Decret 214/1990 de 30 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, en relació al personal
eventual de confiança o assessorament especial.

Vist l’acord d’aquest Ajuntament pres en el Ple de data 28 de juny de 2019, i vista la
proposta del portaveu del grup municipal d'Ara Reus.
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HE RESOLT:

Primer. Nomenar al Sr. ENRIC BOSCH SANCHEZ, Assessor d'Àrea en funcions
d’assessorament i tasques de col·laboració immediata als diferents grups polítics
municipals.

El nomenat tindrà la condició de personal eventual d’acord amb la legislació aplicable, i
el seu cessament serà lliure i correspondrà a l’Alcaldia. Malgrat això, i en el seu cas,
cessarà automàticament, sense que sigui preceptiva l’observança de cap forma, en el
moment o data en què es produeixi el cessament o l’expiració del mandat de l’autoritat
que el va nomenar.

Al lloc de treball ocupat pel Sr. ENRIC BOSCH SANCHEZ li correspon les retribucions
equivalents a un lloc de treball A1, nivell 22, amb un complement específic de 15.987,44
€ i un complement horari de 4.859,28 € anuals.

Els efectes del nomenament seran a partir del dia 2 de juliol de 2019.

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. 

Decret núm. 2019011544 de data 10 de juliol de 2019. Esmena decret 2019011358.

"Atès que per Decret núm. 2019011359, de data 5 de juliol de 2019, es va nomenar al
Sr. Enric Bosch Sanchez Assessor d'Àrea. 

Atès que s'ha detectat una errada material al paràgraf primer, i de conformitat amb
l'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de
les administracions públiques, que permet rectificar en qualsevol moment els errors
materials existents en els seus actes.

HE RESOLT:

Modificar el  punt  de la resolució, en el sentit:

ON DIU:

Primer.- Nomenar al Sr. ENRIC BOSCH SANCHEZ, Assessor d'Àrea en funcions
d’assessorament i tasques de col·laboració immediata als diferents grups polítics
municipals.
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HA DE DIR:

Primer.- Nomenar al Sr. ENRIC BOSCH SANCHEZ, Assessor d'Àrea en funcions
d’assessorament i tasques de col·laboració immediata a regidors/es delegats/es en
relació a determinades Àrees."

Els membres del plenari es donen per assabentats. 

Decret 2019011360 de data 5 de juliol de 2019. Nomenament assessor d'àrea Sr.
MARIUS PÀMIES FUSTER. 

"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, 

HE RESOLT:

Primer.- Nomenar al Sr. MARIUS PÀMIES FUSTER, com a Delegat de Serveis, en funcions
d'assessorament i tasques de col·laboració immediata a l'Alcalde.

El nomenat tindrà la condició de personal eventual d’acord amb la legislació aplicable, i
el seu cessament serà lliure i correspondrà a l’Alcaldia. Malgrat això, i en el seu cas,
cessarà automàticament, sense que sigui preceptiva l’observança de cap forma, en el
moment o data en què es produeixi el cessament o l’expiració del mandat de l’autoritat
que el va nomenar.

Al lloc de treball ocupat pel Sr. MARIUS PÀMIES FUSTER, li correspon les retribucions
equivalents a un lloc de treball A1, nivell 28, amb un complement específic de 16.765,14
€ i un complement horari de 7.288,80 € anuals.

Els efectes del nomenament seran a partir del dia 1 de juliol de 2019.

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. 
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Decret núm. 2019011545 de data de 10 de juliol de 2019. Esmena decret
2019011360.

"Atès que per Decret núm. 2019011360, de data 5 de juliol de 2019, es va nomenar al
Sr. Marius Pàmies Fuster com a Delegat de Serveis. 

Atès que s'ha detectat una errada material al paràgraf primer de la resolució, i de
conformitat amb l'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, que permet rectificar en qualsevol
moment els errors materials existents en els seus actes.

HE RESOLT:

Modificar el  punt  de la resolució, en el sentit:

ON DIU:

Primer.- Nomenar al Sr. MARIUS PÀMIES FUSTER, com a Delegat de Serveis, en funcions
d'assessorament i tasques de col·laboració immediata a l'Alcalde.

HA DE DIR:

Primer.- Nomenar al Sr. MARIUS PÀMIES FUSTER, com a Delegat de Serveis, en funcions
d'assessorament i tasques de col·laboració immediata a l'Alcaldia en relació a
determinats serveis reservats a la seva competència."

Els membres del plenari es donen per assabentats. 

Decret núm. 2019011361 de data 5 de juliol de 2019. Nomenament delegat de
serveis Sr. JAUME VENDRELL FACI.

"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, 

HE RESOLT:
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Primer.- Nomenar al Sr. JAUME VENDRELL FACI, com a Delegat de Serveis, en funcions
d'assessorament i tasques de col·laboració immediata a l'Alcalde.

El nomenat tindrà la condició de personal eventual d’acord amb la legislació aplicable, i
el seu cessament serà lliure i correspondrà a l’Alcaldia. Malgrat això, i en el seu cas,
cessarà automàticament, sense que sigui preceptiva l’observança de cap forma, en el
moment o data en què es produeixi el cessament o l’expiració del mandat de l’autoritat
que el va nomenar.

Al lloc de treball ocupat pel Sr. JAUME VENDRELL FACI, li correspon les retribucions
equivalents a un lloc de treball A1, nivell 28, amb un complement específic de 16.765,14
€ i un complement horari de 7.288,80 € anuals.

Els efectes del nomenament seran a partir del dia 1 de juliol de 2019.

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. 
                                                   
Decret núm. 2019011546 de data 10 de juliol de 2019. Esmena decret 2019011361.

"Atès que per Decret núm. 2019011361, de data 5 de juliol de 2019, es va nomenar al
Sr. Jaume Vendrell Faci com a Delegat de Serveis. 

Atès que s'ha detectat una errada material al paràgraf primer, i de conformitat amb
l'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de
les administracions públiques, que permet rectificar en qualsevol moment els errors
materials existents en els seus actes.
                     
HE RESOLT:

Modificar el  punt  de la resolució, en el sentit:

ON DIU:

Primer.- Nomenar al Sr. JAUME VENDRELL FACI, com a Delegat de Serveis, en funcions
d'assessorament i tasques de col·laboració immediata a l'Alcalde.

HA DE DIR:
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Primer.- Nomenar al Sr. JAUME VENDRELL FACI, com a Delegat de Serveis, en funcions
d'assessorament i tasques de col·laboració immediata a l'Alcaldia en relació a
determinats serveis reservats a la seva competència."

 Els membres del plenari es donen per assabentats.  

Decret núm. 2019011362 de data 5 de juliol de 2019. Nomenament assessora de
grup municipal Ciudadanos Reus (Cs) Sra. RAQUEL TAMAR GARCIA CÁMARA.

"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 Ciudadanos Reus (Cs).

HE RESOLT:

Primer. Nomenar a la Sra. RAQUEL TAMAR GARCIA CÁMARA, Assessora de Grup
Municipal, en funcions d’assessorament i tasques de col·laboració immediata al grup
polític municipal de Ciudadanos Reus (Cs).

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. RAQUEL TAMAR GARCIA CÁMARA, li correspon les
retribucions equivalents a un lloc de treball C1, nivell 22, amb un complement específic
de 5.730,34 € i un complement horari de 4.859,28 € anuals.

Els efectes del nomenament seran a partir del dia 4 de juliol de 2019.

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. 

Decret núm. 2019011509 de 9 de juliol de 2019. Nomenament assessora d'àrea Sra.
IMA MIS CABEZA.
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"Atès el que disposa l'article 12 del RDL 5/2015, de 30 d'octubre, 304 del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya i l'article 10 del Decret 214/1990 de 30 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, en relació al personal
eventual de confiança o assessorament especial.

Vist l’acord d’aquest Ajuntament pres en el Ple de data 28 de juny de 2019, i vista la
proposta de la portaveu del grup municipal de Junts per Reus

HE RESOLT:

Primer.- Nomenar a la Sra. IMA MIS CABEZA, 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. IMA MIS CABEZA li correspon les retribucions
equivalents a un lloc de treball A1, nivell 22, amb un complement específic de 15.987,44
€ i un complement horari de 4.859,28 € anuals.

Els efectes del nomenament seran a partir del dia 9 de juliol de 2019.

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. 

Decret 2019011510 de data 10 de juliol de 2019. Nomenament assessora de grup
municipal Junts per Reus (JxR) Sra. CARME JUAN ANGUERA.

"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.
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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. M. Del Carme Juan Anguera, Assessora de Grup Municipal, en
funcions d’assessorament i tasques de col·laboració immediata al grup polític municipal
Junts per Reus.

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. M. Del Carme Juan Anguera li correspon les
retribucions equivalents a un lloc de treball C1, nivell 22, amb un complement específic
de 5.730,34 € i un complement horari de 4.859,28 € anuals.

Els efectes del nomenament seran a partir del dia 13 de juliol de 2019.

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. 

Decret 2019011560 de data 12 de juliol de 2019. Nomenament assessora de grup
municipal PSC – CP Sra. ESTHER PRATS MIRAS.

"Atès el que disposa l'article 12 del RDL 5/2015, de 30 d'octubre, 304 del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya i l'article 10 del Decret 214/1990 de 30 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, en relació al personal
eventual de confiança o assessorament especial.

Vist l’acord d’aquest Ajuntament pres en el Ple de data 28 de juny de 2019, i vista la
proposta del portaveu del grup municipal del PSC-CP.

HE RESOLT:

Primer.- Nomenar a la Sra. Esther Prats Miras, Assessora de Grup Municipal, en funcions
d’assessorament i tasques de col·laboració immediata al grup polític municipal del PSC-
CP.
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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. Esther Prats Miras li correspon les retribucions
equivalents a un lloc de treball C1, nivell 22, amb un complement específic de 5.730,34 €
i un complement horari de 4.859,28 € anuals.

Els efectes del nomenament seran a partir del dia 10 de juliol de 2019.

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. 

6. Alcaldia. Modificació del nombre de membres de les comissions informatives
que correspon a cada grup polític municipal i les matèries que corresponen a cada
comissió.
                                                      
"Atès que mitjançant acord de Ple de la Corporació de 3 de juliol de 2019 es van establir
les següents comissions informatives com a òrgans complementaris de l'Ajuntament de
Reus:

Comissió Informativa de Benestar Social i Ciutadania
Comissió Informativa de Serveis de Territori i Urbanisme
Comissió Informativa de Serveis d'Hisenda i de Serveis Generals
Comissió Informativa d'Activitats de la Persona

Atès que el mateix acord definí l'àmbit material de cadascuna d'aquestes comissions, en
funció de les regidories d'Àrees determinades en el Decret d'Alcaldia de configuració de
l'estructura política que s'havia dictat el dia 27 de juny de 2019.

L'esmentat acord també determinà el nombre de membres en les citades comissions
informatives, establint la composició següent:
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- 4 membres del GRUP MUNICIPAL DE JUNTS PER REUS – JUNTS x Cat (JxR)
- 2 membres del GRUP MUNICIPAL ERC (ERC)
- 2 membres del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA –
CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP)
- 1 membre del GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS DE REUS (CS)
- 1 membre del GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP)
- 1 membre del GRUP MUNICIPAL ARA REUS (A)

Atès que l'Alcaldia mitjançant decret dictat el dia 5 de juliol de 2019, amb el número
11378 es confirmà la voluntat expressada en el Decret d'Alcaldia esmentat en l'antece-
dent segon del present acord, si bé s'incorporaren diversos elements de concreció, mi-
llora i/o esmena de la resolució inicialment dictada, i en conseqüència, s'esmenaren di-
verses disfuncionalitats i errors materials existents en el decret originari.

Atès que aquests canvis fan recomanable redefinir l'àmbit material de les comissions in-
formatives creades, per a una major definició dels assumptes que els correspon dicta-
minar a cadascuna d'elles.

Atès, així mateix, la voluntat consensuada entre els diversos grups municipals que con-
formen el plenari d'establir una nova distribució dels membres que corresponen a cada
grup municipal en les respectives comissions, de la qual se'n donà compte a la Junta de
Portaveus.

Per tot l'exposat, es proposa l'adopció dels següents ACORDS:

PRIMER: Modificar el nombre de membres de les comissions informatives que corres-
pon a cada grup polític municipal de tal manera que la distribució de membres en les
respectives comissions informatives restarà com es detalla a continuació:

- 4 membres del GRUP MUNICIPAL DE JUNTS PER REUS – JUNTS x Cat (JxR)
- 3 membres del GRUP MUNICIPAL ERC (ERC)
- 3 membres del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA –
CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP)
- 1 membre del GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS DE REUS (CS)
- 1 membre del GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP)
- 1 membre del GRUP MUNICIPAL ARA REUS (A)

SEGON: Instar a realitzar els nomenaments que s'escaiguin per tal de fer efectiva aques-
ta nova composició, en els termes previstos a l'article 137 del Reglament Orgànic Muni-
cipal i als acords plenaris abans esmentats.

TERCER: Redefinir i concretar els assumptes de què han de conèixer cadascuna de les
comissions informatives previstes en l'acord plenari de data 3 de juliol de 2019.
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En aquest sentit, correspondrà a la Comissió Informativa de Benestar Social i Ciutadania
conèixer d'aquells assumptes que corresponguin a la regidoria de Benestar Social i a la
regidoria de Salut i Ciutadania.
                                      
Correspondrà a la Comissió Informativa de Serveis de Territori i Urbanisme conèixer
d'aquells assumptes que corresponguin a la regidoria d'Urbanisme i Mobilitat, a la regi-
doria de Desenvolupament Urbà i Via Pública, les matèries pròpies de Medi Ambient
que corresponguin a la regidoria de Recursos Humans i Medi Ambient, i la matèria d'in-
tervenció sobre activitats que correspongui a la regidoria d'Empresa i Ocupació. 

Correspondrà a la Comissió Informativa de Serveis d'Hisenda i de Serveis Generals co-
nèixer d'aquells assumptes que corresponguin a la regidoria d'Economia i Coneixement
i Habitatge, a la regidoria de Seguretat i Convivència, a la regidoria d'Empresa i Ocupa-
ció, a la regidoria de Projecció de Ciutat i a la regidoria d'Hisenda, i de les matèries prò-
pies de Recursos Humans que corresponguin a la regidoria de Recursos Humans i Medi
Ambient i les matèries pròpies de Bon Govern i Serveis Generals que corresponguin a la
regidoria de Participació, Bon Govern i Serveis Generals. Així mateix coneixerà de tots
aquells assumptes que no corresponguin a cap de les altres comissions informatives. 

Correspondrà a la Comissió Informativa d'Activitats de la Persona conèixer d'aquells
assumptes que corresponguin a la regidoria de Cultura i Educació, a la regidoria
d'Esports i les matèries pròpies de Participació que corresponguin a la regidoria de
Participació, Bon Govern i Serveis Generals."

EL SR. PELLICER EXPLICA EL TEMA I ES PRODUEIX DEBAT

Sotmesa la proposta a votació, s'aprova amb 20 vots a favor ((JxR): Sres./Srs., Pellicer,
Vilella, Pallarès, Caelles, Cuerba, Caballero, Monseny; ERC: Sres./Srs., Llauradó,
Recasens, Flores, Prats, Berasastegui, Subirats; ARA REUS: Sra. Vázquez; PSC-CP:
Sres./Srs., Andreu, Martínez, Guaita, Marcos, Pozuelo i Fort) i 6 abstencions (CUP; Sres./
Srs.: Llorens, Fernández, Pàmies) i Cs: Sra./Srs., García, López,  Meléndez).

7. Alcaldia. Informar del decret d’aprovació de l’annex 2 de la pòlissa de préstec
concertada entre l’entitat Cajamar, la Societat Reus Mobilitat i Serveis SA i
l’Ajuntament de Reus com a avalista.

"Atès que el Ple de l’Ajuntament, en sessió duta a terme el dia vint-i-dos de desembre de
2010, autoritzà a la societat municipal Aparcaments i Mercats de Reus, S.A.M. (ara, Reus
Mobilitat i Serveis, SA), la concertació d’una operació de crèdit a llarg termini amb
l’entitat Cajamar Caja Rural, amb la finalitat de finançar els treballs de construcció de la
primera fase del Nou Mercat del Camp, per un import de tres milions d’euros, amb un
tipus d’interès de 5,50%.
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Així mateix, l’Ajuntament acordà constituir un aval solidari respecte l’operació
esmentada.

Atès que l’esmentada operació de préstec es formalitzà el dia tretze de gener de 2011.

Atès que la societat Reus Mobilitat i Serveis, SA, ha comunicat a aquest Ajuntament que,
fruit d’un seguit de negociacions, ha aconseguit una millora transitòria del tipus
d’interès aplicable al préstec. A tal efecte, es preveu la formalització d’un document, que
esdevindria un annex a la pòlissa de préstec, amb el contingut següent:

«Las partes acuerdan que el tipo de interés aplicable al préstamo referenciado se
establecerá atendiendo a la siguientes condiciones:

Desde el día 13/05/2019 y hasta el día 13/01/2020 se aplicará un tipo de interés nominal
del 2,750 por cien anual.

Las partes acuerdan dejar sin efecto, exclusivamente durante este período, el tipo
mínimo patado en las condiciones pactadas en la póliza de préstamo descrita en el
encabezamiento, y/o modificaciones posteriores.

A partir del día 13/01/2020, el tipo de interés nominal aplicable al préstamo será
conforme a las condiciones pactadas en la póliza de préstamo descrita en el
encabezamiento, y/o modificaciones posteriores.

Como consecuencia de dichas modificaciones, Cajamar Caja Rural efectuará las
liquidaciones deudoras o acreedoras, devoluciones y cobros, que en su caso correspondan
conforme a las condiciones finacieras pactadas en el presente anexo y en la referida Póliza.

Cajamar Caja Rural, y la parte prestataria, pactan expresamente que como consecuencia de
las modificaciones descritas en el presente anexo Cajamar Caja Rural no percibirá comisión
alguna.»

Atès que l’esmentat annex també incorpora una clàusula de consentiment del fiador del
préstec (és a dir, l’Ajuntament de Reus) amb el contingut que seguidament es transcriu:

«El fiador interviniente de la Póliza de préstamo, que se nova modificativamente, presta su
consentimiento a lo pactado en el presente anexo, en toda su extensión, sin que se
modifiquen los términos y condiciones de la fianza que presto en la Póliza de préstamo
referenciada. En consecuencia el Excmo. Ajuntament de Reus comparece para expressar su
consentimiento a la novación de condiciones pactada en el presente anexo, manteniento su
fianza en los mismos términos y condiciones que pactaron en la Póliza descrita, de la que
este anexo pasa a formar parte integrante
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En caso de que se declare el Concurso de Acreedores de la parte deudora los fiadores
aceptan expresamente que, aún en el supuesto de que se aprobase un Convenio en el
Concurso, e incluso en el supuesto de que Cajamar Caja Rural intervenga en la aprobación
de dicho convenio, responderán solidariamente y de forma immediata de la totalidad de la
deuda del deudor por todos los conceptos sin que ninguna quita o espera incluida en el
Convenio aprobado pueda ser invocada frente a Cajamar Caja Rural, aceptando así mismo
que cualesquiera efectos que pudieran derivarse de la declaración concursal del deudor en
nada afectan a su responsabilidad como fiadores por el total de la deuda resultante de la
liquidación efectuada, en su caso, por Cajamar Caja Rural conforme a lo pactado en el
presente contrato. Especialmente aceptan los fiadores solidarios la facultad de Cajamar
Caja Rural de dar por vencida anticipadamente la operación conforme a lo pactado aún con
posterioridad a la fecha de la Declaración del Concurso de la parte deudora.

En lo no modificado en el presente anexo, se mantiene íntegramente el contenido de la Póliza
de Préstamo identificada anteriormente de la que este anexo forma parte integrante.»

Atès que aquesta condició ja venia recollida en el contracte de préstec originari, per la
qual cosa no es produeix una modificació de les condicions de la posició de
l’Ajuntament com a avalista del préstec.

Vist l’informe emès per la intervenció municipal el dia 30/05/19, en el qual es posa de
manifest que no es tracta d’una concertació d’operació de crèdit, sinó d’una modificació
temporal de la condició financera del préstec, per la qual cosa, no esdevé necessària la
prèvia autorització del Ple, i serà suficient informar-ne al Ple.

Atès que l’esmentat informe també assenyala que l’operació compleix el principi de
prudència financera de conformitat amb la Resolució de 4 de juliol, de la Secretaria
General del Tesoro y Política Financiera por la que se define el principio de prudencia
financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las
comunidades autónomas y entidades locales, i que s’ha de comunicar a l’òrgan de tutela
financera de la Generalitat de Catalunya.

Vist el que disposa l’art 49.5.B.b del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, per el
qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, que possibilita
els ens locals a prestar aval a les operacions de crèdit a llarg termini concertades per les
societats mercantils depenents.

Vist el que disposa l’Ordre ECF/138/2007 de 27 d’abril, sobre procediments en matèria
de tutela financera dels ens locals.

Atès que l’esmentat document fixa com a data límit per a la firma del contracte el dia 1
de juny de 2019.
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HE RESOLT:

Primer: Aprovar l’annex 2 de la pòlissa de préstec concertada el dia 13 de gener de 2011
entre l’entitat Cajamar, la societat Reus Mobilitat i Serveis, SA i l’Ajuntament de Reus
com a avalista, i de forma específica, per la condició de fiador de l’Ajuntament, en els
termes i amb el contingut que s’ha transcrit als antecedents d’aquesta resolució.

Segon: Autoritzar la societat Reus Mobilitat i Serveis, SA a formalitzar l’esmentat annex
II, que modifica transitòriament el tipus d'interès aplicable a la citada pòlissa de préstec.

Tercer: Informar al Ple de la Corporació de la present resolució en la propera sessió
ordinària que es dugui a terme, i instar a realitzar les comunicacions corresponents als
òrgans de tutela financera de la Generalitat de Catalunya."

LA SRA. BERASATEGUI EXPLICA EL TEMA 

Els membres del plenari es donen per assabentats.  

HONORS I DISTINCIONS

8. Concessió de la Menció Honorífica Municipal a la CONFRARIA DELS SANTS JUSTS
I PASTOR de Reus.

"La Comissió d’Honors i Distincions, de l’Ajuntament de Reus en sessió de data 17 de
juliol de 2019 ha examinat l’expedient incoat per a la concessió d’una distinció municipal
a la COFRARIA DELS SANTS JUST I PASTOR de Reus, a proposta de la Junta de Portaveus
de data 29 de març de 2019.

Atesos els mèrits que concorren en la COFRARIA DELS SANTS JUST I PASTOR de Reus,
en reconeixement a la seva trajectòria i activitat amb la finalitat de fomentar les
tradicions religioses com la celebració de la Setmana Santa reusenca que conformen
una part destacada del patrimoni cultural de la ciutat i, de forma especial, per
commemorar enguany el 70è aniversari de l’entitat.

Vist l’expedient incoat, atès el que preveuen els articles 15è, 16è i concordants del
Reglament Municipal d’Honors i Distincions, aquesta Comissió proposa al Ple l’adopció
del següent acord: 

Concedir a la COFRARIA DELS SANTS JUST I PASTOR de Reus, la Menció Honorífica
Municipal pels mèrits i circumstàncies que en ella concorren i que han quedat
suficientment acreditats a l’expedient a l’efecte incoat."

EL SR. PELLICER EXPLICA EL TEMA 
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Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per unanimitat. 

9. Concessió de la Menció Honorífica Municipal a la CONFRARIA DE LA VERÒNICA
de Reus.

"La Comissió d’Honors i Distincions, de l’Ajuntament de Reus en sessió de data 17 de
juliol de 2019 ha examinat l’expedient incoat per a la concessió d’una distinció municipal
a la COFRARIA DE LA VERÒNICA de Reus, a proposta de la Junta de Portaveus de data 17
de juliol 2019.

Atesos els mèrits que concorren en la COFRARIA DE LA VERÒNICA de Reus, en
reconeixement a la seva trajectòria i activitat amb la finalitat de fomentar les tradicions
religioses com la celebració de la Setmana Santa reusenca que conformen una part
destacada del patrimoni cultural de la ciutat i, de forma especial, per commemorar
enguany el 70è aniversari de l’entitat.

Vist l’expedient incoat, atès el que preveuen els articles 15è, 16è i concordants del
Reglament Municipal d’Honors i Distincions, aquesta Comissió proposa al Ple l’adopció
del següent acord: 

Concedir a la COFRARIA DE LA VERÒNICA de Reus, la Menció Honorífica Municipal pels
mèrits i circumstàncies que en ella concorren i que han quedat suficientment acreditats
a l’expedient a l’efecte incoat.

EL SR. PELLICER EXPLICA EL TEMA
       

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

10. Concessió de la Menció Honorífica Municipal a l’entitat cultural COLLA
MUSICAL ELS TRANQUILS de Reus.

"La Comissió d’Honors i Distincions, de l’Ajuntament de Reus en sessió de data 17 de
juliol de 2019 ha examinat l’expedient incoat per a la concessió d’una distinció municipal
a la COLLA MUSICAL ELS TRANQUILS de Reus, a proposta de la Junta de Portaveus de
data 29 d'abril de 2019.

Atesos els mèrits que concorren en la COLLA MUSICAL ELS TRANQUILS de Reus, en
reconeixement a la tasca duta a terme en el món cultural i associatiu reusenc
promocionant i potenciant la música en el vessant de les tradicionals cantades de
Caramelles, i de forma especial per celebrar enguany el 75è aniversari de l’entitat.
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Vist l’expedient incoat, atès el que preveuen els articles 15è, 16è i concordants del
Reglament Municipal d’Honors i Distincions, aquesta Comissió proposa al Ple l’adopció
del següent acord: 

Concedir a la COLLA MUSICAL ELS TRANQUILS de Reus, la Menció Honorífica Municipal
pels mèrits i circumstàncies que en ella concorren i que han quedat suficientment
acreditats a l’expedient a l’efecte incoat."

EL SR. PELLICER EXPLICA EL TEMA
                                                   
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per unanimitat. 

Seguidament demana la paraula i es produeix la INTERVENCIÓ DE LA SRA. LLORENS. A
continuació es produeix la INTERVENCIÓ DEL SECRETARI GENERAL. 

A resultes de la mateixa es fa contar en l'acta, al marge de la votació formal, la reserva
del Grup municipal de la CUP en la concessió de les mencions honorifiques municipals
aprovades en els punts núms. 8 i 9, atès el caràcter religiós de les entitats reconegudes i
les conviccions aconfessionals del seu grup, i tota vegada que no van poder assistir a la
Comissió d'Honors i Distincions on es va tractar aquests temes. 

El Sr. Pellicer recorda que el dia 19 de setembre  amb motiu de les festes de la Verge de
Misericòrdia es farà l'acte protocol·lari de lliurament d'aquestes condecoracions.

SERVEIS DE TERRITORI I URBANISME
                                                                                                                                                          
11. Gestió Urbanística. Aprovació inicial de la modificació puntual de la Revisió del
Pla general d’ordenació urbana de Reus a l’entorn de Parc de Bombers i entorn del
C/ de Vilafranca del Penedès.

"Atès que per resolució del conseller de Política Territorial i Obres Públiques de data 11
de març de 1999, es va aprovar definitivament l’expedient de Revisió del Pla general
d’ordenació urbana de Reus (DOGC 30/4/1999), publicat el text de la seva normativa
urbanística al DOGC de 6/5/2005.

Vist el projecte de modificació puntual de la Revisió del Pla general d’ordenació urbana
de Reus a l'entorn del Parc de Bombers i entorn del c/ de Vilafranca del Penedès,
redactat pel Servei d'urbanisme d'aquest Ajuntament a proposta de la Direcció General
de Prevenció i Extinció d'Incendis i Salvaments del Departament d'Interior de la
Generalitat de Catalunya, amb l'objectiu de realitzar una reforma integral de Parc de
Reus.

Aquesta modificació puntual abasta un àmbit discontinu:
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1. Àmbit Mas Abelló. Comprèn els sòls situats en continuïtat amb el límit est de
l'actual Parc de Bombers. Emplaçats al l'est del nucli de Reus, en l'illa delimitada
pels carrers de Mas de l'Abelló, Mas del Carpa, Mas del Tallapedra i la línia del
ferrocarril, amb una superfície de 2.326 m2.

2. Àmbit carrer de Vilafranca del Penedès. Comprèn els sòls situats al nord-est del
nucli de Reus, en l'illa delimitada pels carrers de Vilafranca del Penedès, c/ de
Sabadell, Riera de l'Abeurada i la línia de ferrocarril de Saragossa a Barcelona,
amb una superfície de 2.618 m2.

D'acord amb la memòria de l'esmentat document de modificació puntual, l'objectiu
d'aquesta modificació és el canvi de qualificació urbanística de dues subparcel·les de sòl
urbà de Reus, destinades en tots els casos a sistemes urbanístics públics, de les que ja
n'és titular l'Ajuntament de Reus, d'equipaments o d'espais lliures.

Amb aquesta operació es canvia la qualificació d’un sistema d’espais lliures públics els
sòls veïns al Parc de Bombers amb façana al c/ Mas del Tallapedra i que en el Pla
general d'ordenació urbana de 1989 ja estaven qualificats d'equipaments, mantenint
però una franja d'espais lliures entre l'equipament proposat i les vivendes a l'altra
banda del carrer de Mas Carpa.

I de forma simultània es qualifiquen com a espais lliures els terrenys del c/ de Vilafranca
del Penedès, avui qualificats d'equipaments, en continuïtat amb els espais lliures públics
ja previstos en aquest indret i al llarg del barranc, ampliant el corredor biològic.

Les qualificacions i superfícies d'acord amb el planejament vigent i la proposta són les
detallades en el quadre següent:

PGO 
Superfície
m²

Proposta Superfície
m²

Àmbit Mas Abelló
Espais
lliures

2.326
Equipaments 2.326

Àmbit c/ de Vilafranca del
Penedès

Equipamen
ts

2.618
Espais lliures 2.531

Serveis
tècnics

0
Serveis
tècnics

87

L’interès públic d’aquest Modificació puntual del Pla General de Reus, segons resulta del
document, es basa en els següents aspectes:
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- Es dóna resposta a la necessitat d'ampliació del Parc de Bombers, que gaudeix de
bona accessibilitat al territori al que dóna servei, pel millor funcionament de les
instal·lacions.

- Es mantenen la superfície i la funcionalitat dels sistemes objecte de modificació,
incrementant-se inclús la superfície d'espais lliures en 205 m2.

- El sistema d'espais lliures proposat es situa en continuïtat amb els espais lliures al
llarg del corredor biològic el Barranc de l'Abeurada, afavorint la continuïtat del
sistema i potenciant la interrelació entre el sòl agrícola i la ciutat.

 
Vistos els informes tècnics i jurídics que consten a l'expedient.

Atesa la competència prevista a l'article 22.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora
de les Bases del règim local, i 52.2.c) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

A l’empara de l’article 6 del text refós de la Revisió del Pla general d’ordenació urbana, i
dels articles 85, 96, 97, 98 i concordants del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, i a proposta de la Comissió
Informativa de Serveis de Territori i Urbanisme, S’ACORDA:

Primer. Aprovar inicialment la modificació puntual de la Revisió del Pla general
d’ordenació urbana de Reus a l'entorn del Parc de Bombers i entorn del c/ de Vilafranca
del Penedès.

Segon. Sotmetre-ho a informació pública durant el termini d’un mes, perquè s’hi puguin
formular les al·legacions que s’estimin pertinents. D'acord amb el que preveu la
Disposició Addicional Desena del Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret
Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, l'esmentat termini s'ampliarà en un mes en el cas que
aquest coincideixi totalment o parcialment amb el mes d'agost.

Tercer. Sol·licitar informe als organismes afectats per raó de llurs competències
sectorials i concedir audiència, si s'escau, als ajuntaments el terme municipal dels quals
confini amb l’àmbit d’aquesta modificació puntual."

LA SRA. BERASATEGUI EXPLICA LA PROPOSTA I ES PRODUEIX DEBAT 

Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per unanimitat. 
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12. Gestió Urbanística. Aprovació inicial de la modificació puntuald e la revisió del
Pla general d’ordenació urbana de Reus que afecta a l’Àrea 4.04 PASSEIG
MISERICÒRDIA I SCALA DEI.

"Atès que per resolució del conseller de Política Territorial i Obres Públiques de data 11
de març de 1999, es va aprovar definitivament l’expedient de revisió del Pla general
d’ordenació urbana de Reus (DOGC 30/4/1999), publicat el text de la seva normativa
urbanística al DOGC de 6/5/2005.

Vista la proposta de modificació puntual de la Revisió del Pla general d’ordenació urbana
de Reus que afecta a l'Àrea 4.04 PASSEIG MISERICÒRDIA I SCALA DEI, presentada en data
22 de maig de 2019 pel senyor Daniel Roig Nolla en nom i representació d'UNIFAMILIAR
SANT JORDI, SL, amb l'objectiu de reordenar l'àmbit, de manera que els espais lliures
donin front al passeig Misericòrdia i l'edificació segueixi l'alineació del carrer Monestir de
Scala Dei. Com a conseqüència de l'ordenació proposada, els nous habitatges gaudiran
d'un millor assolellament i l'espai lliure amplia el seu front al passeig de Misericòrdia i la
relació amb aquest. La proposta manté la superfície d'espais lliures i no suposa
increment de sostre ni de densitat.

Vist l'article 101.3 de la Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text
refós de la Llei d'urbanisme, amb la nova redacció donada per la Llei 3/2012, de 22 de
febrer, que estableix que la iniciativa privada no té dret al tràmit per a l’aprovació de les
propostes de modificació dels plans d’ordenació urbanística municipal que presenti, si
bé l'Ajuntament pot assumir expressament la iniciativa pública per a formular-les.

Vistos els informes tècnics i jurídics que consten a l'expedient.

Atesa la competència prevista a l'article 22.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora
de les Bases del règim local, i 52.2.c) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

A l’empara de l’article 6 del text refós de la Revisió del Pla general d’ordenació urbana, i
dels articles 85, 96, 97, 98, 101.3 i concordants del Decret Legislatiu 1/2010, de 3
d'agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, i a proposta de la
Comissió Informativa de Serveis de Territori i Urbanisme, s'acorda:

Primer. Assumir la proposta de modificació puntual de la revisió del Pla general
d’ordenació urbana de Reus que afecta a l'Àrea 4.04 PASSEIG MISERICÒRDIA I SCALA
DEI, presentada en data 22 de maig de 2019 pel senyor Daniel Roig Nolla en nom i
representació d'UNIFAMILIAR SANT JORDI, SL.

Segon. Aprovar inicialment modificació puntual de la revisió del Pla general d’ordenació
urbana de Reus que afecta a l'Àrea 4.04 PASSEIG MISERICÒRDIA I SCALA DEI.
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Tercer. Sotmetre-ho a informació pública durant el termini d’un mes, perquè s’hi puguin
formular les al·legacions que s’estimin pertinents. D'acord amb el que preveu la
Disposició Addicional Desena del Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret
Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, l'esmentat termini s'ampliarà en un mes en el cas que
aquest coincideixi totalment o parcialment amb el mes d'agost.

Quart. Sol·licitar informe als organismes afectats per raó de llurs competències
sectorials i concedir audiència, si s'escau, als ajuntaments el terme municipal dels quals
confini amb l’àmbit d’aquesta modificació puntual."

LA SRA. BERASATEGUI  EXPLICA EL TEMA 
                                                                                                   
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova amb 20 vots a favor: ((JxR): Sres./Srs., Pellicer,
Vilella, Pallarès, Caelles, Cuerba, Caballero, Monseny; ERC: Sres./Srs., Llauradó,
Recasens, Flores, Prats, Berasastegui, Subirats; ARA REUS: Sra. Vázquez; CUP: Sres./Srs.:
Llorens, Fernández, Pàmies; Cs: Sra./Srs., García, López, Meléndez) i 6 abstencions
( PSC-CP: Sres./Srs., Andreu, Martínez, Guaita, Marcos, Pozuelo i Fort),

13. Patrimoni del Sòl. Proposta d’aprovació del Conveni de fixació de preu just de
mutu acord de l’immoble situat al C/Serra Nevda, 25C, afectat per sisetma viari
dins de l’Àrea 7.04 «SERRA NEVADA» del PGOU.

"Atès que segons la revisió del PGOU aprovada definitivament en data 11.03.1999, i
publicada al DOCG en data 06.05.2005, l’immoble núm. 25C del C/ Serra Nevada, resulta
afectat per sistema viari dins de l’Àrea 7.04 «SERRA NEVADA». 

Vist l’expedient administratiu d’expropiació forçosa de l’immoble referit al paràgraf
precedent, respecte el qual, la seva propietària va demanar l’expropiació per ministeri
de la llei, mitjançant escrit presentat en data 19.03.2018, núm. 12645 del Registre
General d’Entrades. 

Vist el Conveni de fixació de preu just de mutu acord per l’expropiació de l’immoble
esmentat, subscrit en data 7.05.2019 amb la Sra. J. T. T.

Vistos els informes existents a l'expedient, referents a la consignació pressupostaria,
jurídic de l'operació, fiscalització prèvia, així com la certificació de càrregues de l'art. 32.1
del Reglament Hipotecari.
 
Per tot l’exposat, de conformitat amb l’establert a la Llei 7/85 de 2 d’abril, Llei
d’Expropiació Forçosa, a proposta de la Comissió informativa de Serveis de Territori i
Urbanisme, s'acorda:
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Primer. Aprovar en la seva integritat el Conveni de fixació de preu just de mutu acord
per l’expropiació de l’immoble l’immoble situat al c/ Serra Nevada, 25C -subscrit en data
07.05.2019 amb la Sra. J. T. T.- afectat per sistema viari dins de l’Àrea 7.04 «SERRA
NEVADA» del PGOU, i que importa la quantitat total de 41.369,64 Euros. 

Segon. L’ordre de pagament que derivarà de la present resolució, s’haurà d’emetre amb
caràcter de “a justificar”. Ateses les característiques de la mateixa, el pagament s’emetrà
directament a nom del tercer beneficiari del dret de crèdit contra l’Ajuntament i, per
tant, la justificació diferida es farà per part del responsable del servei una vegada lliurats
els fons mitjançant la documentació acreditativa de l’operació jurídica corresponent.

Tercer. Aquesta resolució és definitiva en via administrativa i contra ella podeu
interposar recurs contenciós administratiu davant dels Jutjats del Contenciós
Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent
al de la recepció d’aquesta notificació.

No obstant això, amb caràcter potestatiu podeu interposar recurs previ de reposició
davant l’òrgan que ha dictat l’acte en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de
la recepció de la present notificació."

LA SRA. BERASATEGUI EXPLICA EL TEMA I ES PRODUEIX DEBAT

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

14. Patrimoni del Sòl. Proposta d’autorització, a Reus Mobilitat i Serveis, SA, per
suprimir quatre parades del Mercat Central, modificant-se en aquest aspecte la
concessió d’explotació i manteniment del dit Mercat.

"Vista la concessió de l'explotació i manteniment dels llocs de venda fixos del Mercat
Central de Reus, respecte a la qual es va aprovar el Plec de condicions per acord del Ple
de data 27/07/1990, i l'adjudicació del llocs es va aprovar per acord del Ple de data
03/09/1990.

Vista la sol·licitud formulada per Reus Mobilitat i Serveis, SA, en data 31/05/2019 núm.
28565 del Registre General d'Entrades, en la qual demanen que s'aprovi una
modificació de la concessió referida, consistent en suprimir les parades 49, 50, 53 i 54,
essent en l'actualitat Reus Mobilitat i Serveis, SA, titular de la concessió d'aquestes
parades.
                                        
Atès que la referida autorització de supressió demanada té com a finalitat portar a
terme obres de reforma de la zona sud del Mercat Central, amb l'objectiu de millorar-ne
l'aspecte actual, ampliant la zona de pas i fent més còmoda la compra, amb més espai
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disponible i una major visibilitat entre les parades. El punt on s'actuarà és una zona
freda, a tocar d'una paret i molt propera a l'accés del moll de càrrega i a l'ascensor que
condueix a les cambres frigorífiques, amb molt trànsit de persones sobretot de
paradistes amb carros plens de producte.
                          
Atès que l'actuació referida al paràgraf precedent es considera en benefici del conjunt
del Mercat Central i es farà (si s'autoritza) seguint els criteris que marca l'estudi
comercial que va elaborar l'Institut Municipal de Mercats de Barcelona per revitalitzar
l'equipament, eliminant parades buides i ampliant els espais entre parades.

Per tot l’exposat, vistos els informes incorporats a l’expedient, i de conformitat a
l’establert a la Llei 7/85, de 2 d’abril, D. Leg. 2/2003, de 28 d’abril, i Decret 179/1995, de
13 de juny, i previ dictamen de la Comissió Informativa de Serveis de Territori i
Urbanisme, s'acorda:

Primer. Aprovar la modificació de la concessió de l'explotació i manteniment dels llocs
de venda fixos del Mercat Central de Reus; modificació que consisteix en en suprimir
les parades 49, 50, 53 i 54; i autoritzar a Reus Mobilitat i Serveis, SA la seva execució, de
conformitat amb la seva sol·licitud presentada en data 31/05/2019 núm. 28565 del
Registre General d'Entrades.

Segon. Per l'execució material d'aquesta modificació de la concessió descrita a l'ordinal
«PRIMER» PRECEDENT, Reus Mobilitat i Serveis, SA haurà de disposar del corresponent
Projecte / Memòria degudament aprovat i donar compliment a la normativa legal i
reglamentaria d'aplicació.

Tercer. Aquesta resolució és definitiva en via administrativa i contra ella podeu
interposar recurs contenciós administratiu davant dels Jutjats del Contenciós
Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent
al de la recepció d’aquesta notificació.
                         
No obstant això, amb caràcter potestatiu podeu interposar recurs previ de reposició
davant l’òrgan que ha dictat l’acte en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de
la recepció de la present notificació."

LA SRA. BERASATEGUI EXPLICA EL TEMA 

Sotmesa la proposta a votació, s'aprova amb 17 vots a favor: ((JxR): Sres./Srs., Pellicer,
Vilella, Pallarès, Caelles, Cuerba, Caballero, Monseny; ERC: Sres./Srs., Llauradó,
Recasens, Flores, Prats, Berasastegui, Subirats; ARA REUS: Sra. Vázquez; CUP: Sres./Srs.:
Llorens, Fernández, Pàmies) i 9 abstencions ( PSC-CP: Sres./Srs., Andreu, Martínez,
Guaita, Marcos, Pozuelo i Fort; Cs: Sra./Srs., García, López,  Meléndez).
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SERVEIS D’HISENDA I DE SERVEIS GENERALS

15. Intervenció. Donar compte de la liquidació del pressupost 2018.

"La Comissió Informativa de Serveis d’Hisenda i de Serveis Generals, en sessió tinguda el
dia 15 de juliol de 2019 proposa donar compte al Ple dels acords següents:

Liquidació del Pressupost exercici 2018

En data 15 d’abril de 2019, mitjançant resolució del Regidor delegat de l’Àrea d’Hisenda i
Recursos Generals, s’aprovaren les liquidacions del Pressupost de l’Ajuntament i dels
Organismes Autònoms Administratius corresponents a l’exercici 2018, sent el seu text
literal el que a  continuació es transcriu:

“D'acord amb l'article 191 i següents del RDL 2/2004 de 5 de març pel que s’aprova el Text Refós
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i amb els articles 89 i següents del Reial Decret
500/1990, de 20 d'abril i amb l’informe previ i preceptiu de l’Interventor general, als efectes
d’aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici 2018 de l’Ajuntament i dels seus organismes
autònoms.
 
Vist que de conformitat amb els articles 191.3r i 192.2n del RDL 2/2004, correspon l'aprovació
de la liquidació del pressupost, tant de l'Ajuntament com dels Organismes Autònoms al
President de l'Entitat Local, i vist el decret de delegació de competències de 3 de març de 2016,
HE RESOLT:

PRIMER: 

A).- APROVAR la liquidació del pressupost de l'Ajuntament de l'exercici 2018, en la forma que ha
estat redactada, el resum de la qual és el següent:

Resultat Pressupostari Ajuntament Total OOAA Ajustaments Consolidat
Drets reconeguts nets per operacions cor-
rents 107.775.400,63

8.017.003,4
8

5.181.034,3
5 110.611.369,76

Altres drets per operacions no financeres 5.343.420,32 0,00 0,00 5.343.420,32

a) Total drets per operacions no financeres 113.118.820,95
8.017.003,4

8
5.181.034,3

5 115.954.790,08
Obligacions reconegudes netes per operaci-
ons corrents 89.591.954,80

7.777.974,2
5

5.181.034,3
5 92.188.894,70

Altres Obligacions per operacions no finan-
ceres 16.007.231,80 83.602,98 0,00 16.090.834,78
b) Total obligacions per operacions no fi-
nanceres 105.599.186,60

7.861.577,2
3

5.181.034,3
5 108.279.729,48
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1. Total 0peracions no financeres (a-b) 7.519.634,35 155.426,25 0,00 7.675.060,60
Drets per actius financers 3.015.832,24 0,00 0,00 3.015.832,24
Obligacions per actius financers 0,00 0,00 0,00 0,00
Drets per passius financers 3.404.890,68 0,00 0,00 3.404.890,68
Obligacions per passius financers 10.350.523,21 0,00 0,00 10.350.523,21
2. Total operacions financeres (Drets -obli-
gacions) -3.929.800,29 0,00 0,00 -3.929.800,29
3. Resultat Pressupostari de l'exercici (1+2) 3.589.834,06 155.426,25 0,00 3.745.260,31
Ajustaments        
4. Crèdits gastats finançats amb romanent
de tresoreria per a despeses generals 14.178,02 560.386,39 0,00 574.564,41
5. Desviacions de finançament negatives de
l'exercici 7.692.917,95 24.047,33 0,00 7.716.965,28
6. Desviacions de finançament positives de
l'exercici 5.831.609,65 0,00 0,00 5.831.609,65
Resultat Pressupostari ajustat (3+4+5-6) 5.465.320,38 739.859,97 0,00 6.205.180,35

Romanent de Tresoreria Ajuntament Total OOAA Ajustaments Consolidat
1. (+) Fons líquids 18.013.357,81 1.078.746,27 0,00 19.092.104,08

2. (+) Drets pendents de cobrament 31.206.628,29 990.706,20 950.300,11 31.247.034,38

De pressupost d'ingressos pressupost cor-
rent 13.526.805,51 1.689.521,67 950.300,11 14.266.027,07

De pressupost d'ingressos pressupost tan-
cats 15.943.806,07 225.757,57 0,00 16.169.563,64

D'altres operacions no pressupostàries 4.968.914,21 12.289,20 0,00 4.981.203,41

Cobraments realitzats pendents d'aplicació -3.232.897,50 -936.862,24 0,00 -4.169.759,74

3. (-) Obligacions pendents de pagament 22.483.462,68 1.295.249,68 950.300,11 22.828.412,25

Del pressupost corrent 15.610.154,18 954.721,15 950.300,11 15.614.575,22

De Pressupostos tancats 44.734,48 137.638,92 0,00 182.373,40

Operacions no pressupostàries 6.866.870,51 205.617,41 0,00 7.072.487,92

Pagaments pendents d'aplicació -38.296,49 -2.727,80 0,00 -41.024,29

I. Romanent de tresoreria total (1+2+3) 26.736.523,42 774.202,79 0,00 27.510.726,21

II. Saldos de dubtós cobrament 13.121.544,81 25.360,61 0,00 13.146.905,42

III Excés de finançament afectat 9.768.366,99 0,00 0,00 9.768.366,99

IV Romanent de tresoreria per a despeses ge-
nerals ( I -II - III ) 3.846.611,62 748.842,18 0,00 4.595.453,80

B) APROVAR les incorporacions de romanents de crèdits a l'exercici 2019 per un import global
de 10.708.875,24 € amb llur finançament segons consta a l'expedient, amb caràcter previ s’ha
fet una incorporació de romanents parcial, per import total de 1.390.389,66 €, mitjançant
resolucions núm. 2019/1852 de 31 de gener de 2019, 2019/2968 de 14 de febrer de 2019,
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2019/4076 de 28 de febrer de 2019, 2019/5848 de 27 de març de 2019 i 2019/6349 de 3 d’abril
de 2019, així com el finançament afectat definitiu d’acord amb els projectes de despesa que
consten a l’expedient, d’acord amb el següent resum:

Romanents d’incorporació obligatòria 10.420.444,65

Afectat, art. 182.1.b) 0,00

Operacions de capital, art. 182.1.c) 10.420.444,65

Art. 182 a) i d) 0,00

Romanents compromesos d’incorporació voluntària 288.430,59

No afectat art. 182.1.b) 288.430,59

Total romanents incorporats 10.708.875,24

El finançament dels romanents a incorporar, d’acord a quan disposa l’art. 48 del RD
500/1990 és:

Finançats amb excés de finançament afectat (art. 48.3 a) 9.737.141,99

Finançat amb compromisos ferm d’aportació i nous ingressos (art.
48.3.a i 48.2.b) RD 500/1990)

683.302,66

Finançats amb Romanent de tresor. per a despeses generals
(art.48.2.a)

288.430,59

Total finançament 10.708.875,24

SEGON:  A) APROVAR la liquidació del pressupost de l'Institut Municipal Reus Cultura
corresponent a l'exercici 2018, en la forma que ha quedat redactada, el resum de la qual és el
següent:

Resultat Pressupostari IMRC
Drets reconeguts nets per operacions corrents 3.228.064,34
Altres drets per operacions no financeres 0,00

a) Total drets per operacions no financeres 3.228.064,34
Obligacions reconegudes netes per operacions corrents 3.300.167,24
Altres Obligacions per operacions no financeres 14.455,37
b) Total obligacions per operacions no financeres 3.314.622,61
1. Total 0peracions no financeres (a-b) -86.558,27

Drets per actius financers 0,00
Obligacions per actius financers 0,00
Drets per passius financers 0,00
Obligacions per passius financers 0,00
2. Total operacions financeres (Drets -obligacions) 0,00

3. Resultat Pressupostari de l'exercici (1+2) -86.558,27

Ajustaments  
4. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a des- 266.919,87
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peses generals
5. Desviacions de finançament negatives de l'exercici 14.347,33
6. Desviacions de finançament positives de l'exercici 0,00

Resultat Pressupostari ajustat (3+4+5-6) 194.708,93

 
Romanent de Tresoreria IMRC

1. (+) Fons líquids 209.317,00

2. (+) Drets pendents de cobrament 524.293,63
De pressupost d'ingressos pressupost corrent 527.194,33
De pressupost d'ingressos pressupost tancats 13.137,66
D'altres operacions no pressupostàries              2.932,52
Cobraments realitzats pendents d'aplicació 18.970,88

3. (-) Obligacions pendents de pagament 548.249,40

Del pressupost corrent 477.830,49

De Pressupostos tancats 0,00

Operacions no pressupostàries 70.418,91

Pagaments pendents d'aplicació 0,00

I. Romanent de tresoreria total (1+2+3) 185.361,23

II. Saldos de dubtós cobrament 5.489,72

III Excés de finançament afectat 0,00

IV Romanent de tresoreria per a despeses generals ( I -II - III ) 179.871,51

B) APROVAR les incorporacions de romanents de crèdits a l'exercici 2019 per un import global
de 120.573,75 € amb llur finançament segons consta a l'expedient, amb caràcter previ s’ha fet
una incorporació de romanents, per l’import total, mitjançant resolucions de la presidència de
l’Institut, d’acord amb el següent resum:

Romanents d’incorporació obligatòria 4.602,47

Afectat, art. 182.1.b) 4.602,47

Operacions de capital, art. 182.1.c) 0,00

Art. 182 a) i d) 0,00

Romanents compromesos d’incorporació voluntària 115.971,28

No afectat art. 182.1.b) 115.971,28

Total romanents incorporats 120.573,75

El finançament dels romanents a incorporar, d’acord a quan disposa l’art. 48 del RD
500/1990 és:

Finançats amb excés de finançament afectat (art. 48.3 a) 0,00

Finançat amb compromisos ferm d’aportació (art. 48.3.a) 4.602,47

Finançat amb nous ingressos (art. 48.2.b) 0,00
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Finançats amb Romanent de tresor. per a despeses generals
(art.48.2.a)

115.971,28

Total finançament 120.573,75

TERCER: A) APROVAR la liquidació del Pressupost de l’Agència de Promoció de Ciutat,
corresponent a l'exercici 2018, en la forma que ha estat redactada, el resum de la qual és el
següent:

Resultat Pressupostari APC
Drets reconeguts nets per operacions corrents 1.846.220,08
Altres drets per operacions no financeres 0,00

a) Total drets per operacions no financeres 1.846.220,08
Obligacions reconegudes netes per operacions corrents 1.482.289,25
Altres Obligacions per operacions no financeres 1.073,20
b) Total obligacions per operacions no financeres 1.483.362,45
1. Total 0peracions no financeres (a-b) 362.857,63

Drets per actius financers 0,00
Obligacions per actius financers 0,00
Drets per passius financers 0,00
Obligacions per passius financers 0,00
2. Total operacions financeres (Drets -obligacions) 0,00

3. Resultat Pressupostari de l'exercici (1+2) 362.857,63

Ajustaments  

4. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a des-
peses generals 0,00

5. Desviacions de finançament negatives de l'exercici 0,00

6. Desviacions de finançament positives de l'exercici 0,00

Total Ajustos (4+5-6) 0,00

Resultat Pressupostari ajustat (3+4+5-6) 362.857,63

Romanent de Tresoreria APC

1. (+) Fons líquids 155.719,07

2. (+) Drets pendents de cobrament 542.510,51

De pressupost d'ingressos pressupost corrent 504.229,37

De pressupost d'ingressos pressupost tancats 31.366,31

D'altres operacions no pressupostàries              6.914,83

3. (-) Obligacions pendents de pagament 238.809,29

Del pressupost corrent 197.505,61

De Pressupostos tancats 0,00

Operacions no pressupostàries 41.303,68

4. Partides pendents d’aplicació -81.719,98

    -cobraments realitzats pendents d’aplicació definitiva 81.719,98

    +pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva 0,00
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I. Romanent de tresoreria total (1+2+3+4) 377.700,31

II. Saldos de dubtós cobrament 16.970,88

III Excés de finançament afectat 0,00

IV Romanent de tresoreria per a despeses generals ( I -II - III ) 360.729,43

B) APROVAR la incorporació de romanents de crèdits a l'exercici 2019 per un import global de
19.400 € amb llur finançament segons consta a l'expedient, amb caràcter previ s’ha fet una
incorporació de romanents, per l’import total, mitjançant resolució de la presidència de
l’Agència,  d’acord amb el següent resum:

Romanents d’incorporació obligatòria 19.400,00
Afectat, art. 182.1.b) 19.400,00
Operacions de capital, art. 182.1.c) 0,00
Art. 182 a) i d) 0,00

Romanents compromesos d’incorporació voluntària 0,00

No afectat art. 182.1.b) 0,00

Total romanents incorporats 19.400,00

El finançament dels romanents a incorporar, d’acord a quan disposa l’art. 48 del RD
500/1990 és:

Finançats amb excés de finançament afectat (art. 48.3 a) 0,00

Finançat amb compromisos ferm d’aportació (art. 48.3.a) 19.400,00

Finançat amb nous ingressos (art. 48.2.b) 0,00

Finançats amb Romanent de tresor. per a despeses generals
(art.48.2.a)

0,00

Total finançament 19.400,00

QUART: A) APROVAR la liquidació del Pressupost de l'Institut Municipal de Formació i
Empresa, corresponent a l'exercici 2018, en la forma que ha estat redactada, el resum del
qual és el següent:

Resultat Pressupostari IMFE
Drets reconeguts nets per operacions corrents 2.942.719,06
Altres drets per operacions no financeres 0,00

a) Total drets per operacions no financeres 2.942.719,06
Obligacions reconegudes netes per operacions corrents 2.995.517,76
Altres Obligacions per operacions no financeres 68.074,41
b) Total obligacions per operacions no financeres 3.063.592,17
1. Total 0peracions no financeres (a-b) -120.873,11

Drets per actius financers 0,00
Obligacions per actius financers 0,00
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Drets per passius financers 0,00
Obligacions per passius financers 0,00
2. Total operacions financeres (Drets -obligacions) 0,00

3. Resultat Pressupostari de l'exercici (1+2) -120.873,11

Ajustaments  
4. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a des-
peses generals 293.466,52

5. Desviacions de finançament negatives de l'exercici 9.700,00

6. Desviacions de finançament positives de l'exercici 0,00

Total Ajustos (4+5-6) 303.166,52

Resultat Pressupostari ajustat (3+4+5-6) 182.293,41

Romanent de Tresoreria IMFE

1. (+) Fons líquids 713.710,20

2. (+) Drets pendents de cobrament 5.622,04

De pressupost d'ingressos pressupost corrent 658.097,97

De pressupost d'ingressos pressupost tancats 181.253,60

D'altres operacions no pressupostàries              2.441,85

Cobraments realitzats pendents d'aplicació 836.171,38

3. (-) Obligacions pendents de pagament 508.190,99

Del pressupost corrent 279.385,05

De Pressupostos tancats 137.638,92

Operacions no pressupostàries 93.894,82

Pagaments pendents d'aplicació 2.727,80

I. Romanent de tresoreria total (1+2+3) 211.141,25

II. Saldos de dubtós cobrament 2.900,01

III Excés de finançament afectat 0,00

IV Romanent de tresoreria per a despeses generals ( I -II - III ) 208.241,24

B) APROVAR les incorporacions de romanents de crèdits a l'exercici 2019 per un import global
de 76.467,27€ amb llur finançament segons consta a l'expedient, amb caràcter previ s’ha fet la
incorporació de romanents, per l’import total, mitjançant resolució de la presidència de
l’Institut,  d’acord amb el següent resum:

Romanents d’incorporació obligatòria 0,00
Afectat, art. 182.1.b) 0,00
Operacions de capital, art. 182.1.c) 0,00
Art. 182 a) i d) 0,00

Romanents compromesos d’incorporació voluntària 76.467,27
No afectat art. 182.1.b) 76.467,27

Total romanents incorporats 76.467,27
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El finançament dels romanents a incorporar, d’acord a quan disposa l’art. 48 del RD
500/1990 és:

Finançats amb excés de finançament afectat (art. 48.3 a) 0,00

Finançat amb compromisos ferm d’aportació (art. 48.3.a) 0,00

Finançat amb nous ingressos (art. 48.2.b) 0,00

Finançats amb Romanent de tresor. per a despeses generals
(art.48.2.a)

76.467,27

Total finançament 76.467,27

CINQUÈ:  Donar compte del present Decret al Ple de l'Ajuntament, en la primera sessió que es
celebri, de conformitat amb allò establert a l'article 193.4t del RDL 2/2004 de 5 de març pel que
s’aprova el Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals.

SISÈ: Comunicar al Ministeri d’Hisenda i Administracions territorials i al Departament
d’economia i finances de la generalitat de Catalunya l’expedient de la liquidació del pressupost,
de conformitat amb allò establert a l'article 193.5 del RDL 2/2004 de 5 de març pel que s’aprova
el Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals.”

B) Criteris de difícil o impossible recaptació

Pel que fa als criteris seguits per a la quantificació dels drets de difícil o impossible
recaptació, per tal de donar compliment a les previsions de l’article 193.bis del RDL
2/20014, de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
es dona compte de la resolució del Regidor delegat d’hisenda i Recursos generals de data
15 d’abril de 2019, segons el següent literal:

“Atès l’existència de deutes pendents de cobrament en el pressupost municipal a data 31 de
desembre de 2018.

Vist l’article 103 del R.D. 500/1990 de 20 d’abril, en relació a l’article 191.2 del Reial decret
legislatiu 2/2004 que aprova el Text refós de la Llei d’hisendes locals, el qual estableix que el
romanent de tresoreria es quantificarà deduïts els drets pendents de cobrament d’impossible
o difícil recaptació.

Tenint en compte el previst a les de Bases d’execució del Pressupost de l’exercici 2018,
concretament a la Base 41ena estableix uns criteris homogenis per al càlcul del drets de
dubtós cobrament, i que aquest es realitzarà, amb caràcter general, tenint en compte
l’antiguitat dels deutes i la naturalesa dels recursos de que es tracti.

Tenint en compte els criteris recomanats per la Direcció General de Política Financera de la
Generalitat de Catalunya, consistents amb els recomanats per la Sindicatura de Comptes de
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Catalunya, s'apliquen els següents percentatges de provisió en funció de l'antiguitat del
deute:

Capítols I, II i III de l’estat d’ingressos (excepte multes de circulació):

Antiguitat del deute Percentatge provisió

Deutes amb antiguitat igual o superior a 4 anys 100%
Deutes amb antiguitat igual o superior a tres anys i inferior a
quatre

90%

Deutes amb antiguitat igual o superior a dos anys i inferior a tres 60%
Deutes amb antiguitat igual o superior a 1 any i inferior a dos 30%
Deutes amb antiguitat inferior a 1 any 10%

Multes de circulació:

Antiguitat del deute Percentatge provisió

Deutes amb antiguitat igual o superior a 4 anys 100%
Deutes amb antiguitat igual o superior a tres anys i inferior a
quatre

90%

Deutes amb antiguitat igual o superior a dos anys i inferior a tres 60%
Deutes amb antiguitat igual o superior a 1 any i inferior a dos 50%
Deutes amb antiguitat inferior a 1 any 50%

Vist l’informe de la Intervenció General en què es dona compliment amb l’aplicació d’aquests
criteris a la previsió de l’art. 193.bis del TRLRHL, en termes de límits mínims a provisionar per
a cada any d’antiguitat.

HE RESOLT:

Primer: Quantificar en 13.121.544,81 € l’import dels drets pendents de cobrament que es
consideren de difícil o impossible recaptació en relació als deutes existents a 31 de desembre
de 2018 i assentar en aquesta data la provisió per insolvències corresponent.

Aquest import equival a aplicar als deutes corresponents als Capítols I a III del Pressupost
d’ingressos pendents, en funció de la seva naturalesa i antiguitat, els criteris següents:

Exercici
Pendent 31-12-
2018

Provisió
% provisió

2014 i anteriors 6.516.284,32 6.516.284,32 100%
2015 2.581.185,98 2.323.067,38 90%
2016 3.019.841,48 1.811.904,89 60%
2017 2.808.335,81 842.500,74 30%

73



 

2017 (multes) 677.278,72 338.639,36 50%
2018 7.861.553,85 786.155,39 10%
2018 (multes) 1.005.9885,46 502.992,73 50%
Totals 24.470.465,62 13.121.544,81

Segon: Donar compte del resultat de l’aplicació d’aquests criteris al Ple de l’Ajuntament de
Reus i al Ministeri d’Hisenda, segons disposa l’art. 193.bis del TRLRHL."

LA SRA. CABALLERO EXPLICA EL TEMA I ES PRODUEIX DEBAT. 

Els membres del plenari es donen per assabentats. 
 
16. Intervenció. Donar compte de les objeccions, omissions i animalies en matèria
d’ingressos art. 218 TRLRHL.

"La Comissió Informativa de Serveis d’Hisenda i de Serveis Generals, en sessió tinguda
el dia 15 de juliol de 2019 proposa donar compte al Ple l’acord següent:

El President del Tribunal de Cuentas, per Resolució de 10 de juliol de 2015, va disposar la
publicació de l'acord del Ple de 30 de juny de 2015, pel que s'aprova la instrucció que
regula la remissió telemàtica d'informació sobre acords i resolucions de les entitats locals
contraris a reparaments formulats per interventors locals i anomalies detectades en
matèria d'ingressos, així com sobre acords adoptats amb omissió del tràmit de fiscalització
prèvia.

L'objecte de la instrucció és la de donar compliment a l'obligació prevista a l'article 218.3
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, estant sotmeses a aquesta obligació els òrgans
interventors de les entitats locals subjectes a control intern sota la modalitat de
fiscalització prèvia, aquesta obligació també abasta a qualsevol altra entitat del sector
públic local adscrita o dependent que estiguin sotmeses a l'esmentada modalitat de
fiscalització.

El contingut de la informació a remetre es detalla en l'apartat II de la Resolució de 10 de
juliol de 2015 i es concreta en els següents apartats:
1. Informació general.
2. Acords de despeses contraris al criteri d'un reparament de l'interventor.
3. Acords i resolució amb omissió del tràmit de fiscalització prèvia.
4. Anomalies en la gestió d'ingressos.

En relació a l'apartat 2, durant l'exercici 2018, per part de l'Ajuntament i dels seus
Organismes Autònoms i altres entitats incloses dins l'àmbit objectiu de la resolució
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indicada, no s'ha adoptat cap acord d'aprovació de despeses contrari al criteri d'un
reparament de l'interventor.

En relació a l'apartat 3 el seu contingut es concreta en expedients administratius de
despesa, hagin estat instrumentats o no en expedients de reconeixement extrajudicial
de crèdits, tramitats al marge del procediment i, en tot cas, amb omissió de la
fiscalització prèvia. En aquest sentit durant l'exercici 2018 s'han adoptat les resolucions
que s'indiquen en el quadre adjunt.

Entitat
Número
Decret

Data
Decret

Exercici
pressupostar
i en el que ha
tingut
efectes

Import de les
obligacions
reconegudes

Ajuntament de Reus 2018000666 23/01/2018 2017    156.733,54 € 

Ajuntament de Reus 2018001076 26/01/2018 2017      13.454,30 € 

Ajuntament de Reus 2018001241 30/01/2018 2017          968,00 € 

Ajuntament de Reus 2018001397 01/02/2018 2017       65.004,59 € 

Ajuntament de Reus 2018001398 01/02/2018 2017       26.009,48 € 

Ajuntament de Reus 2018001407 01/02/2018 2017        5.890,17 € 

Ajuntament de Reus 2018001965 12/02/2018 2017     233.850,20 € 

Ajuntament de Reus 2018002141 14/02/2018 2017        9.607,00 € 

Ajuntament de Reus 2018002576 21/02/2018 2017     226.261,37 € 

Ajuntament de Reus 2018002944 27/02/2018 2017       60.637,00 € 

Ajuntament de Reus 2018003001 01/03/2018 2017 3.523,46 € 

Ajuntament de Reus 2018003913 19/03/2018 2017   70.585,23 € 

Ajuntament de Reus 2018004786 04/04/2018 2017      26.015,94 € 

Ajuntament de Reus 2018004787 04/04/2018 2017    144.330,18 € 

Ajuntament de Reus 2018005235 13/04/2018 2017      20.863,63 € 

Ajuntament de Reus 2018008018 29/05/2018 2018      18.348,51 € 

Ajuntament de Reus 2018009481 26/06/2018 2018    142.115,60 € 

Ajuntament de Reus 2018009963 03/07/2018 2018      20.237,25 € 

Ajuntament de Reus 2018010791 19/07/2018 2018      66.704,52 € 

Ajuntament de Reus 2018013624 02/10/2018 2018      97.747,51 € 

Ajuntament de Reus 2018014017 10/10/2018 2018       74.139,58 € 

Ajuntament de Reus 2018014121 15/10/2018 2018       8.430,62 € 

Ajuntament de Reus 2018014550 20/10/2018 2018      1.988,30 € 

Ajuntament de Reus 2018016131 15/11/2018 2018      86.350,20 € 

Ajuntament de Reus 2018016132 15/11/2018 2018    213.022,25 € 

Ajuntament de Reus 2018017410 05/12/2018 2018      58.937,89 € 

Ajuntament de Reus 2018017715 13/12/2018 2018    110.205,18 € 

Ajuntament de Reus 2018018276 20/12/2018 2018      30.160,34 € 

Ajuntament de Reus 2018018516 28/12/2018 2018          600,00 € 
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Ajuntament de Reus 2018018515 28/12/2018 2018        440,00 € 
Ajuntament de Reus 2018016750 23/11/2018 2018       18.075,78 € 
Consorci Teatre Bartrina 70/2018 28/12/2018 2018 4.132,35 €

IM Reus Cultura 2018000323 19/11/2018 2018 44.591,55 €

IM Reus Cultura 2018000333 03/12/2018 2018 133.620,47 €

IM Reus Cultura 2018000345 13/12/2018 2018 16.043,58 €

Agència Promoció Ciutat 2018000024 9/2/2018 2018 22.570,28 €

Agència Promoció Ciutat 2018000087 9/5/2018 2018 43.831,75 €

Agència Promoció Ciutat 2018000093 23/05/2018 2018 24.930,42 €

Agència Promoció Ciutat 2018000188 8/11/2018 2018 53.376,71 €

Agència Promoció Ciutat 2018000215 05/12/2018 2018 19.518,82 €

Agència Promoció Ciutat 2018000221 13/12/2018 2018 23.527,16 €

TOTALS 41 2.397.380,71 € 

En relació a l'apartat 4, durant l'exercici 2018, en relació a l'Ajuntament i els seus
Organismes Autònoms i altres entitats incloses dins l'àmbit objectiu de la resolució
indicada, no s'han observat anomalies en la gestió d'ingressos.

De tot el qual es dona compte al Ple de l'Ajuntament als efectes del seu coneixement i
posterior tramesa al Tribunal de Cuentas i a la Sindicatura de Comptes així com de la
seva inserció en el Compte General de l'exercici 2018.

Tot el qual es posa de manifest als efectes oportuns."

L'INTERVENTOR MUNICIPAL EXPLICA EL TEMA I ES PRODUEIX DEBAT. 
                                                                      
Els membres dels plenari es donen per assabentats. 

17. Intervenció. Donar compte de l’informe 30/2018 de la Sindicatura de Comptes
de Catalunya, en aplicació de la DA 6ª de la Llei 26/2009, de 23 de desembre, de
mesures fiscals, financeres i administratives.

"La Comissió Informativa de Serveis d’Hisenda i de Serveis Generals, en sessió tinguda el
dia 15 de juliol de 2019 proposa donar compte al Ple l’acord següent:

Per acord del Ple de la Sindicatura de Comptes de Catalunya de data 12 de desembre de
2018 es va aprovar l'informe de fiscalització 30/2018, relatiu als acords i resolucions
contraris a les objeccions dels òrgans interventors locals, exercicis 2014 i 2015, el qual va
ser tramès a aquest ajuntament per escrit del Síndic Major en data 12 de febrer de 2019,
indicant que, d'acord amb la disposició addicional sisena de la Llei 26/2009, de 23 de
desembre, de mesures fiscals, financeres i administratives, aquest informe s'ha de
sotmetre al coneixement dels òrgans de govern de l'Ajuntament, i se  n'ha de fer publicitat
a la seu electrònica corporativa.
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L'objecte del treball realitzat ha estat analitzar la documentació que els ens locals han
de trametre anualment al Tribunal de Cuentas o a la Sindicatura de Comptes en virtut
del conveni signat entre ambdues institucions. Aquesta documentació són els acords i
les resolucions de les entitats locals contraris a les objeccions formulades pels òrgans
interventors locals i les anomalies detectades en matèria d'ingressos als quals es
refereix l'article 218 del RDLeg 2/2004, del 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de
la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL). Les respectives normes afegeixen, a
més, l'obligació d'enviar aquells acords i resolucions adoptats amb omissió del tràmit de
fiscalització prèvia.

L'anàlisi concret del compliment d'aquestes obligacions s'ha limitat a una mostra que
compren els municipis de Catalunya de més de 75.000 habitants, amb un nombre total
de 15, i les quatre Diputacions.

En relació a l'Ajuntament de Reus en aquest informe es fa una anàlisis de la informació
tramesa per la Intervenció municipal en relació als dos exercicis analitzats i en la que es
posa de manifest que no es va adoptar cap acord contrari a les objeccions formulades
per l'òrgan interventor, que no es van detectar anomalies d'ingressos per part de
l'òrgan interventor i si que es van posar de manifest tot un seguit d'omissions de
fiscalització i posterior convalidació de les factures corresponents, segons el detall
següent:

Exercici Expedients Import
2014 10 5.163.925,78 €
2015 18 3.814.413,35 €

De tot el qual es dona compte al Ple de l'Ajuntament als efectes del seu coneixement i
posterior publicació al Portal de Transparència de l'Ajuntament..

Tot el qual es posa de manifest als efectes oportuns."

L'INTERVENTOR MUNICIPAL EXPLICA EL TEMA I ES PRODUEIX DEBAT

Els membres del plenari es donen per assabentats. 

18. Intervenció. Donar compte informe control intern exercici 2017.

"La Comissió Informativa de Serveis d’Hisenda i de Serveis Generals, en sessió tinguda
el dia 15 de juliol de 2019 proposa donar compte al Ple dels acords següents:

" Vist l'informe de control intern definitiu data 10 de juliol de 2019, redactat per
l’Interventor General, relatiu a l’exercici 2017, el qual es dona per íntegrament reproduït,
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juntament amb els annexos i tota la documentació que l’acompanya, amb el següent
contingut:
• La fiscalització plena posterior prevista a l’art. 219 del TRLRHL.
• El control financer previst a l’art. 220 del TRLRHL.
• El control d’eficàcia previst a l’art. 221 del TRLRHL.
Atès que d’acord amb la previsió dels art.  219 i 220 del TRLRHL, s’ha d’elevar al Ple, per al
seu coneixement i efectes oportuns, junt amb les al·legacions al mateix que, si s’escau,
s’hagin determinat pels serveis gestors objecte del control. 
Aquest document conté la informació relativa al previst a l’article 218 del TRLRHL, en la
redacció donada per la Llei 27/2013 LRSAL, pel que fa a les objeccions i convalidacions de
dit exercici.
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.-  Donar compte  al Ple, per al seu coneixement i efectes, de l'informe de control
intern de data 10 de juliol de 2019, redactat per l’Interventor General, relatiu a l’exercici
2017, que incorpora les previsions dels art. 218, 219 i 220 del TRLRHL.

Segon.- En compliment de les previsions de l’art. 41.4 de la Llei 18/2010, de 7 de juny, de la
Sindicatura de Comptes de Catalunya, trametre aquest informe a aquest Òrgan de Control
Extern, així com al Tribunal de Comptes, segons el previst a l’art. 218 del TRLRHL."

L'INTERVENTOR MUNICIPAL EXPLICA EL TEMA 

Els membres del plenari es donen per assabentats. 

19. Autorització a Reus Mobilitat i Serveis, de la contractació d’una operació de
crèdit a llarg termini substitutiva de l’operació de crèdit signada amb Cajamar,
per import màxim de 2.250.000,00€.
                                                                                       
"Atesa la sol·licitud de l'empresa íntegrament dependent, REUS MOBILITAT I SERVEIS SA
(RMS SA), signada per la consellera delegada, relativa a la concertació d'un préstec a
llarg termini per a la cancel·lació total o parcial de l'operació de crèdit que la societat
mercantil dependent íntegrament de l'Ajuntament de Reus, té concertada amb l'entitat
CAJAMAR Caja Rural (Cajamar), pel finançament dels treballs de la primera fases del nou
Mercat del Camp, i que està avalada per l'Ajuntament de Reus. Aquesta operació va ser
autoritzada i acordada, en sessió del Ple de data 22 de desembre de 2010.

L'escrit signat per la Consellera delegada de l'empresa sol·licita un Informe de la
Intervenció i la prèvia autorització del Ple de la corporació, per a la concertació d'un
préstec a llarg termini amb CaixaBank, d'acord amb l'article 54 del RDLeg. 2/2004, de 5 de
març, que aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 
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Vista la documentació que consta a l’expedient:

A) Sol·licitud Informe d'Intervenció de data 20 de juny de 2019.
B) Oferta de data 17 de juny de 2019, signada per l'entitat Caixabank SA 
C) Informe d'Intervenció de data 10 juliol de 2019.

Les característiques dels préstecs a llarg termini de la CaixaBank que oferta a l'empresa
RMS SA són les següents:

Finalitat: Cancel·lació de l'operació de préstec signada amb CAJAMAR i avalada per
l'Ajuntament. 
Entitat: Caixabank SA.
Import màxim: 2.250.000 €.
Modalitat: Préstec amortització constant per vençut.
Termini amortització: 40 trimestres (10 anys).
Interès: Euríbor 3 mesos + 1,15%. 
Revisió tipus interès: trimestral.
Comissió obertura: 0,05%
Comissió d'estudi: 0,05%
Amortització anticipada: 0,10%
Cancel·lació anticipada: 0,10%
Quotes: trimestrals
Garantia: les pròpies de l'empresa.
Intervenció: Notarial
Condicions de formalització: CaixaBank vetllarà per la correcta cancel·lació del préstec de
Cajamar objecte d'aquest finançament. Un cop cancel·lat, el saldo del préstec sobrant es
destinarà a l'amortització del mateix.

 
Vist l’informe de l’Interventor general de l'Ajuntament de Reus, de data 10 de juliol de
2019, en relació a l'operació de préstec a llarg termini a concertar, destinat a cancel·lar el
préstec que RMS SA té concertat amb l'entitat Cajamar i que està avalat per l'Ajuntament
de Reus, conclou que cal la prèvia autorització del Ple de la corporació prevista a l'art. 54
del TRLRHL.

Amb tots aquests antecedents, es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
 
Primer. Autoritzar a REUS MOBILITAT I SERVEIS SA la concertació de l'operació de préstec a
llarg termini amb l' entitat CaixaBank, per un import màxim de 2.250.000 euros, d'acord
amb els termes de l'oferta conjunta presentada per a la cancel·lació de l'operació de
préstec concertat amb Cajamar, amb la corresponent cancel·lació total de l'aval a
l'operació, constituït per l'Ajuntament de Reus.
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Segon. Comunicar al departament de Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, que exerceix
la tutela financera de les corporacions locals, la cancel·lació de l'aval de l'Ajuntament de
Reus respecte l'operació concertada per RMS SA amb l'entitat Cajamar, d'acord al previst
en l'annex 2 apartat 2.4. de l'Ordre ECF 138/2007 de 27 d'abril, sobre procediments en
matèria de tutela financera dels ens locals.      

Tercer. Donar a l'expedient la tramitació reglamentària."

LA SRA. CABALLERO EXPLICA EL TEMA I ES PRODUEIX DEBAT

Sotmesa la proposta a votació, s'aprova amb 23 vots a favor:  ((JxR): Sres./Srs., Pellicer,
Vilella, Pallarès, Caelles, Cuerba, Caballero, Monseny; ERC: Sres./Srs., Llauradó, Recasens,
Flores, Prats, Berasastegui, Subirats; ARA REUS: Sra. Vázquez; (PSC-CP): Sres./Srs., Andreu,
Martínez, Guaita, Marcos, Pozuelo i Fort:  Cs: Sra./Srs., García, López,  Meléndez) i 3 vots en
contra (CUP: Sres./Srs.: Llorens, Fernández, Pàmies).

20. Rendes i Exaccions. Modificacions de l’Ordenança fiscal núm. 18 (Taxa zona
blava al costat hospital).

"Atès que aquest Ajuntament és titular del 100% del capital social de la societat REUS
Mobilitat i Serveis, S.A, la qual té la consideració de mitjà propi de l'Ajuntament,
reconeguda als seus Estatuts, de conformitat amb el que disposava la Norma
Contractual vigent en el seu moment, i que, en l’actualitat, es regula a l'art 6.1, en
relació als arts 31 i 32 de la Llei de contractes del Sector Públic, Llei 9/2017, de 8 de
novembre.

Atès que l’empresa Municipal, Reu Mobilitat i Serveis, SA va rebre l’encàrrec per acord
de 19 de novembre de 2018 de procedir a construir un aparcament en superfície
projectat a l’exterior de l’Hospital, en els termes següents: «Ordenar la superfície de la
parcel.la EC2 del Sector H 11 de Bellisens Oest mitjançant la implantació i la gestió dels
aparcaments amb parquímetres i autoritzar l’execució de les obres necessàries per a la
corresponent adequació, senyalització i instal.lació de les màquines expenadores de
tiquets, per a l’ús de l’aparcament per part de Reus Mobilitat i Serveis SA. El Ple de
l’Ajuntament en sessió de 3-12-2018 va aprovar la ratificació de l’acord. 

Vist que l’empresa Municipal va licitar el projecte de les obres d’implantació de l’Area
d’aparcament de l’Hospital, que te un valor estimat de contracte de 494.117’29€, més
Iva. Aquesta construcció de zona d’aparcament blava, es realitza a l’Avda Josep Laporta
1, (parcela EC.2 del sector H 11) de Bellisens Oest, a un espai públic de propietat
Municipal, classificat de sòl urbà i qualificat d’equipament públic, segons certificat del
Patrimoni del Sòl que consta a l’expedient de 14-2-2019.
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Atès que aquest aparcament disposarà de 297 places de zona blava i es preveu establir
una tarifa de 0’50 €/hora, amb un màxim de 2 euros/dia.(imports amb 21% Iva inclòs).

Vist que per escrit de la Consellera Delegada de Reus Mobilitat i Serveis es demana que
s’inclogui una nova zona, denominada Zona H, amb una nova tarifa a l’Ordenança fiscal
18 de 0’50€/hora (Iva inclòs), amb un màxim de 2 € per dia natural, i un límit màxim
d’estacionament de 12 hores diàries, de dilluns a dissabte.

Vist que s’ha efectuat un estudi econòmic que contempla la viabilitat per a l’establiment
de les taxes d’estacionament de vehicles de la nova àrea d’aparcament de l’Hospital, i es
proposa modificar l’apartat 3er de l’art 6è de l’Ordenança relatiu a la categoria de les
vies públiques, on caldria incloure la nova zona H, i quedaria redactat de la següent
forma:

 ZONA A: temps màxim 1’5 hores.
 ZONA B: temps màxim 2 hores.
 ZONA C: temps màxim 2 hores.
 ZONA D: temps màxim 4 hores.
 ZONA E: temps màxim 4 hores.
 ZONA F: temps màxim 2 hores.
 ZONA P&B: temps màxim 4 hores.
 ZONA H: Hospital Sant Joan: temps màxim 12 hores.

També es proposa modificar l’article 7,epigraf 20è, incloent les tarifes d’aquesta nova
zona H corresponent a l’àrea d’aparcament de l’Hospital:

Horari de funcionament De 8.00h a 20:00
h

Preu 1era hora: 0’50€

Preu 2ona hora: 0’50€

Preu 3era hora: 0’50€

Preu 4rta hora: 0’50€

Restants fins a màxim
diari:

0’00€

Màxim 12 hores/dia: 2’00€

Tiquet anul·lació avís de denuncia:5 euros.
Imports Iva inclòs.

La taxa corresponent a aquesta zona H és la següent: (no inclou l’Iva).
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ZONA  60’ 120’ 180’ 240’ 720’ Zona
fracció
d’excés

ZONA  H 0’41€ 0’83€ 1’24€ 1’65€ 1’65e 4’13€

Vist que de conformitat amb el que disposa l'article 34 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre
de procediment administratiu comú de les administracions públiques, els actes
administratius es produiran per l'òrgan competent, ajustant-se als requisits i al
procediment establert, i en el mateix sentit de l’exercici de les competències s’estableix
a l’art 6 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim Jurídic i de Procediment Administratiu
de les Administracions Públiques de Catalunya.

Vist que l’òrgan competent es el Ple, de conformitat amb el que disposa l’art 52.2 d)
del text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya,Decret Legislatiu
2/2003 de 28 d’abril, i art 22.2 d) de la Llei de Bases de Règim Local, Llei 7/1985 de 2
d’abril.
   
Vist l’expedient de modificació de l’ordenança fiscal núm. 18: Ordenança reguladora de
les taxes per utilització o aprofitament del vol, sol i subsòl de la via pública».

Vist el què disposa el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, en els seus arts. 15 a 19.

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 amb caràcter
provisional:

Primer: APROVAR una nova zona, denominada Zona H, corresponent a l’àrea
d’aparcament exterior de l’Hospital Sant Joan, amb una nova tarifa a l’Ordenança fiscal
18 «reguladora de les taxes per utilització o aprofitament del vol, sol i subsòl de la via
pública» de 0’50€/hora (Iva inclòs), amb un màxim de 2 €, per dia natural, i un límit
màxim d’estacionament de 12 hores diàries ,de dilluns a dissabte.

Segon: MODIFICAR l’actual Ordenança Fiscal n.18 amb la incorporació de la nova tarifa
de zona H, que s’aplicarà a l’aparcament exterior de l’Hospital amb una nova redacció
de l’Art 6è, apartat 3 que resta amb el següent contingut:

«3.- Per a l’aplicació de les tarifes per l’estacionament de vehicles de tracció mecànica en les
vies públiques, o terrenys d’ús públic, aquelles s’estableixen per zones. La inclusió o exclusió
de cada vial en una zona determinada, requerirà l’acord de la Junta de Govern Local. El
detall de zones és el següent:
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ZONA A.- Temps màxim 1,30 hores
ZONA B.- Temps màxim 2 hores
ZONA C.- Temps màxim 2 hores
ZONA D.- Temps màxim 4 hores
ZONA E.- Temps màxim 4 hores
ZONA F.- Temps màxim 2 hores
ZONA P&B.-Temps màxim 4 hores

       ZONA H: Hospital Sant Joan: temps màxim 12 hores.»

 i art 7, epígraf 20è, que resta amb el contingut següent:

«20.- Estacionament de vehicles de tracció mecànica en les vies públiques, o terrenys d’ús
públic.

La quota per l’estacionament de vehicles de tracció mecànica en les vies públiques o terrenys
d’ús públic, de dilluns a dissabte, excepte festius, de les 9 a les 13 hores i de les 16 a les 20
hores, s’estableix a continuació, sense l’aplicació del càlcul polinòmic, en funció de la zona a
la que es classifiqui i per cada fracció horària d’ocupació, en proporció a la següent escala:

ZONA
TARIFES

Hora o fracció
 d’excés (*)

60’ 90’ 120’ 180’ 240’

A 1,49 € 2,40 € 4,13 €
B 1,28 € 2,27 € 4,13 €
C 1,16 € 1,94 € 4,13 €
D 1,20 € 2,27 € 3,02 € 3,72 € 4,13 €
E 0,99 € 1,74 € 2,31 € 2,81 € 4,13 €
F 0,25 € 1,12 € 4,13 €
H 0’41€ 0’83€ 1’24€ 1’65€ 4,13 €

(*) Aquests imports es liquidaran per a cada hora o fracció de temps d’estacionament
excedit, respecte del temps pel qual s’ha pagat.
L’expedició dels tiquets serà pel temps que correspongui, en funció dels diners pagats,
arrodonint el càlcul a fraccions de 0,05 €, en base a les tarifes de la zona, i , si s’escau, amb
els tributs indirectes que siguin d’aplicació.»

Tercer: EXPOSAR al tauler d’anuncis de la Corporació el present acord provisional, i el
text modificat de l’ordenança esmentada amb l’annex al mateix, durant un termini de
trenta dies hàbils, amb publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la
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Província, i en un diari dels de major difusió provincial, a l’efecte que els interessats
puguin examinar l’expedient i presentar les reclamacions que creguin oportunes.

Quart. ADOPTAR l’acord definitiu que procedeixi una vegada finalitzat el termini
d’exposició pública i a la vista de les reclamacions presentades, i si aquestes no es
formulessin, entendre definitivament adoptat el present acord fins aleshores
provisional.

Cinqué. PUBLICAR l’acord definitiu, o el provisional elevat automàticament a tal categoria,
així com el text modificat de l’ordenança indicada en el present acord.

Aquesta nova tarifa entrarà en vigor i serà d’efectiva aplicació quan, una vegada
finalitzat l’expedient, l’acord definitiu (o al seu cas, el provisional elevat automàticament
a definitiu) de la modificació adoptat pel Ple adquireixi efectivitat, mitjançant la seva
publicació al Butlletí Oficial de la Província."

LA SRA. CABALLERO EXPLICA EL TEMA I ES PRODUEIX DEBAT

Sotmesa la proposta a votació, s'aprova amb 14 vots a favor: ((JxR): Sres./Srs., Pellicer,
Vilella, Pallarès, Caelles, Cuerba, Caballero, Monseny; ERC: Sres./Srs., Llauradó,
Recasens, Flores, Prats, Berasastegui, Subirats; ARA REUS: Sra. Vázquez) 6 vots en
contra (CUP: Sres./Srs.: Llorens, Fernández, Pàmies: CS: Sra./Srs., García, López,
Meléndez) i 6 abstencions (PSC-CP: Sres./Srs., Andreu, Martínez, Guaita, Marcos, Pozuelo
i Fort).  
              

INTERVENCIÓ DEL SR. PELLICER                                                                                  

PROPOSTES DELS GRUPS MUNICIPALS

21. Proposta del GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP),
en relació a la derogació del Projecte de llei de contractes de serveis a les
persones altrament dita «Llei Aragonès».

"Els darrers anys hem vist com s’acceleraven múltiples processos de privatització dels
serveis de titularitat pública. La submissió de les institucions públiques, com ara el
conjunt dels ajuntaments, als objectius d’estabilitat de deute, dèficit i despesa han
facilitat i potenciat múltiples processos privatitzadors. La priorització de les necessitats
dels mercats financers a les necessitats de les persones, amb una significativa i greu
contenció de la despesa pública, o instruments legislatius com LRSAL que obliguen als
ajuntaments a acreditar l’eficiència econòmica i la sostenibilitat financera per
internalitzar serveis però no a la inversa, esdevenen un instrument afilat a favor de la
privatització dels serveis de titularitat pública.
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Això no és casualitat. Amb l’esclat de la bombolla immobiliària, moltes de les grans
empreses que es van dedicar a especular amb l’habitatge van veure reduïda la seva
rendibilitat i van trobar una suculenta font d’ingressos en els serveis públics alhora que
unes institucions disposades a posar la catifa vermella. En d’altres paraules, la provisió
de serveis públics per satisfer les necessitats bàsiques de les nostres vides han
esdevingut un nínxol de mercat més per aquelles que fan de les nostres condicions de
vida el seu negoci particular.

Així, la privatització dels serveis públics ha afectat seriosament la qualitat de serveis tan
essencials com la Sanitat, l’Educació, o l’atenció social entre molts d’altres. Aquests
serveis que són els que han patit amb més virulència les retallades. No és cap casualitat
que siguin serveis que en moltes ocasions s’ocupen de treballs de cura, d’envelliment i
dependència, treballs que són necessaris pel desenvolupament de la vida. Aquests
serveis, solen ser intensius en mà d’obra i amb plantilles altament feminitzades i
precaritzades. 

En comptes de blindar aquests serveis a la titularitat, gestió i provisió pública, els
successius governs de la Generalitat han anat regulant la possibilitat de que aquests
siguin privatitzats mitjançant diferents fórmules, amb iniciatives legislatives que volen
posar cara amable a unes privatitzacions que són injustificables des d’un punt de vista
del bé comú.

La «llei Aragonès» n’és un exemple paradigmàtic. Introduir clàusules socials, ambientals
o de gènere en la contractació administrativa, és necessari, però no serveix de res sinó
aprovem prèviament iniciatives legislatives que blindin determinats serveis a la gestió
directa. És una fal·làcia que amb la introducció d’aquestes clàusules s’expulsen les grans
empreses i menys quan les administracions ni tan sols tenen capacitat fiscalitzadora
sobre el compliment dels plecs de condicions administratives i tècniques. En lloc de
regular, aquest tipus de mesures, esdevenen imprescindibles per legitimar i potenciar
aquelles empreses que, com dèiem, fan de les nostres condicions de vida el seu negoci
particular.

Aquesta llei no només permetrà que es consolidin les privatitzacions ja existents sinó
que a més en permetrà de noves. Estableix nous objectes d’externalització i regula com
han de ser aquestes externalitzacions via contractació administrativa, una modalitat que
comporta necessàriament l’obtenció d’un benefici econòmic directe o indirecte a favor
de la concessionària. En cap cas la nova llei garantirà vides dignes.

La llei del departament d’economia regula com les empreses han de fer negoci amb els
nostres drets fomentant la desigualtat en l’accés als serveis, la competitivitat entre
empreses que va directament lligada a la rebaixa de la qualitat del servei i la
precarització de les condicions laborals de les treballadores.
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Si la intenció és apostar per uns serveis 100% públics o per una gestió comunitària
sense donar llargues mànigues a la mercantilització dels serveis públics, una llei que
reguli la contractació pública hauria de ser l’última prioritat. En tot cas, hauria d’anar
acompanyada de mecanismes i recursos de control que assegurin l’efectiu exercici de
les prerrogatives que atorga la legislació als poders adjudicadors davant de
l’incompliment reiterat dels plecs de condicions per part de les empreses
concessionàries. En cap cas ens trobem davant d’una llei que ens doti d’aquests
mecanismes i recursos de control.

Per tot això, la Candidatura d’Unitat Popular proposa al Ple de l’Ajuntament de Reus els
següents acords:

a) Instar el Parlament de Catalunya a rebutjar el projecte de llei de contractes de serveis
a les persones.

b) Instar el Parlament de Catalunya a impulsar una iniciativa legislativa que blindi la
titularitat, gestió i provisió de tots els serveis necessaris pel desenvolupament d’una vida
digna.

c) Defensar els serveis 100% públics com a motor d’activació econòmica i com la única
via per garantir drets de caràcter universal.

d) Implementar, aprofitant l’inici de mandat, un servei de control i seguiment de la
qualitat dels serveis que ofereix l’Ajuntament de Reus i que són gestionats de forma
indirecta en base a determinats indicadors, entre ells, el compliment del plec de
condicions –administratives i tècniques-, contingut de l’oferta, clàusules socials, preu,
etc., per tal de valorar-ne la seva internalització.

e) Elaborar un pla d’internalització progressiva de béns i serveis, prioritzant aquells que
són més necessaris per cobrir els drets i les necessitats de la majoria popular i
treballadora."

LA SRA. LLORENS EXPLICA LA PROPOSTA I  ES PRODUEIX DEBAT.
          
El Sr. Pellicer manifesta que a petició dels grups municipals es farà votació separada
dels punts de la proposta. 

Sotmès a votació el punt a) és rebutjat amb 3 vots a favor (CUP: Sres./Srs., Llorens,
Fernández, Pàmies) i 23 vots en contra ((JxR): Sres./Srs., Pellicer, Vilella, Pallarès, Caelles,
Cuerba, Caballero, Monseny; ERC: Sres./Srs., Llauradó, Recasens, Flores, Prats,
Berasastegui, Subirats; ARA REUS, Sra. Vázquez: PSC-CP: Sres./Srs., Andreu, Martínez,
Guaita, Marcos, Pozuelo i Fort;  Cs: Sra./Srs., García, López,  Meléndez).
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Sotmesos a votació els punts b), c), d), i e) són rebutjats amb 9 vots a favor (CUP:
Sres./Srs., Llorens, Fernández, Pàmies; PSC-CP: Sres./Srs., Andreu, Martínez, Guaita,
Marcos, Pozuelo i Fort) i 17 vots en contra ((JxR): Sres./Srs., Pellicer, Vilella, Pallarès,
Caelles, Cuerba, Caballero, Monseny; ERC: Sres./Srs., Llauradó, Recasens, Flores, Prats,
Berasastegui, Subirats; ARA REUS): Sra. Vázquez;  CS: Sra./Srs., García, López,  Meléndez).
        

22. Proposta del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA –
CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC–CP), referent al desdoblament del CAP SANT
PERE.

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 trasllat l’any 2010 de l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus al nou emplaçament de
l’àrea del Tecnoparc, havia de ser un factor decisiu per a la reorganització del mapa
sanitari de la nostra ciutat.

Amb e referent que cada centre d’atenció primària hauria de cobrir, com a màxim, a
una població d’uns 20.000 habitants, es va iniciar la planificació d’una nova organització
dels serveis sanitaris públics de Reus que havia de permetre aquesta reorganització
territorial, descongestionant dos dels CAPs amb més pressió assistencial de la ciutat, del
CAP Sant Pere i el CAP Llibertat. 

Amb la construcció del CAPI d’Horts de Miró (Reus IV) l’any 2010, la pressió assistencial
al Cap Llibertat es veia considerablement disminuïda, quedant per solucionar el CAP
Sant Pere. A més, per tal d’assolir una ràtio adequada d’habitants per CAP, es va
projectar la construcció d’un nou CAP (Reus VI) a la zona nord de la ciutat. 

El desdoblament del CAP Sant Pere a l’edifici de l’antic Hospital havia de disminuir la
pressió assistencial en un centre altament ocupat, facilitar als veïns del barri del Carme i
del a zona centre el seu accés més ràpid i còmode a seu centra d’atenció primària i
donar un nou impuls a aquesta zona de la ciutat, ja que s’havia vist afectada pel trasllat
de l’hospital al Tecnoparc.

L’any 2011, l’alcalde Pellicer declarava que govern de la ciutat continuava amb la
intenció de desdoblar el CAP Sant Pere i construir el CAP  a la zona nord de la ciutat. 

Dos anys més tard, al 2013, l’alcalde Pellicer feia una roda de premsa assegurant que el
desdoblament del CAP Sant Pere era la millor inversió en la ciutat per part del govern de
la Generalitat pel que feia als pressupostos de l’any 2014. I va anunciar que la
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remodelació d’una part de l’antic Hospital Universitari Sant Joan de Reus per tal d’acollir
el desdoblament del CAP, tindria un cost aproximat d’un milió d’euros. 
                          
Però al 2014 vam saber que aquest desdoblament es posposava sense data perquè ni
l’Ajuntament de Reus, ni el departament de Salut van fixar el calendari d’aquest projecte
presentat un any abans per l’Alcalde. Fonts del govern asseguraven que la situació´era
una qüestió pressupostària de la Generalitat i s’argumentava que els diners en sanitat
«s’han de dedicar primordialment a l’atenció sanitària a les persones, per tal que tots els
catalans segueixin gaudint d’una sanitat pública excel·lent i universal», i per tant, les
inversions «han de quedar per quan es disposi de pressupost». 

Malgrat això, CIU va votar a favor d’una moció presentada pel grup municipal del PSC
que instava al govern de la Generalitat a complir els compromisos d’inversió del
pressupost de l’any 2014 per tal de poder remodelar l’antic edifici de l’hospital
Universitari Sant Joan de Reus, a fi efecte de poder desdoblar el Cap Sant Pere. 

Però, a dia d’avui, 6 anys després que s’anunciés el projecte per al seu desdoblament, el
CAP Sant Pere no hi ha hagut cap moviment. Ens trobem, doncs, davant d’un
incompliment intolerable del govern en tant que afecta en gran manera la qualitat
assistencial dels ciutadans a banda dels efectes negatius en la dinamització de la zona
de l’antic hospital que provoca e retard en posar en marxa aquest nou equipament. 

Es dóna la circumstància que en la darrera campanya per a les eleccions municipals, el
gerent de la Regió Sanitària al Camp de Tarragona va anunciar, de nou la proposta de
desdoblar el Cap Sant Pere en un acte de suport a la cap de llista d’ERC, Noemí
Llauradó, actual vicealcaldessa de la ciutat. 
Però el cas és que, a dia d’avui, el CAP continua esperant, tot i les reiterades
reivindicacions i queixes de sindicats i usuaris, que reclamen una millor atenció i unes
condicions de treball més adequades per als professionals. 

La ciutadania vol fets, no més paraules. 
                                                                                       
Presenta la següent proposta: 
                                                                                                                         
Instar al govern de la Generalitat a complir els compromisos d’inversió, a fi i efecte de
que es pugui desdoblar el CAP Sant Pere en l'àmbit del Barri del Carme i, d’aquesta
manera, millorar la seva qualitat assistencial."
                                                                                                                                              
EL SR. MARTÍN EXPLICA LA PROPOSTA I ES PRODUEIX DEBAT 
                                                                                                                      
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per unanimitat. 
 

MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
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23. Moció del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA –
CANDIDATURA DE PROGRÉS–(PSC–CP), referent a l’obertura immediata de la
residència del CAP HORTS DE MIRÓ.

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 juliol de 2017, els grups de l’oposició a l’Ajuntament de Reus (CUP, Cs, PSC i PP), en
col·laboració amb Usicat, l’Associació de Gent Gran de Reus i el Baix Camp i Marea
pensionista, vam presentar una proposta de resolució referent a l’obertura de la
residència al CAPI Horts de Miró. La proposta, que va ser aprovada per unanimitat de
tots els grups amb representació en aquest Ple, demanava, entre altres acords, instar la
Generalitat a emprendre les accions necessàries per posar en marxa aquest
equipament.

A l’octubre, la Generalitat anunciava l’obertura de 24 places, que hores d’ara no s’ha fet
efectiva. Han passat set mesos d’aquell anunci i la situació continua igual. La residència i
el centre de dia segueixen tancats i, de moment, no hi ha notícia de cap moviment
imminent al respecte. És incomprensible que hores d’ara les dependències estiguin
buides i sense ús, mentre hi ha una llarga llista d’espera de persones que necessiten
entrar en una residència. 

Cal l’obertura immediata d’aquest equipament i l’Ajuntament ha de fer totes les accions
necessàries per exigir a la Generalitat que compleixi els seu compromisos amb la ciutat.
Hi ha moltes persones que necessiten i reclamen fer ús d’aquesta residència. No es pot
abandonar les famílies i, especialment, les persones més vulnerables.

Ara que ja hi ha govern constituït a Catalunya, ja no val l’excusa de la inestabilitat política
i l’aplicació del 155 com a motius argumentats per la regidora de Serveis Socials, la Sra.
Montserrat Vilella, per a no obrir l’equipament. La Generalitat ha de complir urgentment
els seus compromisos amb la nostra ciutat. 

Per tot l’exposat, el Grup Municipal del PSC proposa l’adopció dels següents acords:

Primer.- Instar l’equip de govern de Reus i el Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies de la Generalitat a acordar, de manera urgent, el conveni que faci possible
l’obertura immediata de la residència del CAPI d’Horts de Miró amb les 29 places
previstes, 24 places concertades.
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Segon.- Instar les dues parts a obrir la resta de places de què disposa l’equipament, que
en són 58 en total, de manera pública, així com 20 places de Centre de dia.

Tercer.- Traslladar aquest acords als grups parlamentaris, i a les entitats relacionades
amb la gent gran del nostre territori."

EL SR. MARTÍN EXPLICA EL TEMA I ES PRODUEIX DEBAT 

Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per unanimitat.  
                                      
24. Moció del GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS DE REUS (CS), per a la implantació de
barreres de seguretat per a motoristes.

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.  
                                                                                      
"Es un hecho constatado y reconocido el grave problema del incremento de la
accidentalidad y la lesividad de los accidentes de motociclistas por lo que deben
promoverse acciones correctoras por parte de los ciudadanos y las administraciones
públicas.

En 2018, 185 personas perdieron la vida en las carreteras catalanas, de las cuales 39 de
ellas viajaban en moto, lo que representa un 21,08% de las personas que perdieron la
vida. Si a esto añadimos los heridos graves, el porcentaje de afectados (entre muertos y
heridos graves) es superior.

El tipo de siniestro más grave ha sido la salida de vía y es lo que más defunciones
genera entre los motociclistas. Igualmente, este tipo de siniestro también ocasiona
lesiones de gravedad entre las que se incluyen las amputaciones de miembros.

Existen en las carreteras españolas sistemas de protección para evitar la salida de las
vías de circulación que son las barreras de seguridad o guardarraíles. Los más comunes
están fabricados en dos partes: la parte superior es una franja longitudinal de acero
galvanizado y la segunda parte es un perfil de acero en forma de H fijado en el suelo
que mantiene las franjas longitudinales unidas entre sí. Este sistema de protección fue
ideado pensando exclusivamente en los vehículos a motor de cuatro o más ruedas con
carrocería protectora, por lo que es un sistema eficaz para soportar el impacto a unas
determinadas velocidades. Así pues, para los vehículos de cuatro o más ruedas este
sistema consigue evitar en muchos casos que el vehículo se salga de la calzada e impide
un siniestro de mayores consecuencias, al tiempo que protege al conductor y demás
ocupantes del interior del vehículo. Técnicamente las barreras de seguridad antes
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descritas han sido ideadas como un elemento necesario para la seguridad pasiva de
nuestras carreteras, ayudando a prevenir que al perder el control del vehículo éste
salga fuera de la carretera cayendo por un terraplén o invada el carril contrario. 

Sin embargo, en los vehículos de dos ruedas como son los ciclomotores, motocicletas o
bicicletas la principal carrocería es el cuerpo humano que al chocar contra este tipo de
protecciones provoca que el cuerpo del conductor y/o del acompañante sufra
consecuencias fatales para su salud. Muchos de los accidentes de motos que suceden
en carretera tienen como resultado consecuencias fatales para el piloto y acompañante.
Al producirse una caída en moto, el conductor y/o acompañante salen despedidos de
ella por la fuerza de la energía centrífuga. En los casos en el que el cuerpo del
accidentado se desliza por el asfalto, la fuerza de rozamiento le parará sin mayores
consecuencias que la abrasión y posibles heridas en el cuerpo, siempre que el piloto y
acompañante lleven la indumentaria de moto adecuada. Sin embargo, cuando en una
caída en moto interviene una barrera de protección como son los guardarraíles,
barreras de seguridad «asesinas» o señales verticales sin protección, si el cuerpo del
conductor y/o acompañante choca contra esta protección aunque el piloto y/o
acompañante vistan la indumentaria adecuada de poco les va a servir ya que el violento
impacto contra la barrera de seguridad hace que el perfil actúe como si fuera una
guillotina o cuchilla contra el cuerpo. Las zonas más afectadas del cuerpo humano
resultan ser principalmente las extremidades en las que se sufren traumatismos o
politraumatismos que van desde roturas de huesos, la amputación de extremidades, la
invalidez total o parcial, la parálisis cerebral o la muerte entre otras.

Hay estudios que demuestran que una velocidad de 30 km/h es suficiente para amputar
un miembro o partir la columna vertebral. Estas barreras denominadas de “seguridad"
provocan más del 15% de las muertes en accidente de moto.

La lesividad de los actuales perfiles está avalada por estudios técnicos de rigor de todo
tipo, instituciones, asociaciones y ONGs en defensa de los motociclistas y la lucha contra
la siniestralidad y accidentalidad de estos. Así la Comisión de Transporte y Turismo del
Parlamento Europeo ha incluido en su informe sobre prioridades de la seguridad vial de
la Unión Europea el cambio de medidas protectoras en las carreteras. La peligrosidad
de las actuales barreras de seguridad está aceptada por responsables políticos y
representantes de todos los sectores que rodean la barrera de seguridad que interesan
que sean sustituidas por otros sistemas más actualizados y menos lesivos al impacto.
En el informe de 8 julio de 2011 sobre Seguridad Vial europea 2011-2020 (2010/2225(INI))
cuyo ponente fue Dieter-Lebrecht Koch, en la propuesta de resolución del Parlamento
Europeo y visto el informe de la Comisión de Transportes y Turismo (A7-0264/2011)
considera en el punto L que “con respecto al automóvil y por kilómetro recorrido, la
probabilidad de morir en la carretera es nueve veces mayor para un peatón, siete veces para
un ciclista y dieciocho veces para un motociclista”. Asimismo, insta a la Comisión y a los
Estados miembros en el punto 64 sobre Creación de infraestructuras viales seguras a que
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“inviten a las autoridades nacionales, regionales y municipales a proteger la red de
carreteras de tal forma que éstas no representen un peligro para los vehículos de motor de
dos ruedas; señala que los guardarraíles que se usan actualmente en las carreteras
representan un peligro mortal para los motociclistas, y pide a los Estados miembros que, en
los tramos críticos, procedan rápidamente a montar sistemas de protección para motoristas
(SPM) en la parte superior e inferior de las biondas (incluida la sustitución de los actuales
guadarraíles), así como otros tipos de sistemas viales de contención alternativos, de
conformidad con la norma EN 1317, con el fin de reducir las consecuencias de los accidentes
para todos los usuarios de la carretera; destaca el peligro que representan para los
motociclistas los parches de bitumen, cuya adherencia es notablemente inferior a la que
presenta la superficie normal de asfalto”

El Grupo Parlamentario de Ciutadans presentó en el Parlamento catalán en abril de
2017 una Propuesta de Resolución sobre la elaboración de un estudio integral de la red
de carreteras de la Generalidad (Reg.56740) que fue aprobada en abril de 2017 en en la
que instava a:

1. Realizar un estudio integral de toda su red de carreteras, con el objeto de detectar
puntos "negros" o conflictivos para motoristas.

2. Sustituir definitivamente, de manera gradual, mediante dotación presupuestaria
plurianual y no más allá de 2020, el sistema de barreras de seguridad de «c» a
principalmente de tres sistemas SPM: SPM-Basic, Hiasa SPM-4 y de doble guarda- raíles
según la priorización que determine el estudio integral redactado para todas las
carreteras.

3. Incluir en la redacción de los nuevos proyectos para las actuaciones en la red de
carreteras, medidas tendentes a minimizar las consecuencias de los accidentes de
motoristas y ciclistas, debiendo los proyectos incluir de manera obligatoria los llamados
SPM según la normativa y directrices tanto autonómicas como estatales, y siguiendo las
recomendaciones y el marco legal europeo.

Por todo lo anterior, con el objetivo de ampliar la seguridad en las carreteras catalanas,
el Grupo Municipal de Ciutadans propone adoptar los siguientes acuerdos:

Primero. Realizar por parte del Ayuntamiento un estudio de los puntos negros de las ca-
rreteras dentro de nuestro municipio.

Segundo. En función del resultado del estudio del punto primero dar traslado a la Gene-
ralidad de Cataluña y el Departamento de Territorio y Sostenibilidad de aquellos puntos
negros que sean de afectación de las competencias de la Comunidad Autónoma de Ca-
taluña, para instalar la protección para los motoristas o ciclistas"
                                                                                                       

LA SRA. GARCIA EXPLICA LA MOCIÓ I ES PRODUEIX DEBAT
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Sotmesa la proposta a votació s'aprova amb 23 vots a favor ((JxR): Sres./Srs., Pellicer,
Vilella, Pallarès, Caelles, Cuerba, Caballero, Monseny; ERC: Sres./Srs., Llauradó,
Recasens, Flores, Prats, Berasastegui, Subirats; ARA REUS: Sra. Vázquez; PSC-CP:
Sres./Srs., Andreu, Martínez, Guaita, Marcos, Pozuelo i Fort; Cs: Sra./Srs., García, López,
Meléndez)  i 3 abstencions (CUP: Sres./Srs.: Llorens, Fernández, Pàmies).

25. Moció del GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP),
per supervisar la proliferació de pisos turístics no registrats.

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. 

"Segons dades de la Generalitat de Catalunya, l’any 2016 Reus tenia 30 pisos turístics
registrats. Aquest juny del 2019, hem arribat als 118 registrats (amb un total de 649
places) i als 179 si comptem els il·legals, és a dir, els no registrats que s’ofereixen
mitjançant els portals web que s’hi dediquen.

En altres paraules, en tres anys s’ha multiplicat per sis l’oferta de pisos turístics a Reus.
Una altra dada que crida l’atenció és que supera el número de pisos de gestió pública i
social per part de l’Ajuntament de Reus, estancats en 160 des de temps immemorables. 
Tot i que la llei reguladora és catalana, el registre, el control i la fiscalització dels pisos
turístics, és responsabilitat de l’Ajuntament. És incomprensible i inconcebible que un
mitjà hagi publicat aquestes dades davant la passivitat -prèvia i posterior- del govern
municipal.                                            

L’experiència d’altres municipis ens ha de fer entendre que la proliferació de pisos
turístics sense control, genera un augment del preu de l’habitatge, tant en la compra
com en el lloguer, fins a arribar a situacions en que molts veïns i veïnes es veuen
forçades a marxar del seu barri o municipi.

Entenem que la funció social de l'habitatge és incompatible amb la lògica especulativa
del lliure mercat, tanmateix, assumint les competències municipals, proposem al ple
municipal l’assumpció dels següents acords:

Primer. Que el govern municipal verifiqui la situació actual i les dades aparegudes en
mitjans de comunicació sobre proliferació de pisos turístics il·legals i emprengui, si
s'escau, les mesures tècniques i de control d'aquesta activitat a la ciutat.

Segon. Convocar una reunió de la comissió especial de polítiques d’habitatge durant el
proper mes d'octubre."                                                                                             
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EL SR. FERNANDEZ   EXPLICA EL TEMA I ES PRODUEIX DEBAT 
                                               
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per unanimitat.
                                                                                              
Precs i preguntes.

Pregunta que formula la Sra. Llorens del GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA
D’UNITAT POPULAR (CUP) sobre la nova licitació del contracte del servei de
recollida de residus.

"El passat ple de desembre de 2018, aquest consistori va aprovar la pròrroga del
contracte del servei de recollida de residus que l’Ajuntament de Reus té amb l’empresa
Fomento de Construcciones y Contratas (d’ara endavant FCC). Hem de recordar que,
actualment, hi ha un contracte que va guanyar, de nou, FCC (empresa que ha obtingut
aquest servei a Reus des del 1967), que va entrar en vigor l’u de gener de 2010 i que
havia de durar només 8 anys. Però, durant el mandat del tripartit PSC-ERC-ICV, i poc
abans de les eleccions, es va signar una pròrroga d’un any més de contracte entre
l’Ajuntament i l’empresa FCC que ens ha col·locat l’any 2019 a un segon any de pròrroga:
el 2018 per voluntat del govern del tripartit, i el 2019 per falta de planificació del govern
actual. En altres paraules, hem facilitat durant 2 anys, sense cap concurs públic, la
contractació del servei a FCC.

A més, hem de tenir presents aspectes importants d’aquest servei. El servei de recollida
de residus i de neteja viària ens costa a la ciutadania més d’11 milions d’euros anuals,
aproximadament un 12% del pressupost total municipal que paguem amb en concepte
de taxes més cares que la mitjana catalana. I tampoc podem oblidar que una de les
peces incorporades en el sumari del Cas Innova guarda relació amb l’activitat de la
recollida de residus d’FCC a la ciutat de Reus, en especial, en el procés de licitació l’any
2009 del contracte actual. 

El mateix desembre de 2018, dies abans del Ple d’aprovació de la pròrroga del servei, el
grup municipal de la Cup, vam poder assistir a una reunió on se’ns va presentar un
esbós de la propera licitació del servei. És bo recordar que en aquesta reunió no hi van
assistir ni el regidor de Via Pública, Hipòlit Monseny ni el regidor de Mediambient, Dani
Rubio. Només hi van assistir el gerent d’àmbit i el gerent de les empreses municipals
juntament amb les representants de la consultoria que ens van presentar les
modificacions que tindria la nova licitació del servei que ja sabem que no hi ha cap
mena de voluntat d’internalitzar per part de l’alcalde Carles Pellicer amb el suport total
dels seus socis de govern Ara Reus. I que Esquerra Republicana també hi dóna suport
evident oblidant els seus valors republicans tal com es fa evident amb el projecte de llei
de contractes de serveis a les persones, la famosa «llei aragonès». 
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Dit això i després d’uns mesos llargs i tenint en compte que iniciem un nou mandat, la
Candidatura d’Unitat Popular formula la següent pregunta:

-En quina fase està el procés de la nova licitació del servei de recollida de residus?

-Es realitzarà alguna reunió informativa més abans de presentar la nova licitació del
servei?"

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

Pregunta que formula de la Sra. Pàmies del GRUP MUNICIPAL DE LA
CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP) sobre el control de vigilància i inspecció
del servei d’acollida d’animals de companyia. 

«Tenint en compte que la Llei de Protecció Animal catalana 2/2008 en el seu:
Títol VI
Inspecció i vigilància
Article 41
Inspecció i vigilància dels animals de companyia
41.1 Corresponen als municipis o bé als consells comarcals o a les entitats locals

supramunicipals, en el cas que els municipis els hagin cedit les competències, les
funcions següents:

a) Exercir la inspecció i la vigilància dels animals de companyia.
(...)
d) Vigilar i inspeccionar els nuclis zoològics amb animals de companyia, especialment

els establiments de venda, guarda, recollida i cria, i, si escau, comissar els animals
de companyia.

Article 43
Col·laboració amb l'acció inspectora
Les persones posseïdores d'animals i les persones titulars de nuclis zoològics han de

permetre a les autoritats competents les inspeccions i facilitar-los la documentació
exigible.

1. Tenint en compte el seguit de denúncies i queixes presentades per particulars,
diferents organitzacions i associacions animalistes, voluntàries del mateix centre i
finalment per la mateixa fiscalia contra el centre Última Llar, gossera contractada per
aquest govern. La majoria de les denúncies acceptades a tràmit o pendents de judici,
des de 2012 fins a 2019. 

2. Tenint les dades del mateix govern en el mandat anterior, on declarava que en el
2018 s’havia fet una única inspecció al Centre. 
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Concretament el 12 de desembre del 2018, just 4 dies després que aquest GM
preguntés a Medi Ambient, quantes inspeccions s’havien fet durant aquell any. El que
evidencia que en el moment de la pregunta la resposta era CAP.

Després d’enumerar els antecedents que haurien de ser causa d’una major
preocupació per part de govern per com s’està duent a terme aquest servei, i un interès
especial per a assegurar el benestar de tots els animals que estan sota la tutela i guarda
municipal en aquesta empresa subcontractada, la Candidatura d’Unitat Popular formula
la següent  pregunta:

Quantes inspeccions s’han realitzat en aquests dos primers trimestres del
2019 al centre subcontractat pel govern de Reus Última Llar, i en quines
dates?

Què s’ha valorat en aquestes inspeccions?

Quin ha estat el procediment d’execució d’aquestes inspeccions?

S’han efectuat sota previ avís?

Si la resposta és afirmativa sol·licitem còpia de totes les inspeccions
realitzades en aquest 2019."

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

Prec que formula el Sr. Fort del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE
CATALUNYA–CANDIDATURA DE PROGRÉS–(PSC-CP) referent a l’impacte de la
instal·lació d’un crematori al Tecnoparc. 

"L’empresa Mémora Serveis Funeraris ha sol·licitat a l’Ajuntament de Reus la llicència
ambiental per afegir prestacions a la seva activitat de tanatori, construint un forn
crematori al tanatori de la seva propietat, instal·lat al Tecnoparc.  

És per això que el Grup Municipal del PSC formula el següent prec: 

- Que l’Ajuntament analitzi els perjudicis per la ciutat que pot ocasionar la instal·lació
d’aquest crematori en una zona on hi ha una concentració important d’activitat
dedicada restauració i supermercats i l’impacte ambiental en una àrea prevista per al
desenvolupament de tecnologies netes.

- Que valori el desavantatge competitiu que representa entre les dues empreses
funeràries si una actua amb responsabilitat instal·lant el crematori a costat del cementiri
i l’altra ho fa al costat del seu tanatori."
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Per part del Sr. Prats ES DONA RESPOSTA al prec.

Pregunta que formula la Sra. Guaita del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS
SOCIALISTES DE CATALUNYA – CANDIDATURA DE PROGRÉS–(PSC-CP) referent a
l’obertura d’una nova línia de P3 a l’escola Isabel Besora. 

"Segons dades facilitades per la regidoria d’Educació, un total de 52 alumnes van fer la
preinscripció a l’escola Isabel Besora el mes d’abril. Una xifra que no sorprèn si tenim en
compte que la previsió de germans d’alumnes que ja cursen els seus estudis en aquest
centre era de 23 nens i nenes.
El cas és que les dades de matrícula del mes de juliol indiquen que només s’hi ha
matriculat 25 nous alumnes, que és el nombre de places que ofereix l’única línia de què
disposa en centre. 

Tenint en compte els reiterades reivindicacions de les famílies, que reclamen l’obertura
d’una segona línia.

Tenint en compte que els dades de preinscripció apuntaven la conveniència que el
centre comptés amb dues línies.

Tenint en compte que el Parlament de Catalunya va aprovar al gener de 2019 mantenir
les dues línies de p3 a l’escola Isabel Besora i Joan rebull mesos després d’haver estat
suprimides i cinc mesos després que s’iniciés e curs escolar, la qual cosa va provocar
que la mesura no s’apliqués el curs 2018-2019, però possibilitava que es fes durant el
curs 2019/2020.

Tenint en compte que en poblacions veïnes s’han obert línies en funció del nombre
d’alumnes preinscrits, com és el cas de Cambrils que aquest curs va recuperar la línia de
P3 de l’escola Marinada. 

És per això que el Grup Municipal del PSC formula la següent pregunta: Quins han estat
els motius que han justificat la no obertura de la línia de P3 a l’escola Isabel Besora,
tenint en compte la reivindicació de les famílies, que la mesura era possible i que les
dades de preinscripció en demostraven la conveniència."

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

Pregunta que formula la Sra. Pozuelo del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS
SOCIALISTES DE CATALUNYA – CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP) referent a
dades de reciclatge a la ciutat. 
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"Un dels principals objectius de les administracions ha de ser millorar els índexs de
recollida selectiva i la gestió de residus pels múltiples beneficis que comporta. 

És per això que el Grup Municipal del PSC formula la següent pregunta: Quines són les
darreres dades de recollida selectiva de què disposava el govern, especificades per
fraccions, i quina ha estat la seva evolució de de l'inici del mandat, especificat per anys:
2015, 2016, 2017, 2018."

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

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.

L’alcalde                                                       El secretari  general 
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