
AJUNTAMENT DE REUS
                                                                                                                                                                                    

ACTA DEL PLE EXTRAORDINARI DE L’AJUNTAMENT DE REUS

Núm.:  13/2019

Caràcter: extraordinari 

Data: 31. 07.2019

Horari: de  09: 29 a 11:16 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 

Ángeles Débora García Cámara

Sandra Guaita Esteruelas

Ricardo López Vázquez  

Noemí Llauradó Sans

Marta Llorens Pérez

Daniel Marcos Cruz 

Andreu Martín Martínez

Ana Isabel Martínez Serrano

Raúl Meléndez Marfil

Hipòlit Monseny Gavaldà   

Maria Teresa Pallarès Piqué

Mònica Pàmies Flores

Maria del Carmen Pozuelo Blanco

Carles Prats Alonso 

Daniel Recasens Salvador 

Daniel Rubio Angosto

Òscar Subirats Torrebadell 

Montserrat Vilella Cuadrada
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S’excusa: 

Dolors del Mar Vázquez Pérez 

                              

Assisteixen també: 

Jaume Renyer Alimbau, secretari general 

Baldomero Rovira López, interventor 

ORDRE DEL DIA

                                                                 
MOCIONS DE L'ALCALDIA 

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

HONORS I DISTINCIONS 

2. Concessió de la Medalla de la Ciutat a la Sra.  M. Àngels Ollé Romeu.

SERVEIS D’HISENDA I DE SERVEIS GENERALS

3. Assessoria Jurídica. Modificació i aprovació de la refosa dels acords plenaris relatius
als llocs de treball de personal directiu.

4. Intervenció. Aprovació del Pressupost General de l'exercici 2019.

5. Intervenció. Aprovació expedient de modificació de crèdits del pressupost prorrogat.

6. Intervenció. Aprovació de l'autorització a Centre MQ Reus SAM per a la modificació
de les condicions del contracte de préstec amb Caixabank.

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
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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: 

MOCIONS DE L'ALCALDIA 

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

L'alcalde dona compte dels següents decrets: 

1.1) Decret núm  2019011855 de data 18 de juliol de 2019.

"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 la Candidatura d'Unitat Popular – Amunt.

HE RESOLT:

Primer.- Nomenar a la Sra. CLARA BARBAL MORTÉS, Assessora de Grup Municipal, en
funcions d’assessorament i tasques de col·laboració immediata al grup polític municipal
de la Candidatura d'Unitat Popular - Amunt.

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. CLARA BARBAL MORTÉS, 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.
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Els efectes del nomenament seran a partir del dia 16 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. 
       
1.2) Decret núm. 2019012011 de data 22 de juliol de 2019.

"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. RICARD FONT DE RUBINAT GARCIA, Assessor d'Àrea, en funcions
d’assessorament i tasques de col·laboració immediata a regidors/es delegats/es en
relació a determinades àrees, amb una dedicació del 95% de la jornada laboral.

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. RICARD FONT DE RUBINAT GARCIA, 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 18 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. 

1.3) Decret núm. 2019012377 de 25 de juliol de 2019.
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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, que va ser
confirmat en el Ple de data 3 de juliol de 2019,

HE RESOLT:

Primer.- Nomenar a la Sra. MÒNICA JUST ROSALS, Directora de Comunicació
Corporativa, en funcions de confiança i assessorament a l'Alcaldia. 

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. MÒNICA JUST ROSALS, 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 7.288,8 € anuals.

Els efectes del nomenament seran a partir del dia 29 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. 

1.4) Decret  núm. 2019012353 de 24 de juliol de 2019.

"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
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L'esmentat acord també determinà el nombre de membres en les citades comissions
informatives, establint la composició següent:

- 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 per decret de data 11 de juliol de 2019 núm. 2019011549 es van nomenar els
membres que integren les respectives Comissions Informatives.

Atès que mitjançant acord de Ple de la Corporació de 19 de juliol de 2019 es va aprovar
modificar el nombre de membres de les comissions informatives que correspon a cada
grup polític municipal, de la qual se'n donà compte a la Junta de Portaveus, de tal
manera que la distribució de membres en les respectives comissions informatives restà
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)

Atès que en la mateixa sessió plenària el Sr. Hèctor Fort Robert va prendre possessió
del càrrec com a regidor de l'Ajuntament de Reus, en representació del GRUP
MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-CANDIDATURA DE PROGRÉS
– (PSC-CP).

Atès que els grups municipals afectats GRUP MUNICIPAL ERC (ERC) i GRUP MUNICIPAL
DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP)
han comunicat a la Secretaria General els seus representants en cada Comissió
Informativa.

Vist el que disposen els acords esmentats als antecedents anteriors i l'article 137 del
Reglament Orgànic Municipal.

Per tot l'exposat, HE RESOLT:
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PRIMER: Nomenar novament els membres de les Comissions informatives que
representen els diferents grups municipals d'acord amb la nova composició nomenada
pel Ple segons es determina a continuació:

COMISSIÓ INFORMATIVA DE BENESTAR SOCIAL I CIUTADANIA

-Montserrat Vilella Cuadrada  
-Josep Cuerba Domènech
-Teresa Pallarès Piqué 
-Montserrat Caelles Bertran 
-Òscar Subirats Torrebadell (suplent: Montserrat Flores Juanpere)
-Daniel Recasens Salvador ( suplent: Noemí Llauradó Sans)
-Marina Berasategui Canals ( suplent: Carles Prats Alonso)
-Ana Isabel Martínez Serrano (suplent: Andreu Martín Martínez) 
-Sandra Guaita Esteruelas (suplent: Maria del Carmen Pozuelo Blanco) 
-Hèctor Fort Robert ( suplent: Daniel Marcos Cruz)
-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)
-Carles Prats Alonso (suplent: Daniel Recasens Salvador)
-Andreu Martín Martínez (suplent: Ana Isabel Martínez Serrano) 
-Daniel Marcos Cruz  (suplent: Hèctor Fort Robert) 
-Carmina Pozuelo Blanco (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)
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-Montserrat Flores Juanpere (suplent: Marina Berasategui Canals)
-Noemí Llauradó Sans (suplent: Òscar Subirats Torrebadell)
-Andreu Martín Martínez  (suplent: Hèctor Fort Robert)  
-Ana Isabel Martínez Serrano (suplent: Daniel Marcos Cruz) 
-Carmina Pozuelo Blanco (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
-Montserrat Flores Juanpere (suplent: Noemí Llauradó Sans)
-Daniel Recasens Salvador (suplent: Carles Prats Alonso)
-Òscar Subirats Torrebadell (suplent: Marina Berasategui Canals)
-Sandra Guaita Esteruelas (suplent: Carmina Pozuelo Blanco)
-Daniel Marcos Cruz  (suplent: Ana Isabel Martínez Serrano)
-Hèctor Fort Robert ( suplent: Andreu Martín Martínez)
-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: En conseqüència, amb la nova composició dels membres de les comissions in-
formatives, deixar sense efecte el decret núm. 2019011549 de data 11 de juliol de 2019.

TERCER: 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.

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

Els membres del plenari es donen per assabentats. 
                 
1.5) Decret núm. 2019012354de 24 de juliol de 2019.

"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.  
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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 determina la
retribució concreta i el règim de dedicació de la següent regidora que percebrà la
retribució fixada en l'acord plenari esmentat i desenvoluparà les seves funcions en
règim de dedicació exclusiva:

a) Sra. Maria Luz Caballero Gabas, regidora delegada de l’Àrea d’Hisenda amb
una retribució de 62.000,00 € bruts anuals.

SEGON:  Aquesta resolució tindrà efectes a partir del 13 de juliol de 2019.

TERCER: Donar al contingut d'aquest decret la publicitat prevista a l'article 30 del
Reglament orgànic municipal.
 
QUART: Donar compte d’aquesta resolució al Ple de la Corporació."

Els membres del plenari es donen per assabentats.

                                                          HONORS I DISTINCIONS 

2. Concessió de la Medalla de la Ciutat a la Sra.  M. Àngels Ollé Romeu.

"La Comissió d’Honors i Distincions, de l’Ajuntament de Reus en sessió de data 31 de
juliol de 2019 ha examinat l’expedient incoat per a la concessió d’una distinció
municipal a a la Sra. M. Àngels Ollé Romeu, a proposta de la Junta de Portaveus de
data 8 de juliol de 2019.

Atesos els mèrits que concorren en a la Sra. M. Àngels Ollé Romeu, en
reconeixement a la seva trajectòria excepcional com a pedagoga i escriptora que la
va portar a liderar el moviment de renovació pedagògica de l’escola catalana
impulsant la fundació de l’escola Mowgli de Reus, essent la primera escola de la
ciutat que va fer l’ensenyament mixt i en català, oberta a totes les creences. Autora
de nombroses publicacions dedicades a la didàctica de la llengua i a la literatura
infantil. Professora a la URV, ha contribuït a la renovació pedagògica i a la formació
de professionals de la docència.
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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 Sra. M. Àngels Ollé Romeu, la Medalla de la Ciutat pels mèrits i
circumstàncies que en ella concorren i que han quedat suficientment acreditats a
l’expedient a l’efecte incoat."

- Sr. Pellicer saluda i felicita al Sr. Ramon Marcer, fill de la Sra. M. Ángels Ollé,
present al saló de plens i recorda que al voltant de les festes de la Verge de Misericòrdia
es farà l'acte protocol·lari de lliurament d'aquesta condecoració.

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: Sr. Rubio; (PSC-CP): Sres./Srs.,
Andreu, Martínez, Guaita, Marcos, Pozuelo i Fort: (CUP) Sres./Srs.: Llorens, Fernández,
Pàmies) i 3 abstencions (CS: Sra./Srs., García, López,  Meléndez).

3. Assessoria Jurídica. Modificació i aprovació de la refosa dels acords plenaris
relatius als llocs de treball de personal directiu.

"Atès que el Ple de la Corporació, en sessió duta a terme el dia 30 de juny de 2015,
establí els llocs de treball de Gerent de Serveis Generals, Gerent-coordinador de Serveis
Territorials, Gerent- coordinador de Serveis a la persona i Gerent-coordinador de
Serveis Econòmics en la plantilla de llocs de treball d'aquest Ajuntament en la modalitat
de personal directiu. Aquest acord establí els esmentats llocs de treball, les respectives
funcions i atribucions, el procediment per a la seva designació i el règim de retribucions.

Atès que el Ple de la Corporació, en sessió duta a terme el dia 7 d'abril de 2017, creà el
lloc de treball de Gerent-coordinador d'Organització i Serveis Interns a la vegada que
s'amortitzava el lloc de treball de Gerent-coordinador de Serveis Econòmics.

Atès que prèvia realització dels corresponents processos selectius, el Ple de la
Corporació, adoptà els corresponents acords per nomenar les persones que ocupen els
llocs de treball de Gerent de Serveis Generals, Gerent-coordinador de Serveis
Territorials, Gerent-coordinador de Serveis a la persona.

Atès que els acords plenaris esmentats anteriorment preveuen per als respectius
nomenaments una durada fins al dia 31 de desembre de 2019, si bé tots ells també
expressen que, havent superat un procediment selectiu, podran ésser nomenades per a
nous períodes de temps per ocupar el mateix lloc de treball sense necessitat d'haver de
superar, de nou, un procediment selectiu.
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Vist l'informe emès per la Secretaria General de data 22 de juliol de 2019.

Atès que els reptes organitzatius derivats del present mandat municipal, que ara s'inicia,
recomana una consolidació de l'estructura organitzativa de caràcter directiu, i la
concatenació d'acords esmentats en els antecedents anteriors recomanen una refosa
dels esmentats acords en un únic acord plenari que clarifiqui i aglutini la voluntat
municipal en aquest àmbit.

Vist el que disposa l'article 8 del text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat
públic aprovat pel Reial decret legislatiu, 5/2015, de 30 d'octubre.

Vist el que disposa, així mateix, l'article 306 del Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.

Per tot l'exposat amb el dictamen previ de la Comissió Informativa de Serveis d'Hisenda
i Serveis Generals, es proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels següents acords:

PRIMER: Modificar i aprovar la refosa dels acords plenaris relatius als llocs de treball de
personal directiu, en els termes que s'expressa en els punts següents.

SEGON: Establir els següents llocs de treball d’aquest Ajuntament en la modalitat de
PERSONAL DIRECTIU:

- 1 lloc de treball de GERÈNCIA DE SERVEIS GENERALS (A1) amb la condició de personal
funcionari o bé de personal laboral sotmès a la relació laboral de caràcter especial d’alta
direcció.

El/la gerent de Serveis Generals és el responsable jeràrquic màxim de l’administració
municipal executiva, sota la dependència jeràrquica única de l’alcalde i la dependència
funcional de l’Alcaldia, Vicealcaldia, els tinents d’alcalde i els regidors delegats caps
d’Àrea. 

Les seves funcions són les següents: 

- Dirigir, coordinar i impulsar, l’actuació de l’administració municipal en les diferents
àrees, serveis i entitats dependents d’acord amb la normativa vigent i les directius de
l’equip de govern.
- Impulsar i coordinar l’execució dels acords adoptats pels òrgans de govern de
l’Ajuntament.
- Dirigir i coordinar l’actuació i les funcions dels personal directiu municipal.
- Organitzar i distribuir els recursos humans, tecnològics i financers de la corporació per
complir els objectius fixats pels òrgans de govern.
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- Exercir les funcions de representació i negociació que se li encomanin.

La seva designació atendrà als principis de mèrit i capacitat i a criteris d’idoneïtat i es
portarà a terme mitjançant procediments que garanteixin la publicitat i la concurrència
entre funcionaris i personal laboral de la pròpia corporació, d'altres administracions
públiques o professionals del sector públic o privat. El seu cessament serà lliure d’acord
amb el que disposa al respecte la legislació vigent reguladora de la relació laboral de
caràcter especial d’alta direcció o en el cas del personal funcionari la legislació sobre
personal al servei de l'Administració. Així mateix, havent superat un procediment
selectiu, d’acord amb els principis legalment establerts, podrà ser nomenat per a nous
períodes de temps per ocupar el mateix lloc de treball sense necessitat d’haver de
superar de nou aquest procediment selectiu. 

Les retribucions que corresponen al lloc de treball del gerent de Serveis Generals són les
corresponents al Grup A1, nivell 30, amb un complement específic de 53.294,50 € i un
complement d’horari de 8.098,32 €.

- 1 lloc de treball de GERÈNCIA – COORDINACIÓ DE SERVEIS TERRITORIALS (A1) amb la
condició de personal funcionari o bé de personal laboral de caràcter especial d’alta
direcció amb dependència jeràrquica de la Gerència de Serveis Generals i funcional
d’aquest, de l’Alcaldia, Vicealcaldia, els tinents d’alcalde i els regidors delegats d’Àrea.

Les seves funcions són les de desenvolupar i executar els plans d’actuació i les decisions
adoptades pels òrgans de govern i la planificació i coordinació d’activitats, avaluació i
proposta d’innovació i millora en matèria d’Arquitectura i Urbanisme, Mobilitat,
Desenvolupament Urbà, Via Pública, Medi Ambient i Habitatge. 

Per a l’exercici d’aquestes funcions la GERÈNCIA – COORDINACIÓ DE SERVEIS
TERRITORIALS disposarà del comandament directe dels serveis i àmbits competencials
que se li assignin. En l’exercici de les seves funcions assistirà amb veu i sense vot a les
Comissions Informatives del seu àmbit competencial. 

La seva designació atendrà als principis de mèrit i capacitat i a criteris d’idoneïtat i es
portarà a terme mitjançant procediments que garanteixin la publicitat i la concurrència
entre funcionaris i personal laboral de la pròpia corporació, d'altres administracions
públiques o professionals del sector públic o privat. El seu cessament serà lliure d’acord
amb el que disposa al respecte la legislació vigent reguladora de la relació laboral de
caràcter especial d’alta direcció o en el cas del personal funcionari la legislació sobre
personal al servei de l'Administració. Així mateix, havent superat un procediment
selectiu, d’acord amb els principis legalment establerts, podrà ser nomenat per a nous
períodes de temps per ocupar el mateix lloc de treball sense necessitat d’haver de
superar de nou aquest procediment selectiu. 
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Les retribucions que corresponen a un A1 nivell 28 amb un complement específic de
30.059,12 € , un complement horari de 7.288,80 € i un complement variable màxim
vinculat a l'assoliment d'objectius de 20.000 €.

- 1 lloc de treball de GERÈNCIA – COORDINACIÓ D’ORGANITZACIÓ I SERVEIS INTERNS
(A1) amb la condició de personal funcionari o bé de personal laboral de caràcter especial
d'alta direcció amb dependència jeràrquica de la Gerència de Serveis Generals i
funcional d’aquest, de l’Alcaldia, Vicealcaldia, els tinents d’alcalde i els regidors delegats
d’Àrea.

Les seves funcions són les de desenvolupar i executar els plans d’actuació i les decisions
adoptades pels òrgans de govern i la planificació i coordinació d’activitats, avaluació i
proposta d’innovació i millora en matèria de recursos humans, STIT, contractació i
compres, logística, padró, oficina d’atenció al ciutadà, arxius administratius i
responsabilitat patrimonial. 

Per a l’exercici d’aquestes funcions la GERÈNCIA – COORDINACIÓ D’ORGANITZACIÓ I
SERVEIS INTERNS ostentarà el comandament directe dels serveis i àmbits competencials
que se li assignin. En l’exercici de les seves funcions assistirà amb veu i sense vot a les
comissions informatives del seu àmbit competencial. 

La seva designació atendrà als principis de mèrit i capacitat i a criteris d’idoneïtat i es
portarà a terme mitjançant procediments que garanteixin la publicitat i la concurrència
entre funcionaris i personal laboral de la pròpia corporació, d'altres administracions
públiques o professionals del sector públic o privat. El seu cessament serà lliure d’acord
amb el que disposa al respecte la legislació vigent reguladora de la relació laboral de
caràcter especial d’alta direcció o en el cas del personal funcionari la legislació sobre
personal al servei de l'Administració. Així mateix, havent superat un procediment
selectiu, d’acord amb els principis legalment establerts, podrà ser nomenat per a nous
períodes de temps per ocupar el mateix lloc de treball sense necessitat d’haver de
superar de nou aquest procediment selectiu. 

Les retribucions d’aquest lloc de treball són les corresponents a un A1 nivell 28 amb un
complement específic de 30.059,12 €, un complement horari de 7.288,80 € i un
complement variable màxim vinculat a l'assoliment d'objectius de 20.000 €.

- 1 lloc de treball de GERÈNCIA – COORDINACIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS (A1) amb la
condició de personal funcionari o bé de personal laboral de caràcter especial d'alta
direcció, amb dependència jeràrquica de la Gerència de Serveis Generals i funcional
d'aquesta mateixa gerència, de l'Alcaldia, Vicealcaldia, els tinents d'alcalde i els regidors
delegats de l'Àrea.

13



 

Les seves funcions seran les de desenvolupar i impulsar els plans d’actuació i les
decisions adoptades pels òrgans de govern en matèria econòmico-financera.

Actuarà en matèria de planificació, coordinació i seguiment de l’execució econòmico-
financera, pressupostària i de tresoreria i realitzarà propostes de millora en matèria
organitzativa, de procediments i ús de les tecnologies, amb l’objectiu de millorar
l’eficàcia i l’eficiència dels serveis econòmico-financers i de l’atenció a tercers que es
relacionin amb l’Ajuntament en l’Àrea de la Hisenda.

Per la realització d’aquestes funcions assumirà la coordinació entre els òrgans de
govern i els serveis econòmico-financers municipals, respectant sempre les
competències i funcions reservades als funcionaris de l’Administració Local amb
Habilitació de caràcter Nacional, d’acord amb el marc jurídic que les regula.

En l’exercici de les seves funcions, assitiarà amb veu, i sense vot, a les comissions
informatives del seu àmbit competencial.

La seva designació atendrà als principis de mèrit i capacitat i a criteris d’idoneïtat i es
portarà a terme mitjançant procediments que garanteixin la publicitat i la concurrència
entre funcionaris i personal laboral de la pròpia corporació, d’altres administracions
públiques o professionals del sector públic o privat. El seu cessament serà lliure d’acord
amb el que disposa al respecte la legislació vigent reguladora de la relació laboral de
caràcter especial d’alta direcció o en el cas del personal funcionari la legislació sobre
personal al servei de l'Administració. Així mateix, un cop superat el procediment selectiu,
d'acord amb els principis legalment establerts, podrà ser nomenat per a nous períodes
de temps per ocupar el mateix lloc de treball sense necessitat d'haver de superar de nou
aquest procediment selectiu.

Les retribucions que corresponen a un A1 nivell 28 amb un complement específic de
30.059,12 €, un complement horari de 7.288,80 € i un complement variable màxim
vinculat a l'assoliment d'objectius de 20.000 €.

- 1 lloc de treball de GERÈNCIA– COORDINACIÓ DE SERVEIS A LA PERSONA (A1) amb la
condició de personal funcionari o bé de personal laboral de caràcter especial d’alta
direcció, amb dependència jeràrquica de la Gerència de Serveis Generals i funcional
d’aquest, de l’Alcaldia, Vicealcaldia, els tinents d’alcalde i els regidors delegats d’Àrea.

Les seves funcions són les de desenvolupar i executar els plans d’actuació i les decisions
adoptades pels òrgans de govern i la planificació i coordinació d’activitats, avaluació i
proposta d’innovació i millora en matèria de benestar social, participació ciutadana,
salut i ciutadania, relacions cíviques, educació i cultura, esports, i dels ens instrumentals
de naturalesa pública vinculats a aquests àmbits. 
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Per a l’exercici d’aquestes funcions la GERÈNCIA – COORDINACIÓ DE SERVEIS A LA
PERSONA disposarà del comandament directe dels serveis i àmbits competencials que
se li assignin. En l’exercici de les seves funcions assistirà amb veu i sense vot a les
Comissions Informatives del seu àmbit competencial. 

La seva designació atendrà als principis de mèrit i capacitat i a criteris d’idoneïtat i es
portarà a terme mitjançant procediments que garanteixin la publicitat i la concurrència
entre funcionaris i personal laboral de la pròpia corporació, d’altres administracions
públiques o professionals del sector públic o privat. El seu cessament serà lliure d’acord
amb el que disposa al respecte la legislació vigent reguladora de la relació laboral de
caràcter especial d’alta direcció o en el cas del personal funcionari la legislació sobre
personal al servei de l'Administració. Així mateix, havent superat un procediment
selectiu, d’acord amb els principis legalment establerts, podrà ser nomenat per a nous
períodes de temps per ocupar el mateix lloc de treball sense necessitat d’haver de
superar de nou aquest procediment selectiu.

Les retribucions que corresponen a un A1 nivell 28 amb un complement específic de
30.059,12 €, un complement horari de 7.288,80 € i un complement variable màxim
vinculat a l'assoliment d'objectius de 20.000 €.

TERCER: Ratificar el nomenament del següent personal directiu:

-Sr. Josep Solé Tarragó que ocupa el lloc de treball directiu de gerent de Serveis
Generals.
-Sr. Gabriel Bosques Sánchez que ocupa el lloc de treball de gerent-coordinador de
Serveis Territorials.
-Sra. Anna Puigdomènech Romero que ocupa el lloc de treball de gerent-coordinadora
de Serveis a la Persona.

En aquest sentit, la durada del contracte de l'esmentat personal finalitzarà el 31 de
desembre de 2023 i un cop acabat aquest període es podrà formalitzar un nou
contracte per mutu acord de les parts, previ al corresponent nomenament per part del
Ple de la Corporació.

QUART: El personal directiu resta sotmès al règim d’incompatibilitats establert a la Llei
53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les
administracions públiques, Llei 21/1987, de 26 de novembre i altres disposicions
concordants. 

CINQUÈ: En cas de dictar-se les normes de desenvolupament del text refós de la Llei de
l'Estatut bàsic de l'empleat públic aprovat pel Reial decret legislatiu, 5/2015, de 30
d'octubre, es procedirà a l’adequació del règim jurídic d’aquest personal a la nova
regulació. 
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SISÈ: Delegar a l’Alcalde la competència per a fixar, mitjançant decret, les condicions de
la compatibilitat i dedicació, si s’escau, de totes les gerències, les empreses municipals,
organismes autònoms i altres entitats dependents o amb participació de l’Ajuntament. 

SETÈ: Modificar, si s’escau, amb tot allò que s’estableix en els apartats anteriors la relació
de llocs de treball de la corporació. 

VUITÈ: Les retribucions establertes pels esmentats llocs de treball tindran les
modificacions que s’aprovin per al personal funcionari. 

NOVÈ: L'eficàcia dels acords anteriors resta condicionada a l'existència de consignació
pressupostària.

DESÈ: Deixar sense efecte els acords plenaris adoptats en dates 30 de juny, 4 de
setembre, 6 de novembre i 28 de desembre de 2015; 7 d'abril i 6 de juliol de 2017,
relatius al personal directiu. 

ONZÈ: Facultar al Molt Il·lustre. Sr. Alcalde per a la signatura de tots els documents que
siguin necessaris per al compliment i execució dels anteriors acords i pel
desenvolupament d’aquests, de conformitat amb les retribucions que la legislació vigent
li confereix en matèria de direcció del govern i l’administració municipal.''

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: Sr. Rubio) 3 vots en contra
(CUP; Sres./Srs.: Llorens, Fernández, Pàmies) i 9 abstencions (PSC-CP: Sres./Srs., Andreu,
Martínez, Guaita, Marcos, Pozuelo i Fort; CS: Sres./Srs., García, López,  Meléndez).

El Sr. Pellicer informa que la Junta de Portaveus ha acordat que els punts de l'Ordre del
dia Dia núms. 4 i 5 siguin tractats conjuntament però que les votacions es facin per
separat. 

4. Intervenció. Aprovació del Pressupost General de l'exercici 2019.

“Vist l'expedient elaborat en relació al pressupost general per a l'exercici de 2019, en el
qual es conté la documentació i s'han seguit els tràmits regulats a la normativa vigent,
segons el que es disposa a l’article 162 i següents del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que
s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals i arts. 112 i següents de la
Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local.
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Vista la documentació legal que consta a l’expedient següent:

Memòria de l’Alcaldia
Liquidació aprovada del Pressupost de l’exercici 2018
Informe de l’Interventor a l’expedient del pressupost
Informe econòmic i financer 
Informe sobre l’avaluació del compliment de l’estabilitat pressupostària
Informe sobre la sostenibilitat financera
Estat de consolidació dels Pressupostos dels organismes autònoms i dels estats de
previsió de les empreses municipals
Estats financers d’ingressos i despeses per a cadascun dels Pressupostos integrants del
Pressupost general
Estat provisional del compte de pèrdues i guanys de les entitats de naturalesa mercantil
Quadre de previsió d’inversions i llur finançament de les societats de naturalesa
mercantil
Bases d’execució del Pressupost per a l’exercici 2019
Quadre de finançament de les inversions i transferències de capital per a l’exercici 2019
Estat del deute (Previsió per a l’exercici 2019)
Annex de personal per a l’exercici 2019
Plantilla de personal per a l’exercici 2019
Annex de convenis signats amb la Generalitat de Catalunya per a l’exercici de
competències delegades
Annex de Beneficis Fiscals
Estructura del Pressupost d’acord amb la SEC-2010, als efectes d’avaluació de
l’estabilitat pressupostària

Vist també l’informe de l’interventor en relació al règim de fiscalització prèvia limitada en
què es proposa la preceptiva adaptació al previst a a l’art. 13 del RD 424/2017, de 28
d’abril, pel que es regula el règim jurídic del control intern en les entitats del Sector Públic
Local.

Amb tots aquests antecedents, es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
 
Primer.- Aprovar el Pressupost general de l'Ajuntament de Reus, la Plantilla, l’annex de
personal amb les retribucions que consten a l’expedient tant pel que fa al personal
funcionari, eventual, laboral i càrrecs electes amb dedicació, així com la resta dels annexes
i tota la documentació incorporada a l’expedient, corresponents a l'exercici de 2019, tot
mantenint la totalitat de les modificacions de crèdit esdevingudes fins a la data d’avui.

Segon.- Aprovar el pressupost de l’Ajuntament de Reus per a l'exercici 2019, el
desglossament del qual i resum per capítols és el següent:
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INGRESSOS
A)OPERACIONS CORRENTS
Capítol I Impostos directes 47.813.720,34
Capítol II Impostos indirectes 3.911.786,92
Capítol III Taxes i altres ingressos 22.642.434,38
Capítol IV Transferències corrents 25.832.778,18
Capítol V Ingressos patrimonials 211.000,00

B) OPERACIONS DE CAPITAL
Capítol VI Alienació d’inversions reals 0,00
Capítol VII Transferències de capital 5.048.956,00
Capítol VIII Actius financers 3.015.832,24
Capítol IX Passius financers 795.000,00

TOTAL INGRESSOS 109.271.508,06

DESPESES

A) OPERACIONS CORRENTS
Capítol   I Remuneracions del personal 34.146.900,55
Capítol   II Compra de béns corrents i de serveis 37.932,893,84
Capítol III Despeses financeres 315.000,00
Capítol   IV Transferències corrents 15.972.109,29
Capítol V Fons de contingència i altres imprevistos 514.643,38

B) OPERACIONS DE CAPITAL
Capítol   VI Inversions reals 500.000,00
Capítol VII Transferències de capital 9.479.961,00
Capítol   IX Passius financers 10.410.000,00

TOTAL DESPESES 109.271,508,06

Tercer.- Aprovar  el pressupost de l'INSTITUT MUNICIPAL REUS CULTURA i les seves Bases
d'Execució corresponent a l'exercici de 2019 el desglossament del qual i resum per capítols
és el següent :

INGRESSOS
A) OPERACIONS CORRENTS
Capítol   III Taxes i altres ingressos 97.000,00
Capítol   IV Transferències corrents 2.856.577,99
Capítol    V Ingressos patrimonials 210,00

B) OPERACIONS DE CAPITAL
Capítol VI Alienació d’inversions reals 0,00
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Capítol VII Transferències de capital 0,00

TOTAL INGRESSOS 2.953.787,99

DESPESES
A) OPERACIONS CORRENTS
Capítol   I Remuneracions del personal 1.165.429,99
Capítol   II Compra de béns corrents i de serveis 1.594.328,00
Capítol   IV Transferències corrents 192.500,00

B) OPERACIONS DE CAPITAL
Capítol   VI Inversions reals 1.530,00

TOTAL DESPESES 2.953.787,99

Quart.- Aprovar de conformitat amb el punt anterior, la plantilla del personal que es
contempla en l'esmentat pressupost.

Cinquè.- Aprovar  el pressupost de l'INSTITUT MUNICIPAL DE FORMACIÓ I EMPRESA i les seves
Bases d'Execució corresponent a l'exercici de 2018 el desglossament del qual i resum per
capítols és el següent :

INGRESSOS
A) OPERACIONS CORRENTS

Capítol   III Taxes i altres ingressos 4.900,00
Capítol   IV Transferències corrents 2.737.564,11

B) OPERACIONS DE CAPITAL
Capítol   VII Transferències de Capital 0,00

TOTAL INGRESSOS 2.742.464,11

DESPESES
A) OPERACIONS CORRENTS
Capítol   I Remuneracions del personal 2.159.704,20
Capítol   II Compra de béns corrents i de serveis 559.115,91
Capítol   III Despeses financeres 500,00
Capítol   IV Transferències corrents 17.980,00

B) OPERACIONS DE CAPITAL
Capítol   VI Inversions reals 5.164,00

TOTAL DESPESES 2.742.464,11

Sisè.- Aprovar d'acord amb el punt anterior, la plantilla del personal que es contempla en
l'esmentat pressupost.
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Setè.- Aprovar  el pressupost de l’ AGÈNCIA DE PROMOCIÓ DE CIUTAT “REUS PROMOCIÓ” i les
seves Bases d'Execució, corresponent a l'exercici de 2018 el desglossament del qual i
resum per capítols és el següent :

INGRESSOS
A) OPERACIONS CORRENTS
Capítol   III Taxes i altres ingressos 462.948,00
Capítol   IV Transferències corrents 1.120.000,00
Capítol    V Ingressos patrimonials 3.375,00

B) OPERACIONS DE CAPITAL
Capítol   VII Transferències de Capital 0,00

TOTAL INGRESSOS 1.586.323,00
                   

DESPESES
A) OPERACIONS CORRENTS
Capítol   I Remuneracions del personal 451.402,00
Capítol   II Compra de béns corrents i de serveis 994.391,00
Capítol   IV Transferències corrents 140.000,00

B) OPERACIONS DE CAPITAL
Capítol   VI Inversions reals 530,00

TOTAL DESPESES 1.586.323,00

Vuitè.- Aprovar de conformitat a l'establert en l'apartat anterior, la plantilla de personal
que es contempla en l'esmentat pressupost.

Novè.-   Aprovar  els  pressupostos  de les societats i fundacions municipals i el programa
d’actuació, inversions i finançament, corresponent a l’exercici 2019, segons es relaciona a
continuació:

PRESSUPOST D’EXPLOTACIÓ

Entitats que pertanyen al sector AAPP
- Hospital Sant Joan, S.A.M 140.483.364,00
- Gestió Comarcal Hospitalària, S.A. 21.930.606,00
- Reus Serveis Municipals  
Ingressos 28.165.615,00
Despeses 26.883.610,00
Beneficis 1.282.005,00
- Gestió Integral Sanitària i Assistencial, A.I.E. 9.376.961,00
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- SAGESSA, Assistència Sanitària i Social, S.A. 2.715.000,00
- Reus Transport Públic, S.A. 3.216.986,00
- Reus Desenvolupament Econòmic, S.A.
Ingressos 8.325.038,00
Despeses 8.302.562,00
Beneficis 22.476,00
- Reus Esport i Lleure, S.A. 3.372.673,00
- Laboratori RCT SA
Ingressos 6.066.622,00
Despeses 6.055.954,00
Beneficis 10.668,00
- Fundació SAGESSA Salut 21.890.245,00
- Fundació Recerca i Docència (FUNRED) 44.551,00
- Fundació per a l’Atenció Social 4.742.168,00
- Fundació Educativa i Social 4.155.195,00
- Fundació IMFE Mas Carandell 674.909,11

Societats no financeres
- Reus Mobilitat, S.A.M.
Ingressos 7.727.694,00
Despeses 7.595.135,00
Beneficis 132.559,00
- Centre M.Q. Reus, S.A. 14.994.345,00

Detall de les inversions a portar a terme per part de les societats i fundacions municipals: 

PRESSUPOST DE CAPITAL

Societats no financeres

Reus Mobilitat SAM 744.198,00
Centre MQ Reus 615.327,00

Sector Administracions Públiques                           

Hospital de Sant Joan de Reus,  S.A.M. 3.310.000,00
Gestió Comarcal Hospitalària, S.A. 192.000,00
Reus Serveis Municipals S.A. 3.255.353,00
Gestió Integral Sanitària i Assistencial A.I.E. 95.123,00
SAGESSA,Assistència Sanitària i Social, S.A. 20.000,00
Reus Esport i Lleure, S.A. 0,00

Reus Transport Públic, S.A. 43.500,00

Laboratori RCT S.A. 21.200,00
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Fundació SAGESSA Salut  295.000,00
Fundació per a l’Atenció Social 52.033,00
Fundació Educativa i Social 3.084,00
Fundació IMFE Mas Carandell 2.220,00

Total Pressupost capital Ens dependents                           8.649.038,00

Desè.- Aprovar  la consolidació dels pressupostos de caràcter administratiu i de les
societats dependents, que és la següent : 

INGRESSOS
a) OPERACIONS CORRENTS
Capítol I Impostos Directes 46.836.342,34
Capítol II Impostos Indirectes 3.908.297,92
Capítol III Taxes i altres ingressos 222.827.306,38
Capítol IV Transferències corrents 31.393.411,48
Capítol V Ingressos patrimonials 1.811.817,00

b) OPERACIONS DE CAPITAL
Capítol VI Alienació patrimoni 0,00
Capítol VII Transferències de capital 5.906.309,12
Capítol VIII Actius financers 55.000,00
Capítol IX Passius financers 1.095.000,00
- Altres ingressos no pres. I variació fons de maniobra 30.972.464,33

TOTAL 344.805.948,57

DESPESES
A) OPERACIONS CORRENTS

Capítol I Despeses personal 133.226.919,74
Capítol II Compra de béns corrents i de serveis 140.340.879,75
Capítol III Interessos 5.349.982,00
Capítol IV Transferències corrents 7.565.500,49
Capítol V Fons de contingència 514.643,38

B) OPERACIONS DE CAPITAL
Capítol VI Inversions reals 8.372.602,00
Capítol VII Transferències de capital 9.479.961,00
Capítol VIII Actius financers 20.000,00
Capítol IX Passius financers 25.030.028,21
- Pèrdues immob. i desp. extraordinàries 0,00
- Amortitzacions i provisions 13.468.392,00
- Benefici 1.437.040,00
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TOTAL 344.805.948,57

Onzè.- Aprovar, exclusivament a efectes del càlcul de l’estabilitat pressupostària, regla de
la despesa i sostenibilitat financera, l’estat financer que incorpora les entitats considerades
administracions públiques, que incorpora entitats que no consoliden a efectes de llei
d’hisendes locals, però que s’han de considerar d’acord amb la classificació exigible en
termes de comptabilitat nacional:

INGRESSOS

a)OPERACIONS CORRENTS
Capítol I Impostos Directes 46.946.923,34
Capítol II Impostos Indirectes 3.908.297,92
Capítol III Taxes i altres ingressos 232.449.433,38
Capítol IV Transferències corrents 31.827.818,04
Capítol V Ingressos patrimonials 1.744.669,40

b)OPERACIONS DE CAPITAL
Capítol VI Alienació patrimoni 0,00
Capítol VII Transferències de capital 5.906.309,12
Capítol VIII Actius financers 298.520,93
Capítol IX Passius financers 795.000,00
- Altres ingressos no pres. I variació fons de maniobra 29.480.411,89

TOTAL 353.357.384,02

DESPESES

A) OPERACIONS CORRENTS

Capítol I Despeses personal 160.354.695,67
Capítol II Compra de béns corrents i de serveis 125.009.069,45
Capítol III Interessos 5.164.684,40
Capítol IV Transferències corrents 6.558.795,42
Capítol V Fons de contingència 514.643,38

B) OPERACIONS DE CAPITAL
Capítol VI Inversions reals 7.803.367,00
Capítol VII Transferències de capital 9.479.961,00
Capítol VIII Actius financers 20.000,00
Capítol IX Passius financers 23.879.553,15
- Pèrdues immob. i desp. extraordinàries 0,00
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- Amortitzacions i provisions 13.257.465,55
- Benefici 1.315.149,00

TOTAL 353.357.384,02

Dotzè.- Aprovar els Pressupostos inicials del Consorci del Teatre Fortuny i del Consorci del
Teatre Bartrina corresponents a l'exercici 2019:

CONSORCI TEATRE FORTUNY:

INGRESSOS
A) OPERACIONS CORRENTS

Capítol   III Taxes i altres ingressos 361.355,00
Capítol   IV Transferències corrents 551.000,00
Capítol    V Ingressos patrimonials 5,00

TOTAL INGRESSOS 912.360,00
                    

DESPESES
A) OPERACIONS CORRENTS
Capítol   I Remuneracions del personal 302.021,37
Capítol   II Compra de béns corrents i de serveis 594.738,63
Capítol III Despeses financeres 3.000,00
Capítol   IV Transferències corrents 7.600,00

B) OPERACIONS DE CAPITAL
Capítol   VI Inversions reals 5.000,00

TOTAL DESPESES 912.360,00

CONSORCI TEATRE BARTRINA:

INGRESSOS
A) OPERACIONS CORRENTS

Capítol   III Taxes i altres ingressos 83.000,00
Capítol   IV Transferències corrents 361.405,05
Capítol    V Ingressos patrimonials 10,00

B) OPERACIONS DE CAPITAL
Capítol   VII Transferències de Capital 0,00

TOTAL INGRESSOS 444.415,05
                    

DESPESES
A) OPERACIONS CORRENTS

24



AJUNTAMENT DE REUS
                                                                                                                                                                                    

Capítol   I Remuneracions del personal 251.369,00
Capítol   II Compra de béns corrents i de serveis 191.416,05

B) OPERACIONS DE CAPITAL
Capítol   VI Inversions reals 1.630,00

TOTAL DESPESES 444.415,05

Tretzè.- Actualitzar, en els termes màxims previstos a l'art. 23 del RDL 24/2018, de 21 de
desembre, pel que s'aproven mesures urgents en matèria de retribucions en l'àmbit del
sector públic, el topall de les retribucions fixades per l'acord de Ple de 30 de maig de 2014
que afecten al personal d'alta direcció del sector públic que pertany a l'Ajuntament de
Reus, en aplicació de la DA 12ª de la Llei 7/1985, reguladora de les Bases del Règim Local.

Catorzè.- Exposar al públic els esmentats pressupostos  per un termini de 15 dies hàbils, a
l'efecte que puguin ser examinats i presentar reclamacions davant el Ple de conformitat al
què disposen els arts. 112.3 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim
local i 169 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora d’Hisendes Locals.

Quinzè.- Elevar la present aprovació a definitiva si durant el termini d'exposició al públic no
es presentessin reclamacions.”

LA SRA. CABALLERO EXPLICA ELS PUNTS NÚMS. 4 I 5 DE L'ORDRE DEL DIA I ES PRODUEIX
DEBAT.

Sotmes a votació el punt núm. 4 s'aprova amb 14 vots a favor, ( (JxR): Sres./Srs., Pellicer
Vilella, Pallarès, Caelles, Cuerba, Caballero i Monseny; ERC: Sres./Srs.:  Llauradó, Recasens,
Flores, Prats, Berasastegui i Subirats, ARA REUS: Sr. Rubio) i 12 vots en contra
(PSC-CP: Sres./Srs., Andreu, Martínez, Guaita, Marcos, Fort, Pozuelo; CS: García, López,
Meléndez; CUP: Sres.: Llorens, Fernández, Pàmies).

5. Intervenció. Aprovació expedient de modificació de crèdits del pressupost
prorrogat.

“De conformitat amb les necessitats econòmiques de la Corporació i previ informe de la
Intervenció de Fons.

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:
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PRIMER.- Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits en el pressupost
prorrogat de l’Ajuntament de Reus, essent el detall per aplicacions pressupostàries el
següent: 

I) Aplicació RT de la liquidació de l'exercici 2018 Ajuntament
AJUNTAMENT DE REUS

ALTA DE DESPE-
SA
10203 13200 629 Càmares VV: Fase 2 35.000,00
10203 13301 619 Inversions Instal·lacions semafòriques 49.000,00
10203 13400 619 Parc de Mobilitat 70.000,00
20711 49100 626 STIT - Noves necessitats + Renovació equips 50.000,00
20711 49100 641 STIT - Aplicacions informàtiques - App gestió patrimoni 70.000,00
30919 32300 619 Inversions escoles 50.740,03
31426 33210 629 Llibres Biblioteques 25.000,00
21127 33220 629 Prestatgeries Arxiu 45.000,00
40634 15340 609 Execució Camí de Valls Fase 2 276.000,00
40634 15341 609 Sentències judicials 571.000,00
40634 15341 619 Enjardinament entorn Hospital Sant Joan 140.000,00
40634 15341 640 Redacció de projectes 261.000,00
40634 16500 619 Inversió en enllumenat públic 33.000,00
40832 15341 622 Expropiacions 80.000,00
40832 23150 632 Centre Social El Roser 1.612.441,00
40832 93312 632 Reposició i millora edificis municipals 140.000,00
40832 93312 640 Redacció projectes edificis municipals 50.000,00

      TOTAL 3.558.181,03

ALTA INGRÉS
87000 Romanent de tresoreria per a despeses generals 3.558.181,03

      TOTAL 3.558.181,03

II) Aplicació RT de la liquidació de l'exercici 2018 OOAA

INSTITUT MUNICIPAL REUS CULTURA
ALTA DE DESPESA

31428 33810 22799
Festa major Misericòrdia - treballs realitzats al-
tres empreses 59.597,76

      TOTAL 59.597,76

ALTA INGRÈS

87000
Romanent de tresoreria per a despeses gene-
rals 59.597,76

      TOTAL 59.597,76

AGÈNCIA PROMOCIO DE CIUTAT "REUS PRO-
MOCIÓ"
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ALTA DE DESPESA
21360 43229 22799 Turisme-Treballs realitzats altres empreses 45.000,00

      TOTAL 45.000,00

ALTA INGRÈS

87000
Romanent de tresoreria per a despeses gene-
rals 45.000,00

      TOTAL 45.000,00

INSTITUT MUNICIPAL DE FORMACIÓ I EMPRESA
ALTA DE DESPESA

20321 32904 22699 RRHH- Despeses generals 18.765,83
20321 32907 22699 RRHH- Despeses generals 100.706,84
20321 32911 22699 RRHH- Despeses generals 6.301,30
20321 32925 22699 RRHH- Despeses generals 6.000,00

      TOTAL 131.773,97

ALTA INGRÈS

87000
Romanent de tresoreria per a despeses gene-
rals 131.773,97

      TOTAL 131.773,97

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

Sotmesa la proposta a votació s'aprova amb 14 vots a favor, ( (JxR): Sres./Srs., Pellicer
Vilella, Pallarès, Caelles, Cuerba, Caballero i Monseny; ERC: Sres./Srs.:  Llauradó, Recasens,
Flores, Prats, Berasastegui i Subirats, ARA REUS: Sr. Rubio) i 12 vots en contra
(PSC-CP: Sres./Srs., Andreu, Martínez, Guaita, Marcos, Fort, Pozuelo; Cs: García, López,
Meléndez; CUP: Sres.: Llorens, Fernández, Pàmies).

Una vegada realitzada la votació d'aquest punt es produeix INTERVENCIÓ DE L'ALCALDE 

6. Intervenció. Aprovació de l'autorització a Centre MQ Reus SAM per a la
modificació de les condicions del contracte de préstec amb Caixabank.

“Atesa la sol·licitud de l'empresa íntegrament dependent, Centre MQ Reus SA relativa a la
novació del préstec a llarg termini per al finançament d'una inversió en obres i
instal·lacions, per adequar les instal·lacions a l'antic Hospital de Sant Joan de Reus SAM. 
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D'acord amb la documentació presentada per la Direcció de l'empresa CMQ Reus SA, la
direcció de l'obra i el Director economicofinancer de GINSA AIE, es  sol·licita un Informe de
la Intervenció i la prèvia autorització del Ple de la corporació, per a la novació de dos
préstecs a llarg termini amb CaixaBank i l'Institut Català de Finances (ICF), 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. 

Vista la documentació que consta a l’expedient:

Segon.- Els documents que s'annexen a la sol·licitud són els següents:
Informe de la direcció d'obra sobre el desenvolupament econòmic de les obres.
Informe de la direcció financera relativa a les implicacions econòmiques i financeres.

Annex de modificació de una clàusula de les condicions particulars del contracte de
préstec de ICF I CAIXABANK: ampliació de 4 mesos addicionals del període de carència,
essent la data de la primera amortització el dia 01/01/2020.   

Les característiques dels préstecs a llarg termini de la CaixaBank i l'ICF signat en data 4 de
juliol de 2018 amb el detall de la novació (en negreta) que oferten a l'empresa Centre MQ
Reus SA són les següents:

Finalitat: Finançament de les obres d'adequació dels espais a l'antic Hospital de Sant Joan
de Reus. 
Entitat: Cofinançat entre l'Institut Català de Finances i Caixabank al 50% per a cada entitat
(758.726€ cada entitat).
Import total: 1.517.452€
Modalitat: Préstec amortització constant per vençut.
Termini amortització: 144 mesos (12 anys). (140 mesos)
Termini carència: 12 mesos (1 any). (s'amplia 4 mesos, total termini de carència: 16 mesos)
Interessos: Euríbor 12 mesos + 3%
Revisió tipus interès: Mensual.
Comissió obertura: 0,75%
Comissió d'estudi: 0,00%
Amortització anticipada: 0,75%
Cancel·lació: 0,75%
Quotes: mensuals
Garantia: les pròpies de l'acreditat.
Disposicions de capital: Durant els 12 mesos de carència (s'amplia 4 mesos, total termini
carència: 16 mesos). Prèvia presentació de factures per justificar la finalitat. Els pagaments
de les factures es faran mitjançant transferència des de Caixabank.
Intervenció: Notarial
Documentació prèvia a la formalització del préstec: 
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c) Comptes anuals auditats 2017 sense variacions significatives en relació als
aportats per a l'estudi.
d) Compromís de l'Ajuntament de Reus de manteniment de participació directa o
indirecta del 100% del capital en la societat davant del procés de constitució del
Consorci HSJR.
e) Compromís d'alliberament del pagament del lloguer del nou local durant el
període de vigència del préstec.

Atès que s'ha produït un endarreriment en l'execució de l'obra a executar, i que finalitza el
període de carència d'un any, en el que es poden acreditar factures de l'obra per tal de
disposar del préstec. 

Atès que s'informa per part de la Direcció de l'empresa i per part del Director
economicofinancer de GINSA AIE, que és indispensable allargar el període de carència 4
mesos per adaptar l'evolució de les obres i poder disposar de la totalitat del préstec. 

Atès que s'informa per part de la direcció economicofinancera de GINSA AIE, que
l'empresa CMQ Reus SA podrà fer front al pagament del préstec amb els fluxos generats
per les operacions.

 
Vist l’informe de l’Interventor general de l'Ajuntament de Reus, de data 17 de juliol de
2019, en relació a la novació de les operacions de préstec a llarg termini a concertar,
informant que cal la prèvia autorització del Ple de la corporació, prevista a l'art. 54 del
TRLRHL.

Amb aquests antecedents, es proposa al Ple de la Corporació els següent:

Primer.- Autoritzar la novació de les operacions de préstec a llarg termini concertades per
CMQ Reus SA, en data 4 de juliol de 2018, amb les entitats CaixaBank i l'Institut Català de
Finances, per un import total de 1.517.452 euros, amb un cofinançament del 50%
respectivament. La novació es concreta en l'ampliació del termini de carència 4 mesos, és
a dir, es modifica el termini total de carència de 12 mesos inicial a 16 mesos, d'acord amb
els termes de l'oferta conjunta presentada.

Segon.- 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 20 vots a favor, ( (JxR): Sres./Srs., Pellicer
Vilella, Pallarès, Caelles, Cuerba, Caballero i Monseny; ERC: Sres./Srs.:  Llauradó, Recasens,
Flores, Prats, Berasastegui i Subirats; PSC-CP: Sres./Srs.: Andreu, Martínez, Guaita, Marcos,
Fort I Pozuelo; ARA REUS: Sr. Rubio) i 6 vots en contra   (CS: Sra./Srs.: García, López,
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Meléndez; CUP : Sres.: Llorens, Fernández, Pàmies).

Una vegada realitzada la votació d'aquest punt es produeix INTERVENCIÓ DE L'ALCALDE 

La presidència desitja un bon estiu a tothom i, sense més assumptes a tractar, s'aixeca

la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta amb el vistiplau de l’alcalde

president.

L’alcalde                                                          El secretari general 
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