
AJUNTAMENT DE REUS
                                                                                                                                                                                    

ACTA DEL PLE ORDINARI DE L’AJUNTAMENT DE REUS
                              

Núm.:  14/2019
                                                                                   
Caràcter: ordinari                                                                  
Data: 20.09.2019
Horari: de  09: 10 a 13:15 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 
Ángeles Débora García Cámara
Sandra Guaita Esteruelas
Ricardo López Vázquez  
Noemí Llauradó Sans
Marta Llorens Pérez
Daniel Marcos Cruz 
Andreu Martín Martínez
Ana Isabel Martínez Serrano
Raúl Meléndez Marfil
Hipòlit Monseny Gavaldà   
Maria Teresa Pallarès Piqué
Mònica Pàmies Flores
Maria del Carmen Pozuelo Blanco
Carles Prats Alonso 
Daniel Recasens Salvador 
Daniel Rubio Angosto
Òscar Subirats Torrebadell 
Dolors del Mar Vázquez Pérez 
Montserrat Vilella Cuadrada
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Assisteixen també: 
Jaume Renyer Alimbau, secretari general 
Josep Jaume Mateu Bea, viceinterventor 

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació de les actes del Ple del dies 19 i 31 de juliol de 2019.
           
2. Informació de l’Alcaldia.

MOCIONS DE L'ALCALDIA 

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

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

SERVEIS D'HISENDA I DE SERVEIS GENERALS 

5. Recursos Humans. Modificació del catàleg de llocs de treball de l'Ajuntament de
Reus (increment del 0,25%).

6. Servei d’Aprovisionaments, Contractació i Patrimoni. Aprovació de la revisió de
preus de la concessió administrativa del servei públic integral de recollida de residus sò-
lids urbans i de neteja viària de Reus.

7. Intervenció. Aprovació del Compte General de la Corporació corresponent a l’exerci-
ci 2018.

8. Intervenció. Aprovació definitiva del Pressupost general de l’exercici 2019.

ACTIVITATS DE LA PERSONA

9. Assessoria Jurídica. Aprovació definitiva del Reglament de Participació Ciutadana.

BENESTAR SOCIAL I CIUTADANIA 

10. Benestar Social. Aprovació del conveni de col·laboració entre la Generalitat de
Catalunya, mitjançant el Departament de de Treball, Afers Socials i Famílies, i
l’Ajuntament de Reus per a la prestació del servei de residència assistida per a gent gran
dependent a la localitat. 
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11. Benestar Social. Acord relatiu a l'obertura i canvi de titularitat de la inscripció de la
Residència Horts de Miró

PROPOSTES DELS GRUPS MUNICIPALS 

12. Proposta de Resolució del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE
CATALUNYA – CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP), referent a la resposta a les
amenaces d’ENDESA a les Administracions Locals en relació amb el deute relatiu a les
factures energètiques de les famílies vulnerables.

13. Proposta de resolució del GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT
POPULAR (CUP) en suport a la iniciativa legislativa popular (ILP) Universitats, per la
rebaixa dels preus universitaris a Catalunya.

 MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS 

14. Moció del GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS DE REUS (Cs), per a la prevenció
d’incendis.

15. Moció del GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS DE REUS (Cs), per a la implantació d’un
sistema de devolució d'envasos amb incentius.

16. Moció del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA –
CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP), per fomentar el reciclatge i reduir el rebuig.

17. Moció del GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP)
referent a la realització d’un Pla Educatiu de Ciutat.

Desenvolupament de la sessió 

Les intervencions orals realitzades en aquesta sessió per l’alcalde, regidors i, en el
seu cas, el secretari i l’interventor als diferents punts de l’ordre del dia
assenyalats a l’acta amb "ES PRODUEIX DEBAT" o "INTERVENCIÓ DE........" o " ES
DONA RESPOSTA" estan contingudes en suport digital àudio autenticat, amb la
incorporació de la signatura d’aquesta Secretaria General. Una vegada aprovat
l’esborrany de l’acta d’aquesta sessió, les esmentades intervencions orals
quedaran incorporades automàticament a l’acta, formant part, d’una manera
intrínseca i indissoluble, de l’esmentat document administratiu, d'acord amb els
articles 26, 36, 70.2, 71 i 80.2 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre sobre procediment
administratiu comú de les administracions públiques, articles 17 i 18 de la Llei
40/2015 d'1 d'octubre de règim jurídic del sector públic, article 4 i disposició
addicional primera sobre fe pública i ús de signatura electrònica de la Llei 59/2003,
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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: 

1. Aprovació de les actes del Ple del dies 19 i 31 de juliol de 2019.

S'aproven, per unanimitat, les actes següents:

a) L'acta del ple ordinari del dia 19 de juliol de 2019, amb dues esmenes: - Esmena per
una errada material al punt núm. 6, referent al nomenament dels membres de les
comissions Informatives, al Tercer apartat, al penúltim punt s'ha d'afegir: "Així mateix
coneixerà de tots aquells assumptes que no corresponguin a cap de les altres
comissions informatives." Aquest punt ja constava en els acords inicials relatius a la
constitució de les comissions informatives, però en el del dia 19 de juliol, que hauria de
ser reproducció de l'anterior es va ometre. - Esmena al punt núm. 14, on ha de constar
que és el GM de CS qui s'absté i no el GM de la CUP els quals van votar a favor. 
                  
b) L'acta del ple extraordinari del dia 31 de juliol de 2019.

Informació de l'Alcaldia. 

El Sr. Pellicer informa del següent: 

De la reunió tinguda amb el president de la Cambra de Comerç de Reus, Sr. Jordi Just.
            
De l'assistència a l'acte de la Diada Nacional, que va tenir lloc a la Casa Canals de
Tarragona, amb la presencia del Molt Honorable Sr. Roger Torrent, president del
Parlament de Catalunya.

                                                              
De la inauguració de "Montbriart" a Montbrió del Camp.

De la inauguració de l'onzena edició de la Fira Hikari, organitzada pel col·lectiu Amakuni
a La Palma. Una fira de cultura japonesa. 

De l'assistència, com a alcalde, a la recepció a l'Ajuntament de Les Borges del Camp
amb motiu de la Festa Major de la Mare de Deu de la Riera.

De l'assistència a Cambrils a la Missa Solemne amb motiu de la Festa Major per la Mare
de Déu del Camí.

De l'assistència l'acte homenatge al General Moragues, al Barri Niloga.
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De l'assistència a l'acte institucional i posterior ofrena de les entitats amb motiu de la
Diada Nacional a la plaça Baluard. 

De la inauguració del nou curs escolar a les escoles La Vitxeta i Maria Cortina. Cada any
es visiten dues escoles. Informa que l'inici del curs va ser amb normalitat. Felicita al
regidor per la feina feta i a tot el col·lectiu de professores, professors, directors i
directors d'escoles. 

De la recepció al nou director de l’aeroport de Reus, Sr. Juan Crespo Sánchez i el comiat
del Sr. Vicens Pallares, fins ara director de l'aeroport de Reus.

De la inauguració de l'exposició 40 anys del Grup Misericòrdies, al Castell del Cambrer.

Del lliurament ahir dels Guardons de la Ciutat. 
                                                                                         

- El Sr. Pellicer informa que la Junta de Portaveus en la reunió del dia 18 de setembre
va donar el seu suport, amb els vots a favor dels Grups municipals: JUNTS PER REUS –
JUNTS x Cat (JxR), ERC, PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA – CANDIDATURA DE
PROGRÉS – (PSC-CP), CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP), ARA REUS (A) i
l'abstenció de GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS DE REUS (CS), a la proposta formulada
als grups municipals pel col·lectiu "Fridays for Future Reus", i altres entitats, que
resumidament llegeix la Sra. Llauradó i que es reprodueix a continuació:    
      
- DECLARACIÓ D'EMERGÈNCIA CLIMÀTICA. 

"L’Ajuntament de Reus veu amb preocupació els impactes que el canvi climàtic té i
tindrà tant a casa nostra, a Catalunya i arreu del planeta i entén que es necessari
prendre una major consciència del perill que representa, tal com la comunitat científica
està alertant de forma continuada.

Així, l’Ajuntament de Reus reconeix que el planeta, alhora que els éssers vius i els
ecosistemes que el conformen, es troben en greu perill, i prova d’això són els recents
informes sobre l’estat de la biodiversitat de l’IPBES i sobre el escalfament global d’1,5 ºC
de l’IPCC, els quals alerten d’un rumb que porta a l’extinció d’una gran part dels
ecosistemes terrestres, i més concretament, un milió d’espècies es troben avui
amenaçades per l’activitat humana. També s’està a prop del punt de no retorn davant
del canvi climàtic.

La ciutadania ha d’entendre la urgència i irreversibilitat d’aquesta lluita i l’Ajuntament de
Reus pot exercir un paper clau en la formació, educació i informació sobre el necessari
fre a les emissions i realitzar una vital adaptació a les conseqüències de l’increment de
la temperatura global.
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La declaració d’emergència climàtica suposa iniciar un procés d’educació, formació i
conscienciació a tota la població sobre la veritat de la crisi ecològica i l’enorme canvi
necessari per a frenar l’emergència.

Per això, en Junta de Portaveus, s’ha acordat per àmplia majoria (JuntsxReus, ERC, Ara,
PSC i CUP) la moció que el col·lectiu «Fridays for Future» i altres entitats han fet arribar
als ajuntaments del país. 

Per l’anterior, hem acordat: 

Primer. Establir els compromisos polítics, normatives i recursos necessaris per a
garantir les reduccions dels gasos d’efecte hivernacle per arribar al balanç net zero no
més tard del 2040 , a ser possible abans del 2035, així com aturar la pèrdua de la
biodiversitat i restaurar els ecosistemes com a única resposta possible per evitar un
col·lapse de tots els sistemes naturals, inclòs l’humà.

Segon. Abandonar la premissa que els recursos són infinits i optar per a contribuir a la
màxima autosuficiència local possible. Per tal d’aconseguir-ho els governs municipals
han d’analitzar com han d’aconseguir aquest objectiu i proposar plans d’actuació
necessaris, dels quals se’ns donen exemples en la moció

Tercer. Establir un mecanisme de presa de decisions ciutadà de caràcter vinculant amb
competències en matèria de vigilància, seguiment i control de les mesures adoptades.
Per això també serà necessari establir indicadors i objectius verificables i quantificables.

Des de Reus, declararem, doncs, la situació d’emergència climàtica i volem i treballarem
per a que l’ajuntament sigui un actor actiu en abordar aquest problema que ens compet
a tots i per aconseguir que les generacions futures puguin tenir un futur sense la llosa
que suposaria a les seves vides el canvi climàtic."

- El Sr. Pellicer agraeix als membres del col·lectiu Fridays for futures Reus la seva
presència al Saló de Plens. 

INTERVENCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS 
                                  
El Sr. Pellicer informa que la Junta de Portaveus en la reunió del dia 18 de setembre
també va donar el seu suport, amb els vots a favor dels Grups municipals: JUNTS PER
REUS–JUNTS x Cat (JxR), ERC, CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP), ARA REUS (A),
l'abstenció del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA –
CANDIDATURA DE PROGRÉS–(PSC-CP) i el vot en contra del GRUP MUNICIPAL
CIUDADANOS DE REUS (CS), a la moció que resumidament llegeix la Sra. Vilella i que es
reprodueix a continuació:    
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DE SUPORT A LA LLEI 24/2015 I CONTRA EL TALL DE SUBMINISTRAMENT A LES
FAMÍLIES AMB DEUTE PER PART D'ENDESA I ALTRES COMPANYIES. 

"Recentment Endesa i altres companyies elèctriques han enviat cartes a alguns
ajuntaments catalans on amenacen amb la intenció d'incomplir amb la Llei 24/2015 i
tallar el subministrament a les persones i famílies amb informes de vulnerabilitat que
tinguin deutes de consum, si les administracions públiques no paguen el 50% del cost
d'aquest deute abans de l'1 d'octubre.

La Llei 24/2015, coneguda com a Llei de l'Habitatge, va ser fruit d'una iniciativa
legislativa popular (ILP) impulsada per un grup promotor format per la Plataforma
d'Afectats per la Hipoteca (PAH), l'Aliança contra la Pobresa Energètica (APE) i
l'Observatori DESC. Va ser aprovada per unanimitat el 23 de juny de 2015. Gràcies a
aquesta llei s'han impedit més de 63.000 talls elèctrics.

El gener de 2017 el Govern de la Generalitat de Catalunya va promoure un front
institucional amb les associacions municipalistes, les diputacions i l'Ajuntament de
Barcelona, situant un conveni marc a les companyies que aquestes no van voler signar.

No tolerarem l'amenaça de privar d'un dret bàsic a les persones més vulnerables
d'aquest país. Les empreses que es lucren amb serveis elementals com la llum, l'aigua o
el gas han d'assumir el compliment de la legalitat vigent a Catalunya, que protegeix els
drets energètics de les persones en situació de vulnerabilitat.

I per garantir-ho, hem d'utilitzar totes les eines al nostre abast, al costat dels agents i
moviments socials, el mon local i el Govern de la Generalitat per aconseguir que totes
les persones, i especialment les més vulnerables, tinguin el subministrament energètic
que garanteixi una vida digna.

Davant aquesta amenaça, creiem necessari manifestar el compromís inequívoc amb la
lluita per garantir drets bàsics per una vida digna, com els de l'energia i l'habitatge.
Per tots aquests motius, el Grup Municipal ERC proposa a la Junta de Portaveus
l'aprovació dels següents acords:
   
Primer. Instar el Govern de la Generalitat a prendre el lideratge polític en la defensa dels
drets energètics, especialment dels i les ciutadanes més vulnerables, treballant de
manera transversal per fer complir la llei.

Segon. Defensar fermament la Llei 24/2015, una Llei fruit d'una Iniciativa Legislativa
Popular que va ser aprovada per unanimitat al Parlament de Catalunya, i que és una de
les més avançades del món.
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Tercer. Demanar la condonació del deute acumulat per les persones protegides per la
llei 24/2015, des de l'any 2015.

Quart. Instar a totes les administracions competents a utilitzar les vies sancionadores de
manera contundent, en cas que les subministradores elèctriques realitzin talls a llars, no
permesos per la llei 24/2015."

 INTERVENCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS 

MOCIONS DE L'ALCALDIA 
                       
3. Alcaldia. Donar compte de diverses resolucions de l’Alcaldia en matèria
d’organització municipal.

− Decret 2019012959 de data 7 d’agost de 2019. Confirmar i ratificar el decret de
l'Alcaldia número 2019011271 de data 28 de juny de 2019, pel qual, es nomenà al
Sr. Marc Just Mallafré, Cap de gabinet de l'Alcaldia.

Atès que mitjançant decret de l'Alcaldia número 2019011271 de data 28 de juny de
2019, i de conformitat amb la plantilla de personal eventual aprovada en acord plenari
adoptat el mateix dia, es nomenà al Sr. Marc Just Mallafré, Cap de gabinet de l'Alcaldia,
en funcions d'assessorament i tasques de col·laboració immediata a l'alcalde, amb les
condicions que s'hi especifiquen, i amb efectes a partir del dia 29
de juny de 2019.

Atès que el dia 2 de juliol de 2019, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya dictà la
Sentència 654/2019 en el procés referenciat com a Recurs contenciós electoral núm.
2/2019, en el qual s'acordà declarar la nul·litat de l'elecció i proclamació de l'alcalde.
Aquesta sentència provocà una nova sessió plenària, convocada amb caràcter
extraordinari i urgent, pel dia 3 a la tarda, on es va efectuar de nou l'elecció de l'alcalde,
l'acceptació del càrrec i conseqüent presa de possessió i, seguidament, en una nova
sessió plenària duta a terme la mateixa data, es van confirmar els acords adoptats el dia
28 de juny anterior, en la mesura que les facultats de l'alcaldia en el període comprès
entre el 15 de juny i el 3 de juliol s'havien d'entendre limitades a facultats
d'administració ordinària que fixa l'article 194.3 de la Llei Orgànica de règim electoral
general.

Atès que les circumstàncies exposades, i ateses les facultats de l'alcaldia en el moment
dictar el decret esmentat a l'antecedent primer d'aquesta resolució, fan recomanable,
per raons de seguretat jurídica, ratificar l'esmentat decret de nomenament del Sr. Marc
Just Mallafré.
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Vista la nota emesa per la Secretaria General el dia 5 d'agost de 2019 en relació al
nomenament del personal eventual i la data d'efectes d'aquests nomenaments, així
com la respectiva alta a la Seguretat Social.

Vistos els articles 12 del Reial Decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova
el text refós de l'estatut bàsic de l'empleat públic; l'article 304 del Decret legislatiu
2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la llei municipal i del règim local
de Catalunya, i l'article 10 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova
reglament del personal al servei de les entitats locals, en relació al personal eventual de
confiança o assessorament especial.

He resolt:

Primer. Confirmar i ratificar el decret de l'Alcaldia número 2019011271 de data 28 de
juny de 2019, pel qual, es nomenà al Sr. Marc Just Mallafré, Cap de gabinet de l'Alcaldia,
en funcions d'assessorament i tasques de col·laboració immediata a l'alcalde, amb les
condicions que s'hi especifiquen, i amb efectes a partir del dia 29 de juny de 2019.
            
Segon. Donar a aquesta resolució la tramitació que reglamentàriament s'escaigui."

Els membres del plenari es donen per assabentats. 

−  Decret 2019013872 de data 28 d’agost de 2019. Nomenar al Sr. RICARD GILI 
FERRE com a Delegat de Serveis.     
    
"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 GILI FERRE, 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.

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
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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 GILI FERRE, 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 2 de setembre 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 2019014841 de data 16 de setembre de 2019. Delegació de la presidència i
designació de la vicepresidència d’òrgans de participació sectorial.

"Atès el que s’estableix a l’article 62 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local
de Catalunya respecte als òrgans de participació sectorial.

Atès que els estatuts dels distints òrgans, entitats dependents, òrgans municipals
complementaris d’aquest Ajuntament i d’altres entitats amb representació de
l’Ajuntament preveuen que la presidència correspondrà a l’Alcalde i que podrà delegar-
la en un regidor/a, o bé designar el membre de la Corporació a qui correspondrà dita
presidència, designar els vicepresidents o bé els membres que integren els esmentats
òrgans, entitats o representants.

En conseqüència, considero oportú resoldre el següent:

Primer. Delegar la presidència del Consell Escolar Municipal i de la seva Comissió
Permanent al regidor delegat de l’Àrea de Cultura i Educació, Sr. Daniel Recasens
Salvador.

Segon. Delegar la presidència dels Consells que es relacionen als següents regidors:

Consell Municipal de Serveis Socials: regidora delegada de l’Àrea de Benestar Social,
Sra. Montserrat Vilella Cuadrada.
Consell Municipal del Medi Ambient: regidor delegat de l’Àrea de Recursos Humans i
Medi Ambient, Sr. Daniel Rubio Angosto.
Consell Municipal de la Discapacitat: regidora delegada de l’Àrea de Benestar Social,
Sra. Montserrat Vilella Cuadrada.
Consell Municipal de Polítiques de Gènere: regidora delegada de l’Àrea de Participació,
Bon Govern i Serveis Generals, Sra. Montserrat Flores Juanpere. 
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Consell Municipal de l’Esport: regidor delegat de l’Àrea d’Esports, Sr. Josep Cuerba
Domènech. 
Consell Municipal de la Gent Gran: regidor delegat de l’Àrea de Salut i Ciutadania, Sr.
Òscar Subirats Torrebadell.
Consell Municipal de Joventut: regidor delegat de l’Àrea de Salut i Ciutadania, Sr. Òscar
Subirats Torrebadell.
Consell Municipal de la Salut: regidor delegat de l’Àrea de Salut i Ciutadania, Sr. Òscar
Subirats Torrebadell.
Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació Internacional: regidora delegada de l’Àrea
de Participació, Bon Govern i Serveis Generals, Sra. Montserrat Flores Juanpere.
Consell Assessor d’Urbanisme: regidora delegada d'Urbanisme i Mobilitat, Sra. Marina
Berasategui Canals.  

Segon. Delegar la presidència de la Comissió Informativa Especial d’Urbanisme (per al
seguiment dels treballs de formulació del Pla d’ordenació urbanística municipal) a la
regidora delegada d’Urbanisme i Mobilitat, Sra. Marina Berasategui Canals.

Tercer. Designar vicepresidenta del Consell Consultiu de les Dones del Baix Camp, a la
regidora delegada de l’Àrea de Participació, Bon Govern i Serveis Generals, Sra.
Montserrat Flores Juanpere.

Quart. Designar vicepresidenta primera del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació
Internacional la Sra. Montserrat Vilella Cuadrada, regidora delegada de l’Àrea de
Benestar Social.

Cinquè. Designar vicepresident del Consell Assessor d’Urbanisme el Sr. Hipòlit Monseny
Gavaldà, regidor delegat de Desenvolupament Urbà i Via Pública.

Sisè. Donar compte d’aquesta resolució al Ple de la Corporació en la propera reunió que
es dugui a terme."

Els membres del plenari es donen per assabentats. 
                               
- Decret 2019015011 de data 19 de setembre de 2019. Constitució i composició de
la nova Comissió encarregada d’estudiar la modificació i aprovació d’un nou
Reglament Orgànic Municipal (ROM) .
       
"Atès que per decret d’Alcaldia núm. 2015011436 de data 20 d'octubre de 2015 es va
constituir una Comissió encarregada d'estudiar la modificació i aprovació d'un nou
Reglament orgànic municipal (ROM).

Atesa la conveniència i necessitat de constituir de nou l’esmentada Comissió amb motiu
de la constitució de la nova Corporació que ha modificat la composició dels seus
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membres i que hi ha voluntat de continuar els treballs de redacció del nou Reglament
Orgànic Municipal a partir dels treballs efectuats en el mandat anterior. 

Atès el que disposa l'article 60 del dret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el
Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), la modificació de les
ordenances i reglaments requereix les mateixes formalitats i seguir el mateix
procediment que la seva aprovació.

Atès el que disposa l'article 62 del ROAS, la Comissió encarregada d'estudiar la
modificació i aprovació d'un nou Reglament orgànic municipal (ROM) estarà integrada
per un regidor de cadascun dels grups polítics municipals, que serà designat a proposta
dels mateixos i pel secretari de la Corporació o la persona que legalment el substitueixi.

Vistes les propostes de cadascun dels grups polítics municipals.

Per tot l'exposat, RESOLC:

Primer. Constituir de nou la Comissió encarregada d'estudiar la modificació i aprovació
d'un nou Reglament orgànic municipal (ROM) d'acord amb allò que disposa l'article 62
del ROAS, que haurà de donar compte dels seus treballs i elevar la proposta de nou
Reglament a la Comissió Informativa d’Hisenda i Serveis Generals.

Segon. La Comissió estarà integrada, d'acord amb allò disposa l'esmentat article, per un
regidor de cadascun dels grups municipals que serà designat a proposta dels mateixos i
pel secretari de la Corporació o la persona que legalment el substitueixi. A més es
convocarà a la Comissió al personal tècnic al servei de la Corporació que es consideri
adient per tal d'assessorar en els seus treballs.

Tercer. Delegar la presidència de l’esmentada Comissió en la regidora delegada de
l’Àrea de Participació, Bon Govern i Serveis Generals, Sra. Montserrat Flores Juanpere. 

Quart. Designar els següents membres de la Comissió encarregada d'estudiar la
modificació i aprovació d'un nou Reglament orgànic municipal (ROM):
 
- (JXReus) Sra. Montserrat Vilella Cuadrada (suplent, Sra. Maria Luz Caballero Gabas)
- (ERC) Sr. Daniel Recasens Salvador (suplent, Sra.Noemí Llauradó Sans)
- (PSC-PM) Sra. Maria del Carmen Pozuelo Blanco (suplent, Sra. Ana Isabel Martínez
Serrano)
- (CUP) Sra. Marta Llorens Pérez (suplent, Sr. Edgar Fernàndez Blàzquez)
- (C’s) Sra. Débora Garcia Cámara (suplent, Sr. Ricardo López Vázquez)
- (Ara Reus) Sra. Dolors del Mar Vázquez Pérez (suplent, Sr. Daniel Rubio Angosto)
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Cinquè. Donar compte d’aquesta resolució al Ple de la Corporació en la propera reunió
que es dugui a terme. "
 
El Sr. Pellicer explica el contingut dels decrets.

Prèvia petició de la paraula es produeix la INTERVENCIÓ DE LA SRA. LLORENS.

Els membres del plenari es donen per assabentats. 

4. Alcaldia. Nomenament de membres i representants en distints òrgans,
organismes i entitats.
     
"Atès que amb motiu de la constitució de la Corporació cal designar els seus membres i
representants en el òrgans de govern dels diversos ens instrumentals i òrgans
municipals complementaris de l’Ajuntament de Reus, així com en les entitats
supramunicipals i altres ens en que participa aquest Ajuntament.

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

PRIMER: Designar els següents membres i representants en el òrgans de govern dels
diversos ens instrumentals i òrgans municipals complementaris de l’Ajuntament de
Reus, així com en les entitats supramunicipals i altres ens en que participa aquest
Ajuntament:
 
COMISSIÓ ESPECIAL PER AL TRACTAMENT DE LES POLÍTIQUES D’IMMIGRACIÓ 

• President:  Molt Il·lustre Sr. Carles Pellicer Punyed

• Regidora delegada de l’Àrea de Benestar Social:
• Sra. Montserrat Vilella Cuadrada

• Un regidor de cada grup polític municipal:
• (JXReus) Sra. Maria Teresa Pallarès Piqué (suplent: Sra. Montserrat Caelles

Bertran) 
• (ERC) Sra. Montserrat Flores Juanpere (suplent: Sr. Òscar Subirats

Torrebadell) 
• (PSC) Sra. Ana Isabel Martínez Serrano (suplent: Sra. Sandra Guaita

Esteruelas) 
• (CUP) Sr. Edgar Fernàndez Blàzquez (suplent: Sra. Marta Llorens Pérez) 
• (CS) Sr. Raúl Meléndez Marfil (suplent: Sr. Ricardo López Vázquez) 
• (A) Sra. Dolors del Mar Vázquez  Pérez (suplent: Sr. Daniel Rubio Angosto) 
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COMISSIÓ INFORMATIVA ESPECIAL D’URBANISME (PER AL SEGUIMENT DELS TREBALLS
DE FORMULACIÓ DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL) 

• (JXReus) Sr. Hipòlit Monseny Gavaldà (suplent: Sra. Maria Teresa Pallarès
Piqué) 

• (ERC) Sr. Carles Prats Alonso (suplent: Sr. Òscar Subirats Torrebadell) 
• (PSC) Sr. Andreu Martín Martínez (suplent: Sr. Daniel Marcos Cruz) 
• (CUP) Sra. Mònica Pàmies Flores (suplent: Sr. Edgar Fernàndez Blàzquez) 
• (CS) Sra. Débora García Cámara (suplent: Sr. Raúl Meléndez Marfil) 
• (A) Sr. Daniel Rubio Angosto (suplent: Sra. Dolors del Mar Vázquez Pérez) 

INSTITUT MUNICIPAL REUS CULTURA 

Consell General:
• El President: L’alcalde, que ha delegat la presidència en el regidor responsable de

la gestió dels assumptes relatius a cultura: 
• Regidor delegat de Cultura i Educació, Sr. Daniel Recasens Salvador (Decret núm.

2019011534). 
      
• El regidor responsable dels assumptes relatius a Cultura: Sr. Daniel Recasens

Salvador

• Un representant de cada grup polític amb representació municipal
• (JXReus) Sr. Joan Josep Montoya Torres
• (ERC) Sra. Montserrat Flores Juanpere
• (PSC) Sra. Adoración González Pedrós
• (CUP) Sra. Mariona Quadrada Monteverde
• (CS) Sra. Araceli Comas de Argemir Martí
• (A) Sr. Josep Lluís Rius Martínez

• Un màxim de cinc persones o entitats relacionades amb l’activitat objecte de
l'organisme autònom.
• Josep M. Vallés José , en representació de la Germandat de Sant Isidre i Santa

Llúcia
• M. Pilar Aguilera Ruperez, en representació d’Amics del Museu
• Fito Luri  
• Daniel Carbonell Sugrañes en representació de l’Aula de Sons 
• La Dra. Lluïsa Vilaseca Borràs, amb caràcter vitalici (Disposició transitòria)

INSTITUT MUNICIPAL DE FORMACIÓ I EMPRESA «MAS CARANDELL»

Consell General:
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• El President: L’alcalde, que ha delegat la presidència en el regidor responsable de la
gestió dels assumptes objecte de l’Institut:
• Regidor delegat de l’Àrea d’Empresa i Ocupació, Sr. Carles Prats Alonso (Decret

núm. 2019011534)

• El regidor responsable dels assumptes objecte de l’Institut:
• Sr. Carles Prats  Alonso

• Un/a representant de cada grup polític amb representació municipal:
• (JXReus) Sr. Pere Aluja Balsells
• (ERC) Sr. Raimon Martí Arbós
• (PSC) Sr. Enrique Martín Domínguez
• (CUP) Sra. Marta Llorens Pérez
• (CS) Sr. Jorge González Cabrera
• (A) Sr. Enric Bosch Sánchez

• Un màxim de cinc persones o entitats relacionades amb l’activitat objecte de
l'Institut
• Sra. Marta Cassany i Virgili com a representant dels Serveis Territorials del
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies a Tarragona.
• Sr. Josep Lluís Torres Messeguer com a representant del Departament
d’Educació a l’Àrea del Tarragonès.
• Sra. Àgata Girbes Gaya com a representat de la Cambra Oficial de Comerç,
Indústria i Navegació de Reus.
• Sr. Josep Gabriel Lluís Queralt com a representant de l’Institut Baix Camp de
Reus.
                    

AGÈNCIA DE PROMOCIÓ DE CIUTAT “REUS PROMOCIÓ”

Consell General:
• President: L’alcalde, que ha delegat la presidència en la regidora responsable de la

gestió dels assumptes relatius a l’objecte de l’Agència:
• Regidora delegada de l’Àrea de Projecció de Ciutat, Sra. Montserrat Caelles

Bertran (Decret núm. 2019011534)
• La regidora responsable de la gestió dels assumptes relatius a l'objecte de l'Agència.

• Sra. Montserrat Caelles Bertran

• Un/a representant de cada grup polític amb representació municipal
� (JXReus) Sra. Anna Tarragó Sanromà
� (ERC) Sr. Carles Prats Alonso
� (PSC) Sr. Nuria Borrell Gàllego 
� (CUP) Sra. Mariona Quadrada Monteverde
� (CS)  Sra. Débora García Cámara
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� (A) Sra. Noelia Solé Ransanz

• Un màxim de quatre persones relacionades amb l’activitat objecte de l’Agència.
• Alfred Pitarch Garcia, representant de la Unió de Botiguers de Reus
• Maria Francisca Batlle Domènech, en representació dels hotels de Reus
• Jordi Busquets Tarrats, en representació de la Cambra de Comerç de Reus
• Joan Anton Montaña Castellano, en representació del l’Associació el Tomb de

Reus

MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL "SERVEIS MANCOMUNATS D'INCINERACIÓ DELS
RESIDUS URBANS"

Junta General:
L'Alcalde: Molt Il·lustre Sr. Carles Pellicer Punyed

Tres regidors (setena part, prescindint de decimals del nombre legal de membres de la
Corporació) nomenats pel Ple.
• Sr. Hipòlit Monseny Gavaldà  
• Sra. Marina Berasategui Canals
• Sr. Daniel Rubio Angosto

CONSORCI PER A LA NORMALITZACIÓ  LINGÜÍSTICA
Ple: 
Un representant de l'Ajuntament designat pel Ple.
• Sr. Daniel Recasens Salvador

Consell del Centre de Normalització Lingüística de Reus:

• Sr. José Patiño Ribera (suplent: Sra. Débora García Cámara) 
• Sra. Paula Modol Durà (suplent: Sr. Carles Francesc Macaya Elías) 
• Sra. M. Dolors Sardà Lozano 
• Sr. Daniel Recasens Salvador (suplent: Sra. Montserrat Flores Juanpere) 
• Sra. Lourdes Torrell Tarragó (suplent: Sra. Sandra Guaita Esteruelas) 

CONSORCI LOCALRET
Assemblea General
Un representant de cadascun dels municipis que formin part del Consorci.

• Sra. Montserrat Flores Juanpere

CONSORCI CONCESSIONARI D'AIGÜES PER ALS AJUNTAMENTS I INDÚSTRIES DE
TARRAGONA
Assemblea General: 
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• Molt Il·lustre Sr. Carles Pellicer Punyed

Consell d'Administració: En representació de les entitats locals:
• Molt Il·lustre Sr. Carles Pellicer Punyed

CONSORCI DEL TEATRE FORTUNY DE REUS

El Consell General 
L’alcalde de Reus, que serà el President,

• Molt Il·lustre Sr. Carles Pellicer Punyed

- Dos vocals en representació de l’Ajuntament de Reus
• Sr. Daniel Recasens Salvador 
• Sra. Montserrat Caelles Bertran

CONSORCI DEL TRANSPORT PÚBLIC DEL CAMP DE TARRAGONA  
Consell d’Administració
• Vicepresident: 

• Sra. Marina Berasategui Canals  (suplent, Sr. Hipòlit Monseny  Gavaldà)

CONSORCI PER A LA GESTIÓ INTEGRAL D’AIGÜES DE CATALUNYA
Junta Rectora 
• Sra. Noemí Llauradó Sans (suplent, Sr. Hipòlit Monseny Gavaldà)
Representant substitut: 
• Sr. Hipòlit Monseny Gavaldà  (suplent, Sra. Maria Luz Caballero Gabas)

CONSORCI TRANSVERSAL, XARXA D’ACTIVITATS CULTURALS (CTXAC)
Vocal del Consell Directiu en representació de l’Ajuntament de Reus

• Sr. Daniel Recasens Salvador 

CONSORCI DE PROMOCIÓ TURÍSTICA, COMERCIAL I CULTURAL DE REUS “REUS
VITALITAT”
El Consell General:

President: Molt Il·lustre Sr. Carles Pellicer Punyed

- Representants designats per l’Ajuntament de Reus, d’entre els membres que
integren el Ple municipal, un dels quals serà vicepresident segon per designació
directa de l’alcalde de Reus:
• Sra. Montserrat Caelles Bertran 
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• Sr. Raúl Meléndez Marfil
• Sra. Dolors del Mar Vázquez Pérez
• Sra. Mònica Pàmies Flores
• Sr. Héctor Fort Robert

                
CONSORCI URBANÍSTIC PER AL DESENVOLUPAMENT DE L’ÀREA RESIDENCIAL
ESTRATÈGICA RONDA NORD, DEL TERME MUNICIPAL DE REUS.

- Tres representants de l’Ajuntament de Reus:
• Sra. Marina Berasategui Canals
• Sr. Gabriel Bosques Sánchez
• Sra. Pilar Carbassa Torres
   

FUNDACIÓ IMFE MAS CARANDELL, FUNDACIÓ PRIVADA

Cessar el Sr. Daniel Rubio Angosto com a representant d’aquest Ajuntament en la seva
qualitat de patró permanent, agraint-li els serveis prestats a la fundació:

Cessar en el seu càrrec com a patrons designats per aquest Ajuntament, agraint-los els
serveis prestats a la fundació:

• Sra. Maria Dolors Sardà Lozano 
• Sr. Mateo González Cervelló 
• Sr. Abel Guinovart Forcadell 
• Sr. Jordi Torres Carrión 
• Sr. Marc Arza Nolla
• Sr. Rafel Julbe Solichero 
• Sr. Felipe García García 
• Sr. Josep Allueva Latorre

Designar el Sr. Carles Prats Alonso com a representant d’aquest Ajuntament en la seva
qualitat de patró permanent.

Designar com a membres en el patronat de la Fundació IMFE Mas Carandell:
• Sr. Jorge González Cabrera 
• Sr. Enrich Bosch Sánchez 
• Sr. Pere Aluja Balsells
• Sr. Enric Fogàs Puig 
• Sr. Jordi Martí Trill
• Sr. Enrique Martín Dominguez
• Sra. Marta Llorens Pérez
• Sr. Sergi Novo Colom
• Sra. Misericòrdia Dosaiguas Pérez
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FUNDACIÓ REGO  

Cessar la Sra. Maria Dolors Sardà Lozano, com a representant d’aquest Ajuntament en
la seva qualitat de patró permanent, agraint-li els serveis prestats a la fundació.

Cessar en el seu càrrec com a patrons designats per aquest Ajuntament, agraint-los els
serveis prestats a la fundació, a:
• Sr. Marc Arza Nolla 
• Sr. Joaquim Enrech Garola 

Designar la Sra. Maria Teresa Pallarès Piqué com a representant d’aquest Ajuntament
en la seva qualitat de patró permanent.

Designar com a membres del patronat de la Fundació per raó del seu càrrec:
• Sr. Carles Prats Alonso 
• Sra. Maria Luz Caballero Gabas

FUNDACIÓ OFICIAL DE LA FIRA DE REUS

Cessar els següents membres del patronat de la fundació, en la seva qualitat de
regidors, agraint-los els serveis prestats a la fundació, a:
• Sr. Marc Arza Nolla 
• Sra. Montserrat Caelles Bertran
• Sra. Maria del Carmen Pozuelo Blanco 

Comité Executiu 
Cessar els següents membres del Comité Executiu del patronat, agraint-los els serveis
prestats a la fundació, a:
Sr. Marc Arza Nolla, com a vicepresident del Comitè Executiu.
Sra. Montserrat Caelles Bertran

Patronat:
Ratificar el Molt Il·lustre Sr. Carles Pellicer Punyed com a representant d’aquest
Ajuntament en la seva qualitat de patró permanent.

Designar els següents membres del patronat de la fundació, en la seva qualitat de
regidors:
• Sra. Maria Teresa Pallarès Piqué
• Sra. Montserrat Caelles Bertran
• Sr. Carles Prats Alonso 

Comité Executiu
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Designar els següents membres del Comité Executiu:
• Sra. Maria Teresa Pallarès Piqué, com a vicepresidenta dels Comitè Executiu.
• Sra. Montserrat Caelles Bertran

FUNDACIÓ CULTURAL DE REUS PEDROL RIUS

Cessar el Sr. Marc Arza Nolla com a representant d’aquest Ajuntament en la seva
qualitat de patró permanent, agraint-li els serveis prestats a la fundació .

Cessar com a patrons designats per aquest Ajuntament, agraint-los els serveis prestats
a la fundació, a:
• Sr.  Joaquim Enrech Garola
• Sra.  Montserrat Caelles Bertran
• Sr. Joan Sas  Que 

Designar la Sra. Maria Luz Caballero Gabas com a representant d’aquest Ajuntament en
la seva qualitat de patró permanent:

Designar com a vocals del patronat de la fundació: 
• Sr. Daniel Recasens Salvador
• Sra. Montserrat Caelles Bertran
• Sra. Maria Teresa Pallarès Piqué

FUNDACIÓ  UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

Es proposa a la FUNDACIÓ UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI el nomenament dels següents
membres per formar part del seu Patronat:

 
• Un representant de l’Ajuntament de Reus 

• Sra. Maria Teresa Pallarès Piqué

FUNDACIÓ ESPORT BASE DE REUS, FUNDACIÓ PRIVADA

Patró permanent Ajuntament : Sr. Josep Cuerba Domènech

Patrons designats per l’Ajuntament:   Sr. Josep García Menchón 
Sr. Rafael Quiros Franco 
Sr. Jordi Torres López 
Sr. Antonio Masip Fort 
Sra. Maria del Carmen Pozuelo Blanco 
Sr. Manuel Madueño Lara
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FUNDACIÓ PRIVADA DE LA CONSTRUCCIÓ DEL BAIX CAMP 

Cessar el Sr. Marc Arza Nolla com a representant d’aquest Ajuntament en la seva
qualitat de patró permanent, agraint-li els serveis prestats a la fundació.

Designar la Sra. Marina Berasategui Canals com a representant d’aquest Ajuntament en
la seva qualitat de patró permanent.

FUNDACIÓ TARRAGONA SMART MEDITERRANEAN CITY

Cessar el Sr. Marc Arza Nolla com a representant d’aquest Ajuntament en la seva
qualitat de patró permanent, agraint-li els serveis prestats a la fundació.

Designar la Sra. Maria Teresa Pallarès Piqué com a representant d’aquest Ajuntament
en la seva qualitat de patró permanent.

CONSELL MUNICIPAL DE SERVEIS SOCIALS

• Un/a representant de cada grup municipal.
� (JXReus) Sr. Pere Aluja Balsells 
� (ERC) Sra. Lourdes Camprubí Reverté (suplent: Sra. Eva Ferran Roig)
� (PSC)  Sra. Maria Dolores Ruiz Gómez (suplent:Sra. Ana Isabel Martínez Serrano)
� (CS) Sr. José Patiño Ribera (suplent: Sr. Javier Vaquero Rodríguez)
� (A) Sra. Maria Josefa Argüelles López (suplent: Sra. Cori Balanyà Caballé)

CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL   

Cessar i agrair als membres que han format el Consell Escolar Municipal de Reus que
tot seguit s'assenyalen la seva dedicació i esforços vers la planificació i gestió educativa
de la ciutat:   

Representants de l'Ajuntament designats pel Ple de la Corporació:
Sra. Judit Brugués Mellado
Sra. Rosa Mancebón Laguna (substitut, Sr. Carles Francesc Macaya Elías)
Sra. Josefa Labrador Barrafón
Sra. Marta Llorens Pérez
Sr. Gerard Baiget Dolcet
Sr. Mateu González Cervelló
Sra. Raquel Montes Pavón (substituta, Sra. Sandra Guaita Esteruelas)
Sr. Víctor Santapau Salvador
Sra. Rosa M. Ferré Ciuró
Sra. Ana Belén Castaño Sánchez
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Representants dels pares/mares d’alumnes:
Sr. Lluís Pallejà Català
Sra. Cristina Cabré Garcia 
Sra. Judit Grau Garcia

Representants del professorat: 
Sra. Vanessa Gómez Àguila    
Sra. Montserrat Fernández Juanpere  
Sra. Guadalupe Martí Cunillera 
Sra. Beatriu Monseny Belda
Sr. Eliseu Bàrcena Argilaguet
Sr. Rafael Roca Campos
Sra. Dolors Sugrañes Liñana
Sr. Marc Pérez Pallisé
Sr. Joaquim Vilafranca Pijoan

Representants de l'alumnat:
Sr. Pere Roig Ceró

Representants de la direcció i titularitat de centres:
Sr. Francesc Xavier Torrell Cantero
Sra. Ma. Elena Prats Castillo
Sra. Montserrat Plans Roqueta
Sr. Raimon Martí Arbós
Sr. Antoni Montserrat i Duch
Sr. Ignacio Royo Sans

Representants del personal d’administració i serveis:
Sra. Ester Arguedas Puig
Sra. Irene Llanas Rivera

Representants de les llars d’infants: 
Sra. Judit Bruno Mas  

Sra. Antonia Aguilar Gordillo

Nomenar els membres que han estat escollits, proposats o designats per formar el
Consell Escolar Municipal pel període 2019-2021, segons el que disposa l’article 6 del
Reglament del Consell Escolar Municipal de Reus: 

Representants de l’Ajuntament de Reus: 
Sra. Montserrat Pagès Pallisé
Sra. Rosa Ana García Sierra
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Sra. Iraida Belmonte Sevil
Sra. Ana Belén Castaño Sanchez
Sr. Alberto Segura Franco (substitut: Sr. Ricardo López Vázquez) 
Sr. Carles Francesc Macaya Elías (substituta: Paula Modol Durà) 
Sra. Judit Brugués Mellado 
Sr. Bruno Morejón Mateo 
Sra. Tania Agudo Cabana (substituta: Sandra Guaita Esteruelas) 

Representants de pares/mares d’alumnes: 
Sra. Noelia Borràs Millán 
Sr. Mario Guerrero Torres
Sra. Carme Reyes Calvo 
Sra. Mª Carme Camacho Álvarez 

Representants del professorat:
Sra. Ada Fernández Alcaraz 
Sra. Neus Hernández Ferré 
Sra. Laura Lasheras Abad 
Sra. Verónica Garias Pèrez 
Sra. Marta Múrria Pons
Sr. Ignasi Fernández Daroca
Sra. Anna Garcia Jové
Sr. Joaquim Vilafranca Pijoan

Representants de l'alumnat: 
Sr. Robert Alejandro Ionita

Representants de la direcció i titularitat de centres:
Sra. Antonieta Roig Ricard
Sra. Núria Serrano Sastre
Sra. Montserrat Plans Roqueta
Sr. Raimon Matí Arboç
Sr. Antoni Montserrat i Duch
Sra. Eloisa Sugranyes Morales

Representants del personal d’administració i serveis:
Sra.  Irene  Llanas Rivera

Representants de les llars d’infants:
Sra. Natàlia Bley Guinovart
Sra. Antonia Aguilar Gordillo

23



 

COMISSIÓ DE SEGUIMENT DE LA LLENGUA CATALANA

• Alcalde: Molt Il·lustre Sr. Carles Pellicer Punyed

• Regidor responsable de política lingüística: regidor delegat de l’Àrea de Cultura i Edu-
cació, Sr. Daniel Recasens Salvador.

• Un regidor de cada grup municipal:
• (JXReus) Sra. Anna Tarragó Sanromà 
• (ERC) Sra. Montserrat Flores Juanpere (suplent: Sra. Maria Antonia Jordà)
• (PSC) Sra. Lourdes Torrell Tarragó (suplent: Sra. Sandra Guaita Esteruelas)
• (CS) Sr. José Patiño Ribera (suplent: Sra. Débora García Cámara)
• (A) Sra. Paula Modol Durà (suplent:  Sr. Carles Francesc Macaya Elías)

CONSELL MUNICIPAL DE LA DISCAPACITAT

• Un representant de cada grup municipal: 
• (JXReus) Sr. Pere Aluja Balsells 
• (ERC) Sra. Eva Ferran Roig (suplent: Sra. Ester Porter Garcia)
• (PSC) Sra. Marcela García Martínez (suplent: Sra. Ana Isabel Martínez Serrano)
• (CS) Sr. Sergio Motera Reche (suplent: Sr. José Patiño Ribera)
• (A) Sra. Victoria de los Ángeles Llamas Santos (suplent: Maria Josefa Argüelles

López)

CONSELL MUNICIPAL DE POLÍTIQUES DE GÈNERE 

Un/a representant de cada grup municipal amb representació a l'Ajuntament:
� (JXReus) Sra. Marta Bru Pérez 
� (ERC) Sra. Lourdes Camprubí Reverté (suplent: Sra. Mireia Masip Esparza)
� (PSC) Sra. Pilar Osete Marquet (suplent: Sra. Ana Isabel Martínez Serrano)
� (CS) Sra. Asun Ribas Montilla (suplent: Sra. Patricia Pérez Gutiérrez)
� (A) Sra. Tamara Valdepeñas Alcaide 

CONSELL MUNICIPAL DE LA GENT GRAN

• Un representant de cada partit polític o coalició electoral amb representació a
l’Ajuntament.
� (JXReus) Sra. M. Dolors Reig Pallejà 
� (ERC)  Sra. Misericòrdia Vinaixa Fortuny (suplent: Sr. Antoni Randua Sabater)
� (PSC) Sra. Amèlia Besora Juncosa (suplent: Sr. Francesc Jornet Gironès)
� (CS) Sr. Antonio Cobelo Ibarrola (suplent: Sr. Miguel Lujan García Berardi)
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� (A) Sra. Cori Balanyà Caballé

PONÈNCIA MUNICIPAL D’AVALUACIÓ AMBIENTAL 
Amb assistència amb veu i sense vot: 

• Sr. Daniel Rubio Angosto

PATRONAT DE LA LLOTJA DE CONTRACTACIÓ
• Sr. Carles Prats Alonso

ASSEMBLEA LOCAL DE LA CREU ROJA
• Sra. Montserrat Vilella Cuadrada

ASSOCIACIÓ INTERNACIONAL DE CIUTATS EDUCADORES (AICE)
• L’Alcalde que actuarà com a representant permanent de la ciutat: Molt Il·lustre

Sr. Carles Pellicer Punyed 
• Un representant de caràcter polític, amb responsabilitats polítiques dins de

l’equip de govern: Sr. Daniel Recasens Salvador

ASSOCIACIÓ PLATAFORMA PER LA LLENGUA- COL·LECTIU L'ESBARZER
• Sra. Raquel Prius Sardà    

ASSOCIACIÓ “XARXA DE CIUTATS I POBLES CAP A LA SOSTENIBILITAT”
• Sr. Daniel Rubio Angosto

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS DEL OLIVO
• Sr. Daniel Rubio Angosto

FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT
• Sra. Montserrat Flores Juanpere

CONSELL ESPORTIU BAIX CAMP
• Sr. Josep Cuerba Domènech

AGRUPACIÓ PER A LA PROMOCIÓ DEL PORT DE TARRAGONA, AIE
• Sra. Montserrat Caelles Bertran

CONSELL SUPRAMUNICIPAL DE SERVEIS SOCIALS DEL BAIX CAMP 
 Junta Permanent:

• Sra. Montserrat Vilella Cuadrada
• Sra. Àngels Granados Serrano

ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS I COMARQUES 
• Molt Il·lustre Sr. Carles Pellicer Punyed
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FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE CATALUNYA 
• Sra. Noemí Llauradó Sans

XARXA PERIFÈRICS (XARXA D’ENS LOCALS I ENTITATS QUE TREBALLEN EN PREVENCIÓ EN
L’ÀMBIT DE LES DROGUES A CATALUNYA) 
Representant polític: Sr. Oscar Subirats Torrebadell

PATRONAT COMARCAL DE TURISME DE LES MUNTANYES DE LA COSTA DAURADA
• Sra. Montserrat Caelles Bertran

REUS BORSA 2.010, A.I.E.
• Sr. Carles Prats Alonso
• Sra. Maria Teresa Pallarès Piqué

ASSOCIACIÓ CLUSTER TIC REUS
• Sra. Maria Teresa Pallarès Piqué

ASSOCIACIÓ COORDINADORA DE FESTIVALS DE CINEMA I VIDEO DE CATALUNYA
• Sr. Daniel Recasens Salvador

ASSOCIACIÓ XARXA FP
• Assemblea General:

Un màxim de dos representants de la ciutat:
� Un/a representant de la ciutat:  Sr. Carles Prats Alonso

COMUNITAT DE REGANTS DEL PANTÀ DE RIUDECANYES
Junta General:
Representant de l’Ajuntament de Reus:

• Sra. Noemí Llauradó Sans,  (suplent, Sr. Hipòlit Monseny Gavaldà)

INSTITUT PERE MATA, SA 
Junta General:
Representant de l’Ajuntament de Reus:

• Sr. Oscar Subirats Torrebadell

AGRUPACIÓ DE SERVEIS SANITARIS I ASSITENCIALS SA (ASERSA) 
Junta General:
Representant de l’Ajuntament de Reus:

• Sr. Hipòlit Monseny Gavaldà

BOCA DE LA MINA, SA 
Junta General:
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Representant de l’Ajuntament de Reus:
• Sr. Hipòlit Monseny Gavaldà

SEGON: De conformitat amb el que disposa l’article 85, bis 1a) de la Llei 7/1985,
reguladora de les bases del règim local els organismes autònoms municipals resten
adscrits a les següents regidories delegades:

Institut Municipal Reus Cultura: Regidoria delegada de l’Àrea de Cultura i Educació.

Institut Municipal de Formació i Empresa: Regidoria delegada de l’Àrea d’Empresa i
Ocupació

Agència de Promoció de Ciutat “Reus Promoció”: Regidoria delegada de l’Àrea de
Projecció de Ciutat.

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

SERVEIS D'HISENDA I DE SERVEIS GENERALS 

5. Recursos Humans. Modificació del catàleg de llocs de treball de l'Ajuntament de
Reus (increment del 0,25%).

"Vista la proposta del departament de Recursos Humans, una vegada portada a terme la
preceptiva negociació i havent arribat amb un acord en Mesa de General de negociació
en data 5 de setembre de 2019, i vist l’informe favorable, amb observacions, de
fiscalització prèvia limitada núm. 2019/456 emès per la intervenció municipal, la
Comissió Informativa de Serveis d’Hisenda i Serveis Generals, en sessió de data 16 de
setembre 2019, proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següent acord:

«Únic.- La modificació del catàleg de llocs de treball de l'any 2019 de l'Ajuntament de
Reus (aprovat en sessió plenària de data 21 de gener de 2019), procedint a aplicar, amb
efectes 1 de juliol de 2019, l'increment del 0,25 per cent en les retribucions."

EL SR. RUBIO EXPLICA EL TEMA

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

6. Servei d’Aprovisionaments, Contractació i Patrimoni. Aprovació de la revisió de
preus de la concessió administrativa del servei públic integral de recollida de resi-
dus sòlids urbans i de neteja viària de Reus.

" Atès que per Acord Plenari de 24 de juliol de 2009 es va aprovar el plec de clàusules
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administratives i tècniques particulars, on s’establien les disposicions que havien de re-
gir la contractació de la gestió de servei públic amb concessió administrativa, relativa a
la neteja de l’espai públic i de recollida de residus municipals a la ciutat de Reus, així com el
transport dels residus procedents del servei de neteja i de recollida als centres de tracta-
ments indicats per l’Ajuntament.

Atès que per Acord Plenari de 4 de desembre de 2009 es va adjudicar provisionalment
l’esmentat contracte a l’empresa FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA, i
per Decret de l’Alcaldia número 4352 de 30 de desembre de 2009 es va adjudicar
definitivament a l’empresa indicada.

Atès que el contracte administratiu es va formalitzar en data 1 de gener de 2010.

Atès que per Acord del Ple de data 15 d’abril de 2011 es va aprovar un conjunt de
modificacions proposades en l’Informe de l’Àrea de Medi Ambient, de data 11 d’abril de
2011, en relació al contracte de gestió del servei públic de Neteja de l’Espai Públic i de
Recollida de Residus municipals, les quals van ser acceptades per l’empresa
contractista, i una de les quals era la modificació de la fórmula de revisió de preus.

Atès que en data 29 d’abril de 2011 es va formalitzar la modificació del contracte de
referència, en la clàusula vuitena del qual hi consta la nova fórmula de revisió de preus.

Atès que d’acord amb la clàusula quarta del contracte administratiu subscrit en data 1
de gener de 2010, els preus es revisaran una vegada transcorregut el primer any
d’execució del contracte, i l’adjudicatari presentarà una proposta de revisió a
l’Administració, la qual ha de ser aprovada per l’Ajuntament de Reus.

Atès que per Acord de la Junta de Govern Local de data 21 de setembre de 2012, entre
altres extrems, es va rectificar la formula de revisió de preus que consta a la clàusula
vuitena del modificat del contracte administratiu formalitzat en data 29 d’abril de 2011,
quedant de la següent manera:

Pn= Pn-1 *(1+ Krev n)

On:
Pn = Nou preu calculat per l’any n
Pn-1 = Preu de la contracta de l’any anterior
Krev n = (0,85 * IPC n-1)
IPC n-1 = Índex oficial de preus estatal de l’any anterior.

Atès que per acord del Ple de data 28 de desembre de 2015, i formalitzat mitjançant
addenda al contracte de data 25.01.2016 es va aprovar la modificació de contracte
proposada a l’informe de l'Àrea de Medi Ambient de data 19.12.2015, en relació al
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contracte, en el sentit de, per una banda, l'adquisició d'una pala excavadora, per un
import total anual de 27.304,89 euros, i per l'altra, en la substitució dels sistemes
d'elevació dels contenidors soterrats de càrrega lateral del Raval del Pallol i de la Plaça
del Mercadal, per un import total anual de 24.984,87 euros, resultant-ne un import total
anual de la modificació del contracte de 52.289,76 euros (més l’IVA que correspongui).

Atès que per acord del Ple de data 27 de desembre de 2018 es va aprovar prorrogar,
fins a nova adjudicació, el contracte del servei de neteja de l'espai públic i de recollida de re-
sidus municipals, formalitzat en data 1 de gener de 2010, amb l'empresa FOMENTO DE
CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA (FCCSA), d’acord amb els següents termes pel que fa
al màxim sobrecost estimat:

I amb un pressupost anual màxim estimat pel 2019 de 11.093.291,83 euros, d’acord amb el
següent detall:

2010 2018 2019

Total 10.409.276,2

2

9.021.215,95

Revisió preus 2019 Pendent IPC 2018

Sobrecostos Màxims Pròrroga 1.063.594,80

IVA 992.807,53 1.040.927,62 1.008.481,08

TOTAL 10.920.882,88 11.450.203,85 11.093.291,83

Atès que també es va aprovar deixar de pagar les amortitzacions per haver finalitzat el ter-
mini d'amortització de les màquines i instal·lacions, un cop finalitzat el termini de durada 
del contracte (31.12.2018), això és, a partir de l'1 de gener de 2019, a excepció del parc cen-
tral, que resta pendent d'amortització i que correspon a 101.774,42 €/anuals en concepte 
d'amortització i finançament.

Atès que, per escrit de data al registre d’entrada de 25.02.2019, l’empresa FOMENTO DE 
CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA va demanar la revisió del preu del contracte amb 
efectes de l’01.01.2019.

Atès que l’Index de Preus al Consum (IPC) corresponent al període desembre de 2017 a
desembre de 2018 va ser del 1,2%, segons informa l’Institut Nacional d’Estadística.

Vist l’informe emès pel Cap de Serveis de Medi Ambient de data 22.03.2019 pel qual
l’import resultant del contracte és el del preu acordat pel Ple en data 27 de desembre
de 2018 més l’aplicació del coeficient de revisió de preus d’aquest exercici (1,2 % * 0,85
= 1,02 %) a la part revisable, més l’import dels sobrescostos màxims de la pròrroga,
d’acord amb els següents càlculs:

Preu revisable segons acord del Ple de 27.12.2018 9.021.215,95 €
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Import revisió del contracte segons IPC 92.016,40 €
Import sobrescostos màxims de la pròrroga 1.063.594,80 €
Preu total contracte ex. 2019 (IVA exclòs) 10.176.827,15 €

Import IVA 10% sobre preu contracte 1.017.682,71€
Preu total contracte ex. 2019 (IVA inclòs) 11.194.509,87 €

Vist l’informe de fiscalització prèvia limitada de la Intervenció municipal de data 18 de
juny de 2019.

Atès que de conformitat amb la disposició transitòria primera de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic, aquest expedient es regeix per la normativa
anterior (RDL 3/2011, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector
Públic (TRLCSP).

Vist el que estableix la Disposició addicional segona, apartat segon, de la Llei 9/2017, de
8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP), en virtut de la qual correspon al
Ple la competència en matèria de contractació per a aquest expedient.

En conseqüència, i amb el previ dictamen de la Comissió Informativa de Serveis
d’Hisenda i de Serveis Generals, en sessió duta a terme el dia 16 de setembre de 2019,
S’ACORDA:

1. APROVAR la revisió de preus, corresponent a l’any 2019, del contracte de gestió de
servei públic amb concessió administrativa, relatiu a la neteja de l’espai públic i de
recollida de residus municipals a la ciutat de Reus, així com el transport dels residus
procedents del servei de neteja i de recollida als centres de tractaments indicats per
l’Ajuntament, resultant-ne un import total del contracte per a l’any 2019 de
10.176.827,15 euros (més l’IVA que correspongui).

2. ATORGAR els recursos legals oportuns."

LA SRA. CABALLERO EXPLICA EL TEMA 

Sotmesa la proposta a votació, s'aprova amab 24 vots a favor: ((JxR): Sres./Srs., Pellicer,
Vilella, Pallarès, Caelles, Cuerba, Caballero, Monseny; (ERC): Sres./Srs., Llauradó, Reca-
sens, Flores, Prats, Berasastegui, Subirats; (A): Sr. Rubio i Sra. Vázquez; (PSC-CP): Sres./
Srs., Andreu, Martínez, Guaita, Marcos, Pozuelo i Fort: i (CS): Sra./Srs., García, López,
Meléndez) i 3 abstencions (CUP) Sres./Srs.: Llorens, Fernández, Pàmies) .     
      
7. Intervenció. Aprovació del Compte General de la Corporació corresponent a
l’exercici 2018.
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“Vist l'expedient del Compte General de 2018, integrat pels comptes de les Entitats 
següents:

Ajuntament de Reus

Organismes Autònoms Administratius:

Institut Municipal Reus Cultura

Agència de Promoció de Ciutat “Reus Promoció”

Institut Municipal de Formació i Empresa

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

Hospital de Sant Joan de Reus SAM –consolidat-

Hospital de Sant Joan de Reus SAM

Gestió Comarcal Hospitalària SA

Centre M.Q. Reus SA

Reus Transport Públic SA

Reus Esport i Lleure SA

Reus Serveis Municipals SA –consolidat-

Reus Serveis Municipals SA

Reus Mobilitat i Serveis SA

Reus Desenvolupament Econòmic SA

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

Consorci del Teatre Fortuny

Consorci del Teatre Bartrina                                 

S’acompanyen a l’expedient:

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

Gestió Integral Sanitària i Assistencial AIE

SAGESSA, Assistència Sanitària i Social SA

Laboratori de Referència Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre SL
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b)Comptes anuals d’aquelles entitats dependents de l’Entitat Local incloses en l’àmbit
d’aplicació de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera:

Fundació IMFE Mas Carandell 

Fundació Sagessa Salut 

Fundació per a l'Atenció Social 

Fundació Educativa i Social 

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

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

Vistos els informes d’avaluació de l’estabilitat pressupostària, del compliment de la regla
de despesa, de la sostenibilitat financera, dels comptes anuals de l’exercici 2018
corresponents a les societats mercantils dependents i fundacions.

Vistos els informes i documentació que consten a l’expedient referent al Compte General
de 2018, vist el dictamen favorable emès per la Comissió Especial de Comptes i al no
haver-se produït reclamacions ni objeccions sobre aquest en el període de exposició
pública, S’ACORDA:

Primer: Aprovar el Compte General de la Corporació, corresponent a l'exercici de 2018
format pels Comptes i documentació esmentats anteriorment, de la forma en què s'han
redactat, i el resum del qual és: 

- Entitats que integren el Compte General:

AJUNTAMENT

Liquidació del pressupost:

Romanent de Tresoreria Total 26.736.523,42

Saldos de dubtós cobrament 13.121.544,81

Excés de finançament afectat 9.768.366.99

Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals 3.846.611,62

Resultat Pressupostari de l'exercici 3.589.834,06
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Resultat Pressupostari ajustat 5.465.320,38

Incorporació de romanents de crèdits 10.708.875,24

Balanç de situació a 31.12.2018

Total Actiu i Passiu 310.138.460,16

Compte de Resultats: Saldo creditor 10.110.050,71

AGÈNCIA DE PROMOCIÓ DE CIUTAT “REUS PROMOCIÓ” 

Liquidació del pressupost:

Romanent de Tresoreria Total 377.700,31

Saldos de dubtós cobrament 16.970,88

Excés de finançament afectat 0,00

Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals 360.729,43

Resultat Pressupostari de l'exercici 362.857,63

Resultat Pressupostari ajustat 362.857,63

Incorporació de romanents de crèdits 19.400,00

Balanç de situació a 31.12.2018

Total Actiu i Passiu 852.339,33

Compte de Resultats: Saldo creditor 359.230,32

INSTITUT MUNICIPAL REUS CULTURA

Liquidació del pressupost:

Romanent de Tresoreria Total 185.361,23

Saldos de dubtós cobrament 5.489,72

Excés de finançament afectat 0,00

Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals 179.871,51

Resultat Pressupostari de l'exercici -86.558,27

Resultat Pressupostari ajustat 194.708,93

Incorporació de romanents de crèdits 120.573,75

Balanç de situació a 31.12.2018
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Total Actiu i Passiu 1.196.338,35

Compte de Resultats: Saldo deutor -72.592,99

INSTITUT MUNICIPAL DE FORMACIO I EMPRESA

Liquidació del pressupost:

Romanent de Tresoreria Total 211.141,25

Saldos de dubtós cobrament 2.900,01

Excés de finançament afectat 0,00

Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals 208.241,24

Resultat Pressupostari de l'exercici -120.873,11

Resultat Pressupostari ajustat 182.293,41

Incorporació de romanents de crèdits 76.467,27

Balanç de situació a 31.12.2018

Total Actiu i Passiu 4.046.344,96

Compte de Resultats: Saldo deutor -90.805,45

HOSPITAL DE SANT JOAN DE REUS SAM-CONSOLIDAT-

Balanç de situació a 31.12.2018. Total Actiu i Total Patrimoni 
Net i Passiu

82.349.006,92

Compte de pèrdues i guanys: Pèrdua -3.182.404,91

HOSPITAL DE SANT JOAN DE REUS S.A.M.

Balanç de situació a 31.12.2018. Total Actiu i Total Patrimoni 
Net i Passiu 

57.715.896,88

Compte de pèrdues i guanys: Pèrdua -111.658,18

GESTIÓ COMARCAL HOSPITALÀRIA S.A.

Balanç de situació a 31.12.2018. Total Actiu i Total Patrimoni 
Net i Passiu

6.335.299,17

Compte de pèrdues i guanys: Benefici 255,19
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CENTRE M.Q. REUS, S.A.

Balanç de situació a 31.12.2018. Total Actiu i Total Patrimoni
Net i Passiu

7.723.925,39

Compte de pèrdues i guanys: Benefici 50.099,18

REUS TRANSPORT PÚBLIC, S.A.

Balanç de situació a 31.12.2018. Total Actiu i Total 
Patrimoni Net i Passiu

2.528.427,86

Compte de pèrdues i guanys: Benefici 10.228,05

 
REUS, ESPORT I LLEURE, S.A.

Balanç de situació a 31.12.2018. Total Actiu i Total 
Patrimoni Net i Passiu

13.721.167,65

Compte de pèrdues i guanys: Benefici 522,80

REUS SERVEIS MUNICIPALS SA –CONSOLIDAT-

Balanç de situació a 31.12.2018. Total Actiu i Total
Patrimoni Net i Passiu

404.042.194,46

Compte de pèrdues i guanys: Benefici 1.518.305,78

REUS SERVEIS MUNICIPALS SA

Balanç de situació a 31.12.2018. Total Actiu i Total
Patrimoni Net i Passiu

263.308.717,30

Compte de pèrdues i guanys: Benefici 849.345,93

REUS MOBILITAT I SERVEIS SA

Balanç de situació a 31.12.2018. Total Actiu i Total 
Patrimoni Net i Passiu

33.393.800,59

Compte de pèrdues i guanys: Benefici 652.312,10
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REUS DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC S.A.

Balanç de situació a 31.12.2017. Total Actiu i Total 
Patrimoni Net i Passiu

147.589.803,11

Compte de pèrdues i guanys: Benefici 16.647,75

CONSORCI DEL TEATRE BARTRINA

Liquidació del pressupost:

Romanent de Tresoreria Total 22.437,60

Saldos de dubtós cobrament 1.092,11

Excés de finançament afectat 18.395,00

Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals 2.950,49

Resultat Pressupostari de l'exercici 19.226,83

Resultat Pressupostari ajustat 831,83

Balanç de situació a 31.12.2018

Total Actiu i Passiu 263.613,70

Compte de Resultats: Saldo creditor 53.307,37

CONSORCI DEL TEATRE FORTUNY

Liquidació del pressupost:

Romanent de Tresoreria Total 3.102,09

Saldos de dubtós cobrament 3.081,77

Excés de finançament afectat 0,00

Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals 20,32

Resultat Pressupostari de l'exercici -3.737,59

Resultat Pressupostari ajustat -3.737,59

Balanç de situació a 31.12.2018

Total Actiu i Passiu 493.028,09

Compte de Resultats: Saldo creditor 52.007,88
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- Entitats que acompanyen el Compte General:

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

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

Balanç de situació a 31.12.2018. Total Actiu i Total Patrimoni
Net i Passiu

3.586.818,14

Compte de pèrdues i guanys: Equilibrat 0,00

SAGESSA, ASSISTÈNCIA SANITÀRIA I SOCIAL S.A.

Balanç de situació a 31.12.2018. Total Actiu i Total Patrimoni 
net i Passiu

8.025.427,15

Compte de pèrdues i guanys: Benefici 1.808,68

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

Balanç de situació a 31.12.2018. Total Actiu i Total Patrimoni
Net i Passiu

2.224.124,53

Compte de pèrdues i guanys: Benefici 8.161,23

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

FUNDACIÓ IMFE MAS CARANDELL

Balanç de situació a 31.12.2018. Total Actiu i Total Patrimoni 
Net i Passiu

330.279,23

Compte de pèrdues i guanys: Benefici 14.071,94

FUNDACIÓ SAGESSA-SALUT.
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Balanç de situació a 31.12.2018. Total Actiu i Total Patrimoni
Net i Passiu

15.369.176,14

Compte de pèrdues i guanys: Benefici 37.167,09

FUNDACIÓ PER A L'ATENCIÓ SOCIAL.

Balanç de situació a 31.12.2018 Total Actiu i Total Patrimoni 
Net i Passiu

1.669.190,17

Compte de pèrdues i guanys: Pèrdua -181.198,26

FUNDACIÓ EDUCATIVA I SOCIAL.

Balanç de situació a 31.12.2018 Total Actiu i Total Patrimoni
Net i Passiu

1.210.819,62

Compte de pèrdues i guanys: Benefici 15.673,49

FUNDACIÓ PER LA RECERCA, DOCÈNCIA I FORMACIÓ EN L'ÀMBIT SANITARI

Balanç de situació a 31.12.2018 Total Actiu i Total Patrimoni
Net i Passiu

431.173,33

Compte de pèrdues i guanys: Benefici 3.825,71

Segon: Es dóna compte de l’informe d’estabilitat pressupostària de l’exercici 2018,
segons disposa l’art. 16 del RD 1463/2007, que presenta una capacitat de finançament
de 12.948.022,73€, per al seu coneixement i efectes, així com dels informes del
compliment de la regla de despesa, de la sostenibilitat financera i dels comptes anuals de
l’exercici 2018 corresponents a les societats mercantils dependents i fundacions.
  
Tercer: Remetre l’expedient a la fiscalització de la Sindicatura de Comptes, en virtut de 
les seves competències, així com al Tribunal de Comptes, d’acord amb la normativa 
vigent."

LA SRA. CABALLERO EXPLICA EL TEMA I ES PRODUEIX DEBAT 

Sotmesa la proposta a votació, s'aprova amb 15 vots a favor: ((JxR): Sres./Srs., Pellicer,
Vilella, Pallarès, Caelles, Cuerba, Caballero, Monseny; (ERC): Sres./Srs., Llauradó,
Recasens, Flores, Prats, Berasastegui, Subirats; (A): Sr. Rubio i Sra. Vazquez), 3 vots en
contra (CUP) Sres./Srs.: Llorens, Fernández, Pàmies) i 9 abstencions ( (PSC-CP):
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Sres./Srs., Andreu, Martínez, Guaita, Marcos, Pozuelo i Fort; (CS): Sra./Srs., García,
López,  Meléndez. 

8. Intervenció. Aprovació definitiva del Pressupost general de l’exercici 2019.

"El Ple de l'Ajuntament de Reus, en sessió del dia 31 de juliol de 2019 va acordar,
inicialment, l’aprovació del pressupost general de l’exercici 2019.

Aquest acord va ser exposat al públic als efectes de la presentació de reclamacions
durant 15 dies hàbils, previ anunci al Butlletí oficial de la província en data 5 d’agost de
2019, termini que va finalitzar el dia 27 d’agost de 2019.

Contra aquest acord d’aprovació inicial s’ha una única al·legació, amb núm. de registre
d’entrada 42.463 del dia 9 d’agost de 2019, presentada pel senyor JRMB, en nom propi.

Fonaments de Dret

L’escrit de reclamació ha estat presentat en temps i forma, segons disposa l’art. 169.1
del RDLeg 2/2004, que aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals
(TRLRHL), per la qual cosa s’han d’admetre a tràmit.

Cal recordar que les reclamacions contra el pressupost general han d’estar
fonamentades en els motius taxats previstos a l’article 170.2 del RDLeg 2/2004, que
aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL), els quals
únicament poden ser:

a) Per no haver-se ajustat la seva elaboració i aprovació als tràmits establerts en el
TRLRHL.

b) Per ometre el crèdit necessari per al compliment d'obligacions exigibles a l'entitat
local, en virtut de precepte legal o de qualsevol altre títol legítim.

c) Per ser de manifesta insuficiència els ingressos en relació amb les despeses
pressupostades o bé d'aquests respecte a les necessitats per les quals estigui previst.

En relació a l'al·legació presentada, cal dir que la reclamació relativa la dotació
pressupostària per a fer front a una expropiació forçosa d’un immoble de la seva
propietat ubicat al carrer Sant Jaume, 25, els antecedents administratius que consten
sobre aquest extrem són els següents:
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Instància de 31 d’octubre de 2016, amb núm. de registre d’entrada 46.141 en què es sol-
licita que es faci una dotació pressupostària al pressupost de l’exercici de 2017 per tal
d’iniciar un expedient d’expropiació segons el previst al PGOU.

Instància de 2 de desembre de 2016 reiterativa del contingut de la instància anterior.

Resolució de la Regidoria delegada de l’Àrea d’urbanisme de 7 de desembre de 2016 on
s’insta a l’interessat a un aclariment de millora del contingut de la seva sol·licitud per tal
d’interpretar que si es demana una expropiació pel Ministeri de la Llei o bé un acord ex-
propiatori per mutu acord fora del marc de l’art. 114 del Decrel Legislatiu 1/2010 de 3
d’agost.

Instància de 28 de desembre de 2016, amb núm. de registre d’entrada 54.109 en què
l’interessat manifesta expressament: “Aquesta petició puntual no comporta la petició del
formalisme legal de art. 114 del RD 2010, de Ministeri de la Llei.”

Escrit de reclamació contra l’aprovació del pressupost general de l’exercici 2017, d’acord
amb instància amb núm. de registre d’entrada 25.100, del dia 2 de juny de 2017.

Cal recordar que la petició prevista a l’art. 114 del Decret Legislatiu 1/2010 implica la
possibilitat que els titulars dels béns poden advertir l’administració competent en la
matèria de llur propòsit d’iniciar l’expedient d’apreuament, si l’administració que
pertoqui no inicia l’expedient d’expropiació en el termini de dos anys posteriors a
l’advertiment formulat, els titulars dels béns poden presentar el full d’apreuament
corresponent, moment en què l’expedient d’expropiació s’inicia per ministeri de la llei i
al qual s’entén referida llur valoració, llevat que es donin alguna de les excepcions
previstes a l’apartat 4 del citat art. 114.

En conseqüència, i a la vista dels antecedents administratius, no es troba ni tan sols
formulada la petició prevista a l’art. 114 del Decret Legislatiu 1/2010, així com tampoc
s’ha presentat el preceptiu full d’apreuament corresponent, que suposa l’inici de
l’expedient d’expropiació per ministeri de la Llei, per la qual cosa, el titular de l’immoble
no es pot considerar titular d’un dret legítim respecte del qual l’expedient del
Pressupost General ha omès el crèdit necessari per al compliment d'obligacions
exigibles a l'entitat local, en virtut de precepte legal o de qualsevol altre títol legítim,
segons preveu a l’art. 170.2 del TRLRHL, i això determina la desestimació íntegra de la
reclamació presentada pel senyor JRMB.

Vist l’informe de l’Interventor General, en relació al contingut de la reclamació
presentada contra l’aprovació del pressupost general.
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Primer: Desestimar íntegrament la totalitat de la reclamació presentada contra el
Pressupost General de 2019 i els seus annexes per les causes i els motius que consten a
la part expositiva del present acord.

Segon: Aprovar definitivament el pressupost general de l’exercici 2019 i els seus
annexes, tal i com han estat redactats en la seva proposta inicial.

Tercer: Publicar el pressupost definitivament aprovat en el Butlletí Oficial de la Província
del Pressupost resumit per capítols així com la plantilla del personal.

Quart: Simultàniament a la tramesa de l’edicte esmentat al punt anterior, i d’acord amb
allò disposat a l’article 169.4 del Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
es remetrà còpia del Pressupost definitivament aprovat, a les administracions
autonòmica i estatal”

LA SRA. CABALLERO EXPLICA EL TEMA I ES PRODUEIX DEBAT 

Sotmesa la proposta a votació, s'aprova amb 15 vots a favor:  ((JxR): Sres./Srs., Pellicer,
Vilella, Pallarès, Caelles, Cuerba, Caballero, Monseny; (ERC): Sres./Srs., Llauradó, Recasens,
Flores, Prats, Berasastegui, Subirats; (A): Sr. Rubio i Sra. Vázquez) i 12 vots en contra ( (PSC-
CP): Sres./Srs., Andreu, Martínez, Guaita, Marcos, Pozuelo i Fort:  (CUP) Sres./Srs.: Llorens,
Fernández, Pàmies) i (CS): Sra./Srs., García, López,  Meléndez).   

ACTIVITATS DE LA PERSONA

9. Assessoria Jurídica. Aprovació definitiva del Reglament de Participació
Ciutadana.

‘’Atès que en data 11 de febrer de 2019 el Ple de la Corporació va aprovar amb caràcter
inicial el nou Reglament de Participació Ciutadana. El contingut del mateix es va
sotmetre a informació pública al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, al Tauler
d’edictes de la Corporació, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i a un diari de
premsa escrita.                                                             

Atès que durant el període d’informació pública l’Oficina Antifrau de Catalunya (en
endavant, OAC) presentà al·legacions al respecte a través del Registre Telemàtic, amb
registre d’entrada núm. E/00608-2019.

Atès que l’escrit de l’OAC presenta una sèrie de recomanacions i propostes de millora
per enriquir la redacció del nou Reglament de Participació Ciutadana, i a més suggereix
ampliar i concretar la normativa en matèria de transparència, accés a la informació,
publicitat activa i bon govern.
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Analitzades les al·legacions la tècnica impulsora de la Participació i el Bon Govern en
data 13 d’agost de 2019 emet informe tècnic en el qual s’analitzen les al·legacions
presentades per l’OAC.

Vist l’informe jurídic en el qual s’analitzen, des de la vessant jurídica, les diverses
recomanacions i/o propostes formulades per l’OAC en l’escrit referenciat al segon
paràgraf d’aquest acord, i així mateix emès en exercici de la funció d’assessorament
legal preceptiu propi de la secretaria i, específicament a l’empara del que estableix
l’article 3.3.D).1 del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim
jurídic dels funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional.

Atès que d’ambdós informes en resulta que es proposa incorporar diverses de les
recomanacions i propostes formulades per l’OAC (que comporta la modificació parcial
dels articles 16.2, 18, 34.1.b), 53.1 i Disposició Final) i prendre en consideració la resta de
propostes i/o recomanacions per al seu desenvolupament posterior o per a la seva
aplicació pràctica, si bé sense la correlativa incorporació d’aquestes propostes en
l’articulat del Reglament.

Vista la proposta de Reglament que consta a l’expedient.

Atès que l’article 22 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de les bases de règim
local, estableix que l’aprovació del reglaments municipals és una competència atribuïda
al Ple de la Corporació amb caràcter indelegable.

Atès que en l’article 70 bis de la mateixa Llei es preveu que els ajuntaments han
d’establir i regular en normes de caràcter orgànic els procediments i els òrgans
adequats per a l’efectiva participació dels veïns en els assumptes de la vida pública local.

Atès que l’article 46.1 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 preveu que el municipi és
l'entitat bàsica de l'organització territorial i l'element primari de participació ciutadana
en els assumptes públics. 

Vist que en l’article 66 de la mateixa Llei s’estableix que els ens locals tenen
competències en els àmbits de la participació ciutadana i de l'autoorganització, i
reconeix com un dret i com un deure dels veïns participar en la gestió municipal,
d'acord amb el que disposen les lleis i els reglaments propis del municipi. 

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

Primer: Resoldre les al·legacions presentades per l’OAC en els següents termes:
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a) Estimar la proposta de l’OAC en relació amb la publicitat activa de tal manera que
l’article 16.2 del Reglament de Participació Ciutadana constarà amb el següent redactat:

‘’Especialment, es publicaran les reunions que es puguin mantenir amb els grups d’interès.
L’Ajuntament ha de vetllar per a què els grups d’interès estiguin inscrits al corresponent
Registre.’’

b) Estimar la proposta de l’OAC en relació amb la Bona Administració de tal manera que
l’article 18 del Reglament de Participació Ciutadana consta amb el següent redactat:

‘‘’1- L’Ajuntament de Reus garanteix l’exercici d’una bona administració oferint uns serveis de
qualitat i indicant clarament les condicions d’accés a aquests serveis, així com els drets i
deures dels seus usuaris, de les seves usuàries i de l’Administració.

2.- La ciutadania té dret a rebre per part de l’Administració un tracte imparcial, objectiu,
equitatiu i proporcional en els assumptes que els afectin.

3.- L’Administració municipal compleix amb les funcions que té atribuïdes d’acord amb els
principis de transparència, accessibilitat, participació ciutadana, proximitat, imparcialitat,
simplificació, racionalitat administrativa, proporcionalitat, eficàcia i eficiència, amb l’abast
indicat a la normativa vigent aplicable a la matèria’’

c) Estimar la proposta de l’OAC en relació amb el dret de petició de tal manera que
l’article 34.1.b) del Reglament de Participació Ciutadana consta amb el següent redactat:

‘’La petició ha de ser objecte d’un procediment administratiu diferent a l’establert a la
normativa reguladora del dret de petició.’’

d) Estimar la proposta de l’OAC d’acotar el concepte ‘’d’organitzacions polítiques’’ de
tal manera que l’article 53.1 consta amb el següent redactat:

‘’1. Tots els ciutadans i ciutadanes de Reus tenen dret a intervenir directament, o a través
d’associacions i col·lectius, a les sessions públiques del ple, ja siguin ordinàries o
extraordinàries, d’acord amb el procediment establert al respecte. Els partits polítics, les
federacions d’aquests, les coalicions o agrupacions d’electors no gaudiran d’aquest dret, ja
que la seva participació s’articula mitjançant la concurrència pública en els processos
electorals. ‘’

e) Així mateix, modificar el redactat de la Disposició final del Reglament per tindre
coherència amb el que recomana la pròpia OAC en relació amb el termini de dies hàbils,
d’aquesta manera la disposició resta amb el següent redactat:

43



 

‘’Disposició final. Aquest reglament entrarà en vigor en el termini de quinze dies hàbils a
partir de l’endemà de la seva publicació íntegra al Butlletí Oficial de la Província de
Tarragona.’’

Segon: Prendre en consideració la resta de propostes i/ o recomanacions plantejades
per l’OAC en el seu escrit, per al seu desenvolupament posterior o per a la seva aplicació
efectiva, si bé sense incorporar-ne el seu contingut en el redactat de l’articulat del
reglament, pels motius que s’expressen en els informes emesos per la tècnica
impulsora de la Participació i el Bon Govern i per la Secretaria General -Assessoria
Jurídica, i que més amunt s’han identificat.

Tercer: Aprovar amb caràcter definitiu el text del nou Reglament de Participació
Ciutadana de l’Ajuntament de Reus amb les modificacions abans esmentades, de tal
manera que restaria amb el redactat íntegre que expressament s’incorpora a
l’expedient.

Quart: Procedir a la publicació del present acord definitiu i el text íntegre amb les
modificacions al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, al Tauler d’Edictes de la
Corporació, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i a un diari de premsa escrita. 

Cinquè: Trametre a l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya, en el termini
de 15 dies hàbils, l’acord d’aprovació definitiva del reglament i la còpia íntegra i fefaent
d’aquesta.

Sisè: El nou Reglament de Participació Ciutadana entrarà en vigor, si escau, en el termini
de quinze dies hàbils a partir de l’endemà de la seva publicació íntegra al Butlletí Oficial
de la Província de Tarragona.

Setè: Notificar el present acord a l’OAC, i agrair a l’esmentada entitat les aportacions
realitzades en el tràmit d’informació pública.’’

LA SRA. FLORES EXPLICA EL TEMA I ES PRODUEIX DEBAT 

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

BENESTAR SOCIAL I CIUTADANIA 

El Sr Pellicer informa que els punts de l'ordre del dia núms. 10 i 11 es tractaran conjun-
tament però que les votacions dels punts seran per separat. 

10. Benestar Social. Aprovació del conveni de col·laboració entre la Generalitat de
Catalunya, mitjançant el Departament de de Treball, Afers Socials i Famílies, i

44



AJUNTAMENT DE REUS
                                                                                                                                                                                    

l’Ajuntament de Reus per a la prestació del servei de residència assistida per a
gent gran dependent a la localitat.
    

‘’Atès que l'Ajuntament de Reus és propietari de l'edifici construït al carrer situat Sant
Antoni M. Claret número 3, amb la referència cadastral 1877802CF4517F0001RS, inscrit
al Registre de la Propietat número 2 de Reus, al volum 758, llibre 345, Full 89 Finca
registral número 21.257. L'esmentat edifici té una superfície construïda de 4.785'40 m2,
distribuïts en planta soterrani, planta baixa, plantes 1 a 4 i planta coberta.

Atès que aquesta superfície total construïda, els espais ubicats a la planta baixa i la
planta primera, amb una superfície de 1669'70m2, estan essencialment destinats a les
dependències del CAP REUS IV, en virtut del conveni que formalitzaren el dia 14 de
novembre de 2013 aquest Ajuntament i el Servei Català de la Salut, de cessió d'ús dels
esmentats espais. L'esmentat conveni manté la seva vigència en virtut de les
successives pròrrogues que es produeixen.

Atès que de conformitat amb el projecte constructiu de l'esmentat immoble, que fou
aprovat per acord de la Junta de Govern Local de data 29 de gener de 2010, aquest es
destinarà a Centre d'Assistència primària i residència per a gent gran.

Atès que mitjançant decret del regidor delegat de l'Àrea d'Urbanisme núm. 10241, de 6
de setembre de 2017, i número 12509, de 26 d'octubre de 2017, aquest Ajuntament
concedí a la Fundació per a l'Atenció Social, llicència per la qual s'autoritzà a l'esmentada
fundació l'ús privatiu dels espais destinats a les dependències de la Residència per a
gent gran amb centre de dia, identificats als antecedents previs d'aquest acord, per un
termini d'un any prorrogat tàcitament. 

Atès que per tal de possibilitar l’obertura de la residència, es consensuà un conveni
entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya,
aquest Ajuntament i la Fundació per a l'Atenció Social, en què, la Generalitat de
Catalunya efectuava un encàrrec en virtut del qual la Fundació per a l'Atenció Social,
dependent de l’Ajuntament, assumiria la prestació del servei de vint-i-quatre places
d’acolliment residencial per a persones grans dependents a la residència Horts de Miró.

Atès que aquest Ajuntament aprovà, en sessió del Ple del dia 3 de desembre de 2018,
l’esmentat conveni, en els temes plantejats amb el Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.

Atès que en la tramitació dels actes d’aprovació del conveni per part de la Generalitat de
Catalunya, aquesta traslladà a l’Ajuntament determinades dificultats que posaven de
manifest la necessitat d’aquesta Administració de redefinir determinats aspectes del
conveni prèviament esmentat.
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Atès que després d’un període de successives negociacions amb els diferents serveis del
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, s’ha
definit per part d’aquest darrer un nou esborrany de conveni que articuli la relació amb
l’Ajuntament en la prestació del servei de residència assistida per a gent gran
dependent a la localitat.

Atès que aquesta nova proposta de conveni té caràcter bilateral i n'esdevindrà part
exclusivament la Generalitat de Catalunya, a través del Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies, i l’Ajuntament de Reus, i en síntesi regula les relacions entre ambdues
Administracions per a la prestació de la gestió conjunta del servei de vint-i-nou places
d’acolliment residencial per a gent gran per a persones grans dependents a la localitat,
en la Residència Horts de Miró. Tot l’esmentat, sens perjudici del fet que, com es
reconeix en els apartats quart i cinquè de l’expositiu d’aquest conveni, la gestió efectiva i
immediata de la residència seria assumida per la Fundació Educativa i Social.

Atès que per tal que pugui efectuar-se la gestió d’aquest servei s’haurà de dotar la
Fundació Educativa i Social de títol adequat i suficient per possibilitar l’ús privatiu, per
part d’aquesta fundació, dels espais destinats a residència, i també s’haurà d’articular el
corresponent encàrrec a la Fundació, en els temes previstos a l’article 32 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, atesa la seva condició de
mitjà propi personificat de l’Ajuntament.

Vista la proposta de conveni que consta a l'expedient entre aquest Ajuntament i el
Departament de la Generalitat de Catalunya per a la gestió de les places indicades a la
Residència Horts de Miró.

Vist l’informe elaborat pels serveis tècnics de la regidoria de Benestar Social, de data 10
de setembre de 2019, i la memòria econòmica de data 16 de setembre de 2019 que
acompanya l’esmentat informe.

Vist l’informe emès per la Secretaria General i els serveis tècnics de l'Assessoria Jurídica
de data 16 de setembre de 2019, que informa que no concorren aspectes de
naturalesa jurídica que impedeixin l'aprovació i formalització del conveni proposat pel
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.

Vist l’informe de fiscalització prèvia de la intervenció municipal.

Vista la cartera de serveis socials, aprovada per Decret 142/2010, d'11 d'octubre, pel
qual s'aprova la cartera de serveis socials 2010-11 i encara vigent, que inclou en l’epígraf
1.2.3.3 dels serveis socials especialitzats, el servei de centres residencials per a gent
gran.
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Atès el que disposen els articles 18 i següents de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre de
serveis socials, en relació als serveis socials especialitzats.

Vist el que disposa l'article 29 de la Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials, que
en relació als serveis socials especialitzats l'apartat e) atribueix al departament
competent en matèria de serveis socials la competència de ''crear, mantenir, avaluar i
gestionar els centres, serveis, recursos, equipaments, projectes i programes relatius als serveis
socials especialitzats, sens perjudici del que estableixen els articles 31.1.f i 32.d, i els que li
corresponguin d'acord amb les lleis.'' I vist, així mateix, l'article 31.1 sobre les
competències que corresponen als municipis, on s’indica en l'apartat f) que poden
promoure la creació dels centres i els serveis corresponents a l’àmbit propi dels serveis
socials especialitzats i gestionar-los, en coordinació amb l'Administració de la Generalitat i
l’ens local supramunicipal corresponent, d’acord amb la Cartera de serveis socials i el pla
estratègic corresponent.''

Vist, així mateix, el que disposa l’article 12 de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de
promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència,
que faculta les entitats locals a participar en la gestió dels serveis d’atenció a les
persones amb dependència.

Vist el que disposen, entre d’altres, els articles 27, 35 i 41 de la Llei 12/2007, d’ 11
d’octubre de Serveis Socials, que possibiliten l’ús de fórmules de gestió conjunta entre
els municipis i la Generalitat de Catalunya, i aquestes fórmules de gestió conjunta es
poden articular a través d'un conveni. 

Vist el que disposa l’article 34.1 a) del Decret 284/1996, de 23 de juliol, de regulació del
sistema català de serveis socials, que reconeix el conveni de col·laboració com a
instrument de coordinació entre la Generalitat de Catalunya i els ens locals.

Vist el que disposen els articles 40 i següents de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim
jurídic del sector públic, i l’article 108 i següents de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Vist el que disposa l'article 22.e de la Llei 7/1985, de d'abril, reguladora de les bases del
règim local, del qual en resulta la competència del Ple de la corporació per aprovar
l'esmentat conveni.

Per tot l'exposat amb el dictamen previ de la Comissió Informativa de Benestar Social i
Ciutadania, es proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels següents acords:
      
PRIMER: Aprovar el conveni de col·laboració entre aquest Ajuntament i la Generalitat de
Catalunya, a través del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, per a la
prestació en règim de gestió conjunta del servei de vint-i-nou places d’acolliment
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residencial per a gent gran per a persones grans dependents a la localitat, en la
residència Horts de Miró.

SEGON: Instar la realització dels actes i acords necessaris per tal de possibilitar l’efectiva
realització material de les prestacions derivades de l’esmentat conveni, i, a tal efecte:

- promoure la resolució anticipada, de mutu acord amb la Fundació per a
l'Atenció Social, de les autoritzacions per a l’ús privatiu dels espais destinats a les
dependències de la Residència Horts de Miró.

- promoure la constitució del títol més idoni que possibiliti a la Fundació
Educativa i Social gaudir de l’ús privatiu dels espais destinats a les dependències
de la Residència Horts de Miró.

- articular el corresponent encàrrec amb la Fundació Educativa i Social de la
gestió de la residència Horts de Miró.

TERCER: Facultar el Molt Il·lustre. Sr. Alcalde i a la regidora competent en matèria de
Benestar Social per tal que qualsevol d’ells, indistintament, formalitzin el conveni
esmentat i qualsevol altre document per fer efectiu aquests acords.

QUART: Deixar sense efecte l’acord adoptat pel Ple de la Corporació, en sessió duta a
terme el dia 3 de desembre de 2018, en virtut del qual s’aprovà el conveni per regular la
prestació del servei de residència assistida per a gent gran dependent a la ciutat de
Reus, de conformitat amb la proposta rebuda per la Generalitat de Catalunya el mes de
novembre anterior.

CINQUÈ: Posar de manifest al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la
Generalitat de Catalunya l’interès d’aquest Ajuntament d’ampliar l’àmbit objectiu
d’aquesta col·laboració i gestionar, en els mateixos temes, la resta de places
d’acolliment residencial per a gent gran per a persones dependents de la Residència
Horts de Miró. 

SISÈ: Donar trasllat del present acord al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
de la Generalitat de Catalunya, a la Fundació per a l'Atenció Social i la Fundació
Educativa i Social.’’ 

LA SRA. VILELLA EXPLICA EL TEMA I ES PRODUEIX DEBAT 

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

11. Benestar Social. Acord relatiu a l'obertura i canvi de titularitat de la inscripció
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de la Residència Horts de Miró.
   
‘’Atès que l'Ajuntament de Reus és propietari de l'edifici construït al carrer situat Sant
Antoni M. Claret número 3, amb la referència cadastral 1877802CF4517F0001RS, inscrit
al Registre de la Propietat número 2 de Reus, al volum 758, llibre 345, Full 89 Finca
registral número 21.257. L'esmentat edifici té una superfície construïda de 4.785'40 m2,
distribuïts en planta soterrani, planta baixa, plantes 1 a 4 i planta coberta.

Atès que d'aquesta superfície total construïda, els espais ubicats a la planta baixa i la
planta primera, amb una superfície de 1669'70m2, estan essencialment destinats a les
dependències del CAP REUS IV, en virtut del conveni que formalitzaren el dia 14 de
novembre de 2013 aquest Ajuntament i el Servei Català de la Salut, de cessió d'ús dels
esmentats espais. L'esmentat conveni manté la seva vigència en virtut de les
successives pròrrogues que es produeixen.

Atès que de conformitat amb el projecte constructiu de l'esmentat immoble, que fou
aprovat per acord de la Junta de Govern Local de data 29 de gener de 2010, aquest es
destinaria a Centre d'Assistència primària i residència per a gent gran.

Atès que segons l'esmentat projecte i la documentació obrant a l'Inventari de Béns i
Drets Municipals, la residència es desenvolupa en les plantes P-2, P3, P4 i P1.

Atès que mitjançant decret del regidor delegat de l'Àrea d'Urbanisme núm. 10241, de 6
de setembre de 2017, i número 12509, de 26 d'octubre de 2017, aquest Ajuntament
concedí a la Fundació per a l'Atenció Social, llicència per la qual s'autoritzà a l'esmentada
fundació l'ús privatiu dels espais destinats a les dependències de la Residència per a
gent gran amb centre de dia, identificats als antecedents previs d'aquest acord, per un
termini d'un any prorrogat tàcitament. 

Considerant que l'autorització d'ús privatiu acabada de referir, es concedí a la Fundació
per a l'Atenció Social pel fet que aquesta entitat tenia previst concórrer a la convocatòria
realitzada mitjançant Ordre TSF/197/2017 del Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies per a la Generalitat de Catalunya, per a l'acreditació d'entitats col·laboradores
per a la prestació de serveis a la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública per a l'any
2017.

Atès que la Fundació per a l'Atenció Social no obtingué l'acreditació sol·licitada per a la
residència referida d'Horts de Miró, tot i que s'autoritzà la Fundació per a l'Atenció
Social com a prestadora del servei de Residència d'Horts de Miró i es va inscriure en el
Registre d'Entitats, Serveis i Establiments Socials (en endavant, RESES), amb el número
de registre S09623, en virtut de la resolució de la cap de Secció de Registre i Règim
Sancionador de data 20 de març de 2018. Així mateix, s'autoritzà (mitjançant resolució
del mateix òrgan i data de la Generalitat de Catalunya) la Fundació per a l'Atenció Social
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com a prestadora del servei Centre de dia Horts de Miró, i es va inscriure al RESES, amb
el número de registre S09624.

Atès que després d'un intens període de negociacions, l'Ajuntament de Reus i la
Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies,
tenen prevista la prèvia aprovació i successiva formalització d'un conveni per a la
prestació de gestió conjunta del servei de residència assistida per a gent gran
dependent a la localitat. L'esmentat esborrany de conveni consta a l'expedient.

Atès que per fer possible aquesta gestió, de forma paral·lela i successiva amb
l'aprovació del conveni referenciat, l'Ajuntament de Reus té previst articular amb la
Fundació Educativa i Social, que ostenta la condició de mitjà propi personificat de
l'Ajuntament de Reus, el corresponent encàrrec per tal que aquesta fundació assumeixi
les obligacions municipals en quant a la gestió conjunta de la Residència de d'Horts de
Miró.

Atès que aquesta redefinició comportarà, necessàriament la redefinició de la relació
jurídica existent amb la Fundació per a l'Atenció Social en relació a l'immoble.

Atès que l'execució dels acords relatius a la redefinició de la relació amb la Fundació per
a l'Atenció Social en relació a la Residència Horts de Miró, l'aprovació i formalització del
corresponent conveni amb la Generalitat de Catalunya per a la prestació conjunta del
servei de residència assistida per a gent gran dependent a la localitat i el successiu
encàrrec a la Fundació Educativa i Social per a la gestió de l'esmentada residència,
requereix que l'Ajuntament de Reus assumeixi la titularitat de la inscripció de la
residència esmentada en els termes previstos al conveni esmentat i que s'efectuï en
conseqüència el canvi de titular d'aquest servei, inscrit al RESES amb el número S09623.

Vist l'escrit de l'apoderada de la Fundació per a l'Atenció Social donant la conformitat a
la modificació registral de la Residència Horts de Miró.

Vist el que disposa el Decret 205/2015, de 15 de setembre, del règim d'autorització
administrativa i de comunicació prèvia dels serveis socials i del Registre d'Entitats,
Serveis i Establiments Socials

Per tot l'exposat amb el dictamen previ de la Comissió Informativa de Benestar Social i
Ciutadania, es proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels següents acords:
     
Primer. Promoure l'obertura de la Residència Horts de Miró, ubicada al carrer Sant
Antoni Maria Claret número 3, de Reus, de conformitat amb el previst en el conveni que
s'està tramitant amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la
Generalitat de Catalunya per a la prestació conjunta del servei de residència assistida
per a gent gran dependent a la localitat.
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Segon. En la mesura que l'Ajuntament de Reus assumeix la titularitat de la inscripció de
la residència referenciada al paràgraf anterior, en els termes previstos en el conveni
esmentat al mateix paràgraf, esdevé necessari modificar la titularitat registral de
l'autorització, sens perjudici dels acords que aquest Ajuntament adopti per a l'efectiva i
immediata gestió de la residència. A tal efecte instar la realització dels tràmits oportuns
per promoure el canvi de titularitat de la Residència Horts de Miró, en favor de
l'Ajuntament de Reus en el RESES.

Tercer. Donar trasllat del present acord a la Fundació per l'Atenció Social i a la Direcció
de Serveis del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de
Catalunya.’’

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

PROPOSTES DELS GRUPS MUNICIPALS 

12. Proposta de Resolució del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE
CATALUNYA – CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP), referent a la resposta a les
amenaces d’ENDESA a les Administracions Locals en relació amb el deute relatiu a
les factures energètiques de les famílies vulnerables.

"La pobresa energètica és una de les problemàtiques socials que més afecta a la
població en situació de vulnerabilitat i que es defineix com aquella situació de dificultat
o incapacitat de mantenir l’habitatge a una temperatura adequada per al confort i la
salubritat, així com de dificultat o incapacitat per fer front al pagament de les factures
de subministraments bàsics d’electricitat, gas i aigua, i la incapacitat de viure en una llar
sense defectes estructurals (com ara goteres al sostre, humitats...).

D’acord amb aquestes variables, un estudi d’Ivalua- Institut Català d'Avaluació de
Polítiques Públiques (2016) va fer un càlcul de l’impacte de la pobresa energètica a
Catalunya que situava en un 11% de les llars (325.021 llars, 855.000 persones).
Actualment, a Catalunya, un 8,8% de la població no es pot permetre mantenir
l’habitatge a una temperatura adient (Idescat, 2018). Aquesta és una dada que es manté
estable en els darrers anys (del 2015 al 2017 era del 8,7%). D’altra banda, un 8,5% de la
població catalana arriba amb molta dificultat a fi de mes (Idescat, 2018), el que es pot
traduir en dificultats per fer front al pagament de factures de subministraments bàsics.
Per tant, la pobresa energètica és una problemàtica social que afecta a un nombre
important de famílies a Catalunya de forma sostinguda en els darrers anys. 

A partir de l’any 2015, la Llei 24/2015 de 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar
l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica, aprovada per unanimitat
al Parlament de Catalunya, estableix el principi de precaució, pel qual no es poden
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efectuar talls de subministraments a les persones en risc d’exclusió residencial. Aquesta
Llei estableix, també, que les administracions públiques han d’establir els acords o
convenis necessaris amb les companyies de subministrament d’aigua potable, de gas i
d’electricitat per a garantir que concedeixin ajuts a fons perdut a les persones i unitats
familiars en situació de risc d’exclusió residencial o els apliquin descomptes molt
notables en el cost dels consums mínims.

La Llei 24/2015 mai ha tingut un reglament que la desenvolupi, tan sols un protocol
d’actuació que en aquests moments es troba pendent de resolució al tribunal Superior
de Justícia de Catalunya.

Al gener de 2017 una taula tècnica de treball formada per la Generalitat de Catalunya,
les quatre diputacions, l’Ajuntament de Barcelona, la Federació de Municipis de
Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis i l’Àrea Metropolitana de Barcelona van
presentar un model de conveni per oferir a les empreses subministradores. La proposta
de conveni contemplava que les empreses cobririen, com a mínim, el 50% de la despesa
que genera la pobresa energètica incloent els costos associats a la informació, l’atenció
directa i la formació de les persones en risc d’exclusió residencial. Cap empresa
subministradora important va voler, ni tan sols, debatre la proposta.

La Llei 24/2015 garanteix en el seu article 6 el subministrament elèctric a les persones
vulnerables, però no defineix una obligació legal perquè siguin els municipis els que
hagin de fer front al pagament de les factures impagades per les famílies en risc
d’exclusió social. Per tant, durant aquests anys d’aplicació de la Llei, els Ens Locals han
realitzat informes de vulnerabilitat, a petició de les empreses subministradores, que
han evitat els talls de consum d’acord amb el principi de precaució, però no s’ha resolt
el tema del deute de les famílies per manca d’una reglamentació de la Llei 24/2015, i per
la manca d’acord en la signatura de convenis amb les empreses subministradores.

En aquest període ha entrat en vigor a nivell estatal el RD 897/2017, de 6 d’octubre, pel
qual es regula la figura del consumidor vulnerable, el bo social i altres mesures de
protecció per als consumidors domèstics d’energia elèctrica, i la seva modificació de
l’any 2018 (RD15/2018) que estableix tres tipus de consumidors a protegir: el
consumidor vulnerable amb un 25% de descompte en la factura; el consumidor
vulnerable sever amb un 40%; i el consumidor en risc d’exclusió social que té el 100% de
descompte. Segons aquest Decret, els serveis socials (autonòmics o locals) han
d’assumir el 50% de les factures d’aquest últim grup, els consumidors en risc d’exclusió
social. 

En aquest context, a l’agost de 2019 els ajuntaments (on els seus habitants en situació
de vulnerabilitat acumulen un deute superior a 10.000 euros) han rebut una carta
d’ENDESA que els reclama el pagament del 50% d’aquest deute i en què s’amenaça amb
tallar els subministraments a les famílies a partir de l’1 d’octubre si no s’efectua el
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pagament. La carta d’ENDESA no solament reclama als Ens Locals el 50% del cost de les
factures dels consumidors en risc d’exclusió social que tenen aquest reconeixement en
el marc de la legislació del Bo Social, sinó que demanen que els ajuntaments es facin
càrrec del 50% del deute dels consumidors vulnerables que no disposen de Bo Social.
ENDESA declara que el deute de les famílies vulnerables a Catalunya és de 21.0000.000€
(corresponent a 25.000 llars) i reclama el 50% (10.500.000€) als municipis.

Davant d’aquesta situació, la Diputació de Barcelona vam convocar als alcaldes i
alcaldesses de la demarcació de Barcelona i les entitats municipalistes, el dimecres 4 de
setembre, amb la voluntat de treballar en una resposta coordinada. 

En aquesta sessió es va informar que el dilluns 2 de setembre va tenir lloc una reunió
convocada per la Generalitat de Catalunya, - en la qual van assistir les entitats
municipalistes, entitats del tercer sector i ens locals -, on principalment es va acordar:
donar una resposta institucional unitària a ENDESA, amb una carta conjunta; crear una 
taula tècnica i jurídica per a elaborar una proposta de conveni que concreti la forma de
gestionar aquest deute, i negociar amb ENDESA en base a la llei 24/2015 com a marc de
referència. 

En aquesta sessió es va recollir, també, la preocupació dels ajuntaments davant
l’amenaça d’ENDESA d’efectuar talls de subministraments, la condició d’inadequada de
la carta (pel període estival i de recent constitució dels consistoris en què es va enviar),
la sobrecàrrega en la gestió per part dels Serveis Socials Bàsics d’aquestes
reclamacions, i la falta d’un marc de referència clar. 

Com diu l’informe elaborat des departament jurídic de la Diputació de Barcelona, cap
normativa autonòmica o estatal obliga als Ens Locals a pagar el 50% del deute de les
famílies en situació de vulnerabilitat.

Per això, el Grup Municipal Socialista presentem els acords següents per a la seva
aprovació en aquest Ple:

Demanar, com a condició indispensable, la retirada de l’amenaça d’ENDESA
d’efectuar talls de subministraments a partir de l’1 d’octubre a les persones
endeutades en situació de vulnerabilitat, per tal de poder iniciar una negociació
amb un clima de cooperació i diàleg i perquè aquesta amenaça constitueix una
il·legalitat d’acord amb la Llei 24/2015. 

Crear una acció conjunta institucional per donar una resposta coordinada a la
problemàtica de la pobresa energètica. 

Instar a la Generalitat de Catalunya que lideri la negociació per a l’elaboració
d’un conveni que permeti regular la gestió del deute històric i del que generin en
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el futur les famílies en situació de vulnerabilitat social, amb el consens de totes
les institucions catalanes i amb la Llei 24/2015 com a marc de referència. 

Instar a la Generalitat de Catalunya a la creació d’un espai estable de treball
entre totes les institucions catalanes per a elaborar un protocol i reglament de
desplegament de la Llei 24/2015 on es defineixi la gestió del deute generat per
les famílies en situació de vulnerabilitat social i per garantir que cap ciutadà en
situació de vulnerabilitat és objecte d’un tall de subministraments, en aplicació
de la Llei 24/2015.

Exigir a ENDESA que assumeixi responsabilitats en relació a la garantia dels
drets de la ciutadania en situació de vulnerabilitat social al subministrament
elèctric, tal i com marca la llei. 

Garantir que ni les famílies en situació de vulnerabilitat ni les administracions
locals hauran de fer front al deute de subministraments bàsics de les famílies
vulnerables.

 
Donar trasllat d’aquests acords al Govern de la Generalitat, al Parlament de
Catalunya, a les Diputacions provincials catalanes, a la Federació de Municipis de
Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a la l’Aliança contra la Pobresa
Energètica, a la Taula del Tercer Sector Social de Catalunya, i a les associacions veïnals i
entitats socials que lluiten contra la pobresa energètica al nostre municipi.

EL SR. MARTÍN EXPLICA LA PROPOSTA I ES PRODUEIX DEBAT 

Sotmesa la proposta a votació, es rebutjada amb 9 vots a favor: ((PSC-CP): Sres./Srs.,
Andreu, Martínez, Guaita, Marcos, Pozuelo i Fort: (CUP) Sres./Srs.: Llorens, Fernández,
Pàmies) 15 vots en contra (JxR): Sres./Srs., Pellicer, Vilella, Pallarès, Caelles, Cuerba,
Caballero, Monseny; (ERC): Sres./Srs., Llauradó, Recasens, Flores, Prats, Berasastegui,
Subirats; (A): Sr. Rubio i Sra. Vázquez; i 3 abstencions ( CS): Sra./Srs., García, López,
Meléndez).

Finalitzada la votació es produeix INTERVENCIÓ DEL SR. ALCALDE 

13. Proposta de resolució del GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT
POPULAR (CUP) en suport a la iniciativa legislativa popular (ILP) Universitats, per
la rebaixa dels preus universitaris a Catalunya.
                                                                          
"Des de l’esclat de la crisi econòmica al 2008 aquesta va afectar de manera significativa
a la població catalana. Cinc anys després del seu inici s’havien destruït 773.000 llocs de
treball a Catalunya provocant que la taxa d’atur arribés fins al 24%, la xifra més alta fins
a dia d’avui. En aquest context de gran recessió econòmica, el Govern de la Generalitat
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va aplicar polítiques de reducció de la despesa reduint el finançament de les universitats
públiques catalanes, que va passar de representar un 73% dels ingressos d’aquests
organismes al 2009 a un 60% al 2015. Per tal d’intentar equilibrar l’efecte de les
retallades es va produir un augment de les taxes del 68%, que va compensar
parcialment la caiguda d'ingressos públics que en tot aquest període va ser del 32%.

El finançament dels centres universitaris ha patit una davallada del 17% els anys de la
crisi. D’aquesta manera, les universitats públiques catalanes s'han situat entre les que
reben menys finançament públic d'Europa i en canvi, les taxes que paguen els
estudiants superen la mitjana europea i espanyola.

Respecte les taxes universitàries que paguen els alumnes, Catalunya se situa com la
comunitat autònoma amb les matrícules més altes, amb 2.131 euros per estudiant, un
50,4% per sobre de la mitjana espanyola, que es fixa en 1.412 euros. Aquesta diferència
situa als qui estudien a Catalunya en clar desavantatge respecte a la resta d’estudiants
de l’Estat Espanyol.

Des que aquesta pujada s’ha dut a terme, el nombre d’estudiants que accedeixen a les
universitats catalanes ha disminuït gairebé cinc punts percentuals respecte la població
de divuit anys i ha provocat que Catalunya passés de ser la cinquena comunitat
autònoma amb més estudiants universitaris a ser-ne la novena.

En els últims anys, s’aprovaren al Parlament de Catalunya diverses mocions per reduir el
30% dels preus públics, compensant a les universitats amb un augment de la
transferència pública. Tot i les mocions aprovades a petició de la cambra catalana, la
Generalitat no l’ha arribat a aplicar. Davant d’aquesta situació, creiem necessari tornar a
posar sobre la taula el debat entorn les taxes universitàries al Parlament, ja que es
tracta d’una problemàtica real, que afecta a tota la societat en conjunt, més enllà dels i
les estudiants, ja que és un fet que l’accés a l’educació superior hauria de ser un dret
universal, lliure de qualsevol tipus de barrera ja sigui per motiu social, cultural, polític o
econòmic.

Per això, en la recerca d’una universitat pública i de qualitat, que sigui accessible per a
tothom i que vetlli per la igualtat d’oportunitats, l’estudiantat universitari –amb suport
dels rectorats, docents, personal PAS i comunitat universitària en general- ha impulsat
una iniciativa legislativa popular de modificació de la Llei 1/2003, de 19 de febrer,
d’Universitats de Catalunya, la qual pretén establir per part del parlament autonòmic un
acord de moderació de preus que actuï –de forma progressiva en un termini de 4 anys-
sobre el percentatge que ha de pagar cada estudiant respecte la matrícula, actualment
del 25% en primera matrícula, a mode de marc català de preus universitaris que s’ajusti
a la nostra realitat social. 
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La iniciativa legislativa popular (ILP) Universitats té com a objectiu, doncs, transformar
l’actual model universitari i fer efectiva la rebaixa dels preus públics. Aquesta mesura és
indispensable per tal de garantir l’accés a la universitat a un nombre molt major
d’estudiants. L’ensenyament superior ha de ser un bé comú, universal i lliure de
qualsevol barrera econòmica, social i cultural, generant així una societat més justa i
cohesionada.

La rebaixa de les taxes és un primer pas per recuperar la universitat que volem, la qual
un dels pilars fonamentals ha de ser l’equitat. Per tant, és un gest democratitzador,
totalment necessari per obrir les portes al futur de la nostra societat, i que aquesta
pugui desenvolupar-se en total igualtat de condicions. L’aprovació d’aquesta ILP s’haurà
d’acompanyar, per tant, amb un augment del finançament públic de les universitats
catalanes per garantir la qualitat dels estudis i dels programes de recerca.

La iniciativa legislativa popular ja ha estat admesa a tràmit pel Parlament de Catalunya,
d’acord amb la memòria justificativa elaborada per la comissió promotora i, a partir que
es validin els fulls de signatures, es dóna inici a la recollida de 50.000 signatures arreu
de les universitats catalanes. Un cop presentades i degudament validades per
l’organisme competent, serà en seu parlamentària on podrà tenir lloc un debat que
considerem necessari a fi de garantir la igualtat d’oportunitats dels catalans i les
catalanes en l’accés als estudis universitaris.

Per tot això, es proposen els següents acords al Ple municipal de Reus:

Primer.- Instar al Parlament de Catalunya a establir un marc català de preus
universitaris que suposi una moderació de preus d’instauració progressiva i conforme la
normativa sectorial vigent, a fi de garantir un accés universal als estudis universitaris a
Catalunya.

Segon.- Donar trasllat d’aquest acord a la comissió promotora de la ILP universitats, al
Parlament de Catalunya, a la Secretaria d'Universitats i Recerca del Departament
d’Empresa i Coneixements de la Generalitat de Catalunya, i a l'Associació Catalana
d’Universitats Públiques.

EL SR. FERNANDEZ EXPLICA LA PROPOSTA QUE PRESENTA EL SEU GRUP, EN NOM DEL
SINDICAT ESTUDIANTIL ESQUERRA INDEPENDISTA I ES PRODUEIX DEBAT

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

 MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS 
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14. Moció del GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS DE REUS (Cs), per a la prevenció
d’incendis.

"Uno de los problemas constantes durante el verano son los incendios. El impacto
ambiental va mucho más allá de las sobrecogedoras imágenes que genera el fuego a su
paso ya que dichos incendios, aparte del pánico y el peligro que provoca a los
habitantes, genera daños materiales, pérdidas económicas y también puede conllevar
incluso la pérdida de vidas humanas y de animales. 

El Ayuntamiento de Reus redactó un bando con fecha 21 de junio de 2019 que publicó y
envió a los propietarios de solares y parcelas para la limpieza recordándoles la
obligación de mantener limpios y prevenir los incendios estivales, estableciendo como
fecha límite para la limpieza el 30 de junio de 2019. Sin embargo, pese a la emisión del
bando municipal, en Reus este año se han producido incendios en solares y parcelas,
siendo las zonas más afectadas la del Tecnoparc y la del Hospital de Sant Joan de Reus,
como viene siendo habitual en los últimos años. Desde principios del mes de junio ya se
producen incendios por lo que resulta insuficiente que el bando se emita y comunique
hacia finales de junio porque no produce el efecto deseado de prevención de incendios.

A través de los diferentes medios de comunicación hemos tenido conocimiento de
incendios de diversa relevancia y declarados en diferentes terrenos. En el mes de junio,
en fecha 09-06-2019 se produjo un incendio en una zona de vegetación situado al lado
de la entrada de Reus por la carretera del Morell, la TP-7225; en fecha 18-06-2019 se
produjo otro incendio en un solar abandonado cercano a la estación de autobuses en la
calle Ramon J. Sender. Mientras que en el mes de julio, en fecha 11-07-2019 se produjo
el incendio en unos matorrales a pocos metros del Hospital Sant Joan de Reus y el
mismo día se quemaron 1.500 metros cuadrados de vegetación en la zona de la
funeraria. También en julio ardieron cerca de 300 metros cuadrados de matojos entre
la facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la URV y la vía del tren. Por otra
parte, en el mes agosto en fecha 04-08-2019 se quemaron 500 metros cuadrados en un
solar ubicado entre las instalaciones del Hospital Sant Joan de Reus y el edificio de Fira
Reus; otros 300 metros cuadrados se quemaron en fecha 13-08-2019 en un solar
cercano al Hospital Sant Joan de Reus y al Instituto de Investigación Sanitaria Pere
Virgili; en fecha 16-08-2019 ardieron unos 50 metros cuadrados en un solar ubicado en
el punto quilométrico 2,2 de la T-310. Finalmente, en fecha 22-08-2019 se produjo otro
incendio en un descampado ubicado al lado del Hospital Sant Joan de Reus.

El artículo 197 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, por el que se
aprueba el Texto refundido de la Ley de Urbanismo, establece en el apartado 3 que el
Ayuntamiento de oficio o a instancia de parte debe ordenar la ejecución de la limpieza
de los terrenos afectados y según el apartado 4 en caso de incumplimiento injustificado
de la orden de ejecución el Ayuntamiento podrá limpiar el terreno y repercutir el
importe del servicio a los propietarios. 
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Desde el Grupo de Ciudadanos, consideramos que el Ayuntamiento debe actuar de
forma más previsora ya que el bando municipal se emitió tardíamente y se produjeron
incendios en terrenos que no estaban limpios y el Ayuntamiento debería haber actuado
con suficiente antelación emitiendo las órdenes de ejecución y en el caso de
incumplimiento injustificado y en aras de prevenir los incendios debió limpiar los
terrenos y repercutir posteriormente el importe a los propietarios que omitieron sus
deberes de limpieza.

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

Primero. Desarrollar campañas más incisivas que conciencien a la población y que
prevengan las conductas de riesgo de incendio. 

Segundo. Emitir el bando municipal con la suficiente antelación para que en caso de
incumplimiento por parte de los propietarios de la limpieza de los terrenos, el
Ayuntamiento por seguridad emita las órdenes de ejecución con suficiente antelación
para poder ejecutarlas.

Tercero. Ejecutar por parte del Ayuntamiento la limpieza de los terrenos en caso de
incumplimiento injustificado de las órdenes de ejecución por parte de los propietarios
antes del mes de junio. La ejecución de la limpieza por parte del Ayuntamiento se
efectuará de forma subsidiaria al propietario y el importe de la limpieza realizada por el
Ayuntamiento será a cargo del propietario al que se le repercutirá el importe.“ 

LA SRA. GARCIA EXPLICA LA MOCIÓ I ES PRODUEIX DEBAT

Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per unanimitat. 
                 
15. Moció del GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS DE REUS (Cs), per a la implantació
d’un sistema de devolució d'envasos amb incentius.                   

L'alcalde anuncia que en relació a aquest punt de l'ordre del dia hi ha una esmena
presentada pels grups municipals dels partits JUNTS PER REUS–JUNTS x Cat (JxR),
ERC I ARA REUS la qual ha estat acceptada i per tant, es sotmet la proposta a la
consideració del Ple amb ella inclosa. 

"En España consumimos una gran cantidad de bebidas envasadas. Muchos países están
concienciados con la gestión responsable de los residuos y en Europa son bastantes los
que promocionan el reciclaje con un incentivo económico o a través de tickets de
descuento ostentando así una tasa de recuperación muy elevada. La Unión Europea
estableció en el artículo 11.2a) de la Directiva 2008/98/CE, de 19 de noviembre
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(publicada en el DOUE el 22 de noviembre de 2008) el objetivo de que para 2020 el 50%
de los residuos domésticos de papel, metal, plástico y vidrio debía reutilizarse y
reciclarse. La Generalitat de Cataluña en el año 2015 se propuso ser más ambiciosa que
la Unión Europea e incrementó en un 10% el objetivo establecido en Cataluña para
2020, es decir, se propuso alcanzar la reutilización y reciclaje del 60% de los residuos
para el año 2020. 

Lamentablemente, nuestra ciudad está muy lejos de los objetivos de la Unión Europea y
de la Generalitat de Cataluña ya que Reus solamente recicla el 29,86%, estando a la cola
de los 104 municipios que incumplen con el objetivo marcado por Europa. Al no
alcanzar el objetivo del 50% estamos expuestos a ser sancionados por la Comisión
Europea ya que la administración local es la competente en la recogida de residuos.

Desde el Grupo Municipal de Ciudadanos, creemos que se debe trabajar activamente
desde la Administración con las campañas que se han realizado para mejorar los niveles
de la recogida selectiva de la ciudad y con ello conseguir una ciudad más limpia y
eficiente en el uso de los recursos públicos mediante charlas en centros cívicos,
instalación de puntos informativos en los barrios donde se han repartido kits de bolsas
de reciclaje y cubos para la fracción orgánica, así como la implementación de acciones
en la calle (acto de presencia en el Parc Infantil de Nadal, visitas a establecimientos
comerciales y de restauración, etc.). Las campañas son loables pero muy insuficientes
vistos los resultados. Reus cuenta con contenedores de recogida selectiva de basura
para lograr la sostenibilidad del planeta consiguiendo con ello la reutilización de
envases. Sin embargo, nuestro municipio no cuenta con métodos responsables de
reciclaje selectivo de envases que además incentiven a las personas a reciclar y generar
concienciación social, es decir, Reus no emplea los métodos de "vending inverso". 

Según la Directiva 2008/98/CE, de 19 de noviembre, sobre los residuos, los objetivos
básicos de la política de residuos de la Unión Europea son prevenir los residuos y
promover la reutilización, el reciclaje y la recuperación para reducir el impacto
ambiental de la generación de residuos. Por ello, el Equipo de Gobierno puso en
marcha en mayo de 2017 la elaboración del “Pla de Prevenció de Residus” y desde el
Grupo Municipal de Ciudadanos proponemos implementar además el "vending inverso"
en la gestión de los envases de plásticos, metálicos y tipo "brick" con incentivos para los
ciudadanos que reciclen. El incentivo consistiría en la instalación de máquinas de
depósito de envases donde la persona que deposita los envases recibe en el mismo
momento un incentivo económico o un ticket de descuento. 

Desde el Grupo Municipal de Ciudadanos, proponemos que los incentivos que se
obtengan sean descuentos y promociones en actividades de ocio o cultura que organice
o promueva el Ayuntamiento, pudiéndose ofrecer también promociones y descuentos
de comercios locales que decidan colaborar. Estos incentivos promoverían el comercio,
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fomentando el flujo comercial en los locales que se adhieran, además de mejorar su
imagen de compromiso con el medio ambiente, el reciclaje y la concienciación social. 

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

Primero. Elaborar por parte de los técnicos del Ayuntamiento un estudio para la
implantación de estas máquinas de reciclaje con incentivos ("vending inverso") en
diferentes espacios de nuestra ciudad.

Segundo. Continuar fomentando la reutilización de los envases en sus dependencias
municipales que permita a los trabajadores reutilizar los envases en el puesto de
trabajo para el consumo directo de líquidos."

LA SRA. GARCIA EXPLICA LA MOCIÓ I ES PRODUEIX DEBAT 

Sotmesa la proposta a votació, s'aprova amb 24 vots a favor: ((JxR): Sres./Srs., Pellicer,
Vilella, Pallarès, Caelles, Cuerba, Caballero, Monseny; (ERC): Sres./Srs., Llauradó,
Recasens, Flores, Prats, Berasastegui, Subirats; (A): Sr. Rubio i Sra. Dolors del Mar
Vázquez Pérez; (PSC-CP): Sres./Srs., Andreu, Martínez, Guaita, Marcos, Pozuelo i Fort: i
(CS): Sra./Srs., García, López, Meléndez) i 3 abstencions (CUP) Sres./Srs.: Llorens,
Fernández, Pàmies) .                                                                                             
                                                            
                                             
16. Moció del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA –
CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP), per fomentar el reciclatge i reduir el
rebuig.

L'alcalde anuncia que en relació a aquest punt de l'ordre del dia hi ha una auto
esmena del grup proposant i una esmena presentada pels grups municipals dels
partits JUNTS PER REUS–JUNTS x Cat (JxR), ERC I ARA REUS les qual han estat
acceptades i per tant, es sotmet la proposta a la consideració del Ple amb elles
incloses. 

"Les dades actuals de reciclatge a la nostra ciutat posen de manifest que Reus és el
segon municipi de la comarca del Baix Camp que menys recicla. Només el 30 per cent
de la brossa generada pels reusencs i reusenques se separa per reciclar. De les 47.000
tones de residus que van generar-se l’any 2018, tant sols 14.118 van ser de recollida
selectiva. 

La xifra situa la nostra ciutat 12 punts per sota de la mitjana catalana i molt lluny de
l’objectiu marcat per la Unió Europea, que demana que al 2020 es recicli la meitat de la
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brossa generada. És evident doncs que l’Ajuntament ha de destinar recursos, de
manera urgent, que facin viable complir amb aquest objectiu, que augmentarà fins al
70% de cara al 2030. 

En clau econòmica, estem exposats a una important sanció de la Unió Europea si no
som capaços d’assumir el repte que ens han marcat des de Brussel·les. Però, a més, ens
gastem molts més diners dels que caldria en la gestió de residus. Només aquest 2019,
l’eliminació del rebuig ens va costar 1,9 milions d’euros.

Però no només hem de revertir la situació per una qüestió econòmica. Es tracta del
futur del nostre planeta, que reclama canvis dràstics per frenar la degradació a la que es
veu abocat. No hem tocat sostre i l‘actitud conformista del govern fa feredat. A Reus, el
2010 separàvem més que ara. I al conjunt de Catalunya, hi ha moltes ciutats que ja han
superat l’objectiu del 50%: Amposta, Cervera, Falset, Gandesa, Girona, Moià, Montblanc,
Olot, Santa Coloma, La Seu d’Urgell, Sort, Vic. L’objectiu és del tot assumible si un govern
s’ho creu i treballa per aquest objectiu.

Però és evident que a casa nostra falta molta pedagogia per conscienciar la població, i
una aposta per la figura de l’educador ambiental, però també una replanificació de la
ubicació dels contenidors de les diferents fraccions per tal que estiguin repartits per
tota la ciutat de manera homogènia i a l’abast de tota la ciutadania. En aquest sentit, al
PSC hem rebut la preocupació de veïns i veïnes sobretot del centre i de la zona est de la
ciutat que no poden reciclar perquè, o bé no disposen de contenidors a prop de casa, o
bé els que tenen sempre estan plens. I això, en molts casos provoca que hi hagi
persones que, tot i haver separat la brossa a casa, l’acaben llençant a un mateix lloc. 

A més, cal que es treballi per la revalorització i reutilització dels residus que són
responsabilitat de l’Ajuntament.

D’altra banda, la nova licitació del servei de neteja viària i recollida d’escombraries pot
ser una oportunitat d’or perquè es contemplin estímuls per fer campanyes de separació
de la brossa per part de les empreses que optin a realitzar el servei. Una reducció de la
taxa d’escombraries, és a dir, pagar menys si recicles, també pot ser un bon incentiu
perquè la ciutadania recicli més i millor.

Ens calen ciutats més sostenibles i Reus ha de fer una aposta valenta i decidida en
aquesta línia. Ho hem de fer per a tots i totes. Però, sobretot, pel futur dels nostres fills i
filles.

Per tot això, proposem l’adopció dels següents acords:
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Primer. Que l’Ajuntament de Reus faci campanyes de sensibilització dirigides a tota la
població i a les empreses per tal de fomentar el reciclatge i reduir el rebuig, i
implementi la figura de d’educadors mediambientals.

Segon. Que l’Ajuntament de Reus realitzi un estudi per a la replanificació de la ubicació
dels contenidors de les diferents fraccions per tal que estiguin repartits per tota la ciutat
de manera homogènia i a l’abast de tota la ciutadania i estudii altres millores possibles
per  facilitar el seu ús

Tercer i quart. Que l’Ajuntament de Reus contempli a la nova licitació del servei de
recollida de residus i neteja viària objectius i indicadors per reduir la fracció de rebuig i
estimular la recollida de les fraccions reciclables així com bonificacions per premiar el
reciclatge de manera que qui més recicli menys pagui. 
             
Cinquè. Que el govern municipal treballi per a la implicació de tots els departaments de
l’Ajuntament en l’objectiu de reduir al màxim la generació de residus.

EL SR. MARTÍN EXPLICA A MOCIÓ I ES PRODUEIX DEBAT 

El Sr. Pellicer que a petició dels grups municipals  es farà votació separada 

Sotmesos a votació els punts 1, 2, 5 i 6  de la moció s'aproven per unanimitat. 
                                                 
Sotmesos a votació els punts núms. 3 i 4, fusionats, de la moció s'aproven amb 24 vots
a favor: ((JxR): Sres./Srs., Pellicer, Vilella, Pallarès, Caelles, Cuerba, Caballero, Monseny;
(ERC): Sres./Srs., Llauradó, Recasens, Flores, Prats, Berasastegui, Subirats; (A): Sr. Rubio i
Sra. Dolors del Mar Vázquez Pérez; (PSC-CP): Sres./Srs., Andreu, Martínez, Guaita,
Marcos, Pozuelo i Fort: i (CS): Sra./Srs., García, López, Meléndez) i 3 vots en contra
(CUP) Sres./Srs.: Llorens, Fernández, Pàmies) .                                                       

17. Moció del GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP)
referent a la realització d’un Pla Educatiu de Ciutat.
                                                                                       
"Les escoles, instituts, centres de persones adultes i altres centres de formació s’han de
concebre com una activitat del tot humana i un bé públic i comú. La seva funció és
únicament i exclusiva educativa i social i no hi ha d’haver cap rerefons d’interessos de
qualsevol tipus. Per això és important percebre l’educació -i, sobretot, l’educació pública
– com un eix vertebrador per tal revertir les desigualtats socials.

La Candidatura d’Unitat Popular de Reus ha fet de la lluita per a l’educació pública un eix
important de treball durant el darrer mandat que no vol abandonar tampoc en aquest,
ja que encara no s’ha resolt la realitat complexa en aquest camp. Per part del govern
anterior, sembla que hi hagi hagut por a enfrontar-se a alguns sectors educatius per tal
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de revertir la situació d’un grup gran de persones que pateixen discriminació a l’hora
d’accedir a una educació pública, equitativa i de qualitat. 

En aquest àmbit, moltes línies de treball que la CUP ha portat a debat sigui en el plenari
o en altres espais encara no s’han vist abordades amb determinació pel govern anterior
però tampoc sabem com s’hi enfrontarà aquest nou a pocs dies de complir els 100 dies
de mandat. Les AMPAs comencen el nou curs sense saber, exactament, com els
afectarà la nova llei de contractació pública, algunes escoles de Reus no han tret encara
l’entrellat de les retallades de línies que han patit, i molts instituts veuen el seu futur
incert a l’hora de fer front el creixement de nombre d’alumnat. A més, també una
temàtica recorrent de reivindicació per part nostra i d’altres grups polítics presents en el
plenari ha estat fer dels patis de les escoles un espai més de trobada als barris i posar-
los a disposició del veïnat, especialment de la canalla en horari no lectiu, que tampoc
s’ha vist com una prioritat en el mandat anterior.

Un altre punt important en el qual la CUP ha posat molt d’èmfasi ha estat el Projecte
Educatiu de Ciutat intentant canviar dinàmiques i espais existents per tal de fer-los
espais integradors i inclusius i de decisió vinculant tal com la creació del Consell
Educatiu de Ciutat.

Per una altra banda, una línia de treball que la CUP ha realitzat de manera incansable
durant el mandat anterior i que seguirà estant-hi alerta de manera proactiva durant
aquest mandat ha estat la lluita contra la segregació escolar. Hem fet d’aquesta lluita un
fet nuclear i bàsic de l’agenda política municipal del darrer mandat i hem fet que
s’entengués com un treball conjunt dels diferents partits polítics, treball conjunt de tota
la comunitat educativa dins la xarxa pública però també concertada i també treball
conjunt d’altres agents socials que són també importants en l’educació. En altres
paraules, hem fet de la lluita de la segregació escolar una qüestió de ciutat. 

En resum, hi ha molts aspectes relacionats amb l’educació a la ciutat que no s’han
resolt, en absolut, i que s’han de treballar de manera urgent. Per tant, aprofitant l’inici
del curs escolar que s’emmarca en l’inici d’un nou mandat i una regidoria d’educació que
canvia de color polític, la Candidatura d’Unitat Popular proposem els següents acords:

Primer. Dissenyar un Pla Educatiu de Ciutat de manera consensuada i participada amb
tots els agents que es cregui necessari en el marc del Consell Escolar Municipal -mentre
no es creï el Consell Educatiu de Ciutat- per tal d’abordar totes aquests aspectes
mancats de resposta especialment la remodelació del mapa de zonificació escolar i les
mesures contra la segregació escolar. 

Segon. Calendaritzar de manera consensuada i participada amb tots els agents que es
cregui necessari en el mateix espai del Consell Escolar Municipal les dates de realització
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i execució de les diferents accions i mesures que s’hauran planificat en el marc del Pla
Educatiu de Ciutat.

LA SRA. LLORENS EXPLICA EL TEMA I ES PRODUEIX DEBAT 

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

En aquest moment s'absenta de la sessió la Sra. Guaita. 
          
PRECS I PREGUNTES: 

Pregunta que formula el Sr. López, del Grup municipal CIUDADANOS DE REUS (CS)
sobre les connexions il·legals a la Red Elèctrica en Reus. 
   
"En diferentes zonas de Reus existen problemas con las conexiones ilegales a la red
eléctrica. En el barrio Mas Pellicer se produjo un incendio hace aproximadamente 9
meses y en un inmueble de Horts de Simó, en la calle Wad-Ras, se han producido
varios incendios en los últimos meses. En concreto las zonas más afectadas por esta
problemática son Mas Pellicer, Horts de Simó, Monestirs y la zona Muralla.

El 21 de enero de 2019 el Pleno aprobó, con el voto en contra de la CUP, una moción
presentada por el Grupo Municipal de Ciudadanos para la prevención de accidentes e
incendios en las viviendas de Reus que están conectadas ilegalmente a la red eléctrica.
Con esta moción se aprobaron los siguientes acuerdos:
a) Instar a las compañías suministradoras de energía eléctrica que elaborasen un
mapa detectando los consumos excesivos de electricidad ocasionados por un uso
irregular o ilegal de la red;

b) Elaborar un Protocolo de detección de conexiones ilegales a la red eléctrica en
colaboración con las entidades vecinales que lo solicitaran;

c) Derivar a Servicios Sociales del ayuntamiento a las familias que se encontrasen en
situación de pobreza energética para que se adoptaran las medidas oportunas;

d) Instar al Gobierno de la Generalitat de Cataluña para que pusiera en marcha el
organismo interdepartamental que permitiera el correcto desarrollo de la Ley 24/2015
de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la
pobreza energética y resolver las situaciones que surgiesen para erradicar la pobreza
energética;

e) Instar al Gobierno del Estado a que pusiera en marcha el organismo interministerial
que permitiera el correcto desarrollo del Rea Decreto 15/2018; 
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f) Instar a las empresas suministradoras y comercializadoras de energía eléctrica a
adherirse al convenio para las administraciones catalanas de fecha 19 de enero de
2017.
                                
Lógicamente los vecinos de los inmuebles viven atemorizados por las consecuencias
de estas conductas ilegales que pueden llegar a afectar a su patrimonio y a su propia
vida ya que en cualquiera de esos incendios los daños no sólo pueden ser materiales
sino también personales, y el Ayuntamiento debe velar por el bienestar y seguridad de
los residentes de Reus. 

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

¿Cuál es el grado de implementación actual de los acuerdos mencionados
anteriormente y aprobados en la moción de Ciudadanos presentada en el Pleno del 21
de enero de 2019?

¿Está al corriente el equipo de Gobierno del malestar generado en la población por el temor
a las consecuencias de estas prácticas ilegales?

De ser así, ¿cuáles son las medidas más inmediatas que se van a llevar a cabo para resolver
esta situación? "     

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

Pregunta que formula la Sra. Martínez del Grup municipal del PARTIT DELS
SOCIALISTES DE CATALUNYA – CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP) sobre l'impacte
económic que suposarà la sortida de l'Hospital de Sant Joan de Reus del grup Salut. 

"La Generalitat de Catalunya assumirà, a través del CatSalut, el 100% de la gestió de
l’Hospital de Sant Joan de Reus, a través d’una nova entitat íntegrament pública i que,
segons el director del Servei Català de la Salut, Adrià Comella, ha d’entrar en
funcionament aquest 2019.

Per això, el G. M. del PSC formula la següent pregunta:

-Quin impacte econòmic suposarà per al Grup Salut la sortida de l’Hospital de Sant Joan,
tant pel que fa a la reducció d’ingressos, ràtio legal d’endeutament i límit de despesa.

-Quina previsió d’ajustos comptables caldrà fer per compensar aquest impacte.

Per part de la Sra. Caballero ES DONA RESPOSTA a la pregunta.   
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Prec que formula la Sra. Garcia del Grup municipal CIUDADANOS DE REUS (CS)  per
a la instal.lació d'un conjunt semafòric a l'avinguda de Bellisens a l'altura
d'urgències de l'Hospital Sant Joan de Reus. 

"Es habitual que cada día se repita la escena de viandantes cruzando de lado a lado la
avenida de Bellissens (T-315) a la altura de Urgencias del Hospital Sant Joan de Reus
saltando la mediana, lo que pone en riesgo la seguridad de los peatones y los
conductores.

Esta situación se debe a que el carril bici y las aceras existentes no solucionan el
problema de conexión entre un lado y otro de la carretera T-315 ya que solamente
existe un conjunto semafórico con paso de cebra en la rotonda que comunica la T-315
a la altura del barrio Mas Pellicer y la entrada a la universidad pero no existe paso de
cebra alguno que conecte el barrio Mas Pellicer con la entrada de Urgencias. Así pues,
no existe un conjunto semafórico con paso de cebra que permita comunicar la zona
del Tecnoparc con el Hospital Sant Joan de Reus entorpeciendo por ejemplo, que la
gente que acude al Hospital pueda acercarse de paso a la zona del Tecnoparc y realizar
compras, dificultando así la conexión y el desarrollo del comercio de esta zona.

El 23 de enero de 2017, se aprobó por unanimidad la moción que presentó el Grupo
Municipal de Ciudadanos para aumentar la seguridad viaria en la avenida de Bellissens
(T-315) con la instalación de un conjunto semafórico con paso de cebra para facilitar la
conexión peatonal en esta zona del Mas Pellicer. 

El Ayuntamiento debe velar por el bienestar y la seguridad de los conductores y
peatones, y favorecer el comercio en Reus. 

Por todo ello, el Grupo Municipal de Ciudadanos formula el siguiente ruego: 

Que el Ayuntamiento de Reus adopte las medidas oportunas y realice las gestiones
necesarias para ejecutar los acuerdos adoptados por unanimidad en la Moción presentada
por Ciudadanos el 23 de enero de 2017."

Per part de la Sra. Vázquez ES DONA RESPOSTA al prec.   

Prec que formula el Sr. Fort del Grup municipal del PARTIT DELS SOCIALISTES DE
CATALUNYA – CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP) en relació al mal estat dels
solars buits existents a la ciutat. 
                                           
"Aquest grup municipal ha rebut les queixes veïnals per l’estat d’abandonament de
molts solars buits existents a la ciutat. Els mitjans de comunicació també s’han fet ressò
d’aquestes queixes per la brutícia acumulada en diferents punts, com ara al Tecnoparc,
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el barri del Carme o les immediacions del carrer Ginesta, amb solars plens de males
herbes, xeringues, ampolles de vidre, etc, amb els conseqüents problemes de seguretat
i salubritat que comporta aquesta situació.  

Per això, el G. M. del PSC formula el següent prec:

-Que l’Ajuntament intensifiqui i millori el control dels solars buits existents a la ciutat i
actuï de manera subsidiaria en cas de solars de titularitat privada, quan els propietaris
no facin un manteniment adequat, abans la situació no es converteixi en un problema
greu de salut pública."          

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

Prec que formula el Sr. Marcos del Grup municipal del Grup municipal del PARTIT
DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA – CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP) en relació
a les modificacions en la línia L60 de l'autobús urbà. 
               
"El passat mes de març, aquest grup municipal formulava un prec al govern demanant
que l’empresa Reus Transport atengués les peticions dels usuaris del servei de
transport urbà, realitzant una actualització dels recorreguts i parades, d’acord amb les
necessitats reiteradament expressades de la ciutadania.

Aquest curs han entrat en funcionament diverses modificacions que, en algun cas, han
aixecat protestes veïnals, com les que afecten el barri Mas Iglesias. Els presidents de les
dues associacions de veïns es queixen de l’eliminació de la parada de línia L60 a
l’avinguda Maria Aurèlia Capmany, una decisió que asseguren que ha estat presa per
l’empresa de manera unilateral sense tenir en compte l’opinió del veïns i que
consideren que els perjudica.

Per això, el G. M. del PSC formula el següent prec:

-Que l’empresa Reus Transport acordi amb les dues associacions de veïns del barri de
Mas Iglesias les modificacions de la línia L60, per tal que s’adeqüin a les necessitats del
veïns.

-Que l’empresa Reus Transport notifiqui a les diferents associacions de veïns qualsevol
altre canvi de recorreguts i parades, per tal de consensuar qualsevol modificació, evitant
queixes i assegurant que els canvis s’adaptin a les reivindicacions dels usuaris.

Per part de la Sra. Berasategui ES DONA RESPOSTA al prec.  
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Pregunta que formula la Sra. Llorens del Grup municipal de la Candidatura
d'Unitat Popular (CUP), en relació a la reunió que va tenir l'alcalde amb el
president del Comitè d'empresa d'FCC i el secretari general de Sanejament d'UGT 

"La Candidatura d’Unitat Popular de Reus va realitzar dues preguntes en relació a la
nova licitació del servei de neteja i recollida de residus en el Ple del 19 de juliol de 2019.
La respostes les va realitzar el regidor de Via Pública, Hipòlit Monseny que es
transcriuen literalment a sota:

«En aquest moment es disposa d’un plec de condicions tècniques i administratives. Que es va
informar els grups municipals el febrer de 2019. S'està procedint en la revisió acurada
d’aquest plec contemplant algun dels suggeriments rebuts en aquestes reunions a nivell de
requeriments de servei. Una vegada finalitzi aquesta revisió o actualització d’aquest plec i
resta d’expedient es tronarà a portar a comissió informativa i a l’aprovació del ple a curt
termini mentrestant es segueix amb el servei corresponent a la pròrroga forçosa del
contracte actual.»

Segons aquesta resposta, les dates d’execució de tot el procés de licitació queden molt
poc concretes, però, en canvi, a la notícia del Diari de Tarragona, citem textualment «y
nos ha dicho que, si todo va sobre previsto, entre octubre y noviembre saldrà el pliego de
condiciones de la nueva contrata» «y, por lo tanto, la nueva flota de vehículos llegaría a
finales del próximo verano», es parla amb coneixement de dates. A més, la notícia,
també es fa ressò d’una reivindicació que la CUP ha realitzat durant els últims dos anys
del mandat anterior i que, per part d’alguns treballadors, tal com es fa evident en
algunes gravacions d’anteriors plenaris no va ser reconeguda -parlem de la situació de
sinistralitat laboral- i que, en canvi, ara sí que reconeixen el president del Comitè
d’Empresa d’FCC i el secretari general «sobreesfuerzo que los compañeros están haviendo
por contrarrestar el mal estado del material i que, al final, el servicio sea el mejor possible».

Segons la notícia, queda palès que s’ha informat del contingut i de les condicions de la
nova licitació amb molta concreció el Comitè d’empresa d’FCC i no s’ha notificat cap
reunió amb els diferents grups presents en aquest plenari. 

Per tot això, preguntem, directament al senyor alcalde, Carles Pellicer, les següents
preguntes:

Sota quin criteri s’ha reunit l’alcalde amb el president del Comitè d’Empresa d’FCC, que
no deixa de ser una possible empresa concursant, i el secretari general de sanejament
urbà Ângel Martín de Sande? 

Si no es licita de nou el servei de neteja i recollida de residus durant el 2019,
l’ajuntament entrarà en  algun tipus d’irregularitat?
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Per part del Sr. Pellicer ES DONA resposta a la pregunta.  
           
Finalment el Sr. Pellicer fa ús de la paraula i expressa el suport i el condol de la Corporació
a la família i a l'Ajuntament de Maspujols per la pèrdua del seu alcalde Sr. Josep
Rabascall Domingo que va morir sobtadament el 22 d'agost. 

Felicita al nou alcalde Sr. José Antonio Rodríguez Mateu qui va prendre possessió del
seu càrrec ahir, en un acte al que ell va assistir.
                                                                                                                      
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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