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ACTA DEL PLE ORDINARI DE L’AJUNTAMENT DE REUS
                              

Núm.: 17/2019
                                                                                   
Caràcter: ordinari                                                                 
Data: 25.10.2019
Horari: de  10: 44 a 19:22 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 
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Montserrat Vilella Cuadrada

Assisteixen també: 
Jaume Renyer Alimbau, secretari general 
Baldomero Rovira López, interventor 
Josep M. Sabaté Vidal, vicesecretari     

ORDRE DEL DIA            
   
1. Aprovació de les actes del Ple del dies 20 de setembre i 15 i 17 d'octubre 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.
                           
5. Alcaldia. Autorització de la venda de la totalitat de les accions de Gestió Comarcal
Hospitalària SA (GECOHSA) a favor del Servei Català de la Salut. 
                  

SERVEIS D'HISENDA I DE SERVEIS GENERALS 

6. Intervenció. Proposta de modificació de l'Ordenança fiscal núm. 1, Ordenança gene-
ral de gestió, recaptació i inspecció dels tributs i altres ingressos de dret públic local.

7. Intervenció. Proposta de modificació de l'Ordenança fiscal núm. 2, reguladora de
l'Impost sobre Activitats Econòmiques.

8. Intervenció. Proposta de modificació de l'Ordenança fiscal núm. 3, reguladora de
l'Impost sobre béns Immobles.

9. Intervenció. Proposta de modificació de l'Ordenança fiscal núm. 6, reguladora de
l'Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.

10. Intervenció. Proposta de modificació de l'Ordenança fiscal núm. 9, reguladora de la
taxa per la recollida d'escombraries.
          
11. Intervenció. Proposta de modificació de l'Ordenança fiscal núm. 12, reguladora de
la taxa per la retirada de vehicles.

2



AJUNTAMENT DE REUS
                                                                                                                                                                                    

12. Intervenció. Proposta de modificació de l'Ordenança núm. 14, reguladora de les
tarifes pel servei de cementiri.

13. Intervenció. Proposta de modificació de l'Ordenança fiscal núm. 15, reguladora de
la prestació de serveis urbanístics.

14. Intervenció. Proposta de modificació de l'Ordenança fiscal núm.17, reguladora de
les taxes per entrada de vehicles a través de les voreres i les reserves de la via pública
per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol classe.

15. Intervenció. Proposta de modificació de l'Ordenança fiscal núm.18, reguladora de
la taxa per utilització o aprofitament del vol, sòl i subsòl de la via pública.

16. Intervenció. Proposta de modificació de l'Ordenança núm. 22, reguladora del preu
públic pel servei de residus comercials i industrials assimilables als municipals i pels ser-
veis especials de neteja, recollida i gestió d’altres residus municipals , singulars o especi-
als.

17. Intervenció. Proposta d'aprovació del Pressupost General i dels seus annexes,
exercici 2020.

18. Intervenció. Donar compte de l'informe d'Intervenció de sol·licitud d'acolliment al
Fons d'Impuls Econòmic Local, per a l'exercici 2020.

19. Intervenció. Autorització proposta tarifes del servei de subministrament d'aigua po-
table i del servei de clavegueram.

20. Gestió Econòmica i Pressupostària. Expedient de modificació de crèdits del pres-
supost de 2019 de l'Ajuntament.

21. Servei d’Aprovisionaments, Contractació i Patrimoni. Aprovació del plec de
clàusules administratives i tècniques particulars que ha de regir la licitació del servei de
neteja de l'espai públic i recollida de residus municipals, de gestió i manteniment de les
deixalleries i de gestió, manteniment i explotació de la planta de voluminosos de la ciutat
de Reus.

22. Coordinació de l'assessoria jurídica entre l'ajuntament i les empreses
municipals i defensa jurídica. Aprovació municipal de la modificació de l'article 2 dels
estatuts de REUS SERVEIS MUNICIPALS SA.
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23. Coordinació de l'assessoria jurídica entre l'ajuntament i les empreses
municipals i defensa jurídica. Aprovació municipal de la modificació de l'article 2 dels
estatuts de REUS MOBILITAT I SERVEIS SA.

24. Coordinació de l'assessoria jurídica entre l'ajuntament i les empreses munici-
pals i defensa jurídica. Aprovació municipal de la modificació de l'article 2 dels estatuts
de REUS TRANSPORT PÚBLIC SA.                             

PROPOSTES DELS GRUPS MUNICIPALS 
                                                    
25. Proposta de resolució del GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS DE REUS (Cs) de
condemna a la violència i al terrorisme en democràcia. 
                      
26. Proposta de resolució del GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT
POPULAR (CUP) de rebuig a la violència policia i a la repressió. 

 MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS 

27. Moció del GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP) per
a  la modificació de l'ordenança de tinença d'animals.  
     
Assumptes sobrevinguts, si s'escau.  
        
Precs i preguntes.

Desenvolupament de la sessió 

Les intervencions orals realitzades en aquesta sessió per l’alcalde, regidors i, en el
seu cas, el secretari i l’interventor als diferents punts de l’ordre del dia
assenyalats a l’acta amb "ES PRODUEIX DEBAT" o "INTERVENCIÓ DE........" o " ES
DONA RESPOSTA" estan contingudes en suport digital àudio autenticat, amb la
incorporació de la signatura d’aquesta Secretaria General. Una vegada aprovat
l’esborrany de l’acta d’aquesta sessió, les esmentades intervencions orals
quedaran incorporades automàticament a l’acta, formant part, d’una manera
intrínseca i indissoluble, de l’esmentat document administratiu, d'acord amb els
articles 26, 36, 70.2, 71 i 80.2 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre sobre procediment
administratiu comú de les administracions públiques, articles 17 i 18 de la Llei
40/2015 d'1 d'octubre de règim jurídic del sector públic, i l'article 4 i la disposició
addicional primera sobre fe pública i ús de signatura electrònica de la Llei 59/2003,
de 19 de desembre, de signatura electrònica, procedint-se a la preceptiva
publicació a la web municipal.  
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Oberta la sessió el Sr. Pellicer informa que en el ple d'avui no hi haurà assumptes
sobrevinguts, ni precs i preguntes. Que del punt núm. 6 de l'ordre del dia al punt núm.
19 es tractaran conjuntament, amb votació separada posterior punt per punt, quedant
el punt núm. 18 exclòs d'aquesta seqüència per tractar-lo individualment. I que els
punts 22, 23 i 24 de l'ordre del dia també es tractaran conjuntament amb votació
separada punt per punt.

Seguidament es passen a tractar els temes següents:                

1. Aprovació de les actes del Ple del dies 20 de setembre i 15 i 17 d'octubre de 2019.
 
S'aproven, per unanimitat, les actes dels dies 20 de setembre i 15 i 17 d'octubre de
2019.
                                                                                                                  
2. Informació de l’Alcaldia.
                                                                                          
El Sr. Pellicer informa del següent: 

Del desenvolupament, al Pavelló Olímpic, dels Premis Esport i Ciutat 2019. Felicita al Sr.
Cuerba, com a regidor responsable. 

De l'assistència als actes organitzats pel Col·legi d'Advocats de Reus en honor de Sant
Raimon de Penyafort que van tenir lloc, el dia  20 de setembre, al Palau Bofarull.

De la lectura del Manifest del dia mundial de l'Alzheimer.

De la Diada Castellera de Misericòrdia que va tenir lloc el dia 21 de setembre a la Plaça
del Mercadal. 

Del 53è Aplec del Baix Camp al Santuari de Misericòrdia. 

De l'acte de donació del Lleó petit a la ciutat que va tenir lloc al Saló de Plens, dintre
dels actes programats per la festivitat de la Verge de Misericòrdia. Agraeix a la colla del
Lleó l'esmentada donació. 

De la XXVII Trobada de Misericòrdies, que enguany fan 40 anys, que va tenir lloc al Saló
de Plens a les quals felicita per aquest esdeveniment. 

 
De l'assistència al Pregó de Festa Major d'Alforja.

De la inauguració de les noves instal.lacions de la "Mezquita", en l'àmbit cultural, a la
nau adjunta al poligon Granja Vila.
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Dels actes del 40è aniversari del TEBAC (Teatre Estable del Baix Camp).

De la presentació del calendari solidari per l'Associació Mossen Frederic Bara, d'ajuda
als nens i nenes amb dificultats. Els felicita per la labor social que desenvolupen. 

De l'acte solidari de la Fundació Amics Joan Petit-Nens amb Càncer.  

De la inauguració del monolit commemoratiu del 25è aniversari de l'Esglèsia de Sant
Josep Obrer. Felicita a la parroquia i al barri per aquest  aniversari.

De la visita a l'empresa BASF. 
                                                                                           
De la visita al Port de Tarragona. 

De la presentació d'una nova edició de Reus Ocult, que va tenir lloc al Centre Cívic del
Carme.  

De la visita institucional de la Honorable Consellera d’Empresa i Coneixement, Sra.
Maria Àngels Chacón Freixas.

De la Diada castellera del Mercadal, que es celebra cada dos anys, sent enguany la diada
molt reixida amb la participació, de la Colla Vella dels Xiquets de Valls, la Colla Jove dels
Xiquets de Tarragona, els Capgrossos de Mataró, els Castellers de Vilafranca i dels
Xiquets de Reus, organitzadors de la Diada.

Del pregó de la setmana cultural "El Cachirulo" que va anar a càrrec de la Sra.
Montserrat Caelles, regidora de Promoció de Ciutat, al Centre de Lectura.

De la celebració del dia la Mare de Deu del Roser a la parroquia de Sant  Josep Obrer.
                                        
Del Concert inaugural del curs 2019-2020 del Conservatori de Música, al Palau Bofarull.
                                                         
De la inauguració de la 49à edició d'ExproReus, a càrrec del president del PIMEC
Catalunya, Sr. Josep Gonzàlez a FiraReus.

Dels actes de commemoració del Dia del Pilar al Centro Cultural El Cachirulo.

Del lliurament del premis del IV Trofeu Ciutat de Reus Gimnàtica Rítmica i Copa Catalana
Gimnàstica Conjunts que va tenir lloc al Pavelló Olímpic.

Dels actes de la 22a edició del festival COS. Felicita al Sr. Recasens, com a regidor
responsable. 
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De la missa de cloenda del 70è aniversari de la Confraria La Verònica al Santuari de
Misericòrdia.                             

El Sr. Pellicer finalitza la seva intervenció enviant des del Ple l'escalf de tota la Corporació
a tots els municipis i les famílies que han patit pels aiguats dels passats dies. 

                                                              MOCIONS DE L'ALCALDIA 

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

Decret núm. 2019015136 de data 23 de setembre de 2019

"Atès que per Decret de l’Alcaldia, núm. 2019011356, de data 5 de juliol de 2019, es va
nomenar al Sr. Marc Fabà Marín, assessor de Grup Municipal, en funcions
d'assessorament i tasques de col·laboració immediata al grup polític municipal d'Ara
Reus.

Vist el que disposa el punt 2 de 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 de Catalunya, que el
cessament o la separació d’aquest personal és lliure i pot produir-se en qualsevol
moment del mandat corporatiu, i que aquesta atribució s’ha de fer mitjançant decret de
l’Alcalde.

Atès el que disposa l'article 55, punt n) del Decret 214/1990, de 30 de juliol, 

He resolt:

Primer. Agrair al Sr. Marc Fabà Marín els serveis prestats com a assessor del polític
municipal d'Ara Reus.

Segon. Cessar al Sr. Marc Fabà Marín, assessor de Grup Municipal, en funcions
d'assessorament i tasques de col·laboració immediata al grup polític municipal d'Ara
Reus, amb efectes 20 de setembre de 2019.

Tercer. Donar compte al ple."

Els membres del plenari es donen per assabentats. 

Decret núm. 2019015137 de data 23 de setembre de 2019
        
"Atès el que disposa l'article 12 del RDL 5/2015, de 30 d'octubre, 304 del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de
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règim local de Catalunya i l'article 10 del Decret 214/1990 de 30 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, en relació al personal
eventual de confiança o assessorament especial.

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

He resolt:

Primer. Nomenar a la Sra. Maria Rosa Pujol Closa assessora de Grup Municipal, en
funcions d’assessorament i tasques de col·laboració immediata al grup polític municipal
d'Ara Reus. 

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

Al lloc de treball ocupat per la Sra. Maria Rosa Pujol Closa li correspon les retribucions
equivalents a un lloc de treball C1, nivell 22, amb un complement específic de 5.730,34€
i un complement horari de 4.859,28€ anuals.

Els efectes del nomenament seran a partir del dia 23 de setembre de 2019.

Segon.- Aquest nomenament, el règim de retribucions fixat i la dedicació, es publicaran
en el BOP i DOGC.

Tercer.- Donar compte al ple."
                         
Els membres del plenari es donen per assabentats. 

Decret núm. 2019016060 de 15 d'octubre de 2019

"Atès que en el seu dia aquest Ajuntament va constituir la Comissió Municipal de
Protecció Civil. 

Atès que el Ple, en sessió duta a terme el dia 20 de febrer de 2015, va aprovar la
modificació de la composició de la Comissió Municipal de Protecció Civil i va establir que
l'alcalde seria el president d'aquesta i que podria delegar la seva presidència en el
regidor competent en matèria de protecció civil.
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Atès que per decret de l'Alcaldia núm. 2019011377 de data 05 de juliol de 2019 es va
nomenar regidora delegada de Seguretat i Convivència, la Sra. Dolors del Mar Vázquez
Pérez delegant-li, entre d'altres atribucions, les relatives a les d'emergències i protecció
civil. 

Per tot l'exposat, resolc:

Primer. Delegar la presidència de la Comissió Municipal de Protecció Civil en la regidora
Sra. Dolors del Mar Vázquez Pérez.

Segon. 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 núm. 2019016539 de data 24 d'octubre de 2019

"Vist l'acord GOV/185/2015 de 15 de desembre de 2015, del Departament de Territori
de Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, pel qual es crea la Taula de Qualitat de
l'Aire al Camp de Tarragona.

Atès que l'acord 3.1 de l'esmentada disposició estableix que seran vocals del Plenari
d'aquesta Taula, entre d'altres, disset representants de l'Administració pública local de
l'àmbit afectat, concretament una persona en representació de cada un dels
ajuntaments del Camp de Tarragona, entre els quals es troba l'Ajuntament de Reus

En conseqüència, considero oportú resoldre el següent: 

“Designar el Sr. Daniel Rubio Angosto, regidor delegat de l'Àrea de Medi Ambient i
Ocupació representant de l'Ajuntament de Reus en el Plenari de la Taula de Qualitat de
l'Aire al Camp de Tarragona.”

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:
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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:

INSTITUT MUNICIPAL REUS CULTURA 

• (JXReus) Montserrat Caelles Bertan, en substitució del Sr. Joan Josep Montoya
Torres.
• (A) Sr. Javier Gesali Jove, en substitució del Sr. Josep Lluís Rius Martínez.

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

Junta General
• Sr. Andreu Martín Martínez, en substitució de la Sra. Marina Berasategui Canals.

CONSORCI DE PROMOCIÓ TURÍSTICA, COMERCIAL I CULTURAL DE REUS “REUS
VITALITAT”

• Representants designats per l’Ajuntament de Reus, d’entre els membres que
integren el Ple municipal. 

• Carles Prats Alonso.

FUNDACIÓ REGO  

Designar com a membres del patronat de la Fundació per raó del seu càrrec:
• Sr.  Daniel Marcos Cruz, en substitució de Maria Luz Caballero Gabas.

CONSELL MUNICIPAL DE POLÍTIQUES DE GÈNERE 

Un/a representant de cadascuna de les entitats de la ciutat legalment constituïdes i
inscrites al registre municipal d'entitats ciutadanes que desenvolupin activitats que
estiguin vinculades a la igualtat entre homes i dones a proposta de la Regidora delegada
de Participac i ó, Bon Govern i Serveis Generals

• Sra. Alba Ferré Rodríguez (ACAF Reus i Tarragona).
• Sra. Mar Torres López (Associació Mareus, Grup de suport a la maternitat

conscient i criança respectuosa).
• Sra. Fátima Peña Zegarra, Sra. Silvia Alonso del Molino (suplent) (Associació

de dones llatinoamericanes Madre Tierra).
• Sra. Ana Maria Molina Sánchez (CCOO i Izquierda Unida).
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• Sra. Ana Belén Castaño Sánchez (Federació d’Associacions de Veïns de Reus -
FAVR-).

• Sra. Marcela García Martínez (Associació de Dones Blanca Almendro).
• Sra. Francina Segura Mateu, Sra. Anna Saumell Cabré (suplent), Sra. Anna

Olivé Corral (2ª suplent) (Assemblea Feminista Revolucionària de Reus l’Hora
Violeta).

• Sra. Virginia Peña Ramos (Cambra de Comerç de Reus).

CONSELL MUNICIPAL DE L'ESPORT 

• Un màxim de 8 persones que es considerin experts i/o representatives de diferents
àmbits del mon de l’esport i l’activitat física. 
- Sr. Javier Vaquero Rodríguez (suplent: Sr. Raúl Meléndez Marfil). 
- Sr. Rafael Quiros Franco.  
- Sr. Jordi Mateu Guarro. 
- Sr. Jordi  Torres López (suplent: Sr. Antonio Masip Fort).
- Sr. Ramon Salvat Guarque (suplent: Sr. Héctor Fort Robert). 
- Sr. Joan Josep Montoya Torres. 

• Un representant del Consell Esportiu del Baix Camp 
• Sr. Joan Bartolí Guillemat.

• Un tècnic esportiu de la Regidoria d’Esports, o de la societat Reus Esport i Lleure,
SAM.
• Sr. Jordi Bros Ribes.

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

• Sr. Carles Prats Alonso, en substitució del Sr. Daniel Rubio Angosto. 

Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per unanimitat.
                                                                                                                 
5. Alcaldia. Autorització de la venda de la totalitat de les accions de Gestió
Comarcal Hospitalària SA (GECOHSA) a favor del Servei Català de la Salut.
           
"Vist l’acord adoptat pel Consell d’Administració de la societat mercantil de capital
íntegrament municipal HOSPITAL DE SANT JOAN DE REUS, SAM, adoptat el dia 4
d’octubre de 2019 que seguidament es transcriu:

«Aprovació, si s’escau, de la proposta de venda de la totalitat de les accions de Gestió
Comarcal Hospitalària SA (GECOHSA)
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Atès el que disposa l’article 9 l) dels estatuts socials de l’Hospital de Sant Joan de Reus SAM és
competència de la Junta General aprovar els actes de disposició sobre béns immobles,
accions o participacions de societats filials o participades, a proposta del Sr. Bru, es
proposen, per a la seva elevació al Junta General de la societat els següents acords:

PRIMER.- Procedir a la venda de la totalitat de les accions (10.000 accions) de la societat
GESTIÓ COMARCAL HOSPITALÀRIA SA , numerades correlativament de l’u al deu mil, ambdues
incloses, al SERVEI CATALÀ DE LA SALUT, amb el preu de 155,428662€ cada acció i per import
total d’1.554.286,62€ que correspon al valor teòric comptable ajustat a 31 de desembre de
2018, respectant-se el dret de preferència establert a l’article 9 dels estatuts socials. Aquesta
quantitat serà regularitzada amb les variacions del patrimoni net reflectides en el balanç a
data 31.12.2019, degudament auditat.  

Sotmesa la proposta a votació s’aprova per majoria absoluta amb els vots en contra de les
Sres. González i Guaita i Sr. Ferré.

SEGON.- Facultar àmpliament al Sr. Òscar Subirats Torrebadell, President del Consell
d’Administració a fi i efecte que es pugui complimentar adequadament l’anterior acord. 

Sotmesa la proposta a votació s’aprova per majoria absoluta amb els vots en contra de les
Sres. González i Guaita i Sr. Ferré.»

Vist l’informe de la Secretaria General i la Intervenció General de l’Ajuntament de Reus
de data 22 d’octubre de 2019, en relació a l’expedient per a procedir a l’alienació
proposada.

Atès allò que disposen l’article l’article 174 de la LPAP, de forma supletòria, i l’article
140.1 del ROAS, així com l’article 100 del RPEL, dels quals se’n deriva que amb caràcter
preceptiu, la referida transmissió d'accions titularitat de HOSPITAL DE SANT JOAN DE
REUS, SAM  sigui expressament autoritzada per la Corporació.

Atès allò que disposa l’article 41.1d) del RPEL en relació a l’obtenció de l'informe previ
del Departament de l’Administració de la Generalitat competent en matèria d’economia
i finances, el qual s'ha d'emetre en el termini màxim de 20 dies, per a l’alienació de
valors mobiliaris o de participacions en societats i empreses.

Per tot l’exposat i previ acord de la Junta General de la societat mercantil de capital
íntegrament municipal HOSPITAL DE SANT JOAN DE REUS, SAM, es proposa al Ple de
l’Ajuntament l’adopció del següent acord:

PRIMER: Autoritzar la venda de la totalitat de les accions (10.000 accions) de la societat
GESTIÓ COMARCAL HOSPITALÀRIA SA, numerades correlativament de l’u al deu mil,
ambdues incloses, al SERVEI CATALÀ DE LA SALUT, amb el preu de 155,428662€ cada
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acció i per import total d’1.554.286,62€ que correspon al valor teòric comptable ajustat
a 31 de desembre de 2018, respectant-se el dret de preferència establert a l’article 9
dels estatuts socials. Aquesta quantitat serà regularitzada amb les variacions del
patrimoni net reflectides en el balanç a data 31.12.2019, degudament auditat. 

SEGON: Sol·licitar l'informe del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i
Hisenda de la Generalitat amb caràcter previ a la formalització de l’esmentada
compravenda."

El SR. RECASENS EXPLICA EL TEMA I ES PRODUEIX DEBAT 
                                                                         
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova amb 21 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; (CUP): Sres./
Srs.: Llorens, Fernández, Pàmies) i (CS): Sra./Srs., García, López, Meléndez) i 6 vots en
contra ((PSC-CP): Sres./Srs., Andreu, Martínez, Guaita, Marcos, Pozuelo i Fort).

A les 12;15 hores s'absenta de la sessió la Sra. Pozuelo. 
                  

SERVEIS D'HISENDA I DE SERVEIS GENERALS 

El Sr. Pellicer manifesta que els punts 6, 7, 8, 9, 10,11, 12,13, 14, 15, 16, 17, 19 de l'ordre
del dia  es tractaran conjuntament  i la votació serà per separat. 

D'acord amb això la Sra. Caballero exposa el contingut d'aquests punts i es PRODUEIX
DEBAT.

Seguidament es reprodueix els acords amb els resultats de la votació de cadascun
d'ells. 

        
6. Intervenció. Proposta de modificació de l'Ordenança fiscal núm. 1, Ordenança
general de gestió, recaptació i inspecció dels tributs i altres ingressos de dret pú-
blic local.

"Vist l’expedient de modificació de l’Ordenança fiscal núm. 1: «Ordenança General de
Gestió, recaptació i inspecció dels tributs i altres ingressos de dret públic local», que ha
de regir a partir de l’1 de gener de 2020.

Vist el què disposa el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, en els seus arts. 15.1, 16 i 17.1.

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

Vist que l’òrgan competent és el Ple, de conformitat amb el que disposa l’art 52.2 d)
del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, Decret Legislatiu
2/2003 de 28 d’abril, i art 22.2 d) de la Llei de Bases de Règim Local, Llei 7/1985 de 2
d’abril.
                      
Vist que la Comissió Informativa, a l’empara del que disposa l’art 133 del ROM, va
proposar en sessió de 22-10-2019, l’adopció d’aquest acord que s’ha de sotmetre a la
consideració del Ple, resultant amb caràcter provisional:

Primer. Aprovar la modificació de l’Ordenança fiscal 1,Ordenança general de gestió,
recaptació i inspecció dels tributs i altres ingressos de dret públic local, d’acord amb el
següent detall:

ORDENANÇA GENERAL NÚM. 1
ORDENANÇA GENERAL DE GESTIÓ, RECAPTACIÓ I INSPECCIÓ
DELS TRIBUTS I ALTRES INGRESSOS DE DRET PÚBLIC LOCAL.

-Es modifica l’art 44, relatiu a la notificació de les liquidacions tributàries, que resta
redactat de la següent manera:

Les notificacions es practicaran de conformitat amb el que s’estableix als articles 109 a
112 de la Llei 58/2003, General Tributària, i articles 40 a 46 de la Llei 39/2015, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

A les notificacions tributàries hi hauran de constar els elements essencials de la
liquidació, els mitjans d’impugnació, els terminis d’interposició de recursos, lloc on
poden ser presentats i òrgan davant el que poden interposar-se, i el lloc, termini i forma
en que s’ha de satisfer el deute tributari.

I.- Les notificacions de liquidacions de dèbits de venciment no periòdic o que, sent-ho,
siguin liquidacions per alta, es dirigiran al domicili assenyalat per l’obligat tributari o el
seu representant per a rebre notificacions i, en el seu defecte, en el què consti en els
arxius municipals essent preferent el domicili fiscal.

2.- Les notificacions es practicaran preferentment per mitjans electrònics i, en tot cas,
quan l’interessat resulti obligat a rebre-les per aquesta via.
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Estaran obligats a rebre notificacions per mitjans electrònics de l’Ajuntament de Reus,
els següents subjectes:

a) Les persones jurídiques.
b) Les entitats sense personalitat jurídica.
c) Els que exerceixin una activitat professional per a la que es requereixi col·legiació
obligatòria, per als tràmits i actuacions que realitzin amb les Administracions Públiques
en l’exercici de la dita activitat professional. En tot cas, dins d’aquest col·lectiu
s’entendran inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.
d) Els que representin a un interessat que està obligat a relacionar-se electrònicament
amb l’Administració.

No obstant l’anterior, es podran practicar les notificacions per mitjans no electrònics en
els següents supòsits:

a) Quan la notificació es realitzi amb ocasió de la compareixença espontània de
l’interessat o del seu representant a les oficines municipals i sol·liciti la comunicació o
notificació personal en aquell moment.

b) Quan, per assegurar l’eficàcia de l’actuació administrativa, resulti necessària practicar
la notificació per entrega directa d’un empleat públic de l’Administració notificant.

Les persones físiques que no estiguin obligades a rebre notificacions electròniques
podran decidir i comunicar, en qualsevol moment, que les notificacions successives es
practiquin i deixin de practicar-se per mitjans electrònics. Aquesta comunicació es
realitzarà mitjançant els models normalitzats que s’estableixin i es presentarà a la seu
electrònica de l’Ajuntament.

Totes les notificacions que es practiquin hauran de posar-se a disposició de l’interessat
a la seu electrònica de l’Ajuntament de Reus, perquè pugui accedir al seu contingut de
forma voluntària.

Quan l’interessat accedeixi al contingut de la notificació en seu electrònica, se li oferirà
la possibilitat de que la resta de notificacions es puguin realitzar per mitjans electrònics.

3.- En els procediments iniciats a sol·licitud de l’interessat, la notificació es practicarà pel
mitjà assenyalat per aquell. Aquesta notificació serà electrònica en els casos en els que
existeixi obligació de relacionar-se d’aquesta forma amb l’Administració.

Quan no sigui possible realitzar la notificació d’acord amb l’assenyalat a la sol·licitud, es
practicarà en qualsevol lloc adequat a aquesta finalitat, i per qualsevol mitjà que
permeti tenir constància de la recepció per l’interessat o el seu representant, així com
de la data, la identitat i el contingut de l’acte notificat.
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4.- Amb independència del mitjà utilitzat, les notificacions seran vàlides sempre que
permetin tenir constància del seu enviament o posada a disposició, de la recepció o
accés per l’interessat o el seu representant, de les dates i hores del contingut íntegre i
de la identitat fidedigna del remitent i destinatari de la mateixa.

L’acreditació de la notificació efectuada s’incorporarà a l’expedient.

5.- El règim per a la pràctica de les notificacions a través de mitjans electrònics serà el
previst en les normes administratives generals, amb les especialitats que s’estableixin
legals i reglamentàriament.

Les notificacions per mitjans electrònics es practicaran mitjançant compareixença en la
seu electrònica de l’Ajuntament de Reus.

A efectes previstos en aquest article, s’entén per compareixença en la seu electrònica,
l’accés per la persona interessada o el seu representant, degudament identificat, al
contingut de la notificació.

6.- Les notificacions per mitjans electrònics s’entendran practicades en el moment en
què es produeixi l’accés al seu contingut.

Quan la notificació per mitjans electrònics sigui de caràcter obligatori, o hagi estat
expressament escollida per l’interessat, s’entendrà rebutjada quan hagin transcorregut
deu dies naturals des de la posada a disposició sense accedir al seu contingut.

S’entendrà complida l’obligació a la que es refereix l’article 40 de la Llei 39/2015, de
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, amb la posada a
disposició de la notificació a la seu electrònica de l’Ajuntament de Reus.

7.- Es practicarà la notificació en suport paper, en els casos previstos en la legislació de
procediment administratiu comú, podent utilitzar els mecanismes establerts en la
legislació de serveis postals; realitzar l’entrega per notificador municipal; mitjançant
personal pertanyent a empresa amb la que l’Ajuntament hagi contractat el servei de
distribució de notificacions, a l’empara del que autoritza la normativa vigent reguladora
dels contractes d’assistència tècnica; o per compareixença de la persona interessada o
el seu representant a les dependències de l’Ajuntament de Reus, o en qualsevol altre
lloc habilitat a l’efecte.

La notificació mitjançant el servei postal es realitzarà conforme al que estableixi la
normativa vigent en cada moment.
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8.- En els procediments iniciats a sol·licitud de persona interessada, la notificació es
practicarà en el lloc assenyalat a l’efecte per l’obligat tributari ,o el seu representant o,
en el seu defecte, en el domicili fiscal d’un o l’altre.

En els procediments iniciats d’ofici, la notificació podrà practicar-se en el domicili fiscal
de l’obligat tributari o el seu representant, en el centre de treball, en el lloc on es
desenvolupi l’activitat econòmica o en qualsevol altre adequat a tal fí.

9.- Quan la notificació es practiqui en el domicili de la persona interessada, de no
trobar-se present aquest en el moment de l’entrega de la notificació, podrà fer-se
càrrec de la mateixa qualsevol persona major de catorze anys que es trobi en el domicili
i faci constar la seva identitat.

Quan la notificació s’entregui es farà constar en l’acús de rebuda o justificant de la
notificació la firma del receptor, la seva identitat si fos diferent a l’interessat, i la data en
què va tenir lloc la recepció.

Quan no sigui possible efectuar la notificació a l’obligat tributari o al seu representant
per causes no imputables a l’administració, es farà constar a l’expedient les
circumstàncies de l’intent de notificació. En concret, es deixarà constància expressa dels
rebuig de la notificació, de que la persona destinatària està absent, o de que consta com
a desconegut en el seu domicili fiscal,o en el lloc designat a l’efecte per a realitzar la
notificació.

a) Quan la persona interessada o el seu representant rebutgin la notificació es deixarà
constància del rebuig a l’expedient, i la notificació es donarà per practicada, continuant-
se la tramitació de l’expedient.

b) Quan l’interessat consti com a desconegut en el seu domicili fiscal o en el lloc
designat a l’efecte per a realitzar la notificació, aquesta es farà per mitjà d’un anunci
publicat al Butlletí Oficial de l’Estat.

c) Quan l’interessat o el seu representant es trobessin absent i ningú se’n fes càrrec de
la notificació, es farà constar aquesta circumstància a l’expedient, juntament amb el dia i
l’hora en què es va intentar la notificació, repetint-se l’intent per una sola vegada i en
hora diferent dins dels tres dies següents. En cas de què el primer intent de notificació
s’hagi realitzat abans de les quinze hores, el següent intent haurà de realitzar-se
després de les quinze hores i viceversa, deixant en tot cas, un marge de diferència de
tres hores entre ambdós intents de notificació. Si el segon intent també resulta
infructuós, sempre que sigui possible, es deixarà al destinatari avís d’arribada, indicant-li
termini i circumstàncies relatives al segon intent d’entrega, així com la possibilitat de
personar-se davant la dependència o l’oficina postal a l’objecte de fer-li entrega de l’acte
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en el termini concedit a l’efecte. Transcorregut aquest termini, si no s’hagués produït la
notificació es farà per mitjà d’un anunci publicat al Butlletí Oficial de l’Estat.

10.- Quan no sigui possible efectuar la notificació a la persona interessada o al seu
representant per causes no imputables a l’Administració tributària i intentada almenys
dos vegades en el domicili fiscal, o en el designat per l’interessat si es tracta d’un
procediment iniciat a sol·licitud del mateix, es farà constar a l’expedient les
circumstàncies dels intents de notificació. Serà suficient un sol intent quan el destinatari
consti com a desconegut en l’esmentat domicili o lloc.

En aquest supòsit es citarà a la persona interessada o el seu representant per a ésser
notificats per compareixença per mitjà d’anuncis que es publicaran, per una sola vegada
per a cada persona interessada, al Butlletí Oficial de l’Estat, els dilluns, dimecres i
divendres de cada setmana.

A la publicació constarà la relació de notificacions pendents amb indicació de l’obligat
tributari o el seu representant, el procediment que les motiva, l’òrgan competent per la
seva tramitació i el lloc i termini en que el destinatari de la mateixa haurà de
comparèixer per ésser notificat.

En tot cas, la compareixença haurà de produir-se en el termini de quinze dies naturals,
comptats des del següent al de la publicació de l’anunci al Butlletí Oficial de l’Estat.

11.- En el cas anterior, si l’obligat tributari o el seu representant compareixen dins del
termini dels quinze dies naturals següents a la publicació de l’anunci, es practicarà la
notificació corresponent i es deixarà constància de la mateixa en la corresponent
diligència en la que, a més, constarà la signatura del compareixent.

En el supòsit de que l’obligat tributari o el seu representant compareguin però rebutgin
rebre la documentació que se’ls pretén notificar es documentarà aquesta circumstància
a la corresponent diligència a efectes de que quedi constància del rebuig de la
notificació, i s’entendrà practicada la mateixa.

Transcorregut l’esmentat termini sense comparèixer, la notificació s’entendrà produïda
a tots els efectes legals el dia següent al del venciment del termini assenyalat.

En tot cas, s’incorporarà a l’expedient la referència del Butlletí Oficial de l’Estat on es va
publicar l’anunci.

12.- Quan l’inici d’un procediment o qualsevol dels seus tràmits s’entenguin notificats
per no haver comparegut l’obligat tributari o el seu representant, es tindrà per notificat
de les successives actuacions i diligències de l’esmentat procediment, i es mantindrà el
dret que l’assisteix a comparèixer en qualsevol moment del mateix. No obstant, les
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liquidacions que es dictin en el procediment i els acords de venda dels béns embargats
hauran de ser notificats de conformitat amb el que estableix la Llei General Tributària.

13.- En el supòsit de notificacions en apartats postals establerts per l’operador al que
s’hagi encomanat la prestació del servei postal universal, l’enviament es dipositarà a
l’interior de l’oficina i podrà recollir-se pel titular de l’apartat o per la persona
autoritzada expressament per retirar-lo. La notificació s’entendrà practicada pel
transcurs de deu dies naturals des del dipòsit de l’enviament a l’oficina.

En els procediments iniciats a instància de l’interessat la utilització d’aquest mitjà de
notificació requerirà que l’interessat l’hagi assenyalat com preferent al corresponent
procediment.

14.- Quan l’interessat sigui notificat per diferents mitjans, es prendrà com a data de
notificació la que s’hagi produït en primer lloc.

15.- Amb independència de que la notificació es realitzi en paper o per mitjans
electrònics, l’Ajuntament de Reus enviarà un avís al dispositiu electrònic i/o a l’adreça de
correu electrònic de la persona interessada que aquest hagi comunicat, informant-li de
la posada a disposició d’una notificació en la seva seu electrònica.

Per rebre aquests avisos, l’interessat o el seu representant podran designar un
dispositiu electrònic i/o una adreça de correu electrònic, complimentant el model
normalitzat en la seu electrònica de l’Ajuntament.

L’interessat, o el seu representant, seran responsables de mantenir dita informació
actualitzada.

La falta de pràctica d’aquest avís, per qualsevol causa, no impedirà que la notificació
sigui considerada plenament vàlida.

II.- Les notificacions de les liquidacions de tributs de venciment periòdic incloses en
padrons, es faran de forma col·lectiva mitjançant l’exposició pública dels padrons.

-Es modifica l’article 46, relatiu al calendari Fiscal i anuncis de cobrament, que resta 
redactat de la següent manera:

«Amb caràcter general es podrà establir un calendari fiscal en el què es determinin els 
períodes per abonar els tributs o preus públics municipals.
Les variacions d’aquest calendari, així com la fixació del període voluntari de pagament 
de qualsevol altre ingrés públic de meritament periòdic, s’aprovarà pel Regidor/a 
Delegat/da de l’Àrea d’Hisenda, i es publicarà en els mitjans de comunicació per al seu 
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degut coneixement, sense perjudici del compliment del procediment de notificació 
col·lectiva dels padrons. 

A l’edicte d’exposició pública dels padrons, s’anunciarà el període de cobrament i s’hi
detallaran els següents extrems:

- El termini d’ingrés.
- La modalitat de cobrament utilitzables.
- Els llocs, dies i hores d’ingrés.
- Advertiment de que, transcorregut el termini assenyalat com període de pagament
voluntari, el deute serà exigit pel procediment de constrenyiment i meritarà els
recàrrecs del període executiu, els interessos de demora i, en el seu cas, les costes que
es produeixin.

-Es modifica l’art 60 relatiu a la devolució material, que resta redactat de la següent
manera:

1.- Les devolucions materials d'ingrés indegut han de sotmetre's als tràmits i requisits
que es determinen en la legislació vigent.

2.- Amb anterioritat al pagament material, es verificarà mitjançant informes de la 
Recaptació si a nom del titular del dret a la devolució figuren deutes en període executiu, 
procedint en el seu cas, a la compensació d’ofici de les mateixes. El pagament s’efectuarà 
mitjançant transferència bancària al compte que designi l’interessat o al compte pel qual 
s’ha realitzat el pagament.

-Es modifica l’art 73 relatiu als mitjans de pagament,que resta redactat de la següent
manera:

1.- El pagament de deutes liquidats per l’Administració Municipal o autoliquidats pels
interessats, al document de pagament dels quals hi figuri el codi de barres, només es
podran fer efectius a les oficines de les entitats col·laboradores que l’Ajuntament
assenyali ,o bé a través de caixers automàtics.

2.- De conformitat amb el que disposa l’article 34 del Reglament General de Recaptació,
el pagament dels deutes tributaris i no tributaris a la Hisenda Municipal, podrà fer-se
per qualsevol del següents mitjans: 

a) En diner de curs legal, mitjançant entitat bancària col·laboradora, o quan existeix una
caixa habilitada al efecte, en aquest cas per imports inferiors a 2.500 €.
b) Xec nominatiu a favor de l’Ajuntament de Reus, conformat o certificat per l’entitat
lliurada i creuat.
c) Targeta de crèdit o de dèbit.
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d) Transferència bancària.
e) Domiciliació bancària.

Sens perjudici del que es disposa a l’article 16.6 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, el pagament
mitjançant transferència bancària s’admetrà excepcionalment, per raons d’eficàcia o en
cas de necessitat, degudament apreciades per l’òrgan de recaptació. Serà requisit que
l’ordenant de la transferència identifiqui clarament el deute objecte del pagament
(número de rebut) i l’obligat al mateix (NIF/NIE), aportant justificant de la transferència
efectuada per concloure el procediment recaptatori.

El pagament mitjançant domiciliació bancària, no serà ferm fins passats els terminis de
devolució establerts per la Llei 16/2009, de 13 de novembre, de serveis de pagament.
L’entitat financera, una vegada realitzat el càrrec en compte, remetrà al subjecte passiu
el càrrec per domiciliació, que, de conformitat amb l’article 38.2 del Reglament General
de Recaptació, acreditarà el pagament del deute.

Les domiciliacions tindran validesa per temps indefinit, en tant no siguin anul·lades per
la persona interessada. No obstant això, s’anul·laran automàticament aquelles que
siguin retornades per la entitat financera pels següents motius de rebuig o devolució:

- Número de compte incorrecte (IBAN no vàlid).
- Compte cancel·lada.
- Ordre no vàlida o inexistent.
- El compte no admet càrrec directe.

En tot cas, les domiciliacions bancàries retornades en al menys tres enviaments per
causes alienes a l’Administració, podran ser deixades sense efecte.

Els canvis de nom que es produeixin en les unitats fiscals, comportaran la baixa de la
domiciliació bancària.

-Es modifica l’art 77, relatiu a les sol·licituds i requisits, que resta redactat de la següent
manera:

Per poder-se acollir al sistema de termini especial descrit en l’anterior article, hauran de
concórrer en el sol·licitant els requisits següents:

a) Complimentar el formulari especial, dissenyat a tal efecte per l’Ajuntament, dins els
períodes que es fixin per l’Ajuntament

b) No mantenir cap tipus de deutes pendents en via executiva

c) Efectuar els següents pagaments:
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-1. Durant set mensualitats, (de febrer fins agost), la quantitat que figuri en el
formulari de sol·licitud, fixada pels serveis de l’Ajuntament, equivalent al resultat
de dividir per nou el conjunt dels deutes liquidats al sol·licitant, en l’exercici
immediatament anterior, exclosos els derivats d’ingressos directes no
generadors d’alta en padrons.

No obstant l’establert en l’anterior paràgraf, si el sol·licitant estimés que, per
variació de les seves obligacions front a l’Ajuntament, l’import determinat
resulta insuficient per la seva cobertura, podrà sol·licitar l’ampliació de dit
import a la quantitat que consideri convenient que, en cap cas, podrà ser
inferior a la calculada per l’Ajuntament.

- 2. Durant tres mensualitats, (setembre, octubre i novembre), la quantitat que
resulti de la regularització descrita en l’article 78.

d) Realitzar els pagaments de les quotes mensuals, determinades segons l’apartat c)
anterior, mitjançant domiciliació bancària.

e)Termini d’acolliment: L’acolliment al sistema de termini especial es pot realitzar en
qualsevol moment, sempre que no hagi vençut el termini normal de pagament dels tributs
pels quals es sol·liciti l’acolliment.

Si l’acolliment es produeix quan s’hagi lliurat alguna quota mensual, serà necessari
que el sol·licitant realitzi primer el pagament de l’import equivalent a les quotes
mensuals que li correspondrien fins al moment de l’acolliment. 

L’acolliment al sistema de termini especial es prorrogarà automàticament per l’exercici
següent, sempre que l’interessat no manifesti la seva renúncia expressa al mateix, i no
tingui deutes pendents de pagament en via executiva.

-Es modifica l’art 78, relatiu al Procediment i regularització de pagaments, que resta
redactat de la següent manera:

L’Ajuntament aplicarà els pagaments mensuals, realitzats a compte per cada sol·licitant, a
l’import que totalitzarien els seus deutes vençuts si es tinguessin en compte els terminis
normals de cobrament i, en el seu cas, el sobrant o defecte, li serà, respectivament,
reintegrat o reclamat, de conformitat al procediment següent:

1.- Una vegada abonats pel sol·licitant els set pagaments, i en els terminis assenyalats, es
procedirà a la regularització, confeccionant l’Ajuntament tres càrrecs mensuals addicionals
de regularització, en el cas del termini especial, pel diferencial existent entre els ingressos
efectuats pel sol·licitant i el total de deutes de cobrament periòdic liquidats, corresponents
a l’exercici pel que s’ha sol·licitat el termini especial, que es lliuraran al sol·licitant perquè
procedeixi al seu ingrés.
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2.- El sol·licitant haurà d’abonar, a partir de la data que se li assenyali, i amb una cadència
mensual, els nous terminis calculats de conformitat a l’establert en l’apartat anterior.

3.- En el supòsit que el total deute del sol·licitant estigui cobert i existeixi un sobrant, es
procedirà d’ofici a la devolució.

-Es modifica l’art 79, relatiu a l’incompliment de les obligacions del sol·licitant, que resta
redactat de la següent manera:

Si el sol·licitant incorregués en l’impagament del qualsevol càrrec del termini especial
concedit, restarà aquest sense cap efecte, produint-se automàticament les següents
conseqüències:

a) La pèrdua del termini especial  recuperant-se el termini normal de pagament, amb
la data de venciment del període voluntari ordinari corresponent a cada tipus d’ingrés
del deute pendent.

b) La regularització automàtica dels pagaments realitzats, que es portarà a terme de
conformitat amb els següents criteris:

1.- Els pagaments realitzats s’aplicaran als deutes existents fins la data de l’incompliment,
per ordre de major a menor antiguitat, determinant-se aquesta per la data de venciment
del període voluntari ordinari fixat per cadascun.

2.- En el supòsit que els deutes existents fins la data de l’incompliment es trobin
parcialment coberts pels pagaments realitzats, el deute es desglossarà en dues fraccions,
una que coincidirà amb l’import parcialment cobert, i l’altra per l’import restant no cobert,
que restarà pendent de pagament amb el venciment ordinari que correspongui al seu
tipus d’ingrés.

3.- En el supòsit que els deutes existents fins la data de l’incompliment fossin coberts pels
pagaments realitzats, produint-se un sobrant, aquest, prèvia petició, es retornarà a
l’interessat.

4.- Els deutes exigibles amb posterioritat a la data de l’incompliment, s’exaccionaran pel
procediment general previst en l’apartat a) de l’article 76.

-S’afegeix un nou punt setè a l’article 95, relatiu a les actes, que resta redactat de la
següent manera:

“Per motius d’eficàcia i eficiència en la recaptació del tribut i de limitació de costos indirectes,
que signifiquin que els costos de liquidació i recaptació puguin ser eventualment superiors al
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deute tributari que es pretén ingressar, quan es produeix una discrepància entre el valor
declarat a efectes del tribut entre l’administració i l’obligat tributari, en qualsevol de les fases
de gestió, liquidació i inspecció dels tributs, sempre que el deute tributari resultant de
l’aplicació dels coeficients i tipus impositius previstos a l’Ordenança fiscal, no sigui superior al
que per a cada anualitat i tribut, previ estudi econòmic, fixi la Regidoria delegada d’hisenda,
es donarà per vàlid el valor declarat pel subjecte passiu, amb caràcter provisional.

En cas que qualsevol altre administració tributària efectuï una valoració superior a la
declarada pel subjecte passiu, que afecti al mateix fet declarat, i l’Ajuntament de Reus en
tingui coneixement, es practicarà pel procediment de gestió tributària corresponent la
liquidació definitiva d’acord amb la valoració efectuada per l’administració tributària que
correspongui.”
                                    

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

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

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

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. Vázquez; (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).
     
7. Intervenció. Proposta de modificació de l'Ordenança fiscal núm. 2, reguladora
de l'Impost sobre Activitats Econòmiques.
                                                                                   
"Vist l’expedient de modificació de l’Ordenança fiscal núm. 2: «Ordenança reguladora de
l’impost sobre activitats econòmiques» que ha de regir a partir de l’1 de gener de 2020.

Vist el què disposa el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, en els seus arts. 15.1, 16 i 17.1.

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

Vist que l’òrgan competent és el Ple, de conformitat amb el que disposa l’art 52.2 d)
del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, Decret Legislatiu
2/2003 de 28 d’abril, i art 22.2 d) de la Llei de Bases de Règim Local, Llei 7/1985 de 2
d’abril.

Vist que la Comissió Informativa, a l’empara del que disposa l’art 133 del ROM, va
proposar en sessió de 22-10-2019, l’adopció d’aquest acord que s’ha de sotmetre a la
consideració del Ple, resultant amb caràcter provisional:

Primer. Aprovar la modificació de l’Ordenança fiscal 2, reguladora de l’impost sobre
activitats econòmiques, d’acord amb el següent detall:

                                            ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 2 
                        REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES

Es modifica la classificació de les vies públiques, per a l’aplicació del coeficient de
situació en l’impost sobre activitats econòmiques i altres tributs,que consta annexat al
final del text de l’Ordenança, per tal d’actualitzar el Nomenclàtor oficial. El text de
l’Ordenança principal no es modifica.

 Els canvis que s’han incorporat són:
- Baixa d’alguns vials, bé sigui per que no s’han fet, o bé ja no es preveu fer-los.
-altes: quasi totes són de parcs, jardins, places i placetes on no hi ha en principi, adreces
d’edificis. S’han inclòs carrers en projecte, i en previsió, i se’ls hi ha assignat la categoria
5 com a la resta de vies d’aquest tipus. També s’han afegit camins, amb categoria 6, com
la resta de camins.

-Es fan correccions gramaticals del Nomenclàtor que no alteren la categoria. 

El document annex resta amb el següent redactat:

CLASSIFICACIÓ DE LES VIES PÚBLIQUES

PER A L'APLICACIÓ DEL COEFICIENT DE SITUACIÓ EN L'IMPOST 

SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES I ALTRES TRIBUTS 
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Codi Sg   Nom via pública Categoria

1 AU AUTOPISTA DEL MEDITERRANI AP-7 (E-15) 6

10 CO DE L'ABADIA 5

20 CR DE L'ABADIA 4

30 CR DE L'ABAT ESCARRÉ 3

40 PL DE L'ABAT OLIBA 3

50 CR DE L'ABAT PORTA 3

53 RI DE L’ABEURADA 6

55 CR DE LES ACÀCIES 1

60 CR D'ADRIÀ GUAL 1

70 CR DE L'ADRIÀTIC 3

75 CR DE L'AGRICULTURA 5

80 CR DE L'ÀGUILA 4

90 CR CAMÍ DE L'AIGUA NOVA 4

95 CM D'AIGÜESVERDS 6

98 CM D'AIXEMORERES 6

100 PT ALBANÈS 4

102 CR D'ALBARCA 3

103 CR DE L'ALBIOL 3

104 PC D’ALBERT VIA 2

105 PL DE L'ALCALDE ANTON BORRELL 1

107 CR DE L'ALCALDE CARLES MARTÍ 5

110 CR DE L'ALCALDE JOAN BERTRAN 3

115 CR DE L'ALCALDE MANUEL SARDÀ 5

120 CR DE SANT JAUME 3

130 CR DE L'ALCALDE MARIÀ PONS 3

140 CR DE L'ALCALDE PASCUAL 3

150 CR DE L'ALCALDE SEGIMÓN 2

160 AV DE FALSET 1

170 CR D'ALCOVER 4

180 CR D'ALCUBIERRE 5

191 PL DE L'ALEGRIA 5

200 CR D'ALEUS 5

202 CR DE L'ALFÀBREGA 3

205 CR D'ALFORJA 2

207 CR DE L'ALGUER 5

208 CR DE L'ÀLIGA DE REUS 5

210 CR DE L'ALMIRALL REQUESENS 5

220 CR DE CERVANTES 3
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Codi Sg   Nom via pública Categoria

230 PL D'ALMOSTER 5

240 CR DE L'ALT CAMP 2

250 CR ALT DEL CARME 4

260 CR ALT DE SANT JOSEP 4

270 CR ALT DE SANT PERE 4

280 CR ALT DE SANT SALVADOR 4

285 CM DE LES ALZINES 6

290 PG   DELS AMETLLERS 3

300 CR DE L'AMISTAT 5

310 CR AMPLE 2

315 CR D'AMPOSTA 3

320 GL D'ANDALUSIA 5

325 CR D'ANDORRA 2

330 CR D'ANDREU DE BOFARULL 4

335 CR D'ANDREU NIN I PÉREZ 5

340 CR DE L'ÀNGEL DE LA GUARDA 4

341 CR D'ANGELETA FERRER SENSAT 5

342 CR D'ANGLATERRA 2

345 CM DE LES ÀNIMES 6

347 CR D'ANNA MARIA MURIÀ BARTRA 5

348 CR D'ANNA SUGRANYES I BOIX 5

350 CR DE L'ANOIA 2

360 CM DELS MORTS 6

361 CR DEL CAMÍ DELS MORTS 5
     
363 CM ANTIC DE CASTELLVELL 6

365 CR DE L'ANTIC PAS DEL FERROCARRIL 4

366 PL DE L'ANTIC VELÒDROM 3

367 CM DELS ANTIGONS 6

370 CR DELS ANTIQUARIS 2

380 CR D'ANTONI AULÈSTIA I PIJOAN 4

385 PL D'ANTONI CORREIG I MASSÓ 3

390 CR D'ANTONI DE BOFARULL 3

400 CR D'ANTONI FABRA I RIBAS 4

410 CR D'ANTONI ISERN 2

412 PL D'ANTONI JIMÉNEZ VEGA 5

415 CR D'ANTONI MARTÍ BAGES 3

417 PL D'ANTONI PEDROL RIUS 3
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418 CR DE L'ADVOCADA CLARA CAMPOAMOR 5

419 AV D'ANTONI PLANÀS I MARCA 3

420 CR D'ANTONI RIUS I MIRÓ 2

430 CR D'ANTONI RUBIÓ I LLUCH 1

435 PL D'ANTONI SABATER I ESTEVE 4

440 PL D'ANTONI DE VILLARROEL 3

442 CR D'ANTÒNIA ABELLÓ I FILELLA 5

444 CR D'APEL·LES FENOSA FLORENSA 5

445 CR D'APEL·LES MESTRES 2

450 RI D'ARAGÓ 3

455 CR D'ARBOLÍ 3

460 CR DE L'ARGENTERA 4

465 CR DE L'ARGENTINA 2

467 PL DE L'ARQUITECTE ANTONI SARDÀ MOLTÓ 3

470 CR DE L'ARQUITECTE CASELLES 4

480 CR DE L'ARQUITECTE SUGRANYES 5

487 PL DE LES ARTS 5

490 CR D'ASTORGA 2

500 CR D'ASTÚRIES 5

510 CR DE L'ATLÀNTIC 3

520 CR   D'AUSIAS MARC 3

522 CT AUTOVIA DE REUS A TARRAGONA(T-11) 6

523 CR D'ÀUSTRIA 2

524 CT AUTOVIA DEL MEDITERRANI (A-7) 6

525 CR DELS AVELLANERS 3

527 CR DELS AVETS 2

530 CR DE BADALONA 5

540 CR DE  BAGES 2

545 CR DE BAHIA BLANCA 3

550 CR DEL BAIX CAMP 2

560 CR BAIX DEL CARME 4

570 CR BAIX DE SANT JOAN 4

580 CR DEL VAPOR VELL 4

600 CR D'EUGENI MATA 4

610 CR BAIX DE SANT SALVADOR 4

620 CR DEL FOSSAR VELL 4

625 CR DELS BALADRES 1

627 CR DE BALAGUER 1
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630 GL DE LES BALEARS 5

635 CR DEL BALL DELS DIABLES 2

640 CR DE  BALMES 4

650 PL DEL BALUARD 4

660 CR DELS BANYS 4

670 AV DE BARCELONA 5

680 CR DEL DOCTOR FRÍAS 1

690 CR DE LA BARCELONETA 4

695 CM DE LA BARRAQUETA 6

700 CR DE LES  BARRERES 4

710 CR DE JOSEP M ARNAVAT I VILARÓ 3

715 CR DE LA BASSA DEL BACALLÀ 5

718 CM DE LA BASSA NOVA 6

717 CM DE LA BASSA DE LES CABRES 6

720 CO DE LES BASSES 4

730 PL DE LES BASSES 4

740 CR DEL BATAN 3

745 CR DE BATISTA I ROCA 5

747 CR DE BÈLGICA 2

750 CR DE BELLAVISTA 4

760 AV DE BELLISSENS 5

761 CT DE BELLISSENS  (T-315) 6

762 CM DE BELLISSENS 6

770 CR DE BENIDORM 3

775 CR DEL BERGUEDÀ 2

776 CR DE BERNAT DE BELL-LLOC 3

777 CR DE BERNAT DESCLOT 5

778 CR DE BERNAT DE CABRERA 3

780 CR DE BERNAT METGE 3

785 CR DE BERNAT DE TORROJA 3

790 CR DE BERTRAN DE CASTELLET 3

792 CM DEL MAS DE BESORA 6

795 PL DE LA BIBLIOTECA 1

800 PL   D'EUROPA 2

803 CR DE LA BISBAL DE FALSET 2

805 CR DEL BISBE BORRÀS 3

810 CR DEL BISBE DOMÈNECH 3

815 CR DEL BISBE GRAU 5
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816 PA DEL BISBE GRAU 4

820 CR DE LA PRESÓ 4

830 CR DE BISCAIA 5

835 CM DE BLANCAFORT 6

840 CO DE BOIX 4

845 CR DE BOLÍVIA 5

850 CR DE BONAIRE 4

860 CR DE BONAVENTURA CARLES ARIBAU 3

863 CR DE BONAVENTURA VALLESPINOSA SALVAT 5

865 PG DE LES BORGES DEL CAMP 3

870 CR DE BOTARELL 5

875 CR DELS BOTERS 1

880 CR DE BOULE 4

890 PS DE LA BOCA DE LA MINA 5

900 CR DEL BRUGENT 4

905 CM DEL BURGAR 6

906 CM DE BURGARET 6

907 CR DE CABRERA 4

910 CR DEL CADÍ 5

915 CR DE LES CAMÈLIES 5

918 AV DE LA CAMBRA DE COMERÇ 2

920 CR DE CAMBRILS 3

925 AV DE CAMBRILS 2

926 CT DE CAMBRILS  (TV-3141) 6

927 CR CAMÍ DE L'ALEIXAR 3

928 PS DEL CAMP 1

930 CR DE CAMPOAMOR 3

940 CR DE CAMPOMANES 4

950 CR DEL CANAL 5

955 PL DEL CANAL 1

960 GL DE LES CANÀRIES 5

970 CR DEL CANIGÓ 5

980 CR DEL CANONGE BOVÉ 3

982 CM DE LA CANONJA A CONSTANTÍ 6

983 CM DE LA CANONJA A VILA-SECA 6

985 CT DE LA CANONJA  (TV-3145) 3

987 CR DE CANTÀBRIA 3

990 CR DEL CANTÀBRIC 3
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995 CR DE CAPAFONS 3

1000 CR DE CAPCIR 2

1005 CR DE CAPÇANES 2

1007 JR DELS CAPELLANS 3

1010 AV DEL CARDENAL VIDAL I BARRAQUER 2

1015 CR DE CARLES RIBA 4

1016 PO DEL CARME 4

1017 CR DE CARME RIBÉ FERRÉ 5

1018 CR DE CARME RIERA I GUILERA 3

1019 CR DELS CARNISSERS 3

1020 CR DE CARRASCO I FORMIGUERA 4

1025 PO DEL CARRER NOU 4

1030 AV DEL CARRILET 3

1040 CR   DE CASALS 4

1050 CR DEL CASTELL 1

1060 PL DEL CASTELL 1

1070 CR DE CASTELLA 5

1075 AV DELS CASTELLERS 2

1078 CM DEL CASTELLET 6

1080 CR DE CASTELLVELL 3

1090 AV DE CASTELLVELL 3

1095 CR DELS CASTILLEJOS 3

1100 PL DEL VÍCTOR 2

1110 CR DE CATALUNYA 5

1120 PL DE CATALUNYA 1

1121 CR DELS CEDRES 1

1122 PG D'ARNAU DE VILANOVA 3

1123 CR DE CEFERÍ OLIVÉ 2

1124 CR DE CÈLIA ARTIGA ESPLUGAS 3

1125 PS DEL CEMENTIRI 5

1126 CR DE CELS GOMIS I MESTRE 3

1127 PL DE CELDONI VILÀ I TORROJA 5

1128 JR DEL CENTENARI 3

1130 CR DE LA CERDANYA 2

1135 CR DE CERVERA 3

1140 CR DE L'AMARGURA 4

1145 CR DE CÈSAR FERRATER PONS 5

1150 CR DE CÈSAR MARTINELL 5
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1152 AV DE LA CIÈNCIA 5

1153 CM DELS CINC CAMINS 6

1155 CM DELS CINC PONTS 6

1160 CR DEL CINCA 4

1165 CR DE LES PITIÜSES 5

1168 CR DE CLEMENTINA ARDERIU 5

1170 CR DE LA CLOSA DE FREIXA 4

1180 CR DE LA CLOSA DE MESTRES 4

1190 CR DE LA CLOSA DE TORROJA 4

1200 CR DE CRISTÒFOR COLOM 4

1205 CR DE COLLDEJOU 4

1207 CR DE COLÒMBIA 2

1209 CM DE LA COMA 6

1210 CR DEL COMANDANT SUGRANYES 5

1220 AV DEL COMERÇ 5

1225 PG COMPTE BATLLE 3

1230 PL DEL COMPTE DE REUS 3

1232 CR DE LA COMUNITAT DE MADRID 5

1235 CR DE LA COMUNITAT DE MÚRCIA 4

1240 CR DEL CONDESITO 2

1250 CR DEL CONFLENT 2

1255 CM DE CONSTANTÍ 6

1260 CR DE CONSTANTÍ 3

1265 CT DE CONSTANTÍ  (TV-7211) 6

1270 AV DE CONSTANTÍ 2

1276 CM   DE COPONS 6

1277 CR DE CORNUDELLA DEL MONTSANT 1

1280 CR DE LA COSTA BRAVA 3

1290 CR DE LA COSTA DAURADA 3

1291 PL DE LES CULTURES 1

1292 CR DE COSTA RICA 5

1293 CR DE CUBA 5

1294 PL DE LA CULTURA DE LA PAU 3

1295 CM DE LA CREU 6

1296 CM DE DARRERA DEL CEMENTIRI 6

1297 CR DE DINAMARCA 2

1298 PL DE LA DANSA 3

1299 CR DE LA DIVERSITAT 1
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1300 CR DEL DOCTOR JOAN ABELLÓ 2

1305 PA DE DAVID CONSTANTÍ 4

1310 RS DE SALES 4

1315 PC DEL DOCTOR CLAUDI TRICAZ ARNILLAS 3

1320 CR DEL DOCTOR CODINA I CASTELLVÍ 4

1330 CR DEL DOCTOR DOMÈNECH 3

1340 CR DEL DOCTOR FERRAN 4

1350 AV DEL DOCTOR FLEMING 4

1355 PL DEL DOCTOR FRANCESC TOSQUELLES 3

1360 CR DE BALDOMER GALOFRÉ 4

1370 CR DEL DOCTOR GIMBERNAT 4

1380 CR DEL DOCTOR JAUME PEYRI 4

1385 CR DEL DOCTOR JOSEP LAPORTE 2

1390 CR DEL DOCTOR ROBERT 3

1395 PL DEL DOCTOR SABATER 3

1400 AV DEL DR VILASECA 3

1407 CR DE DOLORS FÀBREGA 5

1408 CR DE DOLORS SALA 5

1410 CR DE DOM BOSCO 4

1420 CR DE DOMÈNECH I MONTANER 5

1430 CR DE DOMÈNEC SOBERANO 2

1435 PL DE LA DONA TREBALLADORA 4

1440 CR DE DONOTEA 4

1443 CM DE LA DRECERA 6

1445 PL DELS DRETS HUMANS 3

1450 CR DE DUESAIGÜES 1

1460 CR DE L'EBRE 4

1470 CR D'EDUARD TODA 4

1475 CR D'EDUARD TOLDRÀ I SOLER 2

1477 PL D'ENRIC YZAGUIRRE 3

1480 CR D'ENTENÇA 5

1490 PG DE L'ESCORIAL 2

1495 RI DE L'ESCORIAL 5

1500 CR D'ESCORNALBOU 1

1510 CR DE L'ESCORXADOR 1

1520 CR DE L'ESCULTOR JULI ANTONI 5

1530 CR DE L'ESCULTOR ROCAMORA 4

1540 CR DE L'ESCULTOR SUNYOL 2
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1550 CR DE L'ESGLÉSIA 5

1560 PL DE L'ESGLÉSIA 5

1565 CR D'ESLOVÀQUIA 5

1570 PG DE L'ESPERANÇA 3

1580 CR   D'ESPRONCEDA 3

1590 PL DE L'ESTACIÓ 3

1595 CR D'ESTANIS PEDROLA 5

1600 CR D'ESTANISLAU MATEU I VALLS 3

1610 CR DE L'ESTEL 4

1615 CM DELS ESTELLERS AL MATET 6

1620 CR DE LES CARNISSERIES VELLES 4

1622 CR DE L'HEURA 3

1624 CR D’EULÀLIA ESCUDER 5

1625 CR D'EUSKADI 3

1630 CR D'EVARIST FÀBREGAS 1

1631 PL D'EVARIST FÀBREGAS I PÀMIES 1

1640 CR D'EXTREMADURA 5

1645 CR DE FAIÓ 1

1650 CR DE FALSET 3

1652 CR DE LA FARIGOLA 5

1654 CR DE LA FATARELLA 4

1655 CR DE LA FEBRÓ 5

1656 PC DE FEDERICO GARCIA LORCA 3

1657 CR DE JOAN BUSQUETS I CRUSAT 2

1658 CR DE FELIP PEDRELL I SABATÉ 3

1659 CR DELS FERRERS 3

1660 CR DE FERRER I GUÀRDIA 1

1664 PC DE LA FESTA 3

1665 PL DE LA FESTA MAJOR 2

1670 CR DE FIGUERES 5

1672 CR DELS FLEQUERS 2

1675 CR DE FLIX 2

1680 CR DE LA FLORIDA 4

1685 PL DE LA FONT NOVA 1

1690 CR DE LA FONT 4

1691 CM DE LA FONT DE CARBONELL 6

1692 CR DE FORMENTERA 4

1693 CR DE FORMIGOSA 4
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1695 CR DELS FORNERS 1

1696 CR DE FORTUNY MADRAZO 3

1697 CR DE FRANÇA 2

1699 CR DE FRANCESC D'ARTIGA SARDÀ 3

1700 CR DE FRANCESC BARTRINA 4

1705 CR DE FRANCESC BERENGUER 5

1710 CR DE FRANCESC CROS 4

1715 CR DE FRANCESC GIL I BORRÀS 4

1717 CR DE FRANCESC LAYRET 5

1720 CR ESCORREDOR DE SANT FRANCESC 4

1730 CR DEL FRANCOLÍ 4

1740 CR DE FREDERIC SOLER 1

1750 CR DE FREDERIC URALES 5

1755 CR DE FREDERICA MONTSENY 4

1757 CR DE FRIDA KAHLO 3

1759 PL DE LA FUMERA 3

1760 CR DE FUSTER VALLDEPERES 3

1765 CR DELS FUSTERS 2

1770 PL DE GABRIEL FERRATER I SOLER 5

1775 CR DE GABRIELA MISTRAL 5

1780 CR DE LES GALANES 1

1790 CR DE LA GALERA 1

1800 GL   DE GALÍCIA 5

1810 CR DEL GALIÓ 5

1820 CR DE GANDESA 4

1822 PL DE GANDHI 3

1823 PC GANDHI 3

1830 CR DEL GARRAF 2

1835 CR DELS GARROFERS 1

1840 CR DE LA GARROTXA 2

1850 CO DEL GAS 4

1855 CM DE GATETS 6

1860 CR DE SOL I ORTEGA 2

1870 CR D'ANTONI GAUDÍ 1

1880 PL D'ANTONI GAUDÍ 3

1883 CR DELS GEGANTS 2

1885 CR DEL GENERAL MORAGUES 3

1890 CR DE LA GERMANOR 5
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1895 CR DE LA GINESTA 5

1900 CR DE LA GIRADA 4

1910 CR DE GIRONA 5

1920 CR DEL GIRONÈS 2

1930 CR DE GORNALS 4

1935 PG DELS GRALLERS 2

1940 CR DE LES GRANGES 5

1945 CR DE GRANOLLERS 5

1950 CR DE GRAS I ELIAS 1

1953 CM DE LA GRASSA 6

1955 CR DE LA GRASSA 4

1956 CR DE GRATALLOPS 3

1957 CR DE GRÈCIA 2

1960 CR DE GREDOS 5

1965 CR DEL GRÈVOL 5

1970 CR DE GUADARRAMA 5

1975 CR DE GUERAU DE LIOST 2

1980 CR DEL VIDRE 4

1990 CR DE GUILLEM M DE BROCÀ 3

2000 CR D'ÀNGEL GUIMERÀ 3

2010 CR DE GUIPÚSCOA 5

2015 CR DE HADZICI 5

2020 CR DE L'HARMONIA 5

2030 PL D'HÈRCULES 5

2035 CR D'HOLANDA 2

2037 CR D'HONGRIA 2

2040 CR D'HORTENSI GÜELL 4

2043 PL DE L’HORT DELS CANONGES 3

2045 PL DELS HORTS DE MIRÓ 4

2052 CR DE L’HOSPITALERA 4

2053 CR DE L'HOSPITALET DE L'INFANT 5

2055 CR DE LA IGUALTAT 2

2060 CR D'IGNASI IGLÉSIES 2

2061 CR D'IGUALADA 1

2062 CR DE L'ILLA DE BUDA 4

2065 CR DELS COLUMBRETS 3

2067 CR DE LES ILLES  MEDES 2

2070 CR   DE LA IMMACULADA 5
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2072 CR DELS IMPRESSORS 4

2075 CR DE LA INDÚSTRIA 1

2080 CT DE L'INSTITUT PERE MATA 5

2083 CM DE L'INSTITUT PERE MATA 6

2085 PL DE L'INSTITUT PERE MATA 5

2087 CR D'IRLANDA 2

2088 CR D’ISABEL DE VILLENA 5

2090 PL DE LA PASTORETA 1

2095 CR D'ITÀLIA 2

2100 CR DE JACINT BARRAU 1

2110 CR DE JACINT VERGÉS 4

2120 CR DEL JARDÍ DELS POETES 2

2130 CR DELS JARDINS 4

2140 AV DE JAUME I 4

2150 GL DE JAUME II 3

2152 PL DE JAUME AIGUADER MIRÓ 3

2154 PL DE JAUME MESTRE CARDONA 2

2155 CR DE JAUME VIDAL I ALCOVER 4

2160 RV DE JESÚS 1

2170 CR DE JESÚS 1

2180 CR DE JOAN ALCOVER 3

2185 CR DE JOAN AMADES 1

2186 CR DE JOAN BROSSA 1

2187 CR DE JOAN COROMINES 3

2188 CR DE JOAN FUSTER 2

2189 CR DE JOAN GARCIA OLIVER 1

2190 CR DE JOAN MARTELL 4

2195 PL DE JOAN FERRATÉ I SOLER 3

2200 CR DE JOAN MIRÓ 5

2205 CR DE JOAN OLIVER 3

2210 CR DE JOAN RAMIS 5

2220 PL DE JOAN REBULL 3

2222 CR DE JOAN ROFES MIRET 4

2225 CR DE JOAN SALVAT PAPASSEIT 5

2230 CR DE JOANOT MARTORELL 5

2235 CR DE JOAQUIM M BARTRINA D'AIXEMÚS 1

2240 CR DE JOAQUIM RUYRA 1

2245 PL DE JOAQUIM SOROLLA 1
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2250 CR DEL JÒNIC 3

2253 CR DE JORDI GEBELLÍ PUIG 5

2255 PL DE JOSÉ MONZÓN 3

2257 CR DE JOSEP ALADERN (COSME VIDAL) 5

2260 CR DE JOSEP ANSELM CLAVÉ 4

2265 PL DE JOSEP ANSELM CLAVÉ 4

2270 CR DE JOSEP CAIXÉS 3

2275 CR DE JOSEP CARNER 4

2280 CR DE JOSEP GUIX LLADÓ 3

2285 CR DE JOSEP IGLÉSIES I FORT 4

2288 CR DE JOSEP MARIA BAIGES JANSÀ 4

2289 CR DE JOSEP MARIA CARANDELL I ROBUSTER 1

2290 CR DE JOSEP M BENAIGES PUJOL 4

2291 PL DE JOSEP M. CARRERAS DEXEUS 5

2295 PL   DE JOSEP M DE SAGARRA 5

2300 PL DE JOSEP M FOLCH I TORRES 4

2305 CR DE JOSEP MARIA GUIX SUGRAÑES 5

2310 CR DE JOSEP M PROUS I VILA 3

2315 CR DE JOSEP PALLACH I CAROLA 3

2316 CR DE JOSEP PIN I SOLER 5

2317 AV DE JOSEP PLA 3

2318 CR DE JOSEP RIBERA I SANTS 3

2320 CR DE JOSEP SARDÀ I CAILÀ 1

2325 CR DE JOSEP SOLÉ I BARBERÀ 3

2326 CR DE JOSEP TOST NOET 5

2327 CR DE JOSEP VIDAL LECHA 3

2330 CR DE JOVELLANOS 4

2340 CO DELS JUEUS 4

2345 PL DE JULI GAROLA I MONNÉ 5

2350 CR DELS JURATS 4

2360 CR DE MIQUEL ESCUDERO 4

2370 CR DE LA PAPALLONA 2

2385 CM DE LA SELVA DEL CAMP 6

2390 AV DE LA SALLE 2

2400 CR DE LA SELVA DEL CAMP 4

2405 CR DE LEANDRE ARDÈVOL I SARDÀ 5

2410 CR DE LEPANT 4

2415 CR DE LES LILES 1
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2420 CR DE LES BORGES DEL CAMP 4

2422 CR DE LITUÀNIA 2

2424 CR DE LOLA ANGLADA 4

2425 CR DE LOUIS BRAÏLLE 4

2426 AV DE LA UNIÓ EUROPEA

2427 CR DE LLABERIA 2

2428 PL DE LUIS BUÑUEL 3

2430 CR DE LLEIDA 5

2440 AV DE LLEÓ 5

2450 CR DE LLEÓ XIII 5

2460 CR DE LA LLEONA 5

2465 CR DE LES LLETRES 5

2470 CR DE LLEVANT 5

2480 PL DE LA LLIBERTAT 1

2485 CR DELS LLIBRETERS 3

2490 CR DEL LLOBREGAT 4

2500 CR DE LLOVERA 1

2502 PL
DE L'ARQUITECTE LLUÍS DOMÈNECH I 
MONTANER 3

2504 CR DE LLUÍS M.  XIRINACS 5

2505 PG DE LLUÍS MAS I OSSÓ 4

2510 CR DE LLUNAS I PUJALS 3

2520 CR DE MACIÀ VILA 4

2522 CR DE MAGDA FOLCH SOLÉ 5

2525 CR DE LES MAGNÒLIES 3

2530 CR MAJOR 1

2535 CR DE MALLORCA 4

2537 CR DE MANRESA 1

2538 CR DELS MATALASSERS 2

2540 CR   DE MILÀ I FONTANALS 2

2545 CR DE MANUEL DE PEDROLO 5

2550 CR DE MANUEL HUGUÉ 5

2552 PL MANUEL ORTEGA RUBIO 5

2553 CR DE MANUEL VÁZQUEZ MONTALBÁN 5

2555 CR DELS MANYANS 2

2560 PG DE MAYNER 3

2570 CR DE LA MAR 3

2575 CR DEL MAR TIRRÈ 3
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2580 CR DE JOAN MARAGALL 3

2582 CR DE MARÇÀ 5

2585 CR CAMÍ DE LA MARE DE DÉU 5

2587 CR DE LA MARE DE DÉU DE PUIGCERVER 5

2590 CR DE LA MARE MOLAS 3

2595 CR DE LA MARE TERESA GUASCH 4

2600 CR DEL MARESME 2

2605 CR DEL MARGALLÓ 5

2607 CR DE LES MARGARIDES 1

2609 CR DE MARIA ÀNGELA PUJOL SOLANELLAS 5

2610 CR DE LA MARIA ANTÒNIA PARÍS 4

2615 CR DE MARIA AURÈLIA CAPMANY 3

2617 CR DE MARIA BALLVÉ AGUILÓ 5

2620 CR DE MARIÀ BENLLIURE 4

2622 CR DE MARIA TRIAS 5

2625 CR DE MARIA CORTINA I PASCUAL 3

2627 PL DE MARIA JOSEPA GINER BATISTE 3

2630 AV DE MARIÀ FORTUNY 1

2635 PL DE MARIÀ MANENT 5

2637 CR DE M MERCÈ MARÇAL I SERRA 4

2638 CR DE MARIA MONTESSORI 3

2639 CR DE MARIE CURIE 3

2640 RV DE MARTÍ FOLGUERA 1

2650 CR DE MARTÍ FOLGUERA 3

2660 CR DE MARTÍ NAPOLITÀ 4

2661 CM DEL MAS DEL SENALLETES 6

2662 CM DEL MAS DEL TÀPIES 6

2663 CM DEL MAS  DE GUARDIÀ 6

2664 CM DEL MAS DE LA PLANA 6

2665 PG DE MARTINA CASTELLS 4

2666 CM DEL MAS DEL COLOMÍ 6

2667 JR DEL MAS ABELLÓ 3

2668 PC DEL MAS D’IGLESIAS 4

2669 CR DE MAS D'AIXEMÚS 5

2670 PL DE MARTÍ NAPOLITÀ 4

2671 CR DE MAS D'IGLÉSIAS 3

2672 CR DE MAS DE BOFARULL 3

2673 CR DE MAS DE L'ABELLÓ 5
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2674 CR DE MAS DE LA BEATONA 3

2675 CR DE MAS DE LA COMTESSA 3

2676 CR DE MAS DE LARRARD 3

2677 CR DE MAS DE MACIÀ VILA 3

2678 CR DE MAS DEL TALLAPEDRA 4

2679 CR DE MAS DEL CARPA 3

2680 CR DE MASPUJOLS 5

2681 CR DE MAS DELS OSSOS 3

2682 CM DEL MAS DE LARRARD 6

2683 CM   DEL MAS DE GASSOT 6

2684 CM DEL MAS DE LA SENA 6

2686 CM DEL MAS DEL CASELLES 6

2687 CM DEL MAS DEL MARQUÈS 6

2688 CM DEL MAS DEL BLASI 6

2689 CM DEL MAS DE LES MONGES 6

2690 PS DE MATA 1

2691 CM DEL MAS DE VALLS 6

2692 JR DEL MAS DE MAYNER 3

2695 CR DE MATARÓ 1

2696 CR MATARRANYA 4

2697 CM DE MATET 6

2700 AV DEL MEDITERRANI 5

2705 CR DE MENORCA 1

2707 CR DE LA MENTA 3

2710 PL DEL MERCADAL 1

2712 AV DELS MERCADERS 3

2715 CR DE MERCÈ RODOREDA 1

2720 CR DEL METGE FORTUNY 2

2725 CR DE MÈXIC 2

2730 CR DE MIAMI 3

2735 CM DEL MIG 6

2740 CR DEL MIGDIA 5

2750 CR DE LLORENÇ MILANS DEL BOSCH 3

2755 CR DE LA MINETA 4

2757 CR DE MIQUEL MARTÍ I POL 5

2770 CR DE MIRAMAR 4

2780 CR DE MIRÓ 4

2790 RI DE MIRÓ 3
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2810 CR DE MISERICÒRDIA 2

2820 PS DE MISERICÒRDIA 1

2823 PL DE MISERICÒRDIA ARNAVAT I MUSTÉ 3

2835 CR DEL MOLAR 1

2838 CM DEL MOLÍ 6

2840 CR DEL MOLÍ 4

2850 PL DEL MOLÍ 4

2855 CM DELS MOLINS NOUS 6

2860 PG DEL MOLINET 5

2865 CR DE LA MOLSA 5

2870 CR DEL MONCAYO 5

2880 CR DE MONSENYOR HIGINI ANGLÈS 4

2890 CR DE MONT-ROIG DEL CAMP 3

2895 CR DEL MONTAGUT 4

2900 AV DE MONTBLANC 3

2901 CT DE MONTBLANC (C-14) 6

2910 CR DE MONTBRIÓ DEL CAMP 3

2915 CR DEL MONT CARO 2

2920 CR DE MONTEROLS 1

2923 CM DE MONTEROLS 6

2925 CR DEL MONTMELL 4

2927 CR DE MONT-RAL 3

2930 CR   DEL MONTSANT 5

2940 CR DE MONTSERRAT 2

2945 CR DE MONTSERRAT ROIG 3

2950 CR DEL MONTSIÀ 2

2955 CR DE MORA D'EBRE 3

2956 CR DE MÓRA LA NOVA 5

2960 CR DEL MORELL 3

2970 AV DEL MORELL 5

2971 CT DEL MORELL (TP-7225) 6

2980 RD DE MORELL I VILALLONGA 4

2985 CR DE LA MORERA DEL MONTSANT 3

2990 CR DE JOAQUIM SANTASUSAGNA 4

3000 PL DE MORLIUS 4

3005 CR DE MOSSÈN JOSEP PANIELLO I CHARLEZ 5

3010 AV DE MOSSÈN RAMÓN MUNTANYOLA 5

3013 CR DELS MOTLLATS 4
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3015 PG DE LA MULASSA 2

3020 CR DE LA MURALLA 4

3022 CR DE LA MUSSARA 3

3025 PG DELS NANS 2

3027 CR DE NARCÍS MONTURIOL 5

3030 CR DE NARCÍS OLLER 5

3040 CR DE NAVARRA 5

3042 CR DE NELSON MANDELA 4

3043 CR DE NICARAGUA 2

3047 CR DELS NOGUERS 1

3050 CO DE NOLLA 4

3060 CR DEL NORD 5

3065 PS DEL NORD 5

3070 CR DEL NOTARI RULL 5

3080 CR DE L'ESCULTOR MODEST GENÉ 3

3085 TV NOU DE SANT JOSEP 3

3087 PL DEL NUCLI 3

3090 AV DELS JOCS OLÍMPICS 3

3100 CR D'O'DONNELL 4

3105 CR D'OLEGUER HUGUET FERRÉ 5

3110 PG D'OLIVER 5

3120 CR D'OLIVER OLIVA 4

3130 PS DE L'OLIVER 5

3135 CM DE LES OLIVERES 6

3140 AV DE L'ONZE DE SETEMBRE 3

3145 CR DE L'ORENGA 3

3150 CR D'ORIENT 4

3155 CR DE LES ORQUÍDIES 5

3160 CR D'OSCA 5

3170 CR DE L'OSONA 2

3180 CO D'OUBÍ 4

3182 CM DELS ABELLONS 6

3185 CR DELS PAGESOS 3

3190 AV DELS PAÏSOS CATALANS 3

3195 CR DELS PALETES 2

3200 CR DEL PALLARS 2

3210 RV DEL PALLOL 1

3215 PS   DE LES PALMERES 1
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3220 TR DEL PALO-SANTO 4

3221 PL DE LA RADIO

3230 CR DE PÀMIES 4

3235 CR DE PANAMÀ 5

3240 CR DEL PARE GIL 4

3245 CR DEL PARE JOAQUIM ROIG 3

3250 CR DEL PARE MANYANET 2

3255 PL DE LA PATACADA 4

3258 AV DE LA PAU 5

3260 PL DE PAU CASALS 5

3270 CR DE PAU FONT DE RUBINAT 3

3280 CR DE PAU GARGALLO 5

3285 PL DE PABLO PICASSO 2

3290 CR DE MAS DEL PELLICER 5

3300 CR DE PAU SABATÉ JAUMÀ 4

3310 CM DE LA PEDRA ESTELA 6

3320 CM DE LA PEDRERA DEL CÒBIC 5

3330 CR DE LES PEIXATERIES 4

3335 PL DE LES PEIXATERIES 4

3336 CR DELS PEIXATERS 3

3337 CR DELS PELLETERS 3

3338 CR DEL PENEDÈS 2

3340 CR DE PENÍSCOLA 3

3350 CO DE PERDIGONA 4

3360 CR DE PERE BENAVENT 5

3364 CR DE PERE CALDERÓ 5

3365 CR DE PERE CALDERS 1

3370 CR DE PERE CAVALLÉ LLAGOSTERA 5

3380 CR DE PERE DE LLUNA 3

3385 CR DE PERE DOMÈNECH ROURA 5

3390 AV DE PERE EL CERIMONIÓS 2

3400 CR DE PERE ÒDENA 5

3405 CR DE PERE RIUS I GATELL 2

3407 CR DE PERE VIDIELLA SIMÓ 5

3410 CR DE LA PERLA 4

3415 CR DEL PERÚ 2

3420 CR DE PI I MARGALL 5

3430 AV DELS PINS 2
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3440 CR DEL PINTOR BERGADÀ 4

3445 PL DEL PINTOR  FERRÉ REVASCALL 5

3450 PL DEL PINTOR FORTUNY 1

3460 CR DEL PINTOR FUSTER 1

3470 CR DEL PINTOR JAUME SEGARRA 5

3480 CR DEL PINTOR JOAQUIM MIR 4

3490 AV DEL PINTOR TAPIRÓ 2

3500 CR DELS PIRINEUS 5

3505 CR DE LA PIROTECNIA GASSULL 3

3510 PL DEL NEN DE LES OQUES 1

3515 CR DE PLÀCID VIDAL ROSICH 5

3518 CM DE LES PLANES DEL ROQUÍS 6

3520 PS   DELS PLÀTANS 5

3530 CR DE LA POBLA DE MAFUMET 3

3540 CR DEL MONESTIR DE POBLET 3

3545 CR DE POBOLEDA 3

3547 CR DE LA FRUITA SECA 2

3550 PL DE POMPEU FABRA 1

3560 CR DE PONENT 5

3570 CR DEL PONT 5

3580 PG DEL PONT 5

3582 CR DE PORRERA 3

3583 CR DE PORTUGAL 2

3585 CR DE PRADELL DE LA TEIXETA 3

3590 CR DE PRADES 4

3600 AV DE PRAT DE LA RIBA 1

3605 CR DE PRATDIP 5

3610 CR DE LA PRELADA QUER 4

3620 AV DEL PRESIDENT COMPANYS 3

3625 CR DEL PRESIDENT JOSEP IRLA 5

3630 AV DEL PRESIDENT MACIÀ 1

3635 AV DEL PRESIDENT TARRADELLAS 3

3640 PS DE PRIM 1

3650 PL DE PRIM 1

3653 CR DE CABACÉS 3

3657 CR D'EIVISSA 1

3660 GL DEL PRIORAT 5

3670 CR DE PRÒSPER DE BOFARULL 3
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3680 CR DE PRUDENCI BERTRANA 1

3690 CR DE PUBILL ORIOL 4

3695 CR DE PUERTOLLANO 5

3697 CM DEL PUIG 6

3710 CR DE PUIG I FERRATER 4

3715 CR DEL PUIGMAL 2

3720 CR DE PUJOL 1

3725 CM DE LES PUNTES 6

3730 CR DE LA PURÍSSIMA CONCEPCIÓ 5

3740 CO DE LA PURÍSSIMA SANG 4

3750 PL DE LA PURÍSSIMA SANG 1

3755 CR DE SICÍLIA 1

3760 PG DE QUER 5

3765 PG DEL QUERI 5

3768 PL RACÓ DE L'AVI 5

3770 CR DE RACONA 4

3780 CR DE RAFEL CASANOVA 4

3785 CR DE RAFAEL VILÀ BARNILS 5

3790 GL DE RAMIR ORTEGA 5

3795 PL DE RAMON AMIGÓ 4

3800 CR DE RAMÓN J SENDER 4

3810 CR DE RAMÓN LLULL 3

3820 CR DE RAMÓN MUNTANER 3

3830 CR DE RECASENS I MERCADÉ 1

3835 PA DELS RETAULES 3

3840 CR DELS RECS 1

3842 CR DE LA RIBA 3

3844 CR DE RICARD ARTIGA I ESPLUGAS 3

3845 CR DE LA RIBERA D'EBRE 2

3846 CR DE RIGOBERTA MENCHÚ 2

3847 CR DE LA RIOJA 3

3850 CR DEL MONESTIR DE RIPOLL 3

3860 CR DEL RIPOLLÉS 2

3865 CR DE RIUDECANYES 5

3870 CR DE RIUDECOLS 5

3880 CR CAMÍ DE RIUDOMS 4

3885 CM DE RIUDOMS A CASTELLVELL 6

3890 AV DE RIUDOMS 3
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3891 CT DE RIUDOMS  (T-310) 2

3900 CR DE ROBERT D'AGUILÓ 3

3905 CR DE ROBERT GERHARD 5

3910 RV DE ROBUSTER 1

3920 PG DE LA RODA 3

3930 PG DE LA RODONA 2

3940 CR DE ROGER DE BELFORT 3

3950 CR DE ROGER DE LLÚRIA 3

3960 CR DE ROIG 4

3970 CR DE ROIG I SOLER 1

3975 CR DE ROMÀ PERPINYÀ I GRAU 5

3976 CR DE ROMANIA 5

3977 CR DEL ROMANÍ 3

3978 CM DEL ROQUÍS 6

3979 CR DE ROSA SENSAT 5

3980 CR DE LES ROSELLES 3

3981 CR DE ROSA LEVERONI 5

3983 CR DE ROSA CASAMITJANA 5

3990 CR DEL ROSER 3

3995 CR DE ROSER SEGIMÓN 5

3997 CR DE LES ROSES 1

4000 CR DE ROSETA MAURI 2

4010 CR DE ROSICH 4

4020 CR DE ROSSELLÓ 4

4030 CR DE ROURELL 3

4035 CR DELS ROURES 1

4040 CR DE ROVIRA I VIRGILI 1

4045 CM DE RUBIÓ 6

4050 CR DE RUBIÓ I BELLVER 5

4060 CR DE SABADELL 1

4065 CR DELS SABATERS 3

4070 PL DE LA SAGRADA FAMÍLIA 5

4075 CR DE LA SAJOLIDA 5

4080 AV DE SALOU 5

4081 CT DE SALOU  (C-14) 6

4085 PL DE SALVADOR ALLENDE GOSSENS 5

4090 CR DE SALVADOR DALÍ 1

4095 CR DE SALVADOR ESPRIU 3

47



 

                                                                        

Codi Sg   Nom via pública Categoria

4097 CR   DE SALVADOR PAGÉS 5

4098 PG DE SALVADOR SEGUÍ I RUBINAT 5

4099 CR DE SALVADOR TORRELL EULÀLIA 5

4100 CR DE SANT ANTONI 4

4110 TV DE SANT ANTONI 4

4120 CR DE SANT ANTONI M CLARET 4

4130 CR DE SANT BENET 4

4140 AV DE SANT BERNAT CALVÓ 1

4150 PL DE LA FARINERA 4

4160 CR DE SANT CARLES I SANT JOSEP 4

4170 CR DE SANT CELESTÍ 4

4180 CR DE SANT DOMINGO DE LA CALZADA 5

4190 CR DE SANT ELÍES 2

4200 CR DE SANT ESTEVE 4

4210 CR DE SANT FERRAN 4

4220 CR DE SANT FRANCESC 4

4230 PL DE SANT FRANCESC 4

4240 CR DE SANT FRANCESC DE PAULA 4

4250 CR DE SANT FRANCESC XAVIER 4

4260 CR DE SANT GAIETÀ 4

4270 CR DE SANT IGNASI 4

4280 CR DE SANT JOAN 1

4290 CR DE SANT JOAQUIM 4

4300 AV DE SANT JORDI 1

4301 PC DE SANT JORDI 1

4320 CR DE SANT LLIBORI 4

4330 CR DE SANT LLORENÇ 3

4340 CR DE SANT LLUÍS 4

4350 CR DE SANT MAGÍ 4

4360 CR DE SANT MAGÍ ALEGRE 4

4370 CR DE SANT MIQUEL 4

4380 PL DE SANT MIQUEL 4

4390 CR DE SANT PANCRAÇ 4

4400 CR DE SANT PAU 4

4410 TV DE SANT PAU 4

4420 CR DE SANT PAU I SANT BLAI 4

4430 RV DE SANT PERE 1

4440 CO DE SANT PERE 5
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Codi Sg   Nom via pública Categoria

4450 PL DE SANT PERE 2

4460 CR DE SANT PERE APÒSTOL 4

4470 CR DE SANT ROC 4

4480 CR DE SANT SEBASTIÀ 4

4490 CR DE SANT SERAPI 4

4500 CR DE GÜELL I MERCADER 4

4510 CR DE SANT TOMÀS 4

4520 CR DE SANT VICENÇ 4

4530 RV DE SANTA ANNA 1

4540 CR DE SANTA ANNA 3

4550 CR DE SANTA CLARA 4

4560 CR DE SANTA EULÀLIA 4

4570 CR DE SANTA HELENA 4

4580 CR   DE SANTA MAGDALENA 4

4590 CR DE SANTA MARIA 1

4600 CR DE SANTA PAULA 4

4610 PG DE SANTA ROSA 5

4620 CR DE SANTA TERESA 1

4630 CR DEL MONESTIR DE SANTES CREUS 3

4640 CR DE SANTIAGO RUSIÑOL 1

4645 PL DEL SANTUARI DE MISERICÒRDIA 3

4647 PC DEL SANTUARI DE MISERICÒRDIA 3

4650 AV DE SARAGOSSA 5

4660 CR D'EN SARDÀ 4

4670 TV D'EN SARDÀ 4

4680 PG DE SARDÀ I FARRIOL 3

4690 CR DE LA SARDANA 3

4700 CR DEL MONESTIR DE SCALA DEI 3

4705 CR DE LA SEDERA 3

4710 AV DEL SEGLE XX 1

4713 CR DE BELLMUNT DEL PRIORAT 3

4717 PG DE CÒRSEGA 1

4720 CR DEL SEGRE 4

4730 CR DEL SEGRIÀ 2

4735 CM DE LA SELVA A SALOU 6

4737 PL DEL SEGUICI FESTIU 2

4740 CR DE LA SÈNIA 4

4750 CR DE SERRA NEVADA 5
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4760 CR DE MIQUEL SERRA I PÀMIES 2

4763 CR SERRES DEL MESTRAL 5

4765 CR DE SITGES 1

4770 CR DE SIURANA 4

4780 CO DELS SOGUERS 4

4790 CR DEL SOL 4

4795 RV DE SOL I VISTA 5

4800 CR DE L'HOSPITAL 4

4810 CR DE SOR LLUÏSA ESTIVILL 3

4820 RD DE SUBIRÀ 4

4830 CR DEL SUD 5

4835 CR DE SUÈCIA 2

4840 CO DE SUNYER 5

4850 PS DE SUNYER 1

4860 CR DEL PINTOR TAPIRÓ 3

4870 CR CAMÍ DE TARRAGONA 3

4875 CT DE TARRAGONA 6

4880 AV DE TARRAGONA 3

4883 CR DE TÀRREGA 1

4885 PL DEL TEATRE 4

4890 CR DEL TEIDE 5

4892 CR DE TERENCI MOIX 5

4893 CR DE MARGARIDA XIRGU I SUBIRÀ 5

4894 CR DE TERESA CLARAMUNT 3

4895 CR DE TERESA DE CALCUTA 3

4896 CR DE TERESA PÀMIES I BERTRAN 3

4897 CR   DE SARDENYA 1

4898 PL DE TERESA MIQUEL PÀMIES 4

4899 CR DE TERESA VIDAL NOLLA 5

4900 CR DE TEROL 5

4905 CR DE LA TERRA ALTA 2

4910 CR DE TERRASSA 1

4920 CR DE TETUAN 4

4925 PL DE TIRANT LO BLANC 2

4927 CR DE TIVISSA 3

4930 CR DEL TÍVOLI 3

4935 CR DE LA TOLERÀNCIA 2

4937 CM DEL MAS DE TOMASET 6
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4940 AV DE LES TORRES 2

4950 TV DE TORROJA 4

4955 CR DE TORTOSA 3

4960 CR DEL TREBALL 5

4961 PC DEL TRENET 3

4962 CR DE LES TULIPES 5

4963 CR DE TXÈQUIA 5

4964 PC U D’OCTUBRE 3

4965 CR D'ULLDEMOLINS 3

4970 CR DE LA UNIÓ 5

4972 PL DE L'UNIVERS 1

4975 AV DE LA UNIVERSITAT 3

4980 CR D'URGELL 2

4990 PG D'URPÍ 3

4995 CR DE L'URUGUAI 2

5000 CR DE VALÈNCIA 5

5005 CT DE VALÈNCIA A TARRAGONA  (N-340) 1

5007 CR DE VALENTÍ ALMIRALL I LLOZER 5

5010 AV DE LA VALL D'ARAN 2

5020 CR DEL VALLESPIR 2

5030 CR DE VALLROQUETES 4

5050 CR CAMÍ DE VALLS 4

5053 CM DE REUS A VALLS 6

5055 CR DE VANDELLÓS 1

5060 CR DEL VAPOR NOU 2

5070 CO DE LA VAQUERIA 5

5072 CT VARIANT EST (C-14) 6

5075 CR DELS VELERS 1

5080 CR CAMÍ VELL DE RIUDOMS 2

5081 CM VELL DE RIUDOMS 6

5083 CM VELL DE RIUDOMS A VILA-SECA 6

5084 CR CAMÍ VELL DE SALOU 5

5085 CM DE LA CARRETERA VELLA DE SALOU 6

5090 PG DEL VELÒDROM 3

5095 CR DE VENEÇUELA 3

5100 CR DEL VENT 1

5110 CR DE VENTURA GASSOL 2

5120 CR DE JACINT VERDAGUER 3
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5130 PG DE LA MARE DE DÉU DE COVADONGA 5

5140 PG DE LA MARE DE DÉU DE GUADALUPE 5

5160 PG   DE LA MARE DE DÉU DE LA CABEZA 5

5170 PG DE LA MARE DE DÉU DE LA MACARENA 5

5180 PG DE LA MARE DE DÉU DE LA PALOMA 5

5210 PG DE LA MARE DE DÉU DE LAS  ANGUSTIAS 5

5220 PG DE LA MARE DE DÉU DE LA MISERICÒRDIA 1

5230 PG DE LA MARE DE DÉU DEL CAMÍ 5

5240 CR DE LA MARE DE DÉU DEL PILAR 3

5250 PG DE LA MARE DE DÉU DE SALIENTE 5

5260 PG DE LA MARE DE DÉU DELS DESEMPARATS 5

5270 CR DE LA VERGE MARIA 4

5275 CR DEL VESC 5

5280 CR DE LA VICARIA 2

5290 CR DE VICENÇ GARCIA 5

5295 CR DE VICENT ANDRÉS ESTELLÉS 1

5298 CR DE VICTOR BALAGUER I CIRERA 5

5300 CR DE VÍCTOR CATALÀ 1

5310 CR DE LA VICTÒRIA 4

5312 CR DE VICTÒRIA DELS ÀNGELS 5

5315 CR DE VICTÒRIA KENT 3

5320 CR DE VIDAL 4

5330 CR D’EN VILAR 4

5340 CR DE VILA-SECA 3

5345 CM DE VILA-SECA 6

5350 CR DE VILAFORTUNY 5

5360 CR DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS 4

5365 CR DE VILAGRASSA 2

5370 CR DE VILALLONGA 3

5375 CR DE VILANOVA D'ESCORNALBOU 1

5380 CR DE VILANOVA I LA GELTRÚ 1

5390 CR DE VILAPLANA DEL CAMP 5

5400 PG DE VILELLA I PUIG 3

5405 CR DE VINEBRE 1

5410 CR DE VINYOLS 4

5415 CT DE VINYOLS  ( T- 314 ) 6

5420 CR DE WAD-RAS 4

5430 CR DE XAVIER GAMBÚS 3
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5438 CR DELS XIPRERS 2

5439 PL DE LES XIQUETES I DELS XIQUETS 3

5440 CR DE ZORRILLA 3

5442 CT DE MASPUJOLS (T-704) 6

9920 CR DEL DR FRANCESC JIMENO VIDAL 5

9921 CR DE LA DRA M.ELENA MASERAS RIBERA 5

9922 CR DE TERESA FÀBREGAS PONSODA 5

9923 CR DEL DR EMILI BRIANSÓ PLANAS 5

9924 CR DEL DR JOSEP ALBERICH CASAS 5

9925 CR DEL DR PERE BARRUFET PUIG 5

9926 CR DEL DR TOMÀS LLETGET CAILÀ 5

9927 CR DEL DR JOSEP CAPDEVILA TORRELL 5

9928 CR DEL DR JAUME ROIG PADRÓ 5

9929 CR DEL DR JOSEO PUJOL CAPSADA 5

9930 CR DE FRANCESC CAILÀ MESTRE 5

9931 CR DEL DR FRANCESC GRAS REBULL 5

9932 CR DEL DR ROMÀ MASSOT GIMENO 5

9933 CR DEL DR PERE VIRGILI BALLVÉ 5

9934 CR DEL DR CARLES MARTÍ HENNEBERG 5

9935 PL DE LES FILLES DE LA CARITAT 5

   --- Totes les zones del terme municipal no referenciades 6

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

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

Quart. Publicar l’acord definitiu o el provisional elevat automàticament a tal categoria
així com el text modificat de l’ordenança indicada en el present acord."

Sotmesa la proposta a votació, s'aprova amb 21 vots a favor: ((JxR): Sres./Srs.,
Pellicer, Vilella, Pallarès, Caelles, Cuerba, Caballero, Monseny; (ERC): Sres./Srs.,
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Llauradó, Recasens, Flores, Prats, Berasastegui, Subirats; (A): Sr. Rubio i Sra. Váz-
quez; (PSC-CP): Sres./Srs., Andreu, Martínez, Guaita, Marcos, Pozuelo i Fort) i 6
vots en contra ( (CUP) Sres./Srs.: Llorens, Fernández, Pàmies) i (Cs): Sra./Srs.,
García, López, Meléndez).

8. Intervenció. Proposta de modificació de l'Ordenança fiscal núm. 3, reguladora
de l'Impost sobre béns Immobles.

"Vist l’expedient de modificació de l’Ordenança fiscal núm. 3: «reguladora de l’impost
sobre béns immobles»,  que ha de regir a partir de l’1 de gener de 2020.

Vist el què disposa el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, en els seus arts. 15.1, 16 i 17.1.

Vist l’informe emès per l’Interventor municipal, en relació al contingut de l’expedient. 

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

Vist que l’òrgan competent és el Ple, de conformitat amb el que disposa l’art 52.2 d)
del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, Decret Legislatiu
2/2003 de 28 d’abril, i art 22.2 d) de la Llei de Bases de Règim Local, Llei 7/1985 de 2
d’abril.

Vist que la Comissió Informativa, a l’empara del que disposa l’art 133 del ROM, va
proposar en sessió de 22-10-2019, l’adopció d’aquest acord que s’ha de sotmetre a la
consideració del Ple, resultant amb caràcter provisional:

Primer. Aprovar la modificació de l’Ordenança fiscal 2, reguladora de l’impost sobre
activitats econòmiques, d’acord amb el següent detall:

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 3
REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES

-Es modifica l’apartat A) punt primer de l’art. 7, relatiu al tipus de gravamen i quota, que
resta redactat de la següent manera:
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“1.- El tipus de gravamen pels béns de naturalesa urbana serà, amb caràcter general, el
1,0213 per cent, establint el tipus diferenciat en les condicions que es detallen, pels usos
establerts en la normativa cadastral per a la valoració de les construccions següents:
ús comercial, industrial, oficines, oci i turisme, espectacles i solar i urbanització: 1,20 per cent

per aquells immobles que el seu valor cadastral, a nivell de càrrec, superi el llindar del
valor cadastral que a continuació es detalla per a cada ús:

Comercial, valor cadastral superior a 167.845 euros.

Industrial, valor cadastral superior a 300.005 euros.

Oficines, valor cadastral superior a 204.495 euros.

Oci i turisme, valor cadastral superior a 1.995.472 euros.

Espectacles, valor cadastral superior a 2.571.305 euros. 

Solar i urbanització, valor cadastral superior a 180.300 euros.

En tot cas, aquest tipus diferenciat s’aplicarà com a màxim al deu per cent dels béns immo-
bles urbans que, per a cada ús, tinguin assignat major valor cadastral.

En cas que s’actualitzin els valors pel procediment previst a l’art. 32 del RDL 1/2004, que
aprova el text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari, aquests límits restaran actualitzats
pel coeficient que sigui d’aplicació a Reus, publicat al Butlletí Oficial de l’Estat.”

-S’afegeix un nou apartat C) a l’article 7, que resta redactat de la següent manera:

“S’aplica un recàrrec del 50 per cent de la quota líquida del impost als immobles d’ús
residencial que es trobin desocupats amb caràcter permanent.

El recàrrec es meritarà a 31 de desembre i es liquidarà anualment per l’ajuntament, un cop
constatada la desocupació del immoble en aquesta data, juntament amb l’acte administratiu
pel qual aquesta es declari.

A aquests efectes tindrà la consideració d’immoble desocupat amb caràcter permanent
aquell que romangui desocupat d’acord amb els requisits establerts en la Llei 18/2007, de 28
de desembre, del dret a l’habitatge de la Generalitat de Catalunya.

D’acord amb l’article 3.d) de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge de la
Generalitat de Catalunya, no tindran la condició d’habitatge desocupat sense causa
justificada, els immobles desocupats per trasllat per raons laborals, el canvi de domicili per
una situació de dependència, l'abandonament de l'habitatge en una zona rural en procés de
pèrdua de població i el fet que la propietat de l'habitatge sigui objecte d'un litigi judicial
pendent de resolució.

En tot cas, la declaració municipal com immoble desocupat amb caràcter permanent exigirà
la prèvia audiència del subjecte passiu i l’acreditació per l’ajuntament dels indicis de
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desocupació, que s’hauran de donar simultàniament i sense solució de continuïtat, durant
almenys els 2 anys anteriors a la meritació del recàrrec, i que es fonamentaran en:

a) La no inclusió en el padró municipal d’habitants de cap resident que tingui declarat aquest
habitatge com a domicili de residència.
b) La manca de contracte o pòlissa del servei de subministrament d’aigua potable.

Aquests elements seran apreciats d’ofici per l’Ajuntament, prèvia obtenció de la informació
necessària dels serveis i entitats dependents del municipi, en aplicació de l’art. 94 de la Llei
58/2003, de 17 de desembre, General Tributària. ”

-Es modifica l’apartat 1), primer paràgraf de l’art. 8,relatiu a les bonificacions, que resta
redactat de la següent manera:

“1.- Gaudiran d’una bonificació del 50 per cent de la quota íntegra de l’impost els immobles
que constitueixin l’objecte de l’activitat de les empreses d’urbanització, construcció i
promoció immobiliària i no figurin entre els béns del seu immobilitzat.”

-Es modifica l’apartat 5),  de l’art. 8, que resta redactat de la següent manera:

“5.- Gaudiran de bonificació en la quota íntegra de l’impost per l’immoble que constitueix el
domicili familiar habitual, els subjectes passius que ostentin la condició de titulars de família
nombrosa, en els termes continguts a la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de protecció a les
famílies nombroses i normativa posterior que la desenvolupa o modifica, segons l’escalat i
requisits següents:

- Valor cadastral de l’immoble objecte de bonificació de fins a 30.000,00 €: 75%

- Valor cadastral de l’immoble objecte de bonificació de més de 30.000,00 € i fins a 50.000,00
€: 50%

- Valor cadastral de l’immoble objecte de bonificació de més de 50.000,00 € i fins a
75.000,00 €: 45%

- Valor cadastral de l’immoble objecte de bonificació de més de 75.000,00 € i fins a
100.000,00 €: 30%

- Valor cadastral de l’immoble objecte de bonificació de més de 100.000,00 € i fins a
200.000,00 €: 25%

- Valor cadastral de l’immoble objecte de bonificació de més de 200.000,00 €: 10%”.

- Considerar com a domicili familiar habitual I'immoble en el que constin empadronats
tots els membres de la unitat familiar. Si I'habitatge forma part d'un edifici en règim de
propietat vertical en el que la base liquidable compren varis locals o habitatges
independents, per a l'aplicació d'aquesta bonificació es prorratejarà la quota integra de
tot l'edifici, en funció de la superfície de I'habitatge ocupat per la unitat familiar del
subjecte passiu, aplicant la bonificació, si s'escau, només a la part de quota resultant.
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- Considerar que formen la unitat familiar, tots els membres empadronats al domicili
familiar habitual, integrats en la condició de família nombrosa en el moment del
meritament de l'impost.

- Els titulars a efectes de l’IBI, hauran de figurar empadronats a l’immoble objecte de bo-
nificació, durant almenys 2 anys anteriors al meritament de l'impost de l'exercici per al
qual es sol·liciti el gaudiment de la bonificació. Aquest requisit no serà necessari quan es
produeixi un canvi de domicili i el titular de l’immoble ja gaudís de l’aplicació d’aquesta
bonificació al municipi.

- Aquesta bonificació és de caràcter pregat i per la seva aplicació cal que els interessats
la sol·licitin expressament declarant reunir les condicions de subjecte passiu de
l’impost, i de titular de família nombrosa, indicant l'adreça tributaria i referència
cadastral de l'immoble del que sol·liciten la bonificació i aportant, al seu cas, el títol
acreditatiu de família nombrosa vigent expedit per l'òrgan competent.

Es podrà sol·licitar fins a l'últim dia (inclòs) de l’exercici immediatament anterior al que
hi hagi de ser efectiva la bonificació, sense que pugui tenir caràcter retroactiu, excepte
per als casos de renovació del títol de família nombrosa que, a efectes de la no
interrupció del benefici fiscal, podran presentar-se fins el 31 de gener de l’exercici
d’aplicació.

- Verificat per l'Ajuntament que la petició s’ajusta als requisits de gaudiment, es
reconeixerà l'aplicació de la bonificació fins la finalització del termini de vigència del títol
de família nombrosa, sense necessitat, en aquest cas, de notificació expressa a
l'interessat/da .

- Una vegada concedida, l'Ajuntament, d'ofici, revisarà periòdicament que es mantenen
els requisits exigits, a efectes de determinar la procedència de la continuïtat en el
gaudiment de la bonificació. 

- Cas que l'Ajuntament no pugui disposar de la informació necessària per a determinar
si procedeix l'aplicació de la bonificació, es requerirà al contribuent per a que aporti
documentació acreditativa.  

-El subjecte passiu de l'impost haurà de comunicar qualsevol modificació o variació
rellevant de les condicions o requisits exigibles per a l’aplicació del benefici fiscal a
l’Ajuntament ,en el termini de dos mesos des de que es produeix la modificació. 

-Transitòriament, i només amb efectes exercici 2020, aquells subjectes passius de
l'impost, titulars de família nombrosa que presentin la seva sol licitud o incidència
durant l’exercici 2019 i gener de 2020 en relació a la condició de família nombrosa de
2020, seran admeses i resoltes, amb aplicació, al seu cas, del seus efectes al padró del
referit exercici 2020. Les resolucions favorables seran comunicades als interessats per
SMS i/o correu electrònic.
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-Es modifica l’apartat 8) de l’art. 8, que resta redactat de la següent manera:

“8.- Gaudiran d'una bonificació del 95% amb caràcter indefinit sobre la quota, els béns
immobles quina titularitat sigui de qualsevol Administració territorial o institucional que en
depengui, sempre que sigui participada íntegrament, directa o indirectament, per
Administracions territorials, destinats a Centres Hospitalaris de servei públic, i així determinat
al cadastre com ús predominant de l'immoble, que hagin estat declarats d’especial interès o
utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials i/o de foment de l'ocupació que
justifiquen aquesta declaració. L'acord de declaració d'especial interès o utilitat municipal
serà adoptat pel Ple de la Corporació i s'acordarà, prèvia sol·licitud del subjecte passiu amb
acreditació dels requisits exigits, amb el vot favorable de la majoria simple dels seus
membres. La bonificació tindrà efectes des de l'exercici en que es presenti la sol·licitud en els
casos de rebuts de padró i des de la data inicial del període liquidat en els casos de nova
liquidació.

No serà d'aplicació aquesta bonificació a aquells locals, o unitats constructives que formant
part de l'immoble es trobin cedits a tercers mitjançant contraprestació, en aquest cas es
determinarà, segons superfícies, el percentatge de bonificació que correspon aplicar sobre la
quota integra de l'impost. Aquesta excepció no serà aplicable quan el citat tercer, sigui una
entitat de dret públic o privat participada íntegrament per una Administració territorial o
institucional. 

L'acord podrà detallar les condicions a les que resta subjecta l'aprovació, la seva revisió 
periòdica, i altres condicionants que es considerin necessaris.”   
                                         
Segon. Exposar al tauler d’anuncis de la Corporació el present acord provisional i el text
modificat de l’ordenança esmentada amb l’annex al mateix, durant un termini de trenta
dies hàbils, amb publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província, i
en un diari dels de major difusió provincial, a l’efecte que els interessats puguin
examinar l’expedient i presentar les reclamacions que creguin oportunes.
                            
Tercer. Adoptar l’acord definitiu que procedeixi una vegada finalitzat el termini
d’exposició pública i a la vista de les reclamacions presentades, i si aquestes no es
formulessin, entendre definitivament adoptat el present acord fins aleshores
provisional.

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

 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).
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9. Intervenció. Proposta de modificació de l'Ordenança fiscal núm. 6, reguladora
de l'Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.

"Vist l’expedient de modificació de l’Ordenança fiscal núm.6: «Reguladora de l’impost
sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana», que ha de regir a partir
de l’1 de gener de 2020.

Vist el què disposa el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, en els seus arts. 15.1, 16 i 17.1.

Vist l’informe emès per l’Interventor municipal, en relació al contingut de l’expedient. 

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

Vist que l’òrgan competent és el Ple, de conformitat amb el que disposa l’art 52.2 d)
del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, Decret Legislatiu
2/2003 de 28 d’abril, i art 22.2 d) de la Llei de Bases de Règim Local, Llei 7/1985 de 2
d’abril.

Vist que la Comissió Informativa, a l’empara del que disposa l’art 133 del ROM, va
proposar en sessió de 22-10-2019, l’adopció d’aquest acord que s’ha de sotmetre a la
consideració del Ple, resultant amb caràcter provisional:

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 6
REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR

DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA

-Es modifica l’art. 5, apartat c) paràgraf 6, relatiu a les exempcions, que resta redactat de
la següent manera:

“Aquesta exempció és de caràcter pregat i haurà de ser sol·licitada pels interessats. En la
sol·licitud s’hauran d’acreditar que reuneixen els requisits necessaris per a gaudir de
l’exempció mitjançant la presentació de la següent documentació:”

-Es modifica l’apartat 3 de l’article 8, relatiu a la base imposable, que es redacta de la
següent manera:
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“3.- El percentatge anteriorment esmentat, ha de ser el que en resulti de multiplicar el
nombre d'anys expressat en l'apartat 2 del present article, pel corresponent percentatge
anual, el qual ha de ser:

a) Per als increments de valor generats en un període de temps comprès entre un i cinc anys:
3,7 per 100. 

b) Per als increments de valor generats en un període de temps fins a deu anys: 3,5 per 100.

c) Per als increments de valor generats en un període de temps de fins a quinze anys: 3,2 per
100.

d) Per als increments de valor generats en un període de temps de fins a vint anys: 3 per
100.”

-Es modifica l’article 9, relatiu al tipus de gravamen i quota, que es redacta de la següent
manera:

“La quota d'aquest impost ha de ser la que resulti d'aplicar, a la base imposable, el tipus de
gravamen del 30 per cent.”
                
Primer. APROVAR la modificació de l’Ordenança fiscal 4, «Reguladora de l’impost sobre
vehicles de tracció mecànica» , d’acord amb el següent detall:

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

Tercer. ADOPTAR l’acord definitiu que procedeixi una vegada finalitzat el termini
d’exposició pública i a la vista de les reclamacions presentades, i si aquestes no es
formulessin, entendre definitivament adoptat el present acord fins aleshores
provisional.
                                                                      
Quart. PUBLICAR l’acord definitiu o el provisional elevat automàticament a tal categoria
així com el text modificat de l’ordenança indicada en el present acord.

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,
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Marcos, Pozuelo i Fort:  (CUP) Sres./Srs.: Llorens, Fernández, Pàmies) i (CS): Sra./
Srs., García, López, Meléndez). 

10. Intervenció. Proposta de modificació de l'Ordenança fiscal núm. 9, reguladora
de la taxa per la recollida d'escombraries.

"Vist l’expedient de modificació de l’Ordenança fiscal núm.9: «Reguladora de la taxa per
recollida d’escombraries», que ha de regir a partir de l’1 de gener de 2020.

Vist el què disposa el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, en els seus arts. 15.1, 16 i 17.1.

Vist l’informe emès per l’Interventor municipal, en relació al contingut de l’expedient. 

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

Vist que l’òrgan competent és el Ple, de conformitat amb el que disposa l’art 52.2 d)
del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, Decret Legislatiu
2/2003 de 28 d’abril, i art 22.2 d) de la Llei de Bases de Règim Local, Llei 7/1985 de 2
d’abril.

Vist que la Comissió Informativa, a l’empara del que disposa l’art 133 del ROM, va
proposar en sessió de 22-10-2019, l’adopció d’aquest acord que s’ha de sotmetre a la
consideració del Ple, resultant amb caràcter provisional:

Primer. APROVAR la modificació de l’Ordenança fiscal 9, «Reguladora de la taxa per
recollida d’escombraries» , d’acord amb el següent detall:
 

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 9
REGULADORA DE LA TAXA PER RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES

         

-Es modifica l’apartat 4) de l’art. 7,relatiu a la quota tributaria, que resta redactat de la
següent manera:

“4.- Les tarifes anuals que s’han d’aplicar per la prestació del servei, dins de la zona de
prestació obligatòria que figura en el plànol annex a la present ordenança, són les que a
continuació es detallen per a cada epígraf, segons la superfície de l’habitatge o local:
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EPÍGRAF Tram Superfície Euros

1 Habitatge 1 fins a  100 m2 138,10
2 més de 100 m2 fins a150 m2 163,15
3 més de 150 m2 166,15

2 Locals destinats a aparcaments 1 menys de 50 m2 175,40
Familiars (unifamiliars o comunitaris) 2 de 50 a menys de 150 m2 315,70

3 de 150 a menys de 300 m2 385,87
4 a partir de 300 m2 392,90

3 Locals destinats a activitats culturals, 1 menys de 50 m2 148,73
socials o religioses, sense ànim de 2 de 50 a menys de 150 m2 252,57
lucre 3 de 150 a menys de 300 m2 315,70

4 a partir de 300 m2 336,75

4 Locals sense cap mena d’activitat 1 menys de 50 m2 140,30
2 de 50 a menys de 150 m2 154,35
3 de 150 a menys de 300 m2 168,40
4 a partir de 300 m2 175,40

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

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

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

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). 
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11. Intervenció. Proposta de modificació de l'Ordenança fiscal núm. 12, reguladora
de la taxa per la retirada de vehicles.

"Vist l’expedient de modificació de l’Ordenança fiscal núm. 12: «Reguladora de la taxa
per la retirada de vehicles de la via pública i el seu diposit», que ha de regir a partir de l’1
de gener de 2020.

Vist el què disposa el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, en els seus arts. 15.1, 16 i 17.1.

Vist l’informe emès per l’Interventor municipal, en relació al contingut de l’expedient. 

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

Vist que l’òrgan competent és el Ple, de conformitat amb el que disposa l’art 52.2 d)
del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, Decret Legislatiu
2/2003 de 28 d’abril, i art 22.2 d) de la Llei de Bases de Règim Local, Llei 7/1985 de 2
d’abril.

Vist que la Comissió Informativa, a l’empara del que disposa l’art 133 del ROM, va
proposar en sessió de 22-10-2019, l’adopció d’aquest acord que s’ha de sotmetre a la
consideració del Ple, resultant amb caràcter provisional:

Primer. Aprovar la modificació de l‘Ordenança fiscal 12, «Reguladora de la taxa per la
retirada de vehicles de la via pública i el seu diposit», d’acord amb el següent detall:

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 12
REGULADORA DE LA TAXA PER LA RETIRADA DE VEHICLES DE LA VIA PÚBLICA I EL SEU

DIPOSIT 

-Es modifica l’art 8, relatiu al pagament, que resta redactat de la forma següent:

“L’import de les taxes i despeses com conseqüència de la retirada hauran d’abonar-se a les
dependències habilitades amb aquesta finalitat, o garantir el seu pagament, com a requisit
previ a la devolució del vehicle, d’acord amb allò que estableix l’article 26 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 i article 105.2 del Reial decret legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre, Text Refós de
la Llei de tràfic, circulació de vehicles a motor i seguretat vial”.                                            
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Segon. Exposar al tauler d’anuncis de la Corporació el present acord provisional i el text
modificat de l’ordenança esmentada amb l’annex al mateix, durant un termini de trenta
dies hàbils, amb publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província, i
en un diari dels de major difusió provincial, a l’efecte que els interessats puguin
examinar l’expedient i presentar les reclamacions que creguin oportunes.

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

Quart. Publicar l’acord definitiu o el provisional elevat automàticament a tal categoria
així com el text modificat de l’ordenança indicada en el present acord."

Sotmesa la proposta a votació, s'aprova 18 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 (CS): Sra./Srs., García,
López, Meléndez) i 9 vots en contra ((PSC-CP): Sres./Srs., Andreu, Martínez, Guaita,
Marcos, Pozuelo i Fort:  (CUP) Sres./Srs.: Llorens, Fernández, Pàmies).
       
12. Intervenció. Proposta de modificació de l'Ordenança núm. 14, reguladora de
les tarifes pel servei de cementiri.

"Vist l’expedient de modificació de l’Ordenança fiscal núm. 14: «Reguladora de les
prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari pels serveis de cementiri», que
ha de regir a partir de l’1 de gener de 2020.

Vist el què disposa el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, en els seus arts. 15.1, 16 i 17.1.

Vist l’informe emès per l’Interventor municipal, en relació al contingut de l’expedient. 

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

Vist que l’òrgan competent és el Ple, de conformitat amb el que disposa l’art 52.2 d)
del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, Decret Legislatiu
2/2003 de 28 d’abril, i art 22.2 d) de la Llei de Bases de Règim Local, Llei 7/1985 de 2
d’abril.
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Vist que la Comissió Informativa, a l’empara del que disposa l’art 133 del ROM, va
proposar en sessió de 22-10-2019, l’adopció d’aquest acord que s’ha de sotmetre a la
consideració del Ple, resultant amb caràcter provisional:

Primer. Aprovar la modificació de l‘Ordenança fiscal 14, «Reguladora de les prestacions
patrimonials de caràcter públic no tributari pels serveis de cementiri» , d’acord amb el
següent detall:

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 14

REGULADORA DE LES PRESTACIONS PATRIMONIALS DE CARÀCTER PÚBLIC NO
TRIBUTARI PELS SERVEIS DE CEMENTIRI.

L’art 20.4 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, regula les taxes per la prestació del servei
de cementiri local,conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local a
l’apartat 4,p).

A la Disposició Final 12ena de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic, s’afegeix a l’art 20, un apartat 6è,on s’indica que: 

“Las contraprestaciones económicas establecidas coactivamente que se perciban por la pres-
tación de los servicios públicos a que se refiere el apartado 4 de este artículo, realizada de
forma directa mediante personificación privada o mediante gestión indirecta, tendrán la
condición de prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario conforme a lo pre-
visto en el artículo 31.3 de la Constitución.

En concreto, tendrán tal consideración aquellas exigidas por la explotación de obras o la
prestación de servicios, en régimen de concesión, sociedades de economía mixta, entidades
públicas empresariales, sociedades de capital íntegramente público y demás fórmulas de De-
recho privado”...

Amb motiu de la Modificació legal indicada, aquesta Ordenança passa a canviar el títol, i
a substituir el terme “taxa”, en tot el seu redactat, pel de prestació patrimonial de
caràcter públic no tributari. També es produeix un canvi de les tarifes contemplades, i a
continuació, es fa referencia a les modificacions que es realitzen:

-art 1er: Fonament:

“Fent ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article
106 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i d'acord amb allò
que disposen els articles 15 al 27 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, es especial
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l’art 20.4.p) i art 20.6 pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, aquest Ajuntament estableix les "prestacions patrimonials de caràcter públic no
tributari pels Serveis de Cementiri", que s'han de regir per la present Ordenança , les normes
de la qual s'atenen a allò que preveu l'article 57 del text refós esmentat”.

-Es modifica l’epígraf 1 i 2 de l’art 6, relatiu a les bases i tarifes, el redactat dels quals
resta de la forma següent:

1.1 Concessions temporals de 50 anys , de sepultures segons la classe de sepultura i
ubicació, per a cadascuna.

Epígraf 1. Concessió de drets funeraris.

1.1 Concessions temporals, de 50 anys, de sepultures segons la classe de sepultura i ubicació,
per a cadascuna.

Sepultura de 1a classe, zona de nova ampliació..................................................13.489,15 €
Sepultura de 1a classe................................................................................................9.384,28 €
Sepultura de 2a classe, zona de nova ampliació..................................................11.507,76 €
Sepultura de 2a classe................................................................................................6.383,80 €
Sepultura de 3a classe amb ossera..........................................................................3.856,78€ 
Sepultura de 3a classe sense ossera.......................................................................3.024,93 €
Sepulturade 3a classe triple amb ossera................................................................. .3.024,93€
Sepultura de 3a classe triple.....................................................................................2.670,08 €
Sepultura de 3a classe doble....................................................................................1.661,38 €
Sepultura de 4a classe baixa pis 2............................................................................1.053,39 €
Sepultura de 4a classe baixa pis 3...............................................................................945,76 €
Sepultura de 4a classe baixa pis 4...............................................................................907,93 €
Sepultura de 4a classe alta...........................................................................................688,49 €
Sepultura de 4a classe baixa illa 23 pis 1 amb làpìda............................................1.924,44 €
Sepultura de 4a classe baixa illa 23 pis 2 amb làpìda............................................2.008,10 €
Sepultura de 4a classe baixa illa 23 pis 3 amb làpìda............................................1.810,58 €
Sepultura de 4a classe baixa illa 23 pis 4 amb làpìda............................................1.694,39 €
Sepultura de 4a classe alta illa 23 amb làpìda........................................................1.613,70 €
Sepultura de 4a classe baixa illa 22 pis 1 amb làpìda............................................2.473,46 €
Sepultura de 4a classe baixa illa 22 pis 2 amb làpìda............................................2.720,07 €
Sepultura de 4a classe baixa illa 22 pis 3 amb làpìda............................................2.286,00 €
Sepultura de 4a classe baixa illa 22 pis 4 amb làpìda............................................1.613,70 €
Sepultura de 4a classe baixa illa 21 pis 1 amb làpìda............................................2.473,46 €
Sepultura de 4a classe baixa illa 21 pis 2 amb làpìda............................................2.720,07 €
Sepultura de 4a classe baixa illa 21 pis 3 amb làpìda............................................2.286,00 €
Sepultura de 4a classe baixa illa 21 pis 4 amb làpìda............................................1.613,70 €
Sepultura familiar horitzontal illa 25 amb làpida..................................................5.900,00 € 
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Columbari amb capacitat de 4 urnes cineràries segons mida urna....................1.338,00 €

Els preus fixats a l’illa 21 també s’aplicaran de forma residual per les concessions
temporals de 50 anys de sepultures que no tinguin establert uns preus específics o no
descrites en cap apartat del grup III.

Concessions de sepultures del grup II amb els següents complements: làpida i marc:

Sepultures de 3a. Classe amb ossera a l’interior d’una capella a la zona d’ampliació, amb
làpida............................................................................................................................6.450,00 €
Concessions de sepultures del grup III amb els següents complements: làpida, laterals,
vidriera i gerros inclosos:

Sepultura de 4a classe baixa pis 
2 ........................................................................................1.876,72 €
Sepultura de 4a classe baixa pis 
3 ........................................................................................1.524,10 €
Sepultura de 4a classe baixa pis 
4 ........................................................................................1.490,32 €
Sepultura de 4a classe alta............................................1.229,52 €

1.2 Concessions temporals de 30 anys, de columbaris segons la classe de sepultura i
ubicació, per a cadascuna.

Columbaris amb capacitat de dues urnes cineràries segons la mida de cada urna amb 
placa..................................................................................................................................668,81€

1.3 Concessions temporals de 20 anys de columbaris segons la classe de sepultura i
ubicaió, per a cadascuna.
Columbaris d’un compartiment, amb placa, a l’interior d’una capella............215,01 €.

1.4 Dret a dipositar una urna cinerària sota les capelles, per una durada màxima de 2 anys:
112,87 €

1.5 Adjudicacions per lloguer de sepultures de 4a classe alta:

- Dipòsit temporal per a 2 anys. Per aquells casos d’impossibilitat d’inhumació en
la sepultura de concessió per motius sanitaris (última inhumació inferior a 2
anys): 73,12 €.
- Adjudicació pel lloguer d'una sepultura per 5 anys mínim primer cop: 172,11 €.
- Pròrroga adjudicació pel lloguer d'una sepultura:

      . Per 1 any: 5% cànon per concessió temporal.
. Per més d’1 any: 5% cànon per concessió temporal multiplicat pel nom-
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bre d'anys concertats.

Epígraf 2. D'altres serveis.
2.1 Conservació de cementiris:
Quotes anuals:

           Panteons del grup VII:.....................................................73,58 €/any
Terrenys i sepultures del grup I .....................................71,66 €/any
Sepultures del grup II:.....................................................27,57 €/any
Sepultures del grup III:....................................................13,78 €/any
Columbaris grup IV:.........................................................10,32 €/any
Columbaris grup V:..........................................................  7,56 €/any
Sepultures grup VI:.......................................................... 49,95 €/any

Quan el període impositiu a liquidar sigui inferior a l'any natural, la quota es 
prorratejarà aplicant les tarifes anteriors, pel número de trimestres o fracció que 
comprengui el període impositiu.

2.1.2. Quotes irreductibles:

Quan se sol·liciti i concedeixi Ia Iimitació d'enterraments d'una sepultura, s'ha de
satisfer en concepte de taxes de conservació per una sola vegada, la prestació
patrimonial que correspongui a Ia classe de sepultura, multiplicada per 25.

En les adjudicacions per lloguer de sepultures, se satisfarà en concepte de
prestacions patrimonials de conservació per una sola vegada, la quota que
correspongui a la classe de sepultura, multiplicada pel nombre d'anys del lloguer.

2.2.Preparació prèvia de la sepultura

   Grup I..........................................................................................................135,76 €
Grup II..........................................................................................................70,60 €
Grup III..........................................................................................................32,58 €
Grup VI.......................................................................................................103,18 €

2.3. Inhumació o exhumació, inclosa en tot cas, la col·locació de la làpida existent:

          . Cadàvers i restes: 

Grup I ..............................................................................................340,20 €
                      Grup II..............................................................................................251,85 €

Grup III..............................................................................................113,78 €
                      Grup VI..............................................................................................296,03€

. Cendres 
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1. Al grup I, II, III i VI, s’hi aplicarà el 50% de la inhumació de cadàver o restes.
2. Grups IV i V............................................................................................................84,43 €
3. A la capella de columbaris..................................................................................84,43 €
4. A la font de les
cendres ......................................................................................................84,43€
                                                        

• Exhumació especial.......................................................................................................240,55 €

2.4. Trasllat de cadàver, restes o cendres dins el Cementiri...........................................................44,62 €

2.5. Reducció de restes: per cada cos reduït:

Sepultures Grup I.......................................................................................................91,08 €
Sepultures Grup II......................................................................................................72,87 €
Sepultures Grup III.....................................................................................................63,37 €
Sepultulres Grup VI....................................................................................................81,97 €
Altres sepultures........................................................................................................91,08 €

2.6. Dipòsit de cadàvers, restes o cendres, a petició de la part interessada. Per cadascun:

• Cada 24 hores: 18,39 €.
• Més de 48 hores: 55,19 €.

2.7. Permís d'entrada i col·locació de làpides, vidrieres, elements decoratius i de jardineria:
30,98 €.

2.8. Permís d'entrada i col·locació de tires de marbre, gerros i elements menors: 14,42 €.

2.9. Ajuda de peó per a la col·locació de làpides i altres elements (per cada hora o fracció):
25,95 €.

2.10. Ajuda amb elevador grua del Cementiri (per cada unitat): 27,45 €.

2.11. Per a les autoritzacions d'obres de construcció o reforma de sepultures, s'ha de
liquidar la prestació patrimonial de 47,14 €.

2.12. Quan es realitzin treballs en el Cementiri de Reus sense el permís corresponent i sense
haver pagat la prestació patrimonial, s’aplicarà el doble de la tarifa que pertoqui.

2.13. Canvi o modificació de títols de drets funeraris:
2.13.1 Canvi de títols per motiu de l'exhauriment de l'anterior. En funció del tipus  de 
sepultura:
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• Sepultures del grup I:...............................................................61,15€ 
• Sepultures del grup II:..............................................................31,71€ 
• Sepultures del grup III i columbaris grups IV i V:..................19,63€
• Sepultura del grup VI................................................................46,44€

2.13.2 Duplicats per pèrdua de l'original: la prestació patrimonial que cal satisfer ha de 
ser el 150% de les fixades en l'apartat anterior, segons la classe de sepultura.

2.13.3 Canvi o modificació de títols, per raó de transmissions, inclosa l'expedició del 
nou títol: s'han de satisfer les prestacions patrimonials a l'apartat 2.13.1 segons la 
sepultura, en els percentatges següents:

• Per transmissions "mortis causa'':
Quan I'adquirent sigui hereu o legatari del titular o hagués estat designat
successor per acte administratiu: 200 % de les prestacions patrimonials
del punt 2.13.1.

Quan sigui posseïdor sense títol de successió sense designació, i es qualifiqui el canvi 
de provisional: 400% de les prestacions patrimonials del punt 2.13.1.

• Per transmissions ''inter vivos'':
Cessions entre parents dins del grau assenyalat per I'Ordenança

municipal de Cementiri: 300% de les prestacions patrimonials punt 2.13.1.

Cessions entre estranys: 500% de les prestacions patrimonials del punt 2.13.1.

2.14. Designació de beneficiaris o establiments de clàusules de limitació d'ús.
2.14.1. Per la designació administrativa de beneficiaris de la sepultura per a després 
de la mort del titular, per a la revocació de la designació o per la substitució del 
beneficiari designat: s'ha de satisfer, per cada acte, la taxa equivalent al 50% de 
l'establerta en l'apartat 2.13.1.

2.14.2. Per la inscripció de clàusules de limitació d'enterraments.

• Si la limitació afecta tota la sepultura, la prestació patrimonial que
cal satisfer ha de ser el 400% de les fixades en l'apartat 2.13.1, a
més de l'assenyalada en l'apartat 2.1.2 sobre conservació del Ce-
mentiri.

• Si la limitació afecta un departament dels diversos que existeixin en
una sepultura o més d'un, sense que afecti la totalitat, la prestació
patrimonial ha de ser la que resulti, segons l'apartat anterior, dividi-
da pel nombre total de departaments i multiplicada pel nombre de
departaments que siguin objecte de la limitació.

2.15. Drets per transmissions "inter vivos'' de sepultures de construcció particular: s'ha de
liquidar en concepte de prestació patrimonial municipal el 15% del valor de la
transmissió (art. 52 de I'OM de Cementiri).
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2.16. Drets per l'obtenció de fotografies i filmacions dins del Cementiri:
• Per cada minut de filmació feta per particulars.......................................................0,63 €
• Per cada minut de filmació feta per professionals de la

imatge o bé amb finalitat comercial..........................................................................3,45 €
• Per cada fotografia feta amb finalitat comercial......................................................6,32 €

2.17. Desplaçament o col·locació de làpides i elements decoratius per trasllat de restes: 
136,71 €.

2.18. Col·locació de sudari o bossa de restes per a restes anteriors: ús de sudari o bossa (sac
o bossa amb què s’embolcalla el cos) enlloc de caixa per poder realitzar el trasllat de
cadàver o restes dins del mateix Cementiri, o per a la reducció dins una mateixa
sepultura: 20,29 €.

2.19. Drets d’obertura de nínxols sense inhumació o exhumació: obertura de nínxols davant
la sol·licitud de trasllat de restes o cadàvers, però que donades les condicions sanitàries,
no permeti la inhumació o exhumació. El 50% dels drets d’inhumació

2.20. Permís per excés de façana en la col·locació de làpides i revestiments: tota col·locació
de marbres i revestiments en les sepultures que excedeixi el que delimita l’entrada de la
sepultura, excepte en construccions de peces prefabricades, i a les zones permeses:
99,65 €.

2.21. Tramitació de la documentació necessària per a la transmissió del dret funerari: Gestió
en la tramitació de documents: certificats de defunció i certificats d’últimes voluntats, en
les transmissions de drets funeraris: 62,34 €.

2.22. Transmissions de titularitat de sepultures de lloguer: possibilitat de realitzar la
transmissió de nínxols atorgats en lloguer provisional. El 50% de l’establert en l’epígraf
2.13.1.

2.23. Expedient Administratiu.: 25,13 €

2.24. Drets d’obertura de Tomba de Cendres (només no incinerats a Reus): 66,60 €

2.25. Expedient de Cementiri. És per els serveis que es donen dins del Cementiri en els casos 
en els que es recepciona un difunt (siguin cendres o difunt) directament al Cementiri: 110,26€

- Es modifica l’Article 7è., relatiu a les  Exempcions i bonificacions, que resta redactat de 
la següent forma:

• Estan exempts del pagament de prestacions patrimonials les exhumacions
ordenades per l'autoritat judicial.

• LLevat dels supòsits assenyalats, no s'ha de concedir cap exempció ni bonifi-
cació en el pagament de les prestacions patrimonials.

-Es modifica l’art 9 relatiu a les Normes de gestió, que resta redactat de la forma
següent:
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1.Els subjectes passius han de satisfer les quotes en el moment en què se sol·liciten, 
liciten o contracten els serveis, o es presentin les sol·licituds demanant l'autorització 
administrativa. 

Les quotes per la prestació patrimonial de conservació del cementiri corresponents al 
període impositiu anual complert, es liquidaran mitjançant rebut de padró anual, 
elaborat en base a la matrícula o cens.

En cas de realitzar-se el pagament mitjançant taló bancari, podrà exigir-se que aquest 
sigui conformat per l'entitat bancària corresponent.

2.Tots els titulars de drets funeraris sobre sepultures, estan obligats en el termini de
tres mesos a comptar a partir de la concessió o modificació del dret funerari, a col·locar-
hi una làpida. Per garantir el compliment d'aquesta obligació, en concedir-se o modifi-
car-se el dret funerari, s'ha d'exigir la constitució d'un dipòsit en metàl·lic o qualsevol al-
tre mitjà admès per la llei, a l'empresa municipal, per l'import, segons el tipus de sepul-
tura, de:

Sepultures de 2a classe......................................................................614,00 €

Sepultures de 3a classe amb ossera................................................153,50 €

Sepultures de 3a classe sense ossera..............................................153,50 €

Sepultures de 3a classe triple............................................................409,34 €

Sepultures de 3a classe triple amb ossera......................................153,50 €

Sepultures de 3a classe triple pis 1...................................................153,50 €

Sepultures de 3a classe doble...........................................................307,02 €

Sepultures de 4a classe baixa............................................................153,50 €

Sepultures de 4a classe alta...............................................................153,50 €

Quan els contractants dels serveis siguin companyies d'assegurances de reconeguda
solvència, la divisió de Serveis Funeraris de Reus Serveis Municipals SA podrà acceptar
una garantia global aportada per la companyia de 3.005,06 €, sempre que les pòlisses
de Ia companyia cobreixin Ia concessió de sepultures.

Si transcorreguts tres mesos no s'ha procedit per part de les companyies a la col·locació
de les làpides, I'empresa municipal portarà a terme els treballs d'agençament de les
sepultures, amb càrrec a la corresponent garantia.

L'incompliment per part d'una companyia d'assegurances en l'obligació de col·locar Ia
làpida en el termini establert, serà motiu suficient per rescindir la garantia global,
havent d'aportar dipòsits individuals per a cada concessió de dret funerari que
contractin.
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Segon. Exposar al tauler d’anuncis de la Corporació el present acord provisional i el text
modificat de l’ordenança esmentada amb l’annex al mateix, durant un termini de trenta
dies hàbils, amb publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província, i
en un diari dels de major difusió provincial, a l’efecte que els interessats puguin
examinar l’expedient i presentar les reclamacions que creguin oportunes.

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

Quart. Publicar l’acord definitiu o el provisional elevat automàticament a tal categoria
així com el text modificat de l’ordenança indicada en el present acord."

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). 

13. Intervenció. Proposta de modificació de l'Ordenança fiscal núm. 15, reguladora
de la prestació de serveis urbanístics.

"Vist l’expedient de modificació de l’Ordenança fiscal núm. 15 «Reguladora de la taxa
per la prestació de serveis urbanístics» que ha de regir a partir de l’1 de gener de 2020.

Vist el què disposa el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, en els seus arts. 15.1, 16 i 17.1.

Vist l’informe emès per l’Interventor municipal, en relació al contingut de l’expedient. 

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

Vist que l’òrgan competent és el Ple, de conformitat amb el que disposa l’art 52.2 d)
del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, Decret Legislatiu
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2/2003 de 28 d’abril, i art 22.2 d) de la Llei de Bases de Règim Local, Llei 7/1985 de 2
d’abril.

Vist que la Comissió Informativa, a l’empara del que disposa l’art 133 del ROM, va
proposar en sessió de 22-10-2019, l’adopció d’aquest acord que s’ha de sotmetre a la
consideració del Ple, resultant amb caràcter provisional:

Primer. Aprovar la modificació de l’Ordenança fiscal 15, «Reguladora de la taxa per la
prestació de serveis urbanístics»,d’acord amb el següent detall:

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 15
REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ 

DE SERVEIS URBANÍSTICS

-S’efectua una correcció del redactat de l’art 2,a) relatiu al fet imposable, que resta de la 
següent manera:

«L’activitat Municipal, tant tècnica com administrativa, que tendeix a verificar si els actes
d’edificació i ús del sòl a que es refereixen els arts 187 i 187 bis del Decret Legislatiu 1/2010,
de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’urbanisme, s’ajusten a la Norma
esmentada, al Pla General d’Ordenació Urbana del Municipi i a la resta de normativa
urbanística».

-S’esmena un error del tipus impositiu de l’art 5è.2, relatiu a la base imposable, tipus de
gravamen i quota tributària, que resta redactat de la manera següent:

«Amb caràcter general, per qualsevulla construcció, instal·lació o obra que requereixi
llicència d’obra urbanística, el tipus de gravamen a aplicar sobre la base imposable serà
l’1,96 %, a l’efecte de determinar la quota de la taxa, llevat per les actuacions que es detallen
als epígrafs següents, en les que s’estableix la tarifa i/o quota a aplicar.»

-Es modifica l’art. 7, relatiu a l’Acreditament i liquidació definitiva, que resta redactat de
la següent manera:

S’acredita la Taxa i neix l’obligació de contribuir en el moment en què s’iniciï la prestació dels
serveis per part de l’Ajuntament, ja sigui a petició de l’interessat, o bé d’ofici. Amb aquesta
finalitat s’entén que la iniciació dels serveis, a petició de l’interessat, es produeixen en el
moment de sol·licitar-los.

Una vegada finalitzada la construcció, instal·lació o obra, tenint en compte el cost real i
efectiu de la mateixa, es practicarà la liquidació definitiva de la taxa d’acord amb el següent
procediment:
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El subjecte passiu en finalitzar l’obra, si el cost d’aquesta supera el declarat i autoliquidat,
haurà de presentar durant el termini d’un mes, comptat a partir de l’acabament de l’obra,
una declaració d’autoliquidació complementària, acompanyant documentació justificativa si
ho creu oportú.

Aquesta segona declaració d’autoliquidació serà revisada pels serveis Tècnics Municipals a
l’efecte de practicar la liquidació definitiva, entenent-se que, si en el termini de dos mesos a
partir de la seva presentació, l’Ajuntament no dicta cap resolució, s’esdevé com a liquidació
definitiva de la taxa.

Si finalitzada l’obra, el subjecte passiu no presenta dins el termini establert d’un mes cap
declaració-autoliquidació complementària, l’Ajuntament, a la vista de la documentació
aportada o de qualsevol altra relativa a les construccions, instal•lacions u obres realitzades,
així com el cost real i efectiu de les mateixes, mitjançant l’oportuna comprovació
administrativa, modificarà, si s’escau, la base imposable aplicada anteriorment, practicant la
corresponent liquidació definitiva i exigint del subjecte passiu, la quantitat que resulti, sense
perjudici de la imposició de les sancions que siguin aplicables d’acord amb el disposat al
capítol II del Títol VI de l’ordenança general de gestió, recaptació i inspecció dels tributs i
preus públics municipals i demés normativa aplicable.

En cas que el cost real i efectiu de les obres sigui inferior al practicat amb l’autoliquidació
provisional, i la seva causa s’origini, entre d’altres, a menys unitats d’obra construïda de les
previstes en el projecte que dona suport a la llicència o autorització en règim de
comunicació, no meritarà en favor del contribuent cap dret a un reintegrament parcial ni
total de la taxa per la diferència de valor, tota vegada que el fet imposable d’aquest tribut es
produeix per l’activitat municipal tendent a la concessió de l’autorització administrativa, amb
absoluta independència de l’efectiva realització de les obres.

-Es modifica l’art. 9 relatiu a la fiança per l’obra, el paràgraf 1er resta redactat de la
forma següent:

«Al sol·licitar una llicència d’obra urbanística, el subjecte passiu haurà de constituir una
fiança, per l’import que determinin els Serveis Tècnics Municipals, a l’efecte de respondre de
les obligacions, vers l’Ajuntament, derivades de la mateixa llicència. En especial, aquesta
fiança ha de garantir el compliment de les condicions de l’obra, pel que fa a la via pública o
terrenys d’ús públic, així com el pagament del corresponent impost sobre construccions,
instal·lacions i obres, de les taxes per l’aprofitament de la via pública o terrenys d’ús públic, i
de la taxa per la prestació de serveis urbanístics, derivats de la realització de la construcció,
instal·lació o obra».

I el paràgraf, 3 de l’art 9, on diu “Llei General Tributària”, ha de dir: “Llei General
Pressupostària”.
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-Es modifica el darrer paràgraf de l’art 9, amb el redactat següent:

“Tanmateix aquells expedients de llicències,comunicació prèvia o declaració responsable de
les obres que puguin estar conclosos però on l’interessat no sol·liciti llicència de primera
ocupació o d’utilització, previ informe del departament de llicències que indiqui la data
d’atorgament de la llicència d’obres i el termini de les mateixes i transcorreguts els 4 anys des
de la finalització d’aquest últim, la fiança dipositada en metàl·lic es declararà prescrita”.
                                           

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

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

Quart. Publicar l’acord definitiu o el provisional elevat automàticament a tal categoria
així com el text modificat de l’ordenança indicada en el present acord."
                                  
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova amb 21 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; (PSC-CP):
Sres./Srs., Andreu, Martínez, Guaita, Marcos, Pozuelo i Fort: ) i 6 en contra ( (CUP) Sres./
Srs.: Llorens, Fernández, Pàmies) i (CS): Sra./Srs., García, López,  Meléndez).
 
14. Intervenció. Proposta de modificació de l'Ordenança fiscal núm.17, reguladora
de les taxes per entrada de vehicles a través de les voreres i les reserves de la via
pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol
classe.
 
"Vist l’expedient de modificació de l’Ordenança fiscal núm. que ha de regir a partir de l’1
de gener de 2020.

Vist el què disposa el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, en els seus arts. 15.1, 16 i 17.1.

Vist l’informe emès per l’Interventor municipal, en relació al contingut de l’expedient. 

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

Vist que l’òrgan competent és el Ple, de conformitat amb el que disposa l’art 52.2 d)
del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, Decret Legislatiu
2/2003 de 28 d’abril, i art 22.2 d) de la Llei de Bases de Règim Local, Llei 7/1985 de 2
d’abril.

Vist que la Comissió Informativa, a l’empara del que disposa l’art 133 del ROM, va
proposar en sessió de 22-10-2019, l’adopció d’aquest acord que s’ha de sotmetre a la
consideració del Ple, resultant amb caràcter provisional:

Primer. Aprovar la modificació de l’Ordenança fiscal 17, «taxes per entrada de vehicles
a través de les voreres i les reserves de la via pública per a aparcament, càrrega i
descàrrega de mercaderies de qualsevol classe»,d’acord amb el següent detall:

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 17
TAXES PER ENTRADA DE VEHICLES A TRAVÉS DE LES VORERES I 

LES RESERVES DE LA VIA PÚBLICA PER A  APARCAMENT, CÀRREGA I 
DESCÀRREGA DE MERCADERIES DE QUALSEVOL CLASSE

-Es modifica l’apartat 1, primer paràgraf de l’article 7,relatiu a la quota tributària que
resta redactat de la següent manera:

“1.- Tarifa primera.- Entrada de vehicles en edificis o solars, la quota anual és la que resulta
del càlcul polinòmic, en base als següents valors dels seus factors:

TB = 57,03 € anuals.
ML = els metres lineals són els de la línia de vorera que s’utilitza en l’aprofitament,
arrodonits per excés, i sempre a efectes de càlcul, amb un mínim de quatre metres. Els
metres de línia de vorera que s’utilitza en l’aprofitament, són els que resulten de la suma dels
mls. del gual i del 50% dels mls. de reserva de la vorera d’enfront que, en el seu cas, s’hagin
autoritzat mitjançant la llicència d’un gual frontal.

FCS = 1,00 pels garatges d’habitatges unifamiliars i resta de locals o 
espais fins 100 m2 
1,25 pels locals i espais de més de 100 m2 i fins a 1000 m2

1,50 pels locals o espais de superfície superior a 1000 m2

FCA = 0,50 als habitatges unifamiliars
0,25 als locals o espais ubicats en les zones industrials
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1,05 en la resta de casos
T = 1, si l’aprofitament es concedeix per temps indefinit o superior a sis mesos. En cas
contrari, T = 0,50.”

-Es modifica l’apartat segon de l’art. 7, que resta redactat de la següent manera:

“2.- Tarifa segona.- Les reserves d’espais en les vies públiques i terrenys d’ús públic
exclusivament per a aparcament o prohibició d’estacionament, han de satisfer anualment la
quota resultant del càlcul polinòmic, en base als següents valors dels seus factors:

TB = 57,03 € anuals.
ML = els metres lineals són els de la línia de vorera que s’utilitza en l’aprofitament,
arrodonits per excés.
FCS = 0,50
FCA = 0,50
T = 1, ja que l’aprofitament es concedeix per temps indefinit, i la TB està referida al període
d’un any natural.

Quan el període impositiu a liquidar sigui inferior a l’any natural, la quota resultant es
prorratejarà pels semestres o fracció que comprengui el període impositiu.”

-Es modifica l’apartat 3) de l’art. 7, que resta redactat de la següent manera:

“3.- Tarifa tercera.- Les reserves d’espais en les vies i terrenys d’ús públic per a càrrega i
descàrrega de mercaderies, materials enfront a obres de construcció, de reformes o
enderrocaments d’immobles, han de satisfer la quota resultant del càlcul polinòmic, en base
als següents valors dels seus factors:

TB = 5,84 € per mes.
ML = els metres lineals són els de la línia de vorera que s’utilitza en l’aprofitament,
arrodonits per excés.
FCS = 1,00
FCA = 1,00
T = Nombre de mesos o fracció, computant a efectes de càlcul, un mes per cada 30 dies de
durada de l’aprofitament.”                                                         

Segon. Exposar al tauler d’anuncis de la Corporació el present acord provisional i el text
modificat de l’ordenança esmentada amb l’annex al mateix, durant un termini de trenta
dies hàbils, amb publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província, i
en un diari dels de major difusió provincial, a l’efecte que els interessats puguin
examinar l’expedient i presentar les reclamacions que creguin oportunes.
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Tercer. Adoptar l’acord definitiu que procedeixi una vegada finalitzat el termini
d’exposició pública i a la vista de les reclamacions presentades, i si aquestes no es
formulessin, entendre definitivament adoptat el present acord fins aleshores
provisional.
                                                           
Quart. Publicar l’acord definitiu o el provisional elevat automàticament a tal categoria
així com el text modificat de l’ordenança indicada en el present acord.

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). 

15. Intervenció. Proposta de modificació de l'Ordenança fiscal núm.18, reguladora
de la taxa per utilització o aprofitament del vol, sòl i subsòl de la via pública.

"Vist l’expedient de modificació de l’Ordenança fiscal núm. 18: Ordenança reguladora de
les taxes per utilització o aprofitament del vol, sol i subsòl de la via pública». que ha de
regir a partir de l’1 de gener de 2020.

Vist el què disposa el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, en els seus arts. 15.1, 16 i 17.1.
Vist l’informe emès per l’Interventor municipal, en relació al contingut de l’expedient. 
Vist que de conformitat amb el que disposa l'article 34 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre
de procediment administratiu comú de les administracions públiques, els actes
administratius es produiran per l'òrgan competent, ajustant-se als requisits i al
procediment establert, i en el mateix sentit de l’exercici de les competències s’estableix
a l’art 6 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim Jurídic i de Procediment Administratiu
de les Administracions Públiques de Catalunya.

Vist que l’òrgan competent és el Ple, de conformitat amb el que disposa l’art 52.2 d)
del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, Decret Legislatiu
2/2003 de 28 d’abril, i art 22.2 d) de la Llei de Bases de Règim Local, Llei 7/1985 de 2
d’abril.

Vist que la Comissió Informativa, a l’empara del que disposa l’art 133 del ROM, va
proposar en sessió de 22-10-2019, l’adopció d’aquest acord que s’ha de sotmetre a la
consideració del Ple, resultant amb caràcter provisional:

Primer. Aprovar la modificació de l’Ordenança fiscal 18, d’acord amb el següent detall:
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 18
REGULADORA DE LA TAXA PER  UTILITZACIÓ O APROFITAMENT DEL VOL, SÒL I SUBSÒL

DE LA VIA PÚBLICA

-Es modifica el quadre de tarifes de l’art 7è.  epígraf 20è relatiu a la quota tributària, 
restant de la següent manera:

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

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

ZONA
TARIFES

Hora o fracció
 d’excés (*)

60’ 90’ 120’ 180’ 240’

A 1,53 € 2,44 € 4,96 €
B 1,32 € 2,31 € 4,96 €
C 1,20 € 1,94 € 4,96 €
D 1,24 € 2,31 € 3,06 € 3,76 € 4,96 €
E 0,99 € 1,74 € 2,31 € 2,81 € 4,96€
F 0,25 € 1,12 € 4,96 €
H 0’41€ 0’83€ 1’24€ 1’65€ 4,96 €

Sense
tiquet

9,09€

(*) Aquests imports es liquidaran per a cada hora o fracció de temps d’estacionament
excedit, respecte del temps pel qual s’ha pagat.
L’expedició dels tiquets serà pel temps que correspongui, en funció dels diners pagats,
arrodonint el càlcul a fraccions de 0,05 €, en base a les tarifes de la zona, i , si s’escau, amb
els tributs indirectes que siguin d’aplicació.»
(Els preus no inclouen l’IVA).

-S’esmena una errada de l’art 11.7 , relatiu a les Normes de gestió, en el sentit de
substituir el prorrateig semestral, per trimestral, restant amb el següent redactat:

«7.-Quan es conegui, ja sigui d’ofici o per comunicació dels interessats, qualsevol variació de les
dades que figurin a la matrícula, s’hi han de portar a terme les notificacions corresponents, les
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quals han de tenir efectes a partir del primer meritament següent al de la data en què s’hagi
efectuat la modificació, adequant a la nova situació les quotes meritades, mitjançant prorrateig
trimestral, sempre que la modificació es reconegui respecte d’una liquidació que encara no ha
esdevingut ferma. En el cas de que la liquidació hagi adquirit fermesa, es modificarà el cens
sense variar la liquidació.»

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

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

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

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).               
                                          
16. Intervenció. Proposta de modificació de l'Ordenança núm. 22, reguladora del
preu públic pel servei de residus comercials i industrials assimilables als munici-
pals i pels serveis especials de neteja, recollida i gestió d’altres residus
municipals , singulars o especials.

"Vist l’expedient de modificació de l’Ordenança fiscal núm. 22:«preu públic pel servei de
recollida de residus comercials i industrials assimilables als municipis i pels serveis
especials de neteja, recollida i gestió d’altres residus municipals singulars o especials»
que ha de regir a partir de l’1 de gener de 2020.

Vist el què disposa el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, en els seus arts. 15.1, 16 i 17.1.

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

Vist que l’òrgan competent és el Ple, de conformitat amb el que disposa l’art 52.2 d)
del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, Decret Legislatiu
2/2003 de 28 d’abril, i art 22.2 d) de la Llei de Bases de Règim Local, Llei 7/1985 de 2
d’abril.

Vist que la Comissió Informativa, a l’empara del que disposa l’art 133 del ROM, va
proposar en sessió de 22-10-2019, l’adopció d’aquest acord que s’ha de sotmetre a la
consideració del Ple, resultant amb caràcter provisional:

Primer. Aprovar la modificació de l’Ordenança fiscal 22, «preu públic pel servei de
recollida de residus comercials i industrials assimilables als municipis i pels serveis
especials de neteja, recollida i gestió d’altres residus municipals singulars o
especials»,d’acord amb el següent detall:

ORDENANÇA NÚMERO 22
PREU PÚBLIC PEL SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS COMERCIALS I INDUSTRIALS

ASSIMILABLES ALS MUNICIPIS I PELS SERVEIS ESPECIALS DE NETEJA, RECOLLIDA I GESTIÓ
D’ALTRES RESIDUS MUNICIPALS SINGULARS O ESPECIALS

-Es modifica l’art. 5,relatiu a les tarifes, exclusivament pel que fa a les tarifes 1 i 2, que
resta redactat de la següent manera:

“Article 5è. Tarifes

Totes les tarifes del preu públic que es detallen, estan subjectes a l’Impost sobre el Valor
Afegit.

1)Tarifes per la prestació del servei de recollida de residus comercials i industrials, assi-
milables als municipals, a petits i mitjans generadors.

TARIFA BÀSICA, IVA no inclòs:
Locals de menys de 50 m2............................  278,87 €/any
de 50 a menys de 150 m2 ..............................320,70 €/any
de 150 a menys de 300 m2..................................362,53 €/any
-de 300 m2 a menys de 500m2.........................404,36 €/any
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Epíg. Activitat Fracció residual
Coef.

correct.
Tram

Superfície Local
Import
anual

1 Oficines i despatxos
2 Locals destinats a despatx o consulta de professionals lliures

0,67 1 menys de 50 m2 186,84

rebuig 1,00 2
de 50 a menys de

150 m2 320,70

1,00 3
de 150 a menys de

300 m2 362,53
1,00 4 a partir de 300 m2 404,36

3 Establiments comercials, excepte  sector alimentació, supermercats, i hipermercats
4 Parada o lloc de venda del mercat

1,25 1 menys de 50 m2 348,59

rebuig i paper/cartró 1,25 2
de 50 a menys de

150 m2 400,87

1,25 3
de 150 a menys de

300 m2     453,16
1,25 4 a partir de 300 m2 505,45

5 Locals destinats a activitats industrials

6
Locals destinats a activitats de serveis no compreses en la resta d'epígrafs i 
magatzems

1,25 1 menys de 50 m2 348,59

rebuig i paper/cartró 1,25 2
de 50 a menys de

150 m2 400,87

1,25 3
de 150 a menys de

300 m2 453,16
1,25 4 a partir de 300 m2 505,45

7 Centres de consulta i assistència mèdica, C.A.P. i ambulatoris

8
Locals destinats a activitats d'ensenyament i formació , col·legis 
i centres d’ensenyament sense servei de menjador escolar

1,50 1 menys de 50 m2   418,30

rebuig, paper/cartró i envasos 1,50 2
de 50 a menys de

150 m2 481,05

1,50 3
de 150 a menys de

300 m2 543,80
1,50 4 a partir de 300 m2 606,54
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9 Establiments d'espectacles, sales de joc i establiments recreatius
2,25 1 menys de 50 m2 627,45

rebuig, paper/cartró, envasos i

vidre
2,25 2

de 50 a menys de
150 m2 721,57

2,25 3
de 150 a menys de

300 m2 815,69
2,25 4 a partir de 300 m2 909,82

10 Establiments comercials sector alimentació, Supermercats,i  hipermercats
11 Hotels, fondes, pensions i similars
12 Centres hospitalaris

13
Col·legis, centres d'ensenyament amb servei de menjador escolar i resta 
d'allotjaments

14 Establiments de restauració
rebuig, orgànica, paper/ cartró,

envasos
 i vidre

2,75 1 menys de 50 m2
766,89

2,75 2
de 50 a menys de

150 m2 881,93

2,75 3
de 150 a menys de

300 m2 996,96
2,75 4 a partir de 300 m2 1.111,99

Als llocs exteriors dels venedors ambulants dels mercats municipals i altres tipus de parades
ambulants, se’ls aplicarà la tarifa establerta pel tram 4 de l’epígraf 4 “parada o lloc de venda
del mercat”, prorratejada pels dies d’activitat, sobre la base de 300 dies anuals.

2) Tarifes per la prestació del servei de recollida de residus comercials i industrials,
assimilables als municipals, a grans productors

Les tarifes per la prestació dels serveis de recollida de residus comercials als grans
generadors es determinen en funció de l’activitat que els genera, tipus de residu, capacitat i
freqüència de recollida, més el cost del lliurament, reposició, manteniment i neteja, (un rentat
intensiu i dos rentats mecànics anuals), dels bujols o contenidors destinats a la recollida de
les diferents fraccions.

Quan el servei de recollida no tingui el caràcter de continuat, originat per l’exercici d’una
activitat econòmica, la tarifa serà la que resulti del tipus de residu, del bujol o contenidor
emprat, i de la freqüència de la recollida.
El càlcul per la fracció rebuig es fa, mitjançant la suma de la tarifa que a l’activitat li
correspondria, segons el detall del quadre del punt 1) anterior, –TRAM FIX DE LA TARIFA- 
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i de l’import que resulti d’aplicar les tarifes que es detallen a continuació a l’epígraf 2.1., al
volum de residus que excedeixi el límit dels 300 litres/dia, segons el tipus de bujol i freqüència
de recollida que s’estableixi, –TRAM VARIABLE DE LA TARIFA-. 

El càlcul per la fracció orgànica, vidre, envasos i paper-cartró, es fa mitjançant la suma de la
tarifa que a l’activitat li correspondria segons el detall del quadre del punt 1) anterior, –TRAM
FIX DE LA TARIFA-, i de l’import que resulti d’aplicar les tarifes que, respectivament, es detallen
a continuació en els epígrafs 2.2., 2.3., 2.4. i 2.5., –TRAM VARIABLE DE LA TARIFA-. 

Quan el servei es presti mitjançant un punt de recollida que agrupi diverses activitats (art. 4rt
C) la quota es calcularà aplicant a cada activitat la tarifa que li correspongui com a petit o
mitjà generador, que es facturarà al titular de cada activitat, i, al responsable del punt de
recollida agrupada, se li facturaran les tarifes del servei especial de recollida amb
contenidors especials que hagi contractat. 

Fracció rebuig, per cada bujol recollit i per cada dia de recollida, IVA no inclòs:
de 120 litres ..............................................................3,74 €/dia
de 240 litres ..............................................................7,40 €/dia
de 360 litres ...........................................................11,14 €/dia
de 700 litres ...........................................................22,19 €/dia
de 1100 litres .........................................................33,46 €/dia
de 2400 litres ............................................................33,84 €/dia (Càrrega Lateral)
de 3200 litres ............................................................40,16 €/dia (Càrrega Lateral)

Fracció orgànica, per cada bujol, IVA no inclòs:
de 120 litres ...........................................................88,46 €/any
de 240 litres ........................................................116,21 €/any
de 360 litres ........................................................132,34 €/any
de 700 litres ........................................................156,49 €/any
de 1100 litres ......................................................176,85 €/any

Fracció vidre, per cada bujol amb tanca, IVA no inclòs:
de 120 litres ...........................................................88,46 €/any
de 240 litres ........................................................116,21 €/any
de 360 litres ........................................................132,34 €/any
de 700 litres ........................................................156,49 €/any
de 1100 litres ......................................................176,85 €/any

Fracció envasos, per cada bujol, IVA no inclòs:
de 120 litres ...........................................................88,46 €/any
de 240 litres ........................................................116,21 €/any
de 360 litres ........................................................132,34 €/any
de 700 litres ........................................................156,49 €/any
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de 1100 litres ......................................................176,85 €/any
de 3200 litres ........................................................ 441,95 €/any (Càrrega Lateral)

Fracció paper-cartró, per cada bujol, IVA no inclòs:
de 120 litres ...........................................................88,46 €/any
de 240 litres ........................................................116,21 €/any
de 360 litres ........................................................132,34 €/any
de 700 litres ........................................................156,49 €/any
de 1100 litres ......................................................176,85 €/any
de 3200 litres ........................................................ 441,95 €/any (Càrrega Lateral)

-Es modifica l’art 8.1 relatiu al naixament de l’obligació de pagament: S’afegeix l’obligació de
comunicar expressament el cessament de l’activitat, i resta redactat el penúltim paràgraf de
la forma següent:

“El cessament de l’activitat determinarà la no obligació del pagament del preu públic, havent-
se de comunicar fefahenment als serveis municipals, qui, prèvia comprovació, procediran a 
l’actualització del cens”.

-S’afegeix un darrer paràgraf a l’art 8.1 en el mateix sentit i el redactat és el següent:

“La comunicació del cessament de l’activitat serà preceptiva, moment a partir del qual es
procedirà a no girar el rebut corresponent per part de l’Ajuntament, en els termes que
s’indica a l’art 9 d’aquesta Ordenança sobre el cessament de l’activitat”.

-Es modifica l’art 9.2 relatiu a les Normes de Gestió: es modifica en el mateix sentit que
l’article 8, anterior un paràgraf,  el qual resta redactat de la següent manera:

“Al cessar l’exercici de l’activitat s’extingeix l’obligació de pagament del preu públic, sempre
que es comuniqui formalment a l’Ajuntament. En aquest cas el prorrateig de la quota es
calcularà proporcionalment al nombre de trimestres naturals vençuts, incloent el de la data
en que es produeixi la baixa”. 

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

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

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

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).  

17. Intervenció. Proposta d'aprovació del Pressupost General i dels seus annexes,
exercici 2020.

"Vist l'expedient elaborat en relació al pressupost general per a l'exercici de 2020, en el
qual es conté la documentació i s'han seguit els tràmits regulats a la normativa vigent,
segons el que es disposa a l’article 162 i següents del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que
s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals i arts. 112 i següents de la
Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local.

Vista la següent documentació legal que consta a l’expedient:

Memòria de l’Alcaldia
Liquidació aprovada del Pressupost de l’exercici 2018
Informe de l’Interventor a l’expedient del pressupost
Informe econòmic i financer 
Informe sobre l’avaluació del compliment de l’estabilitat pressupostària
Informe sobre la sostenibilitat financera
Estat de consolidació dels Pressupostos dels organismes autònoms i dels estats de

previsió de les empreses municipals
Estats financers d’ingressos i despeses per a cadascun dels Pressupostos integrants del

Pressupost general
Estat previsional del compte de pèrdues i guanys de les entitats de naturalesa mercantil
Quadre de previsió d’inversions i llur finançament de les societats de naturalesa

mercantil
Bases d’execució del Pressupost per a l’exercici 2020
Quadre de finançament de les inversions i transferències de capital per a l’exercici 2020
Estat del deute (Previsió per a l’exercici 2020)
Annex de personal per a l’exercici 2020
Plantilla de personal per a l’exercici 2020
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Annex de convenis sigants amb la Generalitat de Catalunya per a l’exercici de
competències delegades

Annex de Beneficis Fiscals
Estructura del Pressupost d’acord amb la SEC-2010, als efectes d’avaluació de

l’estabilitat pressupostària

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

Amb tots aquests antecedents, es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
 
Primer.- Aprovar el Pressupost general de l'Ajuntament de Reus, la Plantilla, l’annex de
personal amb les retribucions que consten a l’expedient tant pel que fa al personal
funcionari, eventual, laboral i càrrecs electes amb dedicació, així com la resta dels annexes
i tota la documentació incorporada a l’expedient, corresponents a l'exercici de 2020.

Segon.- Aprovar el pressupost de l’Ajuntament de Reus per a l'exercici 2020, el
desglossament del qual i resum per capítols és el següent:

INGRESSOS
A)OPERACIONS CORRENTS
Capítol I Impostos directes 53.351.395,32
Capítol II Impostos indirectes 3.816.606,05
Capítol III Taxes i altres ingressos 23.953.036,13
Capítol IV Transferències corrents 28.532.778,18
Capítol V Ingressos patrimonials 161.000,00

B) OPERACIONS DE CAPITAL
Capítol VI Alienació d’inversions reals 0,00
Capítol VII Transferències de capital 5.048.956,00
Capítol VIII Actius financers 2.537.298,63
Capítol IX Passius financers 6.500.000,00

TOTAL INGRESSOS 123.541.070,31

DESPESES

A) OPERACIONS CORRENTS
Capítol   I Remuneracions del personal 37.654.176,01
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Capítol   II Compra de béns corrents i de serveis 41.444.334,62
Capítol III Despeses financeres 360.000,00
Capítol   IV Transferències corrents 16.422.473,34
Capítol V Fons de contingència i altres imprevistos 1.500.000,00

B) OPERACIONS DE CAPITAL
Capítol   VI Inversions reals 6.500.000,00
Capítol VII Transferències de capital 98.864.961,00
Capítol   IX Passius financers 10.795.125,34

TOTAL DESPESES 123.541.070,31

Tercer.- Aprovar  el pressupost de l'INSTITUT MUNICIPAL REUS CULTURA i les seves Bases
d'Execució corresponent a l'exercici de 2020 el desglossament del qual i resum per capítols
és el següent :

INGRESSOS
A) OPERACIONS CORRENTS
Capítol   III Taxes i altres ingressos 97.000,00
Capítol   IV Transferències corrents 2.928.049,99
Capítol    V Ingressos patrimonials 210,00

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

TOTAL INGRESSOS 3.025.259,99

DESPESES
A) OPERACIONS CORRENTS
Capítol   I Remuneracions del personal 1.165.429,99
Capítol   II Compra de béns corrents i de serveis 1.665.800,00
Capítol   IV Transferències corrents 192.500,00

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

TOTAL DESPESES 3.025.259,99

Quart.- Aprovar de conformitat amb el punt anterior, la plantilla del personal que es
contempla en l'esmentat pressupost.
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Cinquè.- Aprovar  el pressupost de l'INSTITUT MUNICIPAL DE FORMACIÓ I EMPRESA i les seves
Bases d'Execució corresponent a l'exercici de 2020 el desglossament del qual i resum per
capítols és el següent :

INGRESSOS
A) OPERACIONS CORRENTS
Capítol   III Taxes i altres ingressos 51.576,74
Capítol   IV Transferències corrents 2.778.685,83

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

TOTAL INGRESSOS 2.830.262,57

DESPESES
A) OPERACIONS CORRENTS
Capítol   I Remuneracions del personal 2.319.113,93
Capítol   II Compra de béns corrents i de serveis 491.528,19
Capítol   III Despeses financeres 500,00
Capítol   IV Transferències corrents 16.980,45

B) OPERACIONS DE CAPITAL
Capítol   VI Inversions reals 2.140,00

TOTAL DESPESES 2.830.262,57

Sisè.- Aprovar d'acord amb el punt anterior, la plantilla del personal que es contempla en
l'esmentat pressupost.

Setè.- Aprovar  el pressupost de l’ AGÈNCIA DE PROMOCIÓ DE CIUTAT “REUS PROMOCIÓ” i les
seves Bases d'Execució, corresponent a l'exercici de 2020 el desglossament del qual i
resum per capítols és el següent :

INGRESSOS
A) OPERACIONS CORRENTS
Capítol   III Taxes i altres ingressos 492.236,20
Capítol   IV Transferències corrents 1.175.000,00
Capítol    V Ingressos patrimonials 3.375,00

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

TOTAL INGRESSOS 1.670.611,20
 
                  

DESPESES
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A) OPERACIONS CORRENTS
Capítol   I Remuneracions del personal 463.373,66
Capítol   II Compra de béns corrents i de serveis 1.016.670,54
Capítol   IV Transferències corrents 185.037,00

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

TOTAL DESPESES 1.670.611,20

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

Novè.-   Aprovar  els  pressupostos  de les societats i fundacions municipals i el programa
d’actuació, inversions i finançament, corresponent a l’exercici 2020, segons es relaciona a
continuació:

PRESSUPOST D’EXPLOTACIÓ

Entitats que pertanyen al sector AAPP
- Hospital Sant Joan, S.A.M 146.526.700,00
- Reus Serveis Municipals  
Ingressos 28.180.033,00
Despeses 27.330.113,00
Beneficis 849.920,00
- Gestió Integral Sanitària i Assistencial, A.I.E. 9.806.655,00
- SAGESSA, Assistència Sanitària i Social, S.A. 2.764.760,00
- Reus Transport Públic, S.A. 3.390.126,00
- Reus Desenvolupament Econòmic, S.A.
Ingressos 8.166.436,00
Despeses 8.160.209,00
Beneficis 6.227,00
- Reus Esport i Lleure, S.A. 3.654.574,00
- Laboratori RCT SA
Ingressos 6.440.025,00
Despeses 6.429.325,00
Beneficis 10.700,00
- Fundació SAGESSA Salut 22.042.019,00
- Fundació Recerca i Docència (FUNRED) 47.494,00
- Fundació per a l’Atenció Social 3.921.947,00
- Fundació per a l’Acció Educativa 5.624.308,00
- Fundació IMFE Mas Carandell 674.909,11

91



 

                                                                        

Societats no financeres
- Reus Mobilitat, S.A.M.
Ingressos 8.675.877,00
Despeses 8.361.468,00
Beneficis                                                                                   314.409,00
- Centre M.Q. Reus, S.A. 14.993.438,00

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

PRESSUPOST DE CAPITAL

Sector Societats no financeres

Reus Mobilitat SAM 235.000,00
Centre MQ Reus 500.000,00

Sector Administracions Públiques                           

Hospital de Sant Joan de Reus,  S.A.M. 2.930.000,00
Reus Serveis Municipals S.A. 2.154.000,00
Gestió Integral Sanitària i Assistencial A.I.E. 100.740,00
SAGESSA,Assistència Sanitària i Social, S.A. 20.000,00
Reus Esport i Lleure, S.A. 0,00

Reus Transport Públic, S.A. 92.500,00

Laboratori RCT S.A. 21.200,00
Fundació SAGESSA Salut  295.000,00
Fundació per a l’Atenció Social 34.015,00
Fundació Educativa i Social 6.076,00

Total Pressupost capital societats i fundacions  
dependents                           

6.388.531,00

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

INGRESSOS
OPERACIONS CORRENTS
Capítol I Impostos Directes 52.259.415,32
Capítol II Impostos Indirectes 3.813.083,05
Capítol III Taxes i altres ingressos 213.319.176,07
Capítol IV Transferències corrents 34.812.730,20
Capítol V Ingressos patrimonials 391.565,87
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OPERACIONS DE CAPITAL
Capítol VI Alienació patrimoni 4.013.000,00
Capítol VII Transferències de capital 5.048.956,00
Capítol VIII Actius financers 259.739,52
Capítol IX Passius financers 9.020.000,00
- Altres ingressos no pres. I variació fons de maniobra 27.726.127,62

TOTAL 346.663.790,65

DESPESES
a)OPERACIONS CORRENTS

Capítol I Despeses personal 128.025.031,59
Capítol II Compra de béns corrents i de serveis 139.122.164,35
Capítol III Interessos 4.842.830,87
Capítol IV Transferències corrents 8.042.429,99
Capítol V Fons de contingència 1.500.000,00

b)OPERACIONS DE CAPITAL
Capítol VI Inversions reals 12.415.700,00
Capítol VII Transferències de capital 8.864.961,00
Capítol VIII Actius financers 20.000,00
Capítol IX Passius financers 26.276.354,59
- Pèrdues immob. i desp. extraordinàries 0,00
- Amortitzacions i provisions 16.383.762,26
- Benefici 1.170.556,00

TOTAL 346.663.790,65

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

INGRESSOS

OPERACIONS CORRENTS
Capítol I Impostos Directes 52.437.182,32
Capítol II Impostos Indirectes 3.813.083,05
Capítol III Taxes i altres ingressos 224.383.739,07
Capítol IV Transferències corrents 35.426.109,16
Capítol V Ingressos patrimonials 286.106,40
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OPERACIONS DE CAPITAL
Capítol VI Alienació patrimoni 4.013.000,00
Capítol VII Transferències de capital 5.048.956,00
Capítol VIII Actius financers 503.260,45
Capítol IX Passius financers 8.720.000,00
- Altres ingressos no pres. I variació fons de maniobra 23.218.743,04

TOTAL 357.850.179,49

DESPESES

A) OPERACIONS CORRENTS

Capítol I Despeses personal 156.164.730,59
Capítol II Compra de béns corrents i de serveis 124.757.913,38
Capítol III Interessos 4.757.452,40
Capítol IV Transferències corrents 6.883.224,92
Capítol V Fons de contingència 1.500.000,00

B) OPERACIONS DE CAPITAL
Capítol VI Inversions reals 12.164.361,00
Capítol VII Transferències de capital 8.864.961,00
Capítol VIII Actius financers 20.000,00
Capítol IX Passius financers 25.786.284,39
- Pèrdues immob. i desp. extraordinàries 0,00
- Amortitzacions i provisions 16.094.436,81
- Benefici 866.815,00

TOTAL 357.850.179,49

Dotzè.- Aprovar els Pressupostos inicials del Consorci del Teatre Fortuny i del Consorci del
Teatre Bartrina corresponents a l'exercici 2020:

CONSORCI TEATRE FORTUNY:

INGRESSOS
A) OPERACIONS CORRENTS
Capítol   III Taxes i altres ingressos 361.355,00
Capítol   IV Transferències corrents 551.000,00
Capítol    V Ingressos patrimonials 5,00

TOTAL INGRESSOS 912.360,00
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DESPESES
A) OPERACIONS CORRENTS
Capítol   I Remuneracions del personal 302.021,37
Capítol   II Compra de béns corrents i de serveis 594.738,63
Capítol III Despeses financeres 3.000,00
Capítol   IV Transferències corrents 7.600,00

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

TOTAL DESPESES 912.360,00

CONSORCI TEATRE BARTRINA:

INGRESSOS
A) OPERACIONS CORRENTS
Capítol   III Taxes i altres ingressos 83.000,00
Capítol   IV Transferències corrents 415.445,45
Capítol    V Ingressos patrimonials 10,00

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

TOTAL INGRESSOS 498.455,45
                    

DESPESES
A) OPERACIONS CORRENTS
Capítol   I Remuneracions del personal 258.910,07
Capítol   II Compra de béns corrents i de serveis 237.915,38

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

TOTAL DESPESES 498.455,45

Tretzè.- Actualitzar en un 2%, els imports màxims previstos a l'acord del Ple de 31 de juliol
de 2019, el topall de les retribucions fixades per l'acord de Ple de 30 de maig de 2014 que
afecten al personal d'alta direcció del sector públic que pertany a l'Ajuntament de Reus, en
aplicació de la DA 12ª de la Llei 7/1985, reguladora de les Bases del Règim Local.

Catorzè.- Exposar al públic els esmentats pressupostos  per un termini de 15 dies hàbils, a
l'efecte que puguin ser examinats i presentar reclamacions davant el Ple de conformitat al
què disposen els arts. 112.3 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim
local i 169 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora d’Hisendes Locals.
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Quinzè.- Elevar la present aprovació a definitiva si durant el termini d'exposició al públic no
es presentessin reclamacions.”

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).  

El punt núm. 18 de l'ordre del dia d'acord amb allò exposat a l'inici de la sessió
es tractarà desprès del punt núm. 19. 

19. Intervenció. Autorització proposta tarifes del servei de subministrament d'ai-
gua potable i del servei de clavegueram.

"Vista la proposta de noves tarifes a aplicar del servei de subministrament d’aigua
potable i del servei de clavegueram, a partir de l’1 de gener de 2020, efectuada per la
Divisió d’Aigües de Reus Serveis Municipals, on es proposa un increment lineal del 9%.

Vista l’Ordenança reguladora de les tarifes del servei de subministrament d’aigua
potable i del servei de clavegueram i altres serveis vinculats aprovada definitivament i
publicada al BOPT núm 83 del dia 2-5-2017, i l’annex I corresponent a les tarifes vigents
que són objecte de revisió, amb efectes de l’any 2020. 

Vist que l’art 9 de l’Ordenança referenciada preveu que la resolució Municipal pel que fa
al servei de subministrament d’aigua,s’ha d’elevar a la Comissió de Preus de Catalunya, i
aquesta entitat va posar de manifest, per Resolució de data 3-4-2019 que només era
preceptiu efectuar aquest tràmit d’autorització de les tarifes que imposava l’art 299 del
Decret 179/1995, de 13 de juny, Reglament d’Obres, activitats i serveis dels ens
Locals,quan el servei es presti de forma directa mitjançant personificació privada
(societats d’economia mixta, entitats públiques empresarials, societats de capital
íntegrament públic, o d’altres formes de dret privat), o de forma indirecta (concessions).

Vist el Reglament Regulador dels serveis Municipals de subministrament d’aigua i de
sanejament d’aigües residuals, aprovat definitivament i publicat al BOPT num 122 de 28-
5-2009, on s’indica a l’art 85 que les tarifes de subministrament domiciliari d’aigua i del
sanejament d’aigües residuals en els aspectes relatius a estructura, establiment i
modificació, obligats al pagament i quanties, es troben regulades per l’Ordenança
Reguladora de les tarifes dels serveis de subministrament d’aigua potable i de
clavegueram i d’altres serveis vinculats, aprovada per l’Ajuntament de Reus.

96



AJUNTAMENT DE REUS
                                                                                                                                                                                    

Atés que la LCSP ha vingut a modificar la redacció de la disposició addicional primera
de la Llei 58/2013, de 17 de desembre, general tributària; l'article 20 del text refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat mitjançant Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, afegint-li un nou apartat 6; i l'article 2 de la Llei 8/1989, de 13
d'abril , del règim jurídic de les taxes i els preus públics afegint-li una nova lletra c).

En l’àmbit de les hisendes locals en concret, la reforma estableix expressament que
aquestes contraprestacions econòmiques o tarifes es regularan mitjançant una
ordenança, durant la tramitació del procediment d’aprovació de la qual, les entitats
locals hauran de demanar informe preceptiu d’aquelles administracions a les que
l’ordenament jurídic els atribueixi alguna facultat d’intervenció sobre les mateixes
(article 20.6 TRLHL), a la vista del determinat a la Disposició final dotzena de la LCSP que
expressament disposa:

« art 20. 6. Las contraprestaciones económicas establecidas coactivamente que se
perciban por la prestación de los servicios públicos a que se refiere el apartado 4 de este
artículo, realizada de forma directa mediante personificación privada o mediante gestión
indirecta, tendrán la condición de prestaciones patrimoniales de carácter público no tri-
butario conforme a lo previsto en el artículo 31.3 de la Constitución.

En concreto, tendrán tal consideración aquellas exigidas por la explotación de obras
o la prestación de servicios, en régimen de concesión, sociedades de economía mixta, en-
tidades públicas empresariales, sociedades de capital íntegramente público y demás fór-
mulas de Derecho privado.

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 103 de la Ley de Contratos del Sector Pú-
blico, las contraprestaciones económicas a que se refiere este apartado se regularán me-
diante ordenanza. Durante el procedimiento de aprobación de dicha ordenanza las enti-
dades locales solicitarán informe preceptivo de aquellas Administraciones Públicas a las
que el ordenamiento jurídico les atribuyera alguna facultad de intervención sobre las
mismas.»”

Vistos els arts 129 a 133 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu
Comú de les Administracions Públiques.

La Comissió Informativa de Serveis d’Hisenda i de Serveis Generals de data 22 d’octubre
de 2019 informa sobre el present assumpte que s’ha de sotmetre a la consideració del
Ple, i proposa l’adopció del següent acord:

Primer. Autoritzar la modificació de l’annex I de l’Ordenança reguladora de les tarifes
(prestacions patrimonials de caràcter públic, no tributari), del servei de
subministrament d’aigua potable i del servei de clavegueram i altres serveis, d’acord
amb el següent detall:

97



 

                                                                        

ANNEX 1
TARIFES APLICABLES A PARTIR DE L’ANY 2020

TARIFES DEL SERVEI DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE I DEL SERVEI DE 
CLAVEGUERAM APLICABLES A PARTIR DE L’ANY 2020

QUOTA FIXA AIGUA*

Comptador individual (usos Domèstic, Comercial, Industrial, Piscines i Jardins i Aigua no potable
-subministrada a través de xarxa-) "G" (1)

- 13 mm 6,6510  € / mes
- 20 mm 15,7570  € / mes
- 25 mm 21,9236  € / mes
- 30 mm 28,8612  € / mes
- 40 mm 42,9218  € / mes
- 50 mm 52,1787  € / mes
- 65 mm 61,4356  € / mes
- 80 mm 81,8277  € / mes
- 100 mm 102,8880  € / mes

Comptador individual (ús Provisional) "G" (1)

- 13 mm 33,2550  € / mes
- 20 mm 78,7850  € / mes
- 25 mm 109,6180  € / mes
- 30 mm 144,3060  € / mes
- 40 mm 214,6090  € / mes
- 50 mm 260,8935  € / mes
- 65 mm 307,1780  € / mes
- 80 mm 409,1385  € / mes
- 100 mm 514,4400  € / mes

Comptador individual (ús reg agrícola hort urbà de gestió 
municipal) “G” (1) (5)

- 13 mm 6,6510  € / mes

Comptador comunitari amb bateria (usos Domèstic, Comercial i Industrial) "B" (1)

- 13 mm 0,8189  € / mes
- 20 mm 0,8795  € / mes
- 25 mm 1,0153  € / mes
- 30 mm 1,1825  € / mes
- 40 mm 2,1356  € / mes
- 50 mm 3,0603  € / mes
- 65 mm 3,9848  € / mes
- 80 mm 4,9543  € / mes
- 100 mm 7,1818  € / mes
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Comptador únic amb més d'una unitat urbana (usos Domèstic, Comercial i Industrial) "C" (1)

- qualsevol mm 8,3937 
 € / mes x núm. 
u.u.

Comptador únic amb més d'una unitat urbana (ús Provisional) "C" (1)

- 13 mm 41,6487 
 € / mes x núm. 
u.u.

- 20 mm 87,1787 
 € / mes x núm. 
u.u.

- 25 mm 118,0117 
 € / mes x núm. 
u.u.

- 30 mm 152,6997 
 € / mes x núm. 
u.u.

- 40 mm 223,0027 
 € / mes x núm. 
u.u.

- 50 mm 269,2872 
 € / mes x núm. 
u.u.

- 65 mm 315,5717 
 € / mes x núm. 
u.u.

- 80 mm 417,5322 
 € / mes x núm. 
u.u.

- 100 mm 522,8337 
 € / mes x núm. 
u.u.

Comptador “Giratòria”
- lloguer comptador 13 mm 1,2272 € / dia
  (import mínim mensual) 34,5390 € / mes
- lloguer comptador > 13 mm 3,6816 € / dia
  (import mínim mensual) 34,5390 € / mes

Boques contra incendi (1) (8)

   Ús domèstic 2,0455 € / mes
   Ús industrial 2,0455 € / mes

Plomes (aforaments) (1) 134,3257  € / mes

Ús municipal (1)

   Ordinari (6) 0,0000 € / mes
   Especial (7) 0,0000 € / mes
   Aigua no potable 0,0000 € / mes

QUOTA VARIABLE AIGUA*

Fins a 6 m3 al mes per unitat urbana 0,3907 € / m3

Més de 6 m3/mes fins 12 m3/mes per unitat urbana 0,8038 € / m3
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Més de 6 m3/mes fins 12 m3/mes per unitat urbana 0,3907 € / m3

- tarifa social - (consum domèstic)

Més de 12 m3/mes per unitat urbana (consum domèstic) 1,2945 € / m3

Més de 12 m3/mes per unitat urbana (consum comercial i 
industrial)

1,3725 € / m3

Consum provisional (bloc únic) 1,3176 € / m3

Consum piscines i jardins privats (bloc únic) 1,3725 € / m3

Consum reg agrícola hort urbà de gestió municipal (bloc únic) (5) 0,3907 € / m3

Consum giratòria (bloc únic) 1,3176 € / m3

Consum municipal
   Ordinari (6) (bloc únic) 0,0000 € / m3

   Especial (7) (bloc únic) 0,0000 € / m3

   Aigua no potable (bloc únic) 0,0000 € / m3

Consum aigua no potable -subministrada a través de xarxa- (bloc 
únic)

0,3907 € / m3

Consum aigua no potable -per a cisternes- (bloc únic) 1,9947 € / m3

Bonificació famílies nombroses: S’amplien 3 m3 per persona i mes els m3 que 
s’apliquen a la tarifa del 2n bloc de la quota variable del servei d’aigua i claveguera.

QUOTA FIXA CLAVEGUERA*

Ús domèstic, piscines i jardins i Aigua no potable -subministrada a 
través de xarxa- (1) 3,3740 € / mes

Ús comercial i industrial (1) 6,6510 € / mes

Ús provisional (1) 24,2960 € / mes

Plomes (aforaments) (1) 12,8181 € / mes

Ús municipal (1)

   Ordinari (6) 0,0000 € / mes
   Especial (7) 0,0000 € / mes
   Aigua no potable 0,0000 € / mes
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QUOTA VARIABLE CLAVEGUERA*

Fins a 6 m3 al mes per unitat urbana 0,0673  € / m3

Més de 6 m3/mes fins 12 m3/mes per unitat urbana 0,1346  € / m3

Més de 6 m3/mes fins 12 m3/mes per unitat urbana 0,0673 € / m3

- tarifa social - (consum domèstic)

Més de 12 m3/mes per unitat 0,2896 € / m3

Consum provisional (bloc únic) 0,2781 € / m3

Consum piscines i jardins privats (bloc únic) 0,0701  € / m3

Consum municipal
   Ordinari (6) (bloc únic) 0,0000 € / m3

   Especial (7) (bloc únic) 0,0000 € / m3

   Aigua no potable (bloc únic) 0,0000 € / m3

Consum aigua no potable -subministrada a través de xarxa- (bloc 
únic)

0,0673 € / m3

DRETS DE CONNEXIÓ I SERVEI*

ÚS DOMÈSTIC

DRETS DE SERVEI  
Dret de servei 198,54 €
   Aigua 99,27 €
   Claveguera 99,27 €

DRETS DE CONNEXIÓ (obra civil + obra mecànica)  
Dret de connexió per a edificacions unifamiliars 2.614,47 €
   Aigua 1.078,37 €
   Claveguera 1.536,10 €
Dret de connexió per a edificacions de 2 a 4 habitatges 2.788,43 €
   Aigua 1.252,33 €
   Claveguera 1.536,10 €
Dret de connexió per a edificacions de 5 a 12 habitatges 4.345,43 €
   Aigua 1.252,33 €
   Claveguera 3.093,10 €
Dret de connexió per a edificacions de 13 a 25 habitatges 4.379,41 €
   Aigua 1.286,31 €
   Claveguera 3.093,10 €
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Dret de connexió per a edificacions de més de 25 habitatges 4.481,49 €
   Aigua 1.388,39 €
   Claveguera 3.093,10 €

DRETS DE CONNEXIÓ (obra mecànica)  
Dret de connexió per a edificacions unifamiliars 745,74 €
   Aigua 434,28 €
   Claveguera 311,46 €
Dret de connexió per a edificacions de 2 a 4 habitatges 865,59 €
   Aigua 554,13 €
   Claveguera 311,46 €
Dret de connexió per a edificacions de 5 a 12 habitatges 1.009,16 €
   Aigua 554,13 €
   Claveguera 455,03 €
Dret de connexió per a edificacions de 13 a 25 habitatges 1.124,57 €
   Aigua 669,54 €
   Claveguera 455,03 €
Dret de connexió per a edificacions de més de 25 habitatges 1.250,03 €
   Aigua 795,00 €
   Claveguera 455,03 €

ÚS COMERCIAL

DRETS DE SERVEI  
Comptadors instal·lats en Bateria  
   Superfície comercial <= 250 m2 Comptador 13 mm 218,40 €
      Aigua 109,20 €
      Claveguera 109,20 €
   Superfície comercial > 250 m2 Comptador 20 mm 437,14 €
      Aigua 218,57 €
      Claveguera 218,57 €
Comptadors instal·lats en façana  
   Superfície comercial <= 250 m2 Comptador 13 mm 218,40 €
      Aigua 109,20 €
      Claveguera 109,20 €
   250 m2 < superfície comercial <= 500 m2 Comptador 20 mm 437,14 €
      Aigua 218,57 €
      Claveguera 218,57 €
   500 m2 < superfície comercial <= 1000 m2 Comptador 25 mm 582,29 €
      Aigua 291,15 €
      Claveguera 291,14 €

DRETS DE CONNEXIÓ (obra civil + obra mecànica)  
Comptadors instal·lats en Bateria  
   Superfície comercial <= 250 m2 Comptador 13 mm 696,78 €
      Aigua 251,96 €
      Claveguera 444,82 €
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   Superfície comercial > 250 m2 Comptador 20 mm 836,14 €
      Aigua 302,36 €
      Claveguera 533,78 €

Comptadors instal·lats en façana  
   Superfície comercial <= 250 m2 Comptador 13 mm 2.655,57 €
      Aigua 1.078,37 €
      Claveguera 1.577,20 €
   250 m2 < superfície comercial <= 500 m2 Comptador 20 mm 4.045,89 €
      Aigua 1.252,34 €
      Claveguera 2.793,55 €
   500 m2 < superfície comercial <= 1000 m2 Comptador 25 mm 4.942,25 €
      Aigua 1.286,31 €
      Claveguera 3.655,94 €
   Superfície comercial > 1000 m2 6.434,73 €
      Aigua 1.387,77 €
      Claveguera 5.046,96 €

DRETS DE CONNEXIÓ (obra mecànica)
Comptadors instal·lats en Bateria
   Superfície comercial <= 250 m2 Comptador 13 mm 224,89 €
      Aigua 133,90 €
      Claveguera 90,99 €
   Superfície comercial > 250 m2 Comptador 20 mm 249,99 €
      Aigua 159,00 €
      Claveguera 90,99 €
Comptadors instal·lats en façana
   Superfície comercial <= 250 m2 Comptador 13 mm 745,74 €
      Aigua 434,28 €
      Claveguera 311,46 €
   250 m2 < superfície comercial <= 500 m2 Comptador 20 mm 965,09 €
      Aigua 554,13 €
      Claveguera 410,96 €
   500 m2 < superfície comercial <= 1000 m2 Comptador 25 mm 1.239,44 €
      Aigua 669,54 €
      Claveguera 569,90 €
   Superfície comercial > 1000 m2 1.537,46 €
      Aigua 795,00 €
      Claveguera 742,46 €

ÚS INDUSTRIAL

DRETS DE SERVEI  
   Comptador 13 mm 238,20 €
      Aigua 119,10 €
      Claveguera 119,10 €
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   Comptador 20 mm 480,82 €
      Aigua 240,41 €
      Claveguera 240,41 €
   Comptador 25 mm 639,84 €
      Aigua 319,92 €
      Claveguera 319,92 €
   Comptador 30 a 65 mm 1.535,14 €
      Aigua 767,57 €
      Claveguera 767,57 €
   Comptador > 65 mm 4.049,84 €
      Aigua 2.024,93 €
      Claveguera 2.024,91 €

DRETS DE CONNEXIÓ (obra civil + obra mecànica)  
   Superfície comercial <= 500 m2 4.044,89 €
      Aigua 1.251,34 €
      Claveguera 2.793,55 €
   500 m2 < superfície comercial <= 1000 m2 4.498,65 €
      Aigua 1.294,85 €
      Claveguera 3.203,80 €
   1000 m2 < superfície comercial <= 2000 m2 5.177,77 €
      Aigua 1.337,34 €
      Claveguera 3.840,43 €
   Superfície comercial > 2000 m2 6.740,89 €
      Aigua 1.448,93 €
      Claveguera 5.291,96 €

DRETS DE CONNEXIÓ (obra mecànica)
   Superfície comercial <= 500 m2 965,09 €
      Aigua 554,13 €
      Claveguera 410,96 €
   500 m2 < superfície comercial <= 1000 m2 1.140,86 €
      Aigua 669,54 €
      Claveguera 471,32 €
   1000 m2 < superfície comercial <= 2000 m2 1.364,90 €
      Aigua 795,00 €
      Claveguera 569,90 €
   Superfície comercial > 2000 m2 1.572,12 €
      Aigua 829,66 €
      Claveguera 742,46 €
                  

ÚS MUNICIPAL

DRETS DE SERVEI  
Comptadors instal·lats en Bateria  
   Superfície municipal <= 250 m2 Comptador 13 mm 218,40 €
      Aigua 109,20 €
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      Claveguera 109,20 €
   Superfície municipal > 250 m2 Comptador 20 mm 437,14 €
      Aigua 218,57 €
      Claveguera 218,57 €
Comptadors instal·lats en façana  
   Superfície municipal <= 250 m2 Comptador 13 mm 218,40 €
      Aigua 109,20 €
      Claveguera 109,20 €
   250 m2 < superfície municipal <= 500 m2 Comptador 20 mm 437,14 €
      Aigua 218,57 €
      Claveguera 218,57 €
   500 m2 < superfície municipal <= 1000 m2 Comptador 25 mm 582,29 €
      Aigua 291,15 €
      Claveguera 291,14 €

DRETS DE CONNEXIÓ (obra civil + obra mecànica)  
Comptadors instal·lats en Bateria  
   Superfície municipal <= 250 m2 Comptador 13 mm 696,78 €
      Aigua 251,96 €
      Claveguera 444,82 €
   Superfície municipal > 250 m2 Comptador 20 mm 836,14 €
      Aigua 302,36 €
      Claveguera 533,78 €
Comptadors instal·lats en façana  
   Superfície municipal <= 250 m2 Comptador 13 mm 2.655,57 €
      Aigua 1.078,37 €
      Claveguera 1.577,20 €
   250 m2 < superfície municipal <= 500 m2 Comptador 20 mm 4.045,89 €
      Aigua 1.252,34 €
      Claveguera 2.793,55 €
   500 m2 < superfície municipal <= 1000 m2 Comptador 25 mm 4.835,78 €
      Aigua 1.286,31 €
      Claveguera 3.549,47 €
   Superfície municipal > 1000 m2 6.287,75 €
      Aigua 1.387,77 €
      Claveguera 4.899,98 €

DRETS DE CONNEXIÓ (obra mecànica)
Comptadors instal·lats en Bateria
   Superfície municipal <= 250 m2 Comptador 13 mm 224,89 €
      Aigua 133,90 €
      Claveguera 90,99 €
   Superfície municipal > 250 m2 Comptador 20 mm 249,99 €
      Aigua 159,00 €
      Claveguera 90,99 €
Comptadors instal·lats en façana
   Superfície municipal <= 250 m2 Comptador 13 mm 745,74 €
      Aigua 434,28 €
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      Claveguera 311,46 €
   250 m2 < superfície municipal <= 500 m2 Comptador 20 mm 965,09 €
      Aigua 554,13 €
      Claveguera 410,96 €
   500 m2 < superfície municipal <= 1000 m2 Comptador 25 mm 1.124,03 €
      Aigua 554,13 €
      Claveguera 569,90 €
   Superfície municipal > 1000 m2 1.537,46 €
      Aigua 795,00 €
      Claveguera 742,46 €

DRETS DE SERVEI BCI  
      Aparell BCI 264,60 €

DRETS DE CONNEXIO BCI (obra civil + obra mecànica)  
      Cabal < 5 m3 1.252,34 €
      Cabal => 5 m3 i < 10 m3 1.390,30 €
      Cabal => 10 m3 2.117,38 €

DRETS DE CONNEXIO BCI (obra mecànica)
      Cabal < 5 m3 554,13 €
      Cabal => 5 m3 i < 10 m3 795,00 €
      Cabal => 10 m3 1.212,42 €

ÚS ESPECIAL - PISCINES I JARDINS

DRETS DE SERVEI  
   Comptador 13 mm 218,38 €
      Aigua 109,19 €
      Claveguera 109,19 €
   Comptador 20 mm 437,14 €
      Aigua 218,57 €
      Claveguera 218,57 €
   Comptador 25 mm 582,29 €
      Aigua 291,15 €
      Claveguera 291,14 €
   Comptador 30 a 65 mm 1.535,15 €
      Aigua 767,58 €
      Claveguera 767,57 €
   Comptador > 65 mm 4.049,86 €
      Aigua 2.024,93 €
      Claveguera 2.024,93 €

DRETS DE CONNEXIÓ (obra civil + obra mecànica)  
   Cabal < 5 m3 1.252,34 €
   Cabal => 5 m3 i < 10 m3 1.390,30 €
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   Cabal => 10 m3 2.117,38 €

DRETS DE CONNEXIÓ (obra mecànica)
   Cabal < 5 m3 554,13 €
   Cabal => 5 m3 i < 10 m3 795,00 €
   Cabal => 10 m3 1.212,42 €

ÚS ESPECIAL - BOCA CONTRA INCENDI

DRETS DE SERVEI  
   Aparell BCI 264,60 €

DRETS DE CONNEXIÓ (obra civil + obra mecànica)  
   Cabal < 5 m3 1.252,34 €
   Cabal => 5 m3 i < 10 m3 1.390,30 €
   Cabal => 10 m3 2.117,38 €

DRETS DE CONNEXIÓ (obra mecànica)
   Cabal < 5 m3 554,13 €
   Cabal => 5 m3 i < 10 m3 795,00 €
   Cabal => 10 m3 1.212,42 €

ALTRES TARIFES*

CONTRACTES  
Inspecció tècnica (2) 29,77 €
Col·locació comptador (3) 45,79 €
Fiança contracte servei (4) 13,10 €
Fiança Institut Català Sol (4) 19,65 €

 
GIRATÒRIES  
Clau giratòria 42,15 €
Fiança (4)  511,10 €
Giratòria extraviada 173,44 €

 
TRAMITACIÓ ESCOMESA  
Tramitació expedient escomesa 71,58 €
Entrega a compte reparació escomesa 896,34 €

 
ALTRES SERVEIS  
Certificats 6,56 €
Fiança per verificació comptador ST Indústria de comptadors de cabal 
inferior a 20 m3/h (4) (9) 82,51 €

Fiança per verificació comptador ST Indústria de comptadors de cabal 
igual o superior a 20 m3/h (4) (9) 257,39 €

Desmuntar comptador i col·locar comptador provisional i/o definitiu per 45,79 €
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verificació oficial
Verificació oficial comptador ST Indústria:    Segons taxes publicades i aplicades per la 
Generalitat (9)

Verificació comptador (instal·lació unitat en sèrie) 59,68 €
 

COMUNICACIONS / NOTIFICACIONS I ALTRES DESPESES IMPAGATS I AVISOS 
SUSPENSIÓ 
Comunicació i gestió reclamació impagats 10,68 €
Gestió notificació burofax estàndard 8,97 €
Gestió notificació burofax amb certificat de contingut 22,50 €
Gestió notificació burofax amb certificat de contingut i avís de rebuda 27,76 €

 
SUSPENSIONS, REPOSICIONS I RESCISSIONS  
Retirada de comptador 31,58 €
Precintar espita o comptador 31,58 €
Encimentar espita 37,92 €
Desconnexió vàlvula de registre escomesa d'aigua 72,87 €
Reposició del comptador 35,73 €
Desprecintar espita o comptador 35,73 €
Desencimentar espita 42,14 €
Reconnexió vàlvula de registre escomesa d'aigua 72,87 €

 
DESPESES PER FRAU  
Inspecció 29,77 €
Tramitació jurídica per frau 39,45 €
Tramitació administrativa per frau 18,61 €
Retirar connexió directa 31,58 €
Treure vàlvula d'entrada i posar placa 72,87 €
Reposar placa vàlvula 72,87 €
Precintar vàlvules de bateria 31,58 €
Reposar comptador sostret 45,79 €
Instal·lació entrada comptador 14,45 €
Instal·lació sortida comptador 18,49 €
Valor residual comptador sostret (comptador de 2020) 13,65 €
Valor residual comptador sostret (comptador de 2019) 12,13 €
Valor residual comptador sostret (comptador de 2018) 10,62 €
Valor residual comptador sostret (comptador de 2017) 9,10 €
Valor residual comptador sostret (comptador de 2016) 7,59 €
Valor residual comptador sostret (comptador de 2015) 6,06 €
Valor residual comptador sostret (comptador de 2014) 4,56 €
Valor residual comptador sostret (comptador de 2013) 3,03 €
Valor residual comptador sostret (comptador < de 2013) 1,53 €
m3 estimats aigua no facturada (ús domèstic, comercial i industrial) 0,38 €
m3 estimats aigua no facturada (ús provisional i piscines i jardins) 1,29 €

 
INSPECCIONS XARXA  
PROMOCIÓ PÚBLICA  
Prova de pressió obres municipals (ut) 54,14 €
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Inspecció claveguera obres municipals  
  - Inspecció exterior prèvia (ut) 54,14 €
  - Sortida equip d'inspecció (ut) 163,03 €
  - Tram inspeccionat TV: trams de menys de 40 ml (preu per h) 119,49 €
  - Tram inspeccionat TV: trams de més de 40 i fins a 300 ml (preu des del 
primer ml)

1,74 €

  - Tram inspeccionat TV: de 301 ml i fins a 1000 ml (preu per ml) 1,24 €
  - Tram inspeccionat TV: més de 1001 ml (preu per ml) 0,62 €
Inspecció recepció d'obra municipals (ut) 95,82 €

PROMOCIO PRIVADA  
Prova de pressió obres promotors privats (ut) 66,59 €
Inspecció claveguera obres promotors privats  
  - Inspecció exterior prèvia (ut) 66,59 €
  - Sortida equip d'inspecció (ut) 177,96 €
  - Tram inspeccionat TV: trams de menys de 40 ml (preu per hora) 149,35 €
  - Tram inspeccionat TV: trams de més de 40 i fins a 300 ml (preu des del 
primer ml)

2,23 €

  - Tram inspeccionat TV: de 301 ml i fins a 1000 ml (preu per ml) 1,49 €
  - Tram inspeccionat TV: més de 1001 ml (preu per ml) 0,81 €
Inspecció recepció d'obra promotors privats (ut) 108,27 €

TREBALLS*

H. Oficial 35,84 €
H. Ajudant 31,95 €
H. Camió normal (camió de fins a 3.500 Kg) 36,52 €
H. Camió grua (camió més de 3.500 Kg) 57,84 €
H. Camió Alta pressió (fins 1 hora) 179,24 €
H. Camió Alta pressió (més d'1 hora) 114,72 €
H. Grup compressor 17,87 €
H. Equip localització fuites aigua 14,69 €
H. Alternador 3 KVA 31,03 €
H. Alternador > 10 kVA 33,39 €
H. Grup motobomba 14,29 €
H. Retroexcavadora 56,68 €
H. Pèrdua facturació 63,34 €
M3 Aigua vessada 1,99 €
Ut Desplaçament fins a 20 Km (import mínim) 22,67 €
Km desplaçament superior a 20 Km (preu unitari per Km > 20) 0,43 €
H. Equip inspecció TV (fins 1 hora) 191,67 €
H. Equip inspecció TV (més d'1 hora) 127,13 €
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Notes   sobre les tarifes del servei de subministrament d’aigua potable i del servei de   
clavegueram:
*   Preus sense impostos, cànons o taxes.
(1) Aquests preus s’aplicaran calculant el preu per dia.
(2) A partir de la 2a = 19,35 €.
(3) A partir de la 2a i en grup = 29,76 €.
(4) Conceptes exempts d'IVA.
(5) La contractació es farà únicament per aquells horts urbans que hagin estat adjudicats
per l’Ajuntament de Reus i a traves del propi Ajuntament.
(6) Són aquells en que l'aigua s'utilitza en dependències municipals.
(7) Són aquells en que l'ús de l'aigua té un caràcter singular: reg de parcs i jardins, fonts
públiques i ornamentals, obres municipals executades directament per l'Ajuntament.
(8) Per als subministraments d'ús Boca Contra Incendi (BCI) es factura els mínims
corresponents al Cànon de l'Aigua. I per tant es diferencia entre tarifes BCI-Domèstic,
per a subministraments d'ús domèstic, i BCI-Industrial, per a subministraments d'ús
comercial i industrial.
(9) A títol orientatiu s’informa que les taxes aprovades per la Generalitat per a l’exercici
anterior eren les que tot seguit s’indiquen : 

1.- Verificació de Comptadors d'aigua de capacitat superior a 20m3/h ..................Taxa a
pagar: 159,3 €
2.- Verificació de Comptadors d'aigua de capacitat igual o inferior a 20m3/h ........ Taxa
a pagar:  21,4 €

Segon. Donar  al present acord la publicitat escaient.
   
Tercer. Trametre aquest acord juntament amb les tarifes d’aigua i clavegueram per a
l’exercici 2020, a la Comissió de Preus de Catalunya, als efectes legals previstos.”

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. Váz-
quez) 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). 

Seguidament es produeix la INTERVENCIÓ DEL L'ALCALDE  

A les 14:30 hores,  la presidència suspèn la sessió del Ple. 

A les 16:07 hores, es reinicia la sessió amb l'absència del Sr. Fernández i el Sr.
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Subirats i es tracten els següents temes.                                                

18. Intervenció. Donar compte de l'informe d'Intervenció de sol·licitud
d'acolliment al Fons d'Impuls Econòmic Local, per a l'exercici 2020.

"El Real Decret-Llei 17/2014, de 26 de desembre, de Mesures de Sostenibilitat Financera
de les CCAA i EELL, crea el FONS DE FINANÇAMENT A ENTITATS LOCALS 

Aquest fons es divideix en tres compartiments:

• Fons d'Ordenació ( per a municipis en situació de risc financer, conforme el artículo 
39.1 del Real Decreto-ley 17/2014)
• Fons d'Impuls Econòmic (per a municipis que compleixen els principis de la Llei 
d'Estabilitat Pressupostària, conforme art. 50 del RDL 17/2014)
• Fons de liquidació per al finançament dels pagaments a proveïdors

Ens centrarem en el Fons d'Impuls Econòmic.

En aquest sentit en l'Oficina Virtual per a la coordinació financera amb les entitats locals
del MHAFP, s'ha habilitat un espai per tal que les entitats locals puguin consultar
l'elegibilitat a aquest fons, és a dir el compliment d'aquests requeriments per a cada
exercici.

A data 28 d'agost de 2019, realitzada aquesta consulta per a l'Ajuntament de Reus (ens
AAPP d'acord amb normativa SEC) és la següent:

Fondo de Financiación de Entidades Locales (FFEELL)
• 09-43-123-AA-000-Reus (DIR3: L01431233)
Consulta de elegibilidad de los Fondos de Ordenación y de Impulso Económico 
Ejercicio:
2020 
A fecha de consulta: 28/08/2019, Reus:
+ Se encuentra en la relación de EELL que pueden solicitar la adhesión al FONDO IM-
PULSO
ECONÓMICO para 2020.
+ No se encuentra en la relación de EELL que pueden solicitar la adhesión al FONDO
ORDENACIÓN ART. 39.1a) para 2020.

Atès que l'adhesió al FIEL exigeix (art 51 RDL 17/2014):

➢ la prèvia acceptació per part del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
de la sol·licitud formulada (necessitats i import).
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➢ l'Informe favorable de l'Interventor, d'acord s'hagi elevat al Ple i que aquesta
sol·licitud és coherent amb les projeccions pressupostàries que implica el finançament.

Pendents de l'acceptació per part del Ministeri d'Hisenda, es dona compta de l'Informe
de l'Interventor i donar compliment a l'elevació al Ple de la sol·licitud realitzada i que
aquesta és coherent amb les projeccions pressupostàries que implica el finançament.

Es dona compte del següent Informe de data 10 de setembre de 2019 i enviat al
Ministeri d'Hisenda mitjançant l'aplicació creada a l'efecte en data 23 de setembre de
2019:

" INFORME D' INTERVENCIÓ

1.- OBJECTE

Informe relatiu a la sol·licitud d'un préstec del FONS D'IMPULS ECONÒMIC pel proper exercici
2020.

2.- NORMATIVA

El 30 de desembre de 2014 es va publicar en el BOE el Real Decret-Llei 17/2014, de 26 de
desembre, de Mesures de Sostenibilitat Financera de les CCAA i EELL, creant el FONS DE
FINANÇAMENT A ENTITATS LOCALS. Aquest fons es divideix en tres compartiments:

• Fons d'Ordenació ( per a municipis en situació de risc financer, conforme el artículo 39.1
del Real Decreto-ley 17/2014)
• Fons d'Impuls Econòmic (per a municipis que compleixen els principis de la Llei 
d'Estabilitat Pressupostària, conforme art. 50 del RDL 17/2014)
• Fons de liquidació per al finançament dels pagaments a proveïdors

Ens centrarem en el Fons d'Impuls Econòmic.

2.1 FONS D'IMPULS ECONÒMIC (FIEL). 

2.1.1 DEFINICIÓ: ÀMBIT SUBJECTIU I OBJECTIU

2.1.1. a ) Àmbit subjectiu (Requisits que han de complir els ens locals per a sol·licitar aquests
fons, artícle 50 del RD llei 17/2014)  :  

1. Compliment dels objectius d'Estabilitat Pressupostària
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2. PMP no superi en més de 30 dies el termini màxim previst en la normativa de 
morositat ( és a dir inferior o igual a 60 dies), durant els dos últimes mesos previs a 
la sol·licitud.

3. Estar al corrent de les obligacions d'informació i subministrament d'informació 
econòmica i financera.

En aquest sentit en l'Oficina Virtual per a la coordinació financera amb les entitats locals del
MHAFP, s'ha habilitat un espai per tal que les entitats locals puguin consultar l'elegibilitat a
aquest fons, és a dir el compliment d'aquests requeriments per a cada exercici.

A data 28 d'agost de 2019, realitzada aquesta consulta per a l'Ajuntament de Reus (ens AAPP
d'acord amb normativa SEC) és la següent:

MINISTERIO HACIENDA
Fondo de Financiación de Entidades Locales (FFEELL)
• 09-43-123-AA-000-Reus (DIR3: L01431233)
Consulta de elegibilidad de los Fondos de Ordenación y de
Impulso Económico 

Ejercicio:
2020 
A fecha de consulta: 28/08/2019, Reus:
+ Se encuentra en la relación de EELL que pueden solicitar la adhesión al FONDO IMPULSO
ECONÓMICO para 2020.
+ No se encuentra en la relación de EELL que pueden solicitar la adhesión al FONDO
ORDENACIÓN ART. 39.1a) para 2020.

(Annex 1)

A data 28 d'agost de 2019 la informació disponible en la mateixa web és que l'Ajuntament de
Reus no té "compartiments disponibles" al no haver realitzat sol·licitud al FIEL.

L'adhesió al FIEL exigeix (art 51 RDL 17/2014):

➢ la prèvia acceptació per part del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de 
la sol·licitud formulada (necessitats i import).
➢

➢ l'Informe favorable de l'Interventor, d'acord s'hagi elevat al Ple i que aquesta sol·licitud 
és coherent amb les projeccions pressupostàries que implica el finançament.

2.1.1.b) Àmbit objectiu (que es preveu pugui finançar aquest fons):
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Inicialment l'àmbit objectiu el constituïa la cobertura dels principals i interessos associats
dels préstecs a llarg termini formalitzats o a formalitzar per a finançar inversions
financerament sostenibles o rellevants.

Amb posterioritat es publica la Llei Orgànica 6/2015 de 12 de juny, de modificació de la Llei
Orgànica 8/1980 de 22 de setembre de finançament de les CCAA i de la Llei Orgànica 2/2012,
de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPSF), que inclou en
aquesta, una Disposició Addicional Primera, que amplia l'àmbit objectiu del FIEL, i s'amplia al
finançament de l'execució de les sentències en ferm, per part de les entitats locals (àmbit
SEC).

Aquesta ampliació de l'objecte a les Sentències en ferm, afegeix nous requeriments a més de
l'elegibilitat del FIEL:

• Existència de greus desajustos de tresoreria com a conseqüència d'aquesta execució de 
sentència. 

• Compromís d'habilitar crèdit en el cap V del Pressupost de Despeses, del Projecte de 
Pressupost per a l'any 2019 en concepte de Fons de Contingència, per import d'1% de 
les despeses no financeres, és a dir un 1% del total dels Capítols de despesa de 1 a 7. 

• A més, Còpia de l'acte d'adhesió a la Plataforma Emprende en 3. (S'annexa a l'Informe el 
rebut del registre telemàtic de l'adhesió de 20 de juny de 2014).

• A més Còpia de l'acte d'adhesió al Punt general d'entrada de factures electròniques de 
l'Administració General de l'Estat (AGE). (S'annexa a l'Informe el rebut del registre 
telemàtic de l'adhesió de 22 de juliol de 2014).

Centrant-nos en la sol·licitud de fons per a la cobertura dels principals i interessos associats
dels préstecs a llarg termini formalitzats o a formalitzar per a finançar inversions
financerament sostenibles o rellevants, el MHAFP ha publicat, en data 29 de juliol de 2019,
una "NOTA relativa a la apertura del procedimiento de adhesión y de comunicación de
necesidades financieras para su cobertura en 2020 por los compartimentos del Fondo de
Financiación a Entidades Locales (FFEELL). 

En aquesta nota es concreta el procediment d'adhesió i comunicació a seguir per pert dels
ens locals. Els apartats que aquesta nota desenvolupa es concreten en els següents apartats i
que és el pas previ per a la posterior adhesió al fons, ja que cal la prèvia aprovació del
MHAFP.

(Annex 2)
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2.2. CALENDARI

L'article 51 del RDL 17/2014 de 26 de desembre preveu que en el mes de juliol les entitats
locals que puguin sol·licitar aquest fons, per a les necessitats de finançament previstes per
l'exercici següent. 

En la Nota de data 29 de juliol de 2019, l'Ajuntament dispondrà d'un termini que s'inicia el
dia 29 de juliol i finalitza el dia 13 de setembre, per a presentar la sol·licitud d'adhesió al
Ministeri d'Hisenda, en les que s'especificarà les necessitats financeres de l'exercici, sense que
procedeixi l'aprovació d'un pla d'ajust.

D'acord amb el previst en l'article 51.4 del RDL 17/2014, abans del 31 de desembre de cada
any, la Comissió Delegada del Govern per Assumptes Econòmics, aprovarà la distribució de
recursos entre les entitats locals adherides i les condicions financeres dels préstecs que es
formalitzin amb el FFEELL per a l'any següent (2020), d'acord amb els art. 10 i 11 del RDL
17/2014.

2.3. EXPEDIENT d'Adhesió al FIEL. 

La darrera Nota Informativa del Ministeri d'Hisenda, relativa a aquesta tramitació, té data 15
de febrer de 2019, títol: Extracte de l'Acord adoptat per la comissió Delegada del govern per
Assumptes Econòmics del 31 de gener 2019, relatiu a la distribució per al 2019 del
finançament dels Fons FIEL a entitats locals, i determinació de les condicions de les
operacions de crèdit a subscriure en aquesta fase. (no publicada a la data de l'informe,
l'actualització per al 2020). 

Així mateix es completa el resum amb les referències legals (RDL 17/2014).

(Annex 3)

Contingut d'adhesió al FIEL:

• Acord de l'òrgan competent s/art. 52 TRLRHL i pel que disposi la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
LRBRL. Artículo 52. Concertación de operaciones de crédito: régimen jurídico y competencias.
2. La concertación o modificación de cualesquiera operaciones deberá acordarse previo in-
forme de la Intervención en el que se analizará, especialmente, la capacidad de la entidad lo-
cal para hacer frente, en el tiempo, a las obligaciones que de aquéllas se deriven para ésta.

Los presidentes de las corporaciones locales podrán concertar las operaciones de crédito a
largo plazo previstas en el presupuesto, cuyo importe acumulado, dentro de cada ejercicio
económico, no supere el 10 por ciento de los recursos de carácter ordinario previstos en di-
cho presupuesto. Una vez superados dichos límites, la aprobación corresponderá al Pleno de
la corporación local. 
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• Còpia de haver subscrit l'acte d'adhesió a la plataforma Emprende en 3 i de l'acte 
d'adhesió al Punt general d'entrada de factures electròniques de l'Administració General de 
l'Estat, i completar el corresponent directori amb els codis relatius a l'Oficina comptable 
òrgan gestor i unitat tramitadora.

Informe de l'òrgan interventor en el que es determinen les operacions incloses en la sol·licitud
d'adhesió al Fons d'Impuls Econòmic que s'han refinançat o novat en termes de prudència 
financera, d'acord a la Resolució de la Secretaria General del Tresor y Política financera. Així 
mateix, indicarà les operacions de les incloses e aquella sol·lcicitud que no s'han pogut 
refinançar o novar en aquells termes. 

Informe d'Intervenció (informe favorable de l'Interventor, d'acord s'hagi elevat al Ple ( art. 51 
RDL 17/2014) i que aquesta sol·licitud és coherent amb les projeccions pressupostàries que 
implica el finançament. 

• En funció de la necessitat a finançar::

a)  Sentència judicial en ferm, no autos ni altres acords extrajudicials, excepte els autos 
en execució de sentències judicials en ferm: D'aquestes la referència, compte corrent del 
creditor judicial i l'import. Cal indicar la data en la que l'ICO ha de procedir a l'abonament de
la Sentència judicial i aquesta ha de ser ferma en el moment d'emetre l'ordre de pagament. 
Les disposicions del FIEL s'efectuaran al creditor que tingui el dret de cobrament reconegut, 
en el cas de les Sentències judicials en ferm.

b) Préstecs formalitzats en exercicis anteriors o formalitzin amb entitats de crèdit en 
condicions de prudència financera que financin o hagin de finançar inversions 
financerament sostenibles (Cap 6 de l'estat de despeses del pressupost general de la 
corporació. De no estar en condicions de prudència financera, les entitats locals han de 
refinançar-los en aquestes condicions en el termini que s'indica en al resolució, que sobre 
l'acceptació de l'adhesió al FIEL estableix la Secretaria General de Financiación Autonómica y 
Local.

S'ha d'acompanyar: la relació dels projectes d'inversions finançades amb préstec a llarg 
termini amb les projeccions dels efectes pressupostaris i econòmics derivats de la inversió en 
l'horitzó de la seva vida útil. (art. 51 RDL 17/2014). 

• Qualsevol altra documentació que estimi necessària el Ministeri d'Hisenda.

• S'intrueix a l'ICO per a la formalització de l'operació de crèdit. El contingut mínimd 
d'aquesta instrucció especificarà: les condicions financeres de l'operació de crèdit, que 
s'ajustarà a les condicions financeres de l'apartat III d'aquesta Nota.
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2.4.- CONDICIONS FINANCERES PER A LES OPERACIONS DE CRÈDIT DEL FIEL

Acompanya aquest informe l'Annex 3 l'Extracte de l'acord adoptat per la Comissió Delegada
del govern per Assumptes Econòmics el 31 de gener de 2019, que concreta, en el seu apartat
III, les condicions de les operacions financeres a subscriure amb l'Estat (FIEL), a manera
d'antecedent, per als fons FIEL sol·licitats l'any 2018, per finançament de les necessitats
financeres per l'ex. 2019, darrera Nota publicada. 

Així mateix, s'annexa (Annex 4) una guia informativa de l'aplicació per la tramesa de la
informació a l'ICO sobre les necessitats financeres sol·licitades en el FIEL ded l'art. 50 del RDL
17/2014.

2.5.- RÈGIM DE TUTELA FINANCERA DE LA CONCERTACIÓ D'OPERACIONS DE CRÈDIT A CÀRREC
DE QUALSEVOL COMPARTIMENT DELS FONS DE FINANÇAMENT A ENTITATS LOCALS

La Nota informativa sobre el règim de tutela financera dels ens locals per a l'exercici de 2019,
en l'apartat 5 es defineix el règim de tutela financera aplicable en la concertació d'operacions
de crèdit amb càrrec al FIEL. Les operacions de crèdit que es formalitzin per l'Estat amb
càrrec a aquest mecanisme amb les entitats locals no estan subjectes al règim de'autorització
establert en el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i en el seu cas, en les lleis
de pressupostos generals de l'Estat. No obstant això, s'han d'incloure en el càlcul del deute
viu i de les anualitats teòriques en la tramitació d'operacions de crèdit posteriors, d'acord
amb el que es preveu a l'article 2 de l'Ordre ECF/138/2007.

Aquestes operacions de crèdit han de ser comunicades al departament de la Vicepresidència i
d'Economia i Hisenda en el termini dels primers deu dies dels mes següent al de la
formalització, d'acord amb el que es preveu a l'article 4 de l'Ordre ECF/138/2007.

(Annex 5)                                         

3.- ANÀLISIS DE L'OPERACIÓ A SOL·LICITAR al Ministeri d'Hisenda (FIEL 2020) (Prèvia a
l'Adhesió i que finalitza el 13/09/2019)
 
3.1.- Informe d'Intervenció determinant les operacions concertades en termes de prudència
financera.

Es realitza una anàlisi i concreció de l'àmbit objectiu dels FIEL, descartant la sol·licitud per
Sentències, i es determina que la xifra a sol·licitar ha d'ascendir, com a màxim, a la suma de
les quotes d' amortizacions i interessos dels préstecs concertats per l'Ajuntament de Reus i
vius a la data de l'informe, que compleixen l'àmbit objectiu previts en la norma, és a dir, han
de ser Préstecs (concertats/a concertar) en termes de prudència financera i que financïin IFS. 

b) Préstecs que financïin IFS 
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Analitzem la verificació realitzada del compliment d'aquests dos requisits, en l'univers dels
préstecs concertats i vigents de l'Ajuntament de Reus.

a) Préstecs (concertats/a concertar) en termes de prudència financera.
a.1.- Criteris de càlcul emprats en l'estudi per la determinació de les variables:

• Vida mitja (inici del període pel càlcul d'inici a 2019, data de l'anàlisi).

• Cost màxim (Resolució de prudència financera de 2 d'agost 2019, publicada el
6/08/2019), de la Secretaria General del Tresor que actualitza l'annex 1, la

vigent a la data de l'anàlisi.

b) Financïin Inversions Financerament Sostenibles (IFS).

El Cl-1 Pla de finançament de les inversions del model de Tutela financera per a
l'autorització/comunicació de la concertació d'operacions financeres, de l'expedient de la
corporació, de les operacions en prudència financera, es destaca el de la concertació de
l'operació de crèdit per import total de 49.500.000€. Aquesta xifra es conrrespon a la suma
de tres préstecs, els tres en condicions de prudència financera, d'acord el criteri de càlcul
exposat. Del CL-1 referit, es selecciona la clssificació econòmic del grup 6 i d'aquest grup, les
classificacions funcional corresponents:

Cl. Funcional Cl. Econòmica Operació de crèdit en €
12 62      500.000.-
43 60 28.000.000.-
 43  62                  3.000.000.-
51 60   3.000.000.-

Total: 34.500.000.-

La classificació funcional s'ha d'actualitzar, utilitzant la taula d'equivalències de la
classificació per programes que recull l'Ordre ministerial EHA 3565/2008, de 3 de desembre,
en relació a la classificació funcional aprovada per l'Ordre del Ministeri d'Economia i Hisenda
de 20 de septiembre de 1989.

Cl. Funcional Cl. Econòmica Operació de crèdit en €

92                62      500.000.-
15/165/170/171/172/933 60 28.000.000.-
933               62                3.000.000.-
44/45        60   3.000.000.-
D'acord al RD Llei 1/2018 de 23 de març que prorroga per al 2018 el destí del superàvit de
les corporacions locals per a IFS i que modifica l'àmbit objectiu d'aquestes, caldria fer el
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seguiment del finançament d'aquests préstecs al llarg de la vida útil de les inversions i
determinar exactament l'import comptabilitzat en aquests grups de programes.

Els préstecs que complirien els dos criteris són els següents (Annex 6):

Codi Ajuntament Entitat bancària            Import inicial
 2007/1/000001       BANKIA             9.500.000,00€
 2007/1/000003         BANC DE         SABADELL       20.000.000,00€

Les quotes d'amortització i interessos (0 € d'acord amb l'euríbor trimestral actual), previstes
fins a la finalització dels mateixos són:

Codi        2020      2021 2022 2023 Total

      2007/1/1       652.499    652.499     652.499      652.499     2.609.998
             2007/1/3   1.369.306   1.369.306      1.369.306   1.369.306 5.477.225

        Total          2.021.805   2.021.805      2.021.805   2.021.805 8.027.223€

3.2 Acord òrgan competent per acordar la concertació de l'operació financera
 
Atès el previst en les Notes informatives que s'annexen a l'Informe, en concret, en l'apartat 3
de NOTA relativa a la apertura del procedimiento de adhesión y de comunicación de
necesidades financieras para su cobertura en 2020 por los compartimentos del Fondo de
Financiación a Entidades Locales (FFEELL), l'Annex 2 de l'informe: " Solament es poden
incloure necessitats financeres no sol·licitades en processos anteriors ja que les necessitats ja
sol·licitades i admeses queden adherides de forma definitiva fins a la total cancel·lació de les
mateixes"

Per tant, d'acord amb l'art. 52 del TRLRHL i el que es disposa en la Llei 7/1985 e 2 dabril,
RBRL, l'òrgan competent per l'aprovació de la sol·licitud correspon a l'Alcalde de la
corporació, al trobarse aquest import per sota del límit del 10% dels RROO del Pressupost
vigent de la corporació, i que és el Pressupost 2018 prorrogat, atès que el de l'exercici 2019,
es troba pendent d'aprovació definitiva, ja que es va presentar una al·legació, durant el
període d'exposició pública. Aquesta competència no està delegada a la JGL, per acords de
dates 27 de juny i 10 de juliol de 2019. 

Press 2018 prorrogat: RROO: 98.960.798,79 10% 9.896.079,88
Préstec a concertar  FIEL 8.087.223€

  NO supera el 10% dels RROO Pressupost 2018 prorrogat.
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Cal atendre al previst en l'art.50 del TRLRHL:  "Artículo 50. Inclusión de las operaciones de 
crédito en el presupuesto aprobado. La concertación de cualquiera de las modalidades de 
crédito previstas en esta ley, excepto la regulada en el artículo 149, requerirá que la corpora-
ción o entidad correspondiente disponga del presupuesto aprobado para el ejercicio en cur-
so, extremo que deberá ser justificado en el momento de suscribir el correspondiente contra-
to, póliza o documento mercantil en el que se soporte la operación, ante la entidad financie-
ra correspondiente y ante el fedatario público que intervenga o formalice el documento.

Excepcionalmente, cuando se produzca la situación de prórroga del presupuesto, se
podrán concertar las siguientes modalidades de operaciones de crédito:

a) Operaciones de tesorería, dentro de los límites fijados por la ley, siempre que las con-
certadas sean reembolsadas y se justifique dicho extremo en la forma señalada en el párrafo
primero de este artículo.

b) Operaciones de crédito a largo plazo para la financiación de inversiones vinculadas di-
rectamente a modificaciones de crédito tramitadas en la forma prevista en los apartados 1,
2, 3 y 6 del artículo 177."

3.3.- Còpia de l'acte d'adhesió Enprende en 3

3.4.-Còpia de l'acte d'adhesió al Punto General de entrada de facturas electrònicas AGE

La Sra. Caballero explica el tema i els membres del plenari es donen per assabentats.  

20. Gestió Econòmica i Pressupostària. Expedient de modificació de crèdits del
pressupost de 2019 de l'Ajuntament.

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

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

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

SUPLEMENTS DE CRÈDIT

40832 93312 632 Arq i Urbanisme-Edificis Mpals-Inv reposició edificis 195.000,00

21220 34260 74900 Esports-Altres instal.lac. esportives-Aport. soc mpals 6.000,00
CRÈDITS
EXTRAORDINARIS

31037 92413 629 Participacio-Dinamitzacio suport entitats-Alt.inversions 50.000,00

      TOTAL 251.000,00
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BAIXA DE DESPESA

40634 15341 61900 Via Pública-Pressup. participatius-Inv.repos.infrast. 251.000,00

      TOTAL 251.000,00

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

Sotmesa la proposta a votació, amb 24 vots a favor: ((JxR): Sres./Srs., Pellicer, Vilella, Pa-
llarès, Caelles, Cuerba, Caballero, Monseny; (ERC): Sres./Srs., Llauradó, Recasens, 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 2
abstencions (  (CUP) Sres.: Llorens, Pàmies).  

S'absenta de la sessió el Sr. Subirats.  

S'incorpora a la sessió el Sr. Fernández. 

21. Servei d’Aprovisionaments, Contractació i Patrimoni. Aprovació del plec de
clàusules administratives i tècniques particulars que ha de regir la licitació del
servei de neteja de l'espai públic i recollida de residus municipals, de gestió i
manteniment de les deixalleries i de gestió, manteniment i explotació de la planta
de voluminosos de la ciutat de Reus.

"Vist que el Servei de Medi Ambient, en data 14 de novembre de 2018, es va emetre 
informe de necessitats en el qual es posa de manifest la conveniència de licitar la 
contractació dels serveis de neteja de l'espai públic i recollida de residus municipals, la 
gestió i el manteniment de les deixalleries i la gestió, manteniment i explotació de la planta
de voluminosos de la ciutat de Reus, de conformitat amb el que disposa l'article 28 de la 
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP).

Vist que per Decret de l'Alcalde número 2018017214, de data 3 de desembre de 2018, es 
va aprovar incoar i iniciar l'expedient per a la contractació dels serveis de neteja de l'espai 
públic i recollida de residus municipals, la gestió i el manteniment de les deixalleries i la 
gestió, manteniment i explotació de la planta de voluminosos de la ciutat de Reus.

Vist que el valor estimat del contracte, de conformitat amb l’article 101 de la LCSP, és de 
144.296.454 euros (més l'IVA que li correspongui) segons el detall següent:
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Anual 10 anys

Lot 1 11.479.299 € 114.792.990 €

Lot 2 283.613 € 2.836.135 €

Lot 3 201.798 € 2.017.980 €

Lot 4 59.994 € 599.940 €

Modificacions
(20%)

2.404.941 € 24.049.409 €

TOTAL 14.429.645 € 144.296.454 €

Vist que el pressupost base de licitació, de conformitat amb l’article 100 de la LCSP, és el 
que es detalla a continuació:

Lot 1 Costos estructura 6% Benefici industrial 2% TOTAL IVA 10% TOTAL amb IVA

Cost servei
neteja

5.223.795 € 313.428 € 104.476 € 5.641.698 € 564.170 € 6.205.868 €

Cost servei
recollida

2.393.580 € 143.615 € 47.872 € 2.585.067 € 258.507 € 2.843.573 €

Cost personal 1.207.380 € 72.443 € 24.148 € 1.303.971 € 130.397 € 1.434.368 €

Costos indirectes 85.693 € 5.142 € 1.714 € 92.549 € 9.255 € 101.804 €

Amortitzacions 1.603.310 € 96.199 € 32.066 € 1.731.575 € 173.157 € 1.904.732 €

Despeses
generals

115.222 € 6.913 € 2.304 € 124.440 € 12.444 € 136.884 €

SUBTOTAL 12.627.229 €

Lot 2

Cost servei 262.605 € 15.756 € 5.252 € 283.613 € 28.361 € 311.975 €

SUBTOTAL 311.975 €

Lot 3

Cost servei 186.850 € 11.211 € 3.737 € 201.798 € 20.180 € 221.978 €

SUBTOTAL 221.978 €

Lot 4

Cost servei 30.300 € 1.818 € 606 € 32.724 € 3.272 € 35.996 €

Amortitzacions 25.250 € 1.515 € 505 € 27.270 € 2.727 € 29.997 €

SUBTOTAL 65.993 €
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11.133.986 € 668.039 € 222.680 € 12.024.704 € 1.202.470 € 13.227.175 €

Vist que és un contracte de serveis d’acord amb l’article 17 de la LCSP, i a l’empara del 
qual es realitzaran prestacions directes a favor de la ciutadania, conforme al que 
disposa l’article 312 de la LCSP.

Vist que el contracte tindrà una durada de 10 anys, per cadascun dels lots, sense 
possibilitat de pròrroga, d’acord amb l'article 29 de la LCSP, i la durada del contracte 
s’ha fixat en funció de l’amortització de la maquinària, així com la seva vida útil.

Vist que s’ha redactat el plec de clàusules administratives i tècniques particulars que ha 
de regir la seva contractació amb caràcter ordinari, el qual defineix el conjunt de pactes i
condicions definidores dels drets i les obligacions de les parts del contracte, a l’empara 
de l’article 122 de la LCSP, els quals s’han d’incorporar a l’expedient, de conformitat amb
el que disposa l’article 116.3 del mateix Text legal.

Vist que procedeix utilitzar el procediment obert, subjecte a regulació harmonitzada i 
amb varis criteris d’adjudicació, a l'empara dels articles 131, 156 i 158 de la LCSP.

Vist que de conformitat amb l'article 9.7 del Reial Decret 55/2017, de 3 de febrer, pel qual 
es desplega la Llei 2/2015, de 30 de març, de desindexació de l’economia espanyola,  per 
als contractes amb un preu igual o superior a cinc milions d’euros, l’òrgan de contractació 
ha d’incloure a l’expedient de contractació un informe preceptiu valoratiu de l’estructura 
de costos, emès, en el present cas, per la Junta Consultiva de Contractació Administrativa 
de Catalunya, i a aquests efectes, l’òrgan de contractació ha de sol·licitar a cinc operadors 
econòmics del sector la remissió de la seva estructura de costos.

Vist que es va sol·licitar a cinc operadors econòmics del sector la seva estructura de costos,
i en data 22 de gener de 2019 es va demanar l’informe preceptiu valoratiu a la Junta 
Consultiva de Contractació Administrativa de l'estructura de costos del servei de referència
en relació al Lot 1.

Vist que en data 13 de març de 2019, el Ple de la Junta Consultiva de Contractació 
Administrativa ha informat sobre l’estructura de costos del servei de referència en relació 
al Lot 1.

Atès que de conformitat amb l'article 117.2 i la Disposició addicional tercera, apartat 
segon, de la LCSP, es tracta d’una contractació de tramitació anticipada per la qual cosa 
l'execució del contracte resta condicionada a l'existència de crèdit adient i suficient per 
finançar les obligacions derivades del contracte en l'exercici pressupostari corresponent.
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Vistos els informes del Cap de Serveis de Medi Ambient, de dates 14 de novembre de 
2018,  11 de març de 2019, 20 de març de 2019, 26 de març de 2019, i 1 d’octubre de 
2019, l'informe de Secretaria i la fiscalització prèvia per part de la Intervenció Municipal a 
l’empara de l’article 116 i la disposició addicional tercera de la LCSP.

Vist el que estableix la Disposició addicional segona, apartats primer i 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 21 d’octubre de 2019, S’ACORDA:

1. APROVAR la despesa corresponent a la licitació del servei de neteja de l'espai públic i 
recollida de residus municipals, de gestió i manteniment de les deixalleries i de gestió, 
manteniment i explotació de la planta de voluminosos de la ciutat de Reus, amb un valor 
estimat del contracte és de 144.296.454 euros (més l'IVA que li correspongui) i un  
pressupost base de licitació de 13.227.175 euros anuals (IVA inclòs).

2. APROVAR el plec de clàusules administratives i tècniques particulars que ha de regir la 
licitació.

3. CONDICIONAR l’execució del contracte a l'existència de crèdit adient i suficient per 
finançar les obligacions derivades del contracte en l'exercici pressupostari corresponent.

4. PUBLICAR el corresponent anunci de licitació al Perfil del Contractant i al Diari Oficial de 
la Unió Europea, d’acord amb el que estableix l’article 63, 135 i 156 de la LCSP, atorgant el 
termini de 45 dies naturals per a la presentació de les pliques, a comptar des de la data 
d’enviament de l’anunci de licitació a l’Oficina de Publicacions de la Unió Europea."

LA SRA. CABALLERO EXPLICA EL TEMA I ES PRODUEIX DEBAT 

S'incorpora a la sessió el Sr. Subirats

Sotmesa la proposta a votació, s'aprova amb 18 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 (CS): Sra./Srs., García,
López,  Meléndez) 3 vots en contra ((CUP) Sres./Srs.: Llorens, Fernández, Pàmies) i 6
abstencions  (  (PSC-CP): Sres./Srs., Andreu, Martínez, Guaita, Marcos, Pozuelo i Fort).

INTERVENCIÓ DE L'ALCALDE

El Sr. Pellicer recorda que els temes 22, 23 i 24 es tractaran conjuntament amb votació
separada. 
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LA SRA. CABALLERÓ EXPLICA ELS TEMES 

Seguidament es reprodueix els temes amb els resultats de la votació. 

22. Coordinació de l'assessoria jurídica entre l'ajuntament i les empreses
municipals i defensa jurídica. Aprovació municipal de la modificació de l'article 2
dels estatuts de REUS SERVEIS MUNICIPALS SA.

" L’1 d’abril de 2019, el Ple de la Corporació va acordar declarar el reconeixement de la
condició de mitjà propi personificat de l’Ajuntament de Reus a la societat REUS SERVEIS
MUNICIPALS SA.

El 12 de juny de 2019, la Junta General Extraordinària Universal de REUS SERVEIS
MUNICIPALS SA va adoptar la decisió de modificar l’article 2 dels estatuts de REUS
SERVEIS MUNICIPALS SA amb la següent redacció:

“Article 2.- OBJECTE  

La Societat té per objecte:

“1) L’assessorament i prestació de serveis de distribució, informàtics, comptables, laborals,
administratius, jurídics, logístics, gerencials, d’assessorament i supervisió tècnica d’obres i
instal·lacions, de contractació agrupada d’obres, subministraments i serveis, de gestió
d’empresa, de l’estructura d’aquesta, d’estratègies comercials i industrials, d’organització
interna i externa, racionalització i planificació de l’empresa, de la producció i dels recursos de
les seves Societats o entitats filials o participades, del soci únic i entitats dependents d’aquest.

2) L'adquisició, tinença i gestió d'accions i participacions d’altres societats o entitats en
l'àmbit municipal que li és propi;

3) La promoció, licitació, contractació i supervisió d’obres de construcció, rehabilitació i
millora de tot tipus d’edificacions i instal·lacions destinades a serveis, oficines i usos públics
dins l’àmbit del patrimoni immobiliari municipal, considerant com a municipal no només el
patrimoni del propi Ajuntament sinó, també, el de qualsevol de les seves entitats dependents;
i, també, d’aquells béns respecte als quals l’Ajuntament de Reus ostenti qualsevol dret o
obligació;

4) L’adquisició, tinença, administració, gestió, explotació, neteja, seguretat, manteniment de
béns mobles i immobles (rústics o urbans), en l’àmbit del referit patrimoni municipal, i
també, d’aquells béns respecte als quals l’Ajuntament de Reus ostenti qualsevol dret o
obligació;
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5) La gestió de serveis i activitats econòmiques que li encarregui l’Ajuntament de Reus en
l’àmbit territorial (arquitectura, urbanisme, mobilitat, via pública i medi ambient), de serveis
personals (benestar social, sanitat, educació, foment de l’ocupació, esport, cultura i lleure) i
de serveis generals (provisió i gestió de recursos generals, sistemes d’informació i societat del
coneixement, promoció econòmica).

6) Actuar com a beneficiària d’expropiacions.

7) Alienació i lloguer de solars, edificis construïts o en fase de construcció o rehabilitació i
adquisició, transmissió, execució, modificació i extensió de tota classe de drets sobre els béns
mobles i immobles.

8) Promoció, gestió, administració i explotació del Patrimoni Municipal del Sòl i promoció,
urbanització, construcció, compravenda, lloguer, explotació i administració de terrenys i béns
immobles¸ ja siguin propietat de la societat, de l’Ajuntament de Reus, de qualsevol de les
altres societats municipals, inclòs de tercers, sempre que hi hagi el corresponent títol
habilitant.

9) La gestió i administració del cicle integral de l’aigua, destinada a qualsevol ús, des la
captació, potabilització, regulació i distribució dels recursos hidràulics necessaris, fins la
recollida, tractament i l’abocament al medi de les aigües residuals.

10) La prestació i realització de serveis de sanejament i neteja relacionats amb el cicle
integral de l’aigua, així com la construcció, explotació, conservació i funcionament de plantes
i instal·lacions destinades a aquest cicle, i el tractament, recollida, recuperació i eliminació
dels seus residus, i la venda, compra i cessió de subproductes resultants.

11) La prestació i realització de serveis, obres, instal·lacions i gestió de mitjans per a la
millora del medi ambient, a fi de garantir la qualitat de les aigües tan superficials com
subterrànies, tot tipus de vessaments, l’emissió d’afluents a l’atmosfera o contaminació
sonora.

12) Producció d’energia elèctrica i calorífica a les plantes i instal·lacions que explota i la
comercialització d’aquesta energia

13) Construcció, manteniment i explotació de les xarxes de distribució d’aigües i sanejament
d’aigües residuals, construcció, manteniment i explotació dels pous i minats, i dels seus
elements elèctrics i mecànics com a font de captació, integrant el sistema de
subministrament i abastament d’aigua.

14) Prestació i realització dels serveis de posta en funcionament, manteniment i explotació
dels elements mecànics de control del sistema d’abastament i distribució d’aigua i
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sanejament, comptadors d’aigua, i els treballs de lectura dels elements mecànics de control
per a facturació, estadística i verificació.

15) Prestació i realització dels serveis de laboratori per a l’anàlisi, investigació, tractament,
estudi i adequació de les aigües als seus diversos usos i normativa reguladora, tant de les
aigües superficials, subterrànies, de distribució en xarxa i residuals, afectes al cicle integral de
l’aigua; Així com de residus sòlids i qualsevol altra substància susceptible de generar residus
o de produir o transmetre malalties. 

16) Realització, assistència i execució de projectes, estudis i informes tècnics d’enginyeria,
construcció i manteniment, dins l’àmbit de les activitats esmentades anteriorment, i les que
configurin el servei públic local corresponent al cicle integral de l’aigua, de conformitat amb
la normativa reguladora de règim local relativa a aquestes activitats i serveis públics.

17) La prestació de tasques de gestió i gerència d’altres entitats, especialment les relatives a
serveis públics locals afectes al cicle integral de l’aigua i medi ambient, ja sigui de captació,
regulació i distribució dels recursos hidràulics; sanejament, depuració i les seves
corresponents xarxes i instal·lacions; vessament, emissió d’efluents a l’atmosfera,
contaminació acústica o residus.

18) La recollida, tractament, aprofitament i eliminació de residus, que comprèn la recollida
selectiva, transport, emmagatzematge, ús energètic, reciclatge i disposició de la deixalla.

19) La comercialització de residus i subproductes, explotació de plantes de deixalleria i
gestió d’abocaments.

20) Disseny, construcció, direcció, manteniment, gestió i explotació d’obres i infraestructures
en els àmbits del medi ambient, els residus, l’energia i demés activitats connexes; la promoció
i organització d’accions formatives i de conscienciació en relació amb el cicle integral de
l’aigua, el medi ambient, l’energia i la protecció de la salut.

21) Prestació i realització d’estudis, inspeccions, certificacions, informes, dictàmens,
declaracions, controls, auditories, assistències tècniques amb els medis necessaris, inclòs el
de laboratori, dins de l’àmbit d’activitats relacionades amb l’energia i el medi ambient.

22) La construcció, explotació, conservació i funcionament de plantes i instal·lacions de
tractament d’aigües i depuració, la construcció, conservació i explotació de les estacions i
instal·lacions elevadores i de bombeig de la xarxa d’aigües residuals per al seu abocament i
canalització, distribució i tractament en planta depuradora o emissari subterrani.

23) El tractament, recollida, recuperació i eliminació dels residus originats pel tractament de
les aigües residuals en tot el seu cicle, així com la venda, compra i cessió dels subproductes
resultants.
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24) La realització, assistència i execució de projectes, estudis i informes tècnics d’enginyeria,
construcció i manteniment, dins l’àmbit de les activitats esmentades anteriorment, i les que
configurin el servei públic local corresponent al cicle integral de l’aigua, de conformitat amb
la normativa reguladora de règim local relativa a aquestes activitats i serveis públics.

25) La gestió, desenvolupament i explotació dels serveis funeraris mitjançant quantes
autoritzacions fossin necessàries, i que inclouen: La gestió i explotació del tanatori situat a
Reus, plaça Pau Picasso s/n i de qualsevol altre que pugui construir la societat; El
condicionament sanitari de cadàvers, incloent les pràctiques de tanatopràxia i
embalsamament, de conformitat amb la normativa vigent; El subministrament de taüts o
fèretres, urnes per a restes, urnes per a cendres i caixes d’embalatge per a trasllats aeris, de
conformitat amb les disposicions aplicables sobre transport aeri, inclòs d’àmbit
internacional; La prestació del servei de cotxes fúnebres i cotxes complementaris per a
corones i acompanyants; La prestació del servei de sales de vetlla i organització de l’acte
social de l’enterrament; El trasllat fora del terme municipal, inclòs a l’estranger, de cadàvers i
restes de conformitat, en cada cas, a la normativa legal aplicable; La tramitació de les
diligències necessàries per obtenir la llicència d’enterrament o, en el seu cas, la llicència de
trasllat fora del terme municipal, de conformitat a la normativa aplicable; La recepció en les
sales de vetlla de difunts procedents d’altres llocs, comprovant l’adequació i compliment dels
requisits establerts per la normativa sanitària que sigui d’aplicació; 

26) La construcció d’edificis i sales de vetlla amb els seus elements complementaris.

27) Aquelles altres activitats connexes amb els serveis funeraris i que la societat es trobi
legalment autoritzada per a desenvolupar, directament o per agençament, si s’escau.

28) La gestió, desenvolupament i explotació dels serveis de cremació i cementiri, que
inclouen: La gestió i explotació del Cementiri municipal de Reus; La conservació, obres,
manteniment i mesures de seguretat del Cementiri; La recepció en el Cementiri dels difunts
procedents d’altres municipis, comprovant l’adequació i compliment dels requisits establerts
per la normativa sanitària que sigui d’aplicació; La inhumació i exhumació, cremació i
enterrament de cadàvers i restes; La construcció de sepultures i nínxols; L’atorgament i
transmissió de la concessió de drets funeraris sobre sepultures i nínxols.

Als efectes d’allò que preveu l’article 32 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, aquesta
societat té la consideració de mitjà propi personificat respecte de l’Ajuntament de Reus i de
qualsevol altra societat controlada directa de forma íntegra per l’Ajuntament de Reus, els
quals li podran fer encàrrecs de gestió, en relació a les activitats compreses dins del seu
objecte social.
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D’acord amb aquesta consideració, l’ajuntament de Reus i les altres societats controlades per
l’ajuntament de Reus, poden conferir a aquesta societat, conforme al règim establert a
l’article 32 de la Llei 9/2017, encàrrecs directes que seran d’execució obligatòria per la
societat; encàrrecs que també poden ser inversos o ascendents segons l’apartat 3 de
l’expressat article 32 de la Llei 9/2017.

Els encàrrecs de l’ajuntament de Reus a la societat, com a mitjà propi personificat, tindran
caràcter administratiu.

Per contra, la societat no podrà participar en les licitacions públiques convocades pels
poders adjudicadors dels quals és mitjà propi personificat, sense perjudici que, quan no
concorri cap licitador, li pugui ser encomanada l’execució de la prestació objecte d’aquelles
licitacions. Els contractes que s’hagin de celebrar amb tercers en execució dels encàrrecs se
sotmetran a la legislació de Contractes del Sector Públic.

Queden excloses de l’objecte social aquelles activitats que per al seu exercici la Llei exigeixi
requisits especials que no quedin complerts per la societat. En especial, resten exceptuats
aquells actes que suposin exercici d’autoritat.

Si les disposicions legals exigeixen, per a l‘exercici d’algunes de les activitats compreses en
l’objecte social, algun títol professional, autorització administrava, o inscripció en registres
públics, aquestes activitats s’hauran de realitzar per mitja de persona que posseeix aquesta
titulació professional i, si s’escau, no podran iniciar-se abans de que s’hagin complert els
requisits administratius exigits.

Les activitats integrants de l’objecte social podran ser desenvolupades per la societat
totalment o parcialment de forma indirecta mitjançant la titularitat d’accions o de
participacions en Societats amb objecte idèntic, anàleg o complementari.”

Segons l’article 85 i 85 bis de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de
règim local, així com el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament
d'obres, activitats i serveis dels ens locals (en endavant, ROAS), l’aprovació i les
modificacions dels estatuts de la societat municipal correspon al ple de la corporació.

Concretament, és d’aplicació l’article 201 del ROAS, que sotmet l’aprovació i les
modificacions dels estatuts al següent procediment per part del Ple de la Corporació,
com a requisit previ a l’elevació a públic i inscripció al Registre Mercantil: Aprovació
inicial.Informació pública per un mínim de trenta dies per a l’examen i la presentació
d’al·legacions i suggeriments.Resolució de les al·legacions formulades i, si s’escau,
aprovació definitiva en el termini de tres mesos a comptar des de l’acord d’aprovació
inicial.Publicació del text en el Butlletí Oficial de la província i inserció d’una referència
d’aquesta publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
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D’acord amb tot l’exposat, amb el previ dictamen de la Comissió Informativa de Serveis
d’Hisenda i de Serveis Generals, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels
següents acords:

PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació de l’article 2 dels estatuts de REUS SERVEIS
MUNICIPALS SA amb la redacció anteriorment citada.

SEGON.- Sotmetre aquesta modificació a informació pública per un termini de trenta
dies hàbils, a comptar des de la darrera publicació al tauler electrònic de la Corporació,
al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.

En cas que no es presentin al·legacions, la modificació esdevindrà definitivament
aprovada, o altrament havent resolt les al·legacions, si s’escau, s’aprovarà
definitivament.

TERCER.- Publicar el text de la modificació al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona
i inserir una referència d’aquesta publicació al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.»
              
Sotmesa la proposta a votació s'aprova per unanimitat. 

23. Coordinació de l'assessoria jurídica entre l'ajuntament i les empreses
municipals i defensa jurídica. Aprovació municipal de la modificació de l'article 2
dels estatuts de REUS MOBILITAT I SERVEIS SA.

"L’1 d’abril de 2019, el Ple de la Corporació va acordar declarar el reconeixement de la
condició de mitjà propi personificat de l’Ajuntament de Reus a la societat REUS
MOBILITAT I SERVEIS SA.

El 6 de juny de 2019, la Junta General Ordinària Universal de REUS MOBILITAT I SERVEIS
SA va adoptar la decisió de modificar l’article 2 dels estatuts de REUS MOBILITAT I
SERVEIS SA amb la següent redacció:

“Article 2.- OBJECTE  

a) Constitueix l’objecte de la societat quantes activitats estiguin encaminades a la
construcció, gestió, administració i explotació del servei de pàrquings i aparcaments públics,
així com la construcció, promoció, gestió, administració i explotació de tot tipus
d’edificacions i urbanitzacions, en l’àmbit on s’ubiquin aquests pàrquings o aparcaments
públics per encàrrec de l’Ajuntament, per concessió, arrendament, o mitjançant qualsevol
altre títol.
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b) Totes aquelles activitats i serveis relacionats amb la circulació, el transport, la mobilitat,
els espais públics, la via pública i els edificis, instal·lacions i equipaments de caràcter públic,
inclosa la redacció de projectes i estudis, l’execució d’obres, l’establiment i ampliació de
serveis, la remodelació d’aquestes obres i serveis i la seva millora, manteniment i renovació,
per encàrrec de l’Ajuntament i les seves entitats dependents.

c) Quantes activitats estiguin encaminades a la gestió, administració i explotació dels
mercats públics així com totes aquelles activitats relacionades amb aquest servei municipal
que li encomani l’Ajuntament.

Aquestes activitats podran ser realitzades per la societat, ja directament ja indirectament,
fins i tot mitjançant la titularitat d’accions o participacions en societats, empreses,
agrupacions, unions o qualsevol altre mena d’associacions admeses en dret.

Als efectes d’allò que preveu l’article 32 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, aquesta
societat té la consideració de mitjà propi personificat respecte de l’Ajuntament de Reus i de
qualsevol altra societat controlada directa de forma íntegra per l’Ajuntament de Reus, els
quals li podran fer encàrrecs de gestió, en relació a les activitats compreses dins del seu
objecte social.

D’acord amb aquesta consideració, l’ajuntament de Reus i les altres societats controlades per
l’ajuntament de Reus, poden conferir a aquesta societat, conforme al règim establert a
l’article 32 de la Llei 9/2017, encàrrecs directes que seran d’execució obligatòria per la
societat; encàrrecs que també poden ser inversos o ascendents segons l’apartat 3 de
l’expressat article 32 de la Llei 9/2017.

Els encàrrecs de l’ajuntament de Reus a la societat, com a mitjà propi personificat, tindran
caràcter administratiu.

Per contra, la societat no podrà participar en les licitacions públiques convocades pels
poders adjudicadors dels quals és mitjà propi personificat, sense perjudici que, quan no
concorri cap licitador, li pugui ser encomanada l’execució de la prestació objecte d’aquelles
licitacions. Els contractes que s’hagin de celebrar amb tercers en execució dels encàrrecs se
sotmetran a la legislació de Contractes del Sector Públic.”

Segons l’article 85 i 85 bis de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de
règim local, així com el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament
d'obres, activitats i serveis dels ens locals (en endavant, ROAS), l’aprovació i les
modificacions dels estatuts de la societat municipal correspon al ple de la corporació.
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Concretament, és d’aplicació l’article 201 del ROAS, que sotmet l’aprovació i les
modificacions dels estatuts al següent procediment per part del Ple de la Corporació,
com a requisit previ a l’elevació a públic i inscripció al Registre Mercantil: 
Aprovació inicial.
Informació pública per un mínim de trenta dies per a l’examen i la presentació
d’al·legacions i suggeriments.
Resolució de les al·legacions formulades i, si s’escau, aprovació definitiva en el termini
de tres mesos a comptar des de l’acord d’aprovació inicial.
Publicació del text en el Butlletí Oficial de la província i inserció d’una referència
d’aquesta publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

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

PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació de l’article 2 dels estatuts de REUS
MOBILITAT I SERVEIS SA amb la redacció anteriorment citada.

SEGON.- Sotmetre aquesta modificació a informació pública per un termini de trenta
dies hàbils, a comptar des de la darrera publicació al tauler electrònic de la Corporació,
al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.

En cas que no es presentin al·legacions, la modificació esdevindrà definitivament
aprovada, o altrament havent resolt les al·legacions, si s’escau, s’aprovarà
definitivament.

TERCER.- Publicar el text de la modificació al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona
i inserir una referència d’aquesta publicació al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.» 

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

24. Coordinació de l'assessoria jurídica entre l'ajuntament i les empreses munici-
pals i defensa jurídica. Aprovació municipal de la modificació de l'article 2 dels es-
tatuts de REUS TRANSPORT PÚBLIC SA.

"L’1 d’abril de 2019, el Ple de la Corporació va acordar declarar el reconeixement de la
condició de mitjà propi personificat de l’Ajuntament de Reus a la societat REUS
TRANSPORT PÚBLIC SA.
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El 12 de juny de 2019, la Junta General Ordinària Universal de REUS TRANSPORT PÚBLIC
SA va adoptar la decisió de modificar l’article 2 dels estatuts de REUS TRANSPORT
PÚBLIC SA amb la següent redacció:

“Article 2.- OBJECTE   

Constitueixen l’objecte de la societat: 
 a) quantes activitats estiguin encaminades a l'organització, gestió i prestació del servei
públic de transport col·lectiu de viatgers i el servei de transport adaptat a les persones de
mobilitat reduïda així com totes aquelles activitats complementàries relacionades amb
aquest servei públic.
b) d’altres serveis complementaris relacionats amb la circulació, el transport, la mobilitat i la

via pública. 

Aquestes activitats podran ser realitzades per la societat, ja directament ja indirectament,
fins i tot mitjançant la titularitat d'accions o participacions en societats, empreses,
agrupacions, unions o qualsevol altra mena d'associacions admeses en dret.

Als efectes d’allò que preveu l’article 32 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, aquesta
societat té la consideració de mitjà propi personificat respecte de l’Ajuntament de Reus i de
qualsevol altra societat controlada directa de forma íntegra per l’Ajuntament de Reus, els
quals li podran fer encàrrecs de gestió, en relació a les activitats compreses dins del seu
objecte social.

D’acord amb aquesta consideració, l’ajuntament de Reus i les altres societats controlades per
l’ajuntament de Reus, poden conferir a aquesta societat, conforme al règim establert a
l’article 32 de la Llei 9/2017, encàrrecs directes que seran d’execució obligatòria per la
societat; encàrrecs que també poden ser inversos o ascendents segons l’apartat 3 de
l’expressat article 32 de la Llei 9/2017.

Els encàrrecs de l’ajuntament de Reus a la societat, com a mitjà propi personificat, tindran
caràcter administratiu.

Per contra, la societat no podrà participar en les licitacions públiques convocades pels
poders adjudicadors dels quals és mitjà propi personificat, sense perjudici que, quan no
concorri cap licitador, li pugui ser encomanada l’execució de la prestació objecte d’aquelles
licitacions. Els contractes que s’hagin de celebrar amb tercers en execució dels encàrrecs se
sotmetran a la legislació de Contractes del Sector Públic.”

Segons l’article 85 i 85 bis de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de
règim local, així com el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament
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d'obres, activitats i serveis dels ens locals (en endavant, ROAS), l’aprovació i les
modificacions dels estatuts de la societat municipal correspon al ple de la corporació.

Concretament, és d’aplicació l’article 201 del ROAS, que sotmet l’aprovació i les
modificacions dels estatuts al següent procediment per part del Ple de la Corporació,
com a requisit previ a l’elevació a públic i inscripció al Registre Mercantil: 
Aprovació inicial.
Informació pública per un mínim de trenta dies per a l’examen i la presentació
d’al·legacions i suggeriments.
Resolució de les al·legacions formulades i, si s’escau, aprovació definitiva en el termini
de tres mesos a comptar des de l’acord d’aprovació inicial.
Publicació del text en el Butlletí Oficial de la província i inserció d’una referència
d’aquesta publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

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

PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació de l’article 2 dels estatuts de REUS
TRANSPORT PÚBLIC SA amb la redacció anteriorment citada.

SEGON.- Sotmetre aquesta modificació a informació pública per un termini de trenta
dies hàbils, a comptar des de la darrera publicació al tauler electrònic de la Corporació,
al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.

En cas que no es presentin al·legacions, la modificació esdevindrà definitivament
aprovada, o altrament havent resolt les al·legacions, si s’escau, s’aprovarà
definitivament.

TERCER.- Publicar el text de la modificació al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona
i inserir una referència d’aquesta publicació al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.»
                                                                                                                    
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per unanimitat. 
                             

PROPOSTES DELS GRUPS MUNICIPALS 
                                                    
25. Proposta del GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS DE REUS (Cs) de condemna a la
violència i al terrorisme en democràcia.

"En las últimas semanas se han puesto de manifiesto una serie de investigaciones
ordenadas por la Audiencia Nacional en el marco de las investigaciones centradas en las
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acciones violentas que presuntamente estarían preparando una serie de personas
relacionadas con el mundo radical independentista y los denominados CDR (Comités de
Defensa de la República) coincidiendo con el aniversario del referéndum ilegal del 1 de
octubre de 2017 y la cercanía de las sentencias judiciales a los líderes políticos
independentistas presos y de entidades independentistas, acusados de cometer un
golpe a la democracia.

Unas operaciones que han sido ejecutadas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado (FCSE), y en concreto por la Guardia Civil, después de varios meses de
investigación y que han conseguido evitar que estas acciones violentas se llevaran a
cabo produciendo males mayores. En contraposición, las formaciones independentistas
han pedido la retirada de la presencia de la Guardia Civil de Cataluña, en un acto más
de gran irresponsabilidad ante la situación actual de falta de convivencia que se vive en
Cataluña. Actualmente, la presencia de las FCSE en Cataluña es absolutamente
necesaria y conveniente, tal y como se ha demostrado con la ejecución de la Operación
Judas. Es inconcebible el acoso que recibe la Guardia Civil en Cataluña por parte de las
fuerzas independentistas y su entorno, poniendo en riesgo y mermando la seguridad y
la convivencia de todos los catalanes.

Desde las instituciones democráticas que emanan directamente de la Constitución
Española, como el Parlament de Cataluña, Diputaciones Provinciales, Consejos
Comarcales y Ayuntamientos, estamos asistiendo por parte de los partidos separatistas
a la aprobación de resoluciones expresamente declaradas ilegales por el Tribunal
Constitucional y de mociones que superan con creces las competencias de estos
organismos y que atentan directamente contra el Estado de Derecho y la democracia.

Muchos de estos actos antidemocráticos realizados desde las propias instituciones son
una consecuencia de la realización y formalización de una serie de pactos de gobierno
entre algunas formaciones políticas presuntamente constitucionalistas con los partidos
independentistas, consecuencia del resultado de las últimas elecciones municipales
celebradas el pasado mes de mayo y de la consiguiente constitución de los Consejos
Comarcales y las Diputaciones Provinciales. Muchos de estos pactos podrían haberse
evitado y haber dejado a estas formaciones independentistas sin muchas cuotas de
poder de las que disfrutan en la actualidad. Es imprescindible que de forma inmediata
estas formaciones vuelvan al constitucionalismo y a la democracia rompiendo estos
pactos de gobierno en estas instituciones y conformando nuevas mayorías respetuosas
con las leyes y con la democracia.

Nuestro objetivo como representantes públicos es el de defender a todos aquellos
catalanes que se sienten amenazados frente a los que con sus actitudes y hechos
alientan y aplauden a los presuntamente terroristas. Como representantes de la
sociedad, escogidos democráticamente a través de las urnas, tenemos que estar del
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lado de aquellos que defienden sus derechos y libertades frente a aquellos que
pretenden imponer su modelo de sociedad por la fuerza y de forma totalitaria.

Desde los partidos independentistas y de la izquierda radical se está produciendo un
blanqueamiento y lavado de imagen de líderes procedentes del terrorismo, algunos de
ellos condenados por estas causas o por haber cometido atentados y asesinatos, con el
consiguiente ejemplo negativo para el conjunto de la sociedad, a través de este
supuesto liderazgo moral de aquellos que quieren imponer sus ideas totalitarias a
través del terror, sin mostrar ningún respeto por la vida humana y sin mostrar ningún
tipo de arrepentimiento por estos hechos al no haber pedido perdón nunca por ello.

El ensalzamiento de estos líderes políticos procedentes del entorno del terrorismo
supone y constituye un blanqueamiento de la violencia y de los métodos terroristas, de
la misma manera que lo constituyen la realización y firma de pactos con estas
organizaciones y formaciones políticas que no han condenado el terrorismo y se niegan
a hacerlo, o incluso, los jalean o alientan en las instituciones democráticas o fuera de
ellas. Estas actitudes y hechos suponen una denigración y una falta de respeto de la
memoria de las víctimas del terrorismo y de sus familiares. Estas actitudes y hechos
recuerdan al régimen del terror, opresión y de profundas heridas que dejó el
terrorismo en la sociedad vasca y española durante tantos años, y que de ninguna
manera ni modo podemos permitir que se instale y se normalice en Cataluña, siendo
una responsabilidad de los representantes públicos y del conjunto de la sociedad.

Por todo ello, el Grupo Municipal de Ciudadanos insta al Ayuntamiento de Reus a la
adopción de los siguientes acuerdos: 

Primero. Declarar que la violencia y el terrorismo nunca son métodos en democracia
para alcanzar objetivos políticos y proclamar que el deber de todos los demócratas es el
de condenar su uso con independencia de las circunstancias.
                                                           
Segundo. Rechazar el acoso que está recibiendo la Guardia Civil y la Policía Nacional en
Cataluña por parte de las fuerzas independentistas y agradecer la labor que realizan
garantizando la seguridad y la convivencia de todos los catalanes.

Tercero. Condenar la irresponsable actitud de algunos políticos que persisten en buscar
la división, la radicalización y el cuestionamiento de las instituciones del Estado y de la
vigencia del Estado democrático de Derecho."
                                                                                                                                         
LA SRA. GARCIA FA EXPOSICIÓ DE LA PROPOSTA I ES PRODUEIX DEBAT 

Sotmesa la proposta a votació, es rebutjada amb 3 vots a favor: (CS): Sra./Srs., García,
López, Meléndez) 18 vots en contra: ((JxR): Sres./Srs., Pellicer, Vilella, Pallarès, Caelles,
Cuerba, Caballero, Monseny; (ERC): Sres./Srs., Llauradó, Recasens, Flores, Prats,
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Berasastegui, Subirats; (A): Sr. Rubio i Sra. Vázquez; (CUP) Sres./Srs.: Llorens, Fernández,
Pàmies) i 6 abstencions ( (PSC-CP): Sres./Srs., Andreu, Martínez, Guaita, Marcos, Pozuelo
i Fort).
                                                               
Finalitzada la votació es produeix la INTERVENCIÓ DEL SR. ALCALDE 
                      
26. Proposta de resolució del GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT
POPULAR (CUP) de rebuig a la violència policial i a la repressió.

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) i
ERC la qual ha estat acceptada i per tant, es sotmet la proposta a la consideració
del Ple amb ella inclosa. 

"Fruit de la injusta i dura sentència del judici del procés i la inacció del sobiranisme
governamental, un sector de la societat ha intensificat les mobilitzacions als carrers. La
presència de les forces repressives de l’estat i el paper del cos dels Mossos d’Esquadra
ha generat un clima de tensió als carrers que ha provocat més de 600 persones ferides
documentades (4 d’elles han perdut un ull per impacte de bala de goma), més de 200
persones detingudes sense criteri i 24 d’elles es troben en situació preventiva. 

Les imatges que arriben de les actuacions policials són esperpèntiques: agressions
indiscriminades a persones assegudes a terra, pallisses en grup a joves, policies
celebrant haver ‘encertat diana’ amb projectils de foam i un llarg etcètera. A més, cal
posar de manifest la connivència amb grupuscles de feixistes que es passegen pels
carrers en busca de víctimes. Feixistes identificats, armats i identificats en gravacions
d’agressions. Només dos detinguts. El feixisme sí que és un problema d’ordre públic. 

La mobilització és la principal eina que tenim les persones per expressar la nostra
voluntat, les nostres exigències i el nostre malestar social davant d’una injustícia.
Considerar violent tot allò que desafia l’estatus quo és una actitud de covardia i una
irresponsabilitat imperdonable per part de qui té la capacitat de canviar el rumb de la
història fent-se seu el mandat popular de la revolució pacifica més important de
l’Europa moderna.  
                                           
Des de la CUP considerem i apostem per una mobilització constant, massiva i diversa
perquè tothom tingui un espai en el que hi pugui participar i poder desbordar els límits
de la normalitat i les estructures de poder existents.                                 
                                                                                                                                   
Per tot això, es proposen els següents acords al Ple municipal de Reus:
                                  
Primer. Que l’Ajuntament de Reus insti l’alliberament de les persones empresonades
durant les mobilitzacions d’aquests darreres dies.
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Segon. Que l’Ajuntament de Reus insti al govern de la Generalitat de Catalunya a iniciar
els els procediments per depurar la responsabilitat per qualsevol excés o desproporció
en totes les intervencions policials que s'hagin dut a terme els darrers dies.
                                    
Tercer. Que la Generalitat Catalunya faci prevaldre la prohibició d’ús de bales de goma
en tots els dispositius policials als nostres carrers.

Quart. Que l’Ajuntament de Reus insti a la Generalitat de Catalunya que es posi al servei
de la defensa jurídica de les persones represaliades.
                                                                                                               

Cinquè. Exigir la destitució del conseller Miquel Buch al capdavant d'Interior,"

EL SR. FERNÁNDEZ FA EXPOSICIÓ DE LA PROPOSTA I ES PRODUEIX DEBAT 

                                                                                                          

A petició dels grups municipals es fa votació separada dels punts de la proposta.
 
Sotmesos a votació els punts primer, segon, tercer i quart s'aproven amb 18 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; (CUP) Sres./Srs.: Llorens, Fernández, Pàmies) 3 vots en contra (CS): Sra./Srs.,
García, López, Meléndez) i 6 abstencions (PSC-CP): Sres./Srs., Andreu, Martínez, Guaita,
Marcos, Pozuelo i Fort). 

Sotmès a votació el punt número cinquè es rebutjat amb 3 vots a favor: (CUP) Sres./Srs.:
Llorens, Fernández, Pàmies) , 18 vots en contra: ((JxR): Sres./Srs., Pellicer, Vilella, Pallarès,
Caelles, Cuerba, Caballero, Monseny; (ERC): Sres./Srs., Llauradó, Recasens, Flores, Prats,
Berasastegui, Subirats; (A): Sr. Rubio i Sra. Vázquez; (Cs): Sra./Srs., García, López,
Meléndez) i 6 abstencions (PSC-CP): Sres./Srs., Andreu, Martínez, Guaita, Marcos,
Pozuelo i Fort).                                                                     
                                                                     

 MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS 

27. Moció del GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP) per
a  la modificació de l'ordenança de tinença d'animals.  
     
"En la redacció de l'Ordenança de Benestar Animal durant la passada legislatura, la CUP
va presentar més de 70 al•legacions i modificacions al text original de 20 pàgines.

Les propostes eren mesures que milloraven els protocols i les indicacions de la Llei 
catalana de Benestar animal 2/2008 i interpel·laven el govern a ser del tot conscient de 
la seva responsabilitat sobre la guarda i custodia dels animals que resten al Centre de 
acollida i recollida del seu municipi.
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AJUNTAMENT DE REUS
                                                                                                                                                                                    

Les mesures que vam proposar incentivaven la adopció i acollida de tots els animals
que estan a l’espera en aquests centres, tant a nivell de beneficis econòmics com de
campanyes informatives i efectives que afavorien aquestes bones pràctiques. També
destacàvem la necessària col·laboració amb altres centres especialitzats per a garantir
el màxim possible de benestar animal a cada espècie. Aquest govern no ho va
incorporar a la ordenança.

Alhora ampliàvem el contracte de Control de colònies felines urbanes amb mesures que
afavorien el benestar d’aquests animals, com la col•locació de casetes, menjadores,...
que el govern municipal tampoc va acceptar.
Acabem remarcant que ens avalen un seguit de programes i estudis per reduir
l’amuntegament en centres de recollida, per declarar que
l’esterilització dels animals de companyia és una mesura fonamental en la lluita contra
l’abandonament i les camades que saturen les gosseres del territori.
Alhora, està demostrat que les campanyes de vacunació afavoreixen el benestar animal,
i eviten els perills sanitaris i els costos sobrevinguts de les malalties patides pels animals
abandonats.

Per aquests motius:

1- Afegir a l’ordenança de tinença d’animals de Reus la disposició addicional 8 de la Llei 
2/2008 - Llei de protecció dels animals - de la Generalitat de Catalunya: “Disposició 
addicional 8 - Destinació dels ingressos procedents de les sancions.

El departament competent en matèria de medi ambient ha de destinar els ingressos
procedents de les sancions per infraccions d'aquesta Llei a actuacions que tinguin per
objecte el foment de la protecció dels animals.”, amb l'objectiu d'aconseguir, amb
aquesta dotació econòmica, que s’implantin plans anuals gratuïts d’esterilització i
vacunació dels animals de companyia censats al nostre municipi.

2- Tal com anunciava la Disposició Final 2 de la Llei 2/2008, demanem que es sumi a
l'ordenança (les condicions del concurs) el curs de cuidador o cuidadora d'animals,
exigible a tota persona que treballi en un centre amb nucli zoològic (botiga, centre de
recollida, acollida, guarderia,... ).
            
3- Acollir-se a les Subvencions per fomentar la identificació i l'esterilització dels animals 
de companyia que convoca la Generalitat de Catalunya per a ens locals i dedicar-la a 
campanyes anuals programades, cosa que aquest ajuntament no tenim noticia que ho 
hagi executat."

LA SRA. PÀMIES EXPLICA LA MOCIÓ I ES PRODUEIX DEBAT 
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A petició dels grups municipals es fa votació separada dels punts de la moció.
 
Sotmesos a votació els punts primer, segon són rebutjats amb 9 vots a favor ( (CUP)
Sres./Srs.: Llorens, Fernández, Pàmies; (PSC-CP): Sres./Srs., Andreu, Martínez, Guaita,
Marcos, Pozuelo i Fort) 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).

Sotmès a votació el punt tercer es rebutjat amb 9 vots a favor ( (CUP) Sres./Srs.: Llorens,
Fernández, Pàmies; (PSC-CP): Sres./Srs., Andreu, Martínez, Guaita, Marcos, Pozuelo i
Fort) 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).
                                                                                                     
Assumptes sobrevinguts, si s'escau.  

No n'hi ha. 
                                                                              
Precs i preguntes.

No n'hi ha.
                                   
                                                             
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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