
AJUNTAMENT DE REUS
                                                                                                                                                                                    

 
ACTA DEL PLE ORDINARI DE L’AJUNTAMENT DE REUS
                              

Núm.: 18/2019
                                                                                   
Caràcter: ordinari                                                                 
Data: 29.11.2019
Horari: de  12: 10 a 19:18 hores
                                                                                        
                                                            
Lloc: Saló de Plens del Palau Municipal 

Hi assisteixen:

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

ORDRE DEL DIA            
 
1. Aprovació de l'acta del dia 25 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.

HONORS I DISTINCIONS

5. Concessió de la Menció Honorífica Municipal al Club Bonsai Reus. 
                                                                           

SERVEIS D'HISENDA I DE SERVEIS GENERALS 

6. Assessoria Jurídica. Modificació puntual de l’Ordenança de civisme a la ciutat de
Reus.

7. Serveis Adjunts a la Secretaria General. Aprovació inicial del nou Reglament
Orgànic Municipal.

8. Vicealcaldia. Aprovació del Pla d'Acció Municipal (PAM) de Reus per al període de 
2019 a 2023.                                              

ACTIVITATS DE LA PERSONA

9. Participació, Ciutadania i Transparència. Aprovació del Pla municipal de Polítiques
de Gènere.                                                                                                                            

PROPOSTES DELS GRUPS MUNICIPALS 

10. Proposta del GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS DE REUS (CS) per a garantir la neu-
tralitat en els centres educatius de Reus.

11. Proposta del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA –

2



AJUNTAMENT DE REUS
                                                                                                                                                                                    

CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP), d'adhesió a la declaració de la FEMP a favor
de l'AGENDA 2030 dels objectius de desenvolupament sostenible. 

MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS 
                                                    
12. Moció del GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS DE REUS (CS) per a impulsar a la
nostra ciutat el moviment "PET FRIENDLY".

13. Moció del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA –
CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP), de mesures per a millorar la seguretat i el
civisme a la ciutat.  

14. Moció del GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP),
referent al servei d'incineració de RESIDUS URBANS SA, (SIRUSA).

15. Moció del GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP),
referent al malestar social al Barri del Carme.            
     
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 la presidència dona l'enhorabona, en nom de la Corporació, a la Sra.
Sandra Guaita Esteruelas per la seva elecció, com a diputada al Congrés dels Diputats
en les darreres eleccions. Li desitja molta sort i espera que treballi per la ciutat i pel
territori.   

Seguidament es passen a tractar els temes següents:                
               

1. Aprovació de l'acta del dia 25 d'octubre de 2019.

S'aprova, per unanimitat,  l'acta del dia 25 d'octubre de 2019.
           
2. Informació de l’Alcaldia.

El Sr. Pellicer informa del següent:            

De l'assistència a l'acte que va tenir lloc al Palau de la Generalitat a Barcelona en suport
dels presos polítics.                                                                                       

De la inauguració del Campionat del Món de Futbol Sala Femení sub-13, al Pavelló
Olímpic, amb molta assistència de públic. 
                                         
De la inauguració del curs de l'Escola d'Art i Disseny i de la celebració del 40è aniversari
de l'esment centre. 

De la inauguració de Memorimage, al Teatre Bartrina, amb la projecció de la pel.licula
De rodillas corazón seguida d'una actuació de dansa.

De la recepció al representant comercial de l’Oficina Econòmica i Cultural de Taiwan, Sr.
José Maria Liu, a l'alcaldia. 

De la sortida del Rally Costa Daurada Legend Reus des de la plaça de laLlibertat. 

De la cloenda de la IV Jornada Infermeria oncològica, a l'Auditori de l'Hospital de Sant
Joan. 

De l'assistència al pregó de la Festa Major de Porrera.

Del lliurament de diplomes de l'Institut Xarxa de Centres per la Igualtat, al Saló de Plens.

De la inauguració de la Fira de l'Oli a la Plaça de la Llibertat.
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Del lliurament de premis del Consell Social de la URV -Treballs de recerca, al Teatre
Bartrina. Amb molta qualitat en els treballs presentats pels alumnes. 

Dels actesdel Dia Internacional Memòria Trans, amb la ubicació d’un banc amb els
colors trans al Parc de Sant Jordi. 

De la celebració del 40 aniversari de la presentació de l'Auca Història del Taller Baix
Camp, al Teatre Bartrina.

De la celebració de la Nit del Turisme de la Diputació de Tarragona al Tarraco Arena
Plaça. 

De la inauguració del Simpòsium Medicina de l'Esport.

De l'acte de reconeixement als alumnes excel·lents al saló de Plens.

De l'assistència al sopar solidari de la Lliga contra el Càncer. 

Del Gran Recapte del Banc dels Aliments, amb molt d'èxit. Agraeix la participació de la
ciutadania i de molts dels regidors i regidores presents. 

De l'obertura de l'Assemblea General dels Escoltes Catalans, celebrat a Reus amb la
presència de l’Honorable Conseller d’Educació, Sr. Josep Bargalló Valls a FiraReus.

De l'assistència al mercat solidari, pels aiguats a l'Espluga, a la Plaça Mercadal. Agraeix
l'organització al Sr. Prats de l'esmentat mercat. 

De la inauguració de l'exposició de fotos i lliurament de premis del 53è Aplec Baix
Camp, al Centre de Lectura.

De la XV Trobada de Corals organitzada pel Cor Alegria. 

De la V Gala Solidària de la FAVR que va tenir lloc al Teatre Fortuny. 

De l'inici del programa de proximitat «Dilluns amb l'alcalde» al CC Mas Abelló.
                 
De la presentació de l'exposició bibliogràfica Angels Ollé a la Biblioteca Xavier Amoròs
on va Informar que la Junta de Portaveus va manifestar la voluntat de donar el nom
d'Angels Ollé la futura plaça que, dins del projecte de Millora i Recuperació del passeig
de la Boca de la Mina, es defininirà justament davant de l'Escola Mowgli.      
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De l'acte commemoratiu del Dia Internacional per a l'eliminació de la violència en vers
les dones al Palau de Bofarull.

De la celebració de la festa patronal de la Guàrdia Urbana, Sant Miquel, al Teatre
Bartrina. 

De l'assistència al lliurament dels Premis Cambra amb l’assistència del Molt Honorable
President de la Generalitat Sr. Joaquim Torra i Pla que va tenir lloc a FiraReus.

Finalitza informant que el programa de Gestió Alimentària de Reus, liderat per la
regidoria de Benestar Social, ha estat premiat amb un accèssit en la categoria de millor
iniciativa de treball en xarxa a l’hora de promoure l’aprofitament alimentari en la
primera edició dels premis contra el malbaratament alimentari de Mercabarna que es
van lliurar el dilluns 25 de novembre a Barcelona.

A continuació el Sr. Pellicer informa que la Junta de Portaveus en les reunions dels dies
27 i 29 de novembre va donar el seu suport a la declaració pel Dia Internacional per a
l'eliminació de la violència envers les dones 2019, al comunicat conjunt pel Dia Mundial
de la Sida 2019, a la proposta del GM PSC, referent a 25 de Novembre com el Dia
Internacional de l'Eliminació de la Violència envers les dones, i la moció del GM CUP en
relació al 25 de Novembre, Dia Internacional Contra les violències masclistes.
 
Seguidament donen lectura del manifest el Sr. Pellicer, la Sra. Vilella, la Sra. Llauradó i
que es reprodueix a continuació:
 
 Manifest 25 N

 Dia internacional per a l'eliminació de la violència envers les dones 2019 

(promogut per de la Associació Catalana de Municipis, la Federació de Municipis de
Catalunya i les diputacions de Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona i pel Govern de
Catalunya, la Generalitat).

"D'uns anys ençà, les violències masclistes, i especialment les violències sexuals, s'han
situat al centre de les notícies, les xarxes socials i, fins i tot, de les festes majors dels
nostres pobles i ciutats. Aquestes violències contra les dones, tradicionalment
invisibilitzades, han sigut exposades públicament per les seves supervivents per
denunciar un sistema patriarcal que ens oprimeix, ens silencia i ens mata. S'ha posat en
evidència que el problema no són els espais públics, els locals d'oci o les festes
populars, perquè aquestes violències masclistes també les patim als nostres llocs de
feina i a casa. 
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Les violències contra les dones persisteixen any rere any, en una societat patriarcal que
es resisteix a perdre un statu quo que situa les dones en una posició de desigualtat. Tot i
això, les dones hem trencat el silenci i no farem ni un pas enrere. Diuen que una
societat té els nivells de violència que pot tolerar i nosaltres hem dit prou. Ens hem alçat
amb el crit de sororitat "jo sí que et crec, germana" perquè no hi ha cap altra resposta
possible front aquest greu atac contra els Drets Humans. 
Una agressió sexual a una dona no és un fet puntual, sinó una expressió més de
l'estructura patriarcal, una agressió contra totes nosaltres, contra totes les dones.
Aquesta violència funciona de forma alliçonadora, ens socialitza en la por i ens llença un
missatge ben clar, sobretot dirigit a les dones més joves: volen controlar i sotmetre la
vida de les dones. 

Les dones hem posat nom a unes violències sexuals fins ara naturalitzades i
minimitzades, hem perdut la por a assenyalar i denunciar els agressors i volem situar al
seu lloc la vergonya que suposa patir una agressió sexual, perquè ja no ens volem
culpabilitzar més. Per això, hem treballat des de molts espais diferents: des dels
moviments feministes, les associacions, les comissions de festes dels barris, les
administracions públiques, i això també s'ha traslladat als carrers. Hem fet palès que
una societat on les dones són agredides sexualment no garanteix els seus drets de
ciutadania. 

Encara avui es fa imprescindible seguir treballant conjuntament i coordinadament amb
la implicació de totes les administracions i agents socials per l'eradicació de totes les
violències masclistes i la reparació de totes les supervivents. 

També cal reconèixer la lluita constant i incansable dels moviments feministes, que no
han deixat de crear les contranarratives sobre la violència sexual que ens han permès
posicionar-nos en un altre lloc davant d'unes agressions que ens volen infondre la por.
Aquí, les dones joves han estat la punta de llança d’aquesta transformació. Elles són les
2/2 protagonistes d’aquest punt d’inflexió, esdevenint la generació d’un canvi tan urgent
com imprescindible. 

Els moviments feministes han sortit al carrer dia rere dia i han cregut sempre en les
supervivents. Han fet saber que el consentiment és un element central a l'hora
d'entendre la sexualitat, que el consentiment és reversible i que cal renovar-lo, que
només un sí és sí i que tot això és innegociable. També han denunciat una justícia
patriarcal que reprodueix el sexisme en les seves sentències i deixa impunes als
agressors. 
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Per últim, no volem acabar aquest manifest sense reconèixer la força, el coratge i la
valentia de les dones, de les supervivents i de les que han estat assassinades, de les que
han trencat el silenci i de les que lluiten dia a dia per fer-ho. Germanes, no esteu soles! 

El moviment feminista és imparable i la nostra sonoritat és la nostra força. Cridem
juntes: si en toquen a una, ens toquen a totes! "
                                                                                      
A continuació dona lectura resumida de la moció i proposta següent: 
                                 
Moció del GM de la CUP en relació al 25 de Novembre, Dia Internacional Contra les
Violències Masclistes.                                                                                      
 
1. Que l'Ajuntament de Reus continuï treballant per eliminar la violència contra les
dones, essent conscient que totes les estructures de la societat han d'alliberar-se del
patriarcat del qual formem part per tradició cultural.

2. Que l’Ajuntament de Reus com administració pública mantingui i reforci els
mecanismes de reparació en termes de prevenció i assessorament a les víctimes de
violències masclistes.

Proposta del GM PSC referent a 25 de novembre com el Dia Internacional de
l'Eliminació de la Violència Envers les Dones. 

"Que la Generalitat compleixi els acords signats al Parlament (Pacte català contra la
violència de Gènere, implementar les UVIF,...)

Que el Govern d’Espanya continuï impulsant les mesures recollides en el Pacte d'Estat
contra la Violència de Gènere a l'àmbit educatiu, social, jurídic, econòmic, de protecció,
conscienciació i sensibilització social.

Demanar a tots els partits democràtics que es comprometin a fer front comú contra
aquells partits que ataquen els principis bàsics de la democràcia paritària, els drets
humans de les dones, i la lluita contra la violència masclista."
                                                                                                                    

Finalment la Sra. Llauradó fa lectura del següent comunicat. 

                                                                                     
 Comunicat conjunt Dia Mundial de la Sida 2019 
     
NI ESTIGMA NI DISCRIMINACIÓ! 
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"Des de l’any 1987, l’1 de desembre se celebra el Dia Mundial de la Sida a tot el món per
recordar-nos que hem de continuar actius, sense defallir, en la resposta enfront del VIH.

Cal que treballem per millorar la qualitat de vida de tota la població, evitar noves
infeccions, diagnosticar-les tan aviat com sigui possible per millorar el pronòstic de la
persona afectada i evitar-ne la transmissió. 

A Catalunya, el compromís polític i social ha permès, d’una banda, el desplegament
d’instruments com el Pla d’acció enfront del VIH i altres ITS 2016-2020 ─un pla ampli,
sostenible i avaluable que engloba els objectius i les actuacions en un marc de
col·laboració ─intersectorial i l’Acord nacional per afrontar l’epidèmia del VIH a Catalunya i

lluitar contra l’estigma relacionat ─que insta a la creació del Pacte social contra la

discriminació de les persones que viuen amb el VIH─; i, de l’altra, ha facilitat la planificació,
l’impuls, la coordinació i l’avaluació de les actuacions mitjançant el Programa de

prevenció, control i atenció al virus de la immunodeficiència humana, les infeccions de

transmissió sexual i les hepatitis víriques. 

Cal que el conjunt de les administracions, del teixit associatiu, de les societats
científiques i de la societat en general mantinguem l’esforç de dur a terme la prevenció
de la infecció amb tots els elements i les eines disponibles en aquests moments:
l’educació; la sensibilització; la inclusió; el respecte a la diversitat; l’empoderament; el
diagnòstic precoç; el tractament com a prevenció; la profilaxi prèvia a l’exposició i
l’atenció a la cronicitat. 

La lluita contra l’estigmatització i la discriminació de les persones amb VIH és
responsabilitat d’una societat compromesa amb els drets humans. Si es vulneren els
drets d’aquestes persones, n’empitjora la qualitat de vida i la salut, i es produeixen
desigualtats en l’accés a serveis socials, jurídics i sanitaris, al mercat laboral i a
l’habitatge, entre d’altres. El Pacte social ha de fixar les bases de l’estratègia per a la
resolució d’aquesta vulneració de drets. 

Aquesta jornada és una nova oportunitat per insistir en la constatació dels avenços
científics i socials que han ajudat a millorar la qualitat i l’esperança de vida de les
persones amb VIH. Així mateix, també contribueix a recordar que cada any es
produeixen noves infeccions contra les quals, malauradament, no es disposa d’un
tractament curatiu. Com a societat, tenim pendents reptes importants que hem
d’encarar plegats. I avui és un dia idoni per començar-ho a fer. " 

L'Alcalde demana als membres assistents si volen fer ús de la paraula.

 INTERVENCIÓ DE LA SRA. GARCIA 
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                                                              MOCIONS DE L'ALCALDIA 

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

L'Alcalde dona compte de les següents resolucions: 

Decret 2019016641 de data 25 d’octubre de 2019. Nomenar al Sr. Marc Marro López
assessor del Grup Municipal de Junts per Reus – Junts per Catalunya.

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

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

He resolt:

Primer. Nomenar al Sr. Marc Marro López assessor de Grup Municipal, en funcions
d’assessorament i tasques de col·laboració immediata al grup polític municipal de Junts
per Reus – Junts per Catalunya.

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

Al lloc de treball ocupat pel Sr. Marc Marro López li correspon les retribucions
equivalents a un lloc de treball C1, nivell 22, amb un complement específic de 5.744,62€
i un complement horari de 4.871,40€ anuals.

Els efectes del nomenament seran a partir del dia 25 d’octubre 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."
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Els membres del plenari es donen per assabentats.  

Decret 2019016892 de data 30 d’octubre de 2019. Cessar a la Sra. CLARA BARBAL
MORTES com a assessora del Grup Municipal de la Candidatura d’Unitat Popular-
Amunt. 

Atès que per Decret de l’Alcaldia, núm. 2019011855, de data 18 de juliol de 2019, es va
nomenar a la Sra. Clara Barbal Mortes, assessora de Grup Municipal, en funcions
d'assessorament i tasques de col·laboració immediata al grup polític municipal de la
Candidatura d’Unitat Popular-Amunt.

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.

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

He resolt:

Primer.- Agrair a la Sra. Clara Barbal Mortes, els serveis prestats com a assessora del
polític municipal de la Candidatura d’Unitat Popular-Amunt.

Segon.- Cessar a la Sra. Clara Barbal Mortes, assessora de Grup Municipal, en funcions
d'assessorament i tasques de col·laboració immediata al grup polític municipal de la
Candidatura d’Unitat Popular-Amunt, amb efectes 31 d’octubre de 2019.

Tercer.- Donar compte al ple."

Els membres del plenari es donen per assabentats.

Decret 2019016918 de data 30 d’octubre de 2019. Nomenar al Sr. Francesc Xavier
Lázaro Alhambra, com a Delegat de Serveis.

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

Vist l’acord d’aquest Ajuntament pres en el Ple de data 28 de juny de 2019, 
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He resolt:

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

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

Al lloc de treball ocupat pel Sr. Francesc Xavier Làzaro Alhambra, li correspon les
retribucions equivalents a un lloc de treball A1, nivell 28, amb un complement específic
de 16.807€ i un complement horari de 7.307,04€ anuals.

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

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

Decret 2019017262 de data 8 de novembre de 2019. Nomenar a la Sra. Irene Arjona
Gázquez assessora del Grup Municipal de la Candidatura d'Unitat Popular –
Amunt.

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

Vist l’acord d’aquest Ajuntament pres en el Ple de data 28 de juny de 2019, i vista la
proposta de la portaveu del grup municipal de la Candidatura d'Unitat Popular - Amunt.

He resolt:

Primer. Nomenar a la Sra. Irene Arjona Gázquez, Assessora de Grup Municipal, en
funcions d’assessorament i tasques de col·laboració immediata al grup polític municipal
de la Candidatura d'Unitat Popular - Amunt.
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La nomenada tindrà la condició de personal eventual d’acord amb la legislació aplicable,
i el seu cessament serà lliure i correspondrà a l’Alcaldia. Malgrat això, i en el seu cas,
cessarà automàticament, sense que sigui preceptiva l’observança de cap forma, en el
moment o data en què es produeixi el cessament o l’expiració del mandat de l’autoritat
que la va nomenar.

Al lloc de treball ocupat per la Sra. Irene Arjona Gázquez, li correspon les retribucions
equivalents a un lloc de treball C1, nivell 22, amb un complement específic de 5.744,62€
i un complement horari de 4.871,40€ anuals.

Els efectes del nomenament seran a partir del dia 7 de novembre de 2019.

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

 Els membres del plenari es donen per assabentats. 

- Decret 2019017918 de data 26 de novembre de 2019. Nomenament de membres
al Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació Internacional 

"Atès que en el seu dia aquest Ajuntament va constituir el Consell Municipal de
Solidaritat i Cooperació Internacional. 

Atès el que s’estableix en els articles 2 i següent del Reglament regulador de l’esmentat
òrgan municipal complementari respecte a la seva composició, així com que l’alcalde
donarà compte al Ple de l’Ajuntament dels nomenaments i cessaments dels seus
membres. 

He resolt: 

PRIMER: Nomenar vocals del Consell als següents membres:

- Un representant de cada partit polític o coalició electoral amb representació a
l’Ajuntament de Reus:

(JXReus) Sr. Gregorio Simón Mateo 
(ERC) Sr. Xavier Alagarda Rodríguez (suplent: Sra. Misericòrdia Vinaixa Fortuny)
(PSC) Sra. Susana Palacios Rios (suplent: Sra. Ana Isabel Martínez Serrano)
(CS) Sr. Isidro Albea Miranda (suplent: Sr. Javier Vaquero Rodríguez)
(A) Sr. Israel Batista Batista 

- Un representant de cadascuna de les associacions, entitats, col·lectius o ONGS sense
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ànim de lucre de la ciutat, que tinguin com a objectius específics la solidaritat
internacional i la cooperació per al desenvolupament, la defensa de la pau i els drets
humans. Aquestes associacions hauran d’estar inscrites en el Registre Municipal
d’entitats i associacions i disposar d’un grup vinculat a la ciutat: 

• Sra. Fátima Peña Zagarra d’ABIDC (Associació Boliviana per a la Integració, el
Desenvolupament i la Cultura)

• Sra. Tonyi Simó Vilalta d’AGERMANAMENT SENSE FRONTERES
• Sra. Laura Aguadé López de l’ASSOCIACIÓ AQUN (Associació Quinchos

Universitaris de Nicaragua)
• Sra. Stephanie Victoria Ascencio Serrato de l’ASSOCIACIÓ CATALANA

D’ENGINYERIA SENSE FRONTERES
• Sr. Jaume Fernández Miró de l’ASSOCIACIÓ CULTURA I SOLIDARITAT
• Sr. Gilberto Santos Garcia de l’ASSOCIACIÓ IXMUCANÉ – REUS
• Sra. Mercè Folch Fontana del CENTRE DE LECTURA
• Sr. Carlos Iaquinandi Castro del CENTRE LLATINOAMERICÀ DE REUS
• Sr. Rafael Díez Caballero d’ENTREPOBLES
• Sr. Fernando Bermejo García de la FUNDACIÓ “EL SUEÑO DE LA CAMPANA”
• Sr. Jaume Duran Pérez de HAMMADA, Associació d’Amics del Poble Sahrauí
• Sra. Eulalia Torralbo Bejarano de MANS UNIDES
• Sr. Joan Fuster Garcia del Centre de Cooperació al Desenvolupament “URV

SOLIDÀRIA”

- Un representant de la Federació d’Associacions de Veïns de Reus.   
Sra. Ana Belen Castaño Sánchez 

TERCER: 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 2019017983

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

Atès que aquesta Alcaldia, mitjançant decret del dia 27 de juny de 2019, configurà
l'estructura de direcció superior de l'Ajuntament de Reus, per tal d'afrontar els
reptes que l'equip municipal de govern havia d'encarar durant el mandat que
s'iniciava
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Atès que mitjançant decret d’aquesta alcaldia número 2019011378, de data 5 de
juliol de 2019, es confirmà la voluntat expressada en la resolució esmentada al
paràgraf segon i aprovà l’organització i funcionament de la direcció superior
municipal, definí les diverses regidories en què s’estructurava l’organització
municipal i les dotà de les atribucions que es detallen en el mateix decret.

Atès que es considera necessari incorporar diversos elements de concreció, millora
i/o esmena de la resolució inicialment dictada, entre les quals s’inclou la creació
una nova regidoria delegada que assumeix les funcions inherents a les relacions
cíviques; reforçar les atribucions de cultura i política lingüística, d’una banda, i
d’educació, de l’altra, amb la creació de dues regidories diferenciades; aportar una
major concreció terminològica a la denominació de determinades regidories, per
tal que aquesta denominació reforci la seva voluntat descriptiva; i redefinir l’àmbit
material d’algunes regidories delegades i l’adscripció d’algunes d’aquestes
regidories.

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

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

Vistos els articles 127 i següents del Reglament Orgànic Municipal que regulen la
delegació de competències de l’alcaldia. 

En conseqüència, considero oportú resoldre el següent:

PRIMER: Crear la Regidoria delegada, adjunta a l’alcaldia, de Relacions Cíviques, la
qual exercirà, per delegació de l’Alcaldia, les següents atribucions:

a) Sota la supervisió d’aquesta alcaldia, l’estudi, definició i proposta d’estratègies,
plans, projectes i directrius en matèria de relacions cíviques i relació amb les
entitats associatives veïnals.

b) Amb la coordinació d’aquesta alcaldia, l’atenció, diàleg i relació amb la ciutadania
i les institucions públiques o privades en relació amb aquestes matèries.
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c) L’impuls, supervisió i canalització d’iniciatives referides a les relacions cíviques i a
la relació amb les entitats associatives  veïnals.

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

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

SEGON: Crear  la Regidoria delegada de l’Àrea d’Educació la qual exercirà, per
delegació de l’Alcaldia, les següents atribucions:

a) L’estudi, definició i proposta d’estratègies, plans, projectes i directrius en matèria
d’escoles bressol, educació, oficina municipal d’escolarització, plans d’entorn i
escola d’adults.

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

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

d) L’impuls, supervisió i canalització d’iniciatives referides a escoles bressol,
educació, oficina municipal d’escolarització, plans d’entorn i escola d’adults.

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

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

TERCER: Modificar la denominació de la Regidoria delegada de l’Àrea de Cultura i
Educació que passa a denominar-se Regidoria delegada de l’Àrea de Cultura i
Política Lingüística i modificar l’àmbit de les atribucions de la citada regidoria, de tal
manera que aquesta exercirà, per delegació de l’Alcaldia, les següents atribucions:

a) L'estudi, definició i proposta d'estratègies, plans, projectes i directrius en
matèria de cultura, patrimoni cultural (material, immaterial, documental i
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arqueològic), museus, festes, arts escèniques, biblioteques, festivals i  política
lingüística.

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

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

d) L'impuls, supervisió i canalització d'iniciatives referides a cultura, patrimoni
cultural (material, immaterial, documental i arqueològic), museus, festes, arts
escèniques, biblioteques, festivals i  política lingüística.

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

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

QUART: Modificar l’àmbit de les atribucions de la Regidoria delegada de l’Àrea
d’Hisenda, de tal manera que aquesta exercirà, per delegació de l’Alcaldia, les
següents atribucions:

a) L’estudi, definició i proposta d’estratègies, plans, projectes i directrius en matèria
d'hisenda municipal, contractació, responsabilitat patrimonial i població.

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

c) La presa de totes les decisions, tant en matèria d’estratègies, plans, projectes i
directrius d’actuació, com sobre totes aquelles atribucions derivades de legislació
sectorial relatives a la matèria esmentada en el paràgraf a) que siguin competència
delegable de l'Alcalde, llevat de les que es deleguin en la Junta de Govern local,
entre les quals s'inclouen l’execució d’ingressos i despeses, l’ordenació de pagaments i
els pagaments materials que se'n derivin, moviments interns de la tresoreria, l'arqueig
dels fons municipals, l'aprovació del Pla de Tresoreria i el Pla de disposició de Fons, les
modificacions de pressupost que no siguin competència del Ple, l'aprovació de
liquidacions dels pressupostos, la rendició dels comptes anuals, l'aprovació de
liquidacions, anul·lacions, devolucions i resolució de reclamacions i recursos referents
als ingressos de la Hisenda municipal, arrendaments, les competències d'alienació de
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patrimoni mobiliari atribuïdes a l'alcalde quan el seu valor no superi els 120.000 euros,
l'aprovació de factures i certificacions d'obres, serveis i subministraments, donant-ne
compte mensualment a la Junta de Govern Local.

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

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

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

CINQUÈ: Modificar l’àmbit de les atribucions de la Regidoria delegada de l’Àrea de
Recursos Humans i Medi Ambient, de tal manera que aquesta exercirà, per
delegació de l’Alcaldia, les següents atribucions:

a) L’estudi, definició i proposta d’estratègies, plans, projectes i directrius d’actuació
en matèria de recursos humans; medi natural i espais rurals, (que inclou rieres,
barrancs i camins públics, pous i minats privats); animals de companyia, animals
salvatges urbans, plagues i prevenció del risc derivats d’aquests; sanejament
ambiental, promoció de la sostenibilitat, recursos mediambientals, disciplina
mediambiental (inclòs el control d’abocaments al sistema de sanejament i el règim
sancionador inherent); energies; guàrdia urbana, polítiques de seguretat ciutadana,
circulació viària, civisme, emergències i protecció civil.

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

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

d) L’impuls, supervisió i canalització d’iniciatives referides a recursos humans; medi
natural i espais rurals (que inclou rieres, barrancs i camins públics, pous i minats
privats); animals de companyia, animals salvatges urbans, plagues i prevenció del
risc derivats d’aquests; sanejament ambiental, promoció de la sostenibilitat,
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recursos mediambientals, disciplina mediambiental (inclòs el control d’abocaments
al sistema de sanejament i el règim sancionador inherent), i energies.

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

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

SISÈ: Modificar l’adscripció de la Regidoria delegada d’Esports, que restarà com a
continuació es transcriu:

Crear la Regidoria delegada d’Esports, adjunta a l’alcaldia, la qual exercirà, per
delegació de l’Alcaldia, les següents atribucions:

a) Sota la supervisió d’aquesta alcaldia, l'estudi, definició i propostes d'estratègies,
plans, projectes i directrius en matèria d'esport i lleure.

b) Amb la coordinació d’aquesta alcaldia, l'atenció, diàleg i relació amb la ciutadania
i les institucions públiques o privades en relació amb aquestes matèries.

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

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

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

SETÈ: Modificar l’adscripció i l’àmbit de la Regidoria delegada de Desenvolupament
Urbà i Via Pública, que restarà com a continuació es transcriu:

Crear la Regidoria delegada de Desenvolupament Urbà i Via Pública, adjunta a
l’Alcaldia, la qual exercirà, per delegació de l’Alcaldia, les següents atribucions:

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

b) Amb la coordinació d’aquesta alcaldia, l’atenció, diàleg i relació amb la ciutadania
i les institucions públiques o privades en relació amb aquestes matèries.

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

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

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

VUITÈ: Modificar la denominació de la Regidoria delegada de l’Àrea de Projecció de
Ciutat, que passa a denominar-se Regidoria delegada de l’Àrea de Promoció de
Ciutat.

NOVÈ: Modificar la denominació de la Regidoria delegada de l’Àrea de Seguretat i
Convivència, que passa a denominar-se Regidoria delegada de l’Àrea de Seguretat,
Convivència i Civisme.

DESÈ: A tal efecte, amb la finalitat d’aclarir i facilitar la consulta i cita de les
resolucions sobre delegació de competències, aprovar la refosa de les
modificacions esmentades en els apartats anteriors amb el decret d’organització  i
funcionament de la direcció superior de l’Ajuntament definida en el decret
d’aquesta alcaldia número 2019011378, de data 5 de juliol de 2019, de tal manera
que en restaria el redactat següent:

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

a) El govern municipal, format per l’Alcalde, els tinents d’alcalde, els regidors
delegats d’Àrea i els regidors adjunts a l’alcaldia o adscrits als regidors
delegats d’Àrea. 

      b) La direcció executiva municipal, formada per personal  directiu.
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Correspon al Govern Municipal: 

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

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

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

Correspon a la Direcció Executiva Municipal: 

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

respecti rebi de l'Alcaldia.

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

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

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

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

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

f) La inspecció i supervisió superiors dels serveis municipals i dels ens
instrumentals municipals en relació amb les matèries esmentades en el paràgraf
a).
                      
TERCER: Crear la Regidoria delegada de l'Àrea de Participació, Bon Govern i Serveis
Generals, la qual exercirà, per delegació de l’Alcaldia, les següents atribucions:

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

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

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

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

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

f) La inspecció i supervisió superiors dels serveis municipals en relació amb les
matèries esmentades en el paràgraf a).
      
QUART: Crear la Regidoria delegada de l’Àrea de Salut i Ciutadania, la qual exercirà,
per delegació de l’Alcaldia, les següents atribucions:
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a) L’estudi, definició i proposta d’estratègies, plans, projectes i directrius d’actuació
en matèria de serveis educatius d'infància i família, gent gran, joventut, oficina
jove, horts urbans, sanitat, salut pública, promoció de la salut, protecció del risc
per a la salut, estratègies de salut en totes les polítiques.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SISÈ: Crear la Regidoria delegada de l’Àrea de Recursos Humans i Medi Ambient, la
qual exercirà, per delegació de l’Alcaldia, les següents atribucions:
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a) L’estudi, definició i proposta d’estratègies, plans, projectes i directrius d’actuació
en matèria de recursos humans; medi natural i espais rurals (que inclou rieres,
barrancs i camins públics, pous i minats privats); animals de companyia, animals
salvatges urbans, plagues i  prevenció del risc derivats d’aquests; sanejament
ambiental, promoció de la sostenibilitat, recursos mediambientals, disciplina
mediambiental (inclòs el control d’abocaments al sistema de sanejament i el règim
sancionador inherent); energies; guàrdia urbana, polítiques de seguretat ciutadana,
circulació viària, civisme, emergències i protecció civil.

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

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

d) L’impuls, supervisió i canalització d’iniciatives referides a recursos humans; medi
natural i espais rurals (que inclou rieres, barrancs i camins públics, pous i minats
privats); animals de companyia, animals salvatges urbans, plagues i prevenció del
risc derivats d’aquests; sanejament ambiental, promoció de la sostenibilitat,
recursos mediambientals, disciplina mediambiental (inclòs el control d’abocaments
al sistema de sanejament i el règim sancionador inherent), i energies.

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

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

a) L’estudi, definició i proposta d’estratègies, plans, projectes i directrius en matèria
d'hisenda municipal, contractació, responsabilitat patrimonial i població.

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

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

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

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

VUITÈ: Crear la Regidoria delegada de l’Àrea de Promoció de Ciutat, la qual
exercirà, per delegació de l’Alcaldia, les següents atribucions:

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

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

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

d) L'impuls, supervisió i canalització d'iniciatives referides a turisme, agència del
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paisatge urbà, projecció de la ciutat, promoció de l'activitat portuària i
aeroportuària, i les accions de dinamització i promoció comercial.

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

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

NOVÈ: Crear la Regidoria delegada de l’Àrea de Cultura i Política Lingüística, la qual
exercirà, per delegació de l’Alcaldia, les següents atribucions:

a) L'estudi, definició i proposta d'estratègies, plans, projectes i directrius en
matèria de cultura, patrimoni cultural (material, immaterial, documental i
arqueològic), museus, festes, arts escèniques, biblioteques, festivals i política
lingüística.

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

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

d) L'impuls, supervisió i canalització d'iniciatives referides a cultura, patrimoni
cultural (material, immaterial, documental i arqueològic), museus, festes, arts
escèniques, biblioteques, festivals i  política lingüística.

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

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

DESÈ: Crear la Regidoria delegada de l’Àrea d’Educació, la qual exercirà, per
delegació de l’Alcaldia, les següents atribucions:

a) L'estudi, definició i proposta d'estratègies, plans, projectes i directrius en
matèria d’escoles bressol, educació, oficina municipal d'escolarització, plans
d'entorn i escola d'adults.
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b) L'atenció, diàleg i relació amb la ciutadania i les institucions públiques o privades
en relació amb aquestes matèries.

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

d) L'impuls, supervisió i canalització d'iniciatives referides a escoles bressol,
educació, oficina municipal d'escolarització, plans d'entorn i escola d'adults.

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

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

ONZÈ: Crear la Regidoria delegada de l’Àrea d'Economia i Coneixement i Habitatge
la qual exercirà, per delegació de l’Alcaldia, les següents atribucions:

a) L’estudi, definició i proposta d’estratègies, plans, projectes i directrius en matèria
de formació aeronàutica, universitats, relació amb les universitats, recerca,
internacionalització d'empreses (execució de les accions tendents a la
internacionalització d'empreses), activitats firals, vivers d'empreses i indústries,
parcs científics, logístics i empresarials (informació i comunicació, TIC), innovació i
sistemes d'informació (Clúster TIC), societat del coneixement, promoció de
l'habitatge social i Oficina Municipal d'Habitatge.

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

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

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

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

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

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

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

En les resolucions que es dictin pels regidors i les regidores haurà de constar
expressament que es realitzen per delegació, la data i el número de Decret que
correspongui a la present Resolució, així com el BOPT en què aquesta sigui
publicada.

TRETZÈ: No obstant allò que s’estableix als apartats anteriors de la present
resolució, la competència de les regidories delegades es limitarà:

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

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

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

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

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

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

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

Aprovar les convocatòries de subvencions i la seva resolució d'acord amb el que es
disposi a les bases reguladores que li siguin d'aplicació i en funció de les dotacions
pressupostàries vigents en el seu moment.
 
CATORZÈ: Crear la Regidoria delegada d’Esports, adjunta a l’Alcaldia la qual
exercirà, per delegació de l’Alcaldia, les següents atribucions:

a) Sota la supervisió d’aquesta alcaldia, l'estudi, definició i propostes d'estratègies,
plans, projectes i directrius en matèria d'esport i lleure.

b) Amb la coordinació d’aquesta alcaldia, l'atenció, diàleg i relació amb amb la
ciutadania i les institucions públiques o privades en relació amb aquestes matèries.

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

d) La formulació dels criteris necessaris a la Direcció Executiva Municipal per a
l’exercici de les seves funcions.
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e) La inspecció i supervisió superiors dels serveis municipals i dels ens
instrumentals municipals en relació amb les matèries esmentades en el paràgraf
a).

QUINZÈ: Crear la Regidoria delegada de Desenvolupament Urbà i Via Pública,
adjunta a l’Alcaldia, la qual exercirà, per delegació de l’Alcaldia, les següents
atribucions:

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

b) Amb la coordinació d’aquesta alcaldia, l’atenció, diàleg i relació amb la ciutadania
i les institucions públiques o privades en relació amb aquestes matèries.

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

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

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

SETZÈ: Crear la Regidoria delegada d'Urbanisme i Mobilitat, adscrita a la Regidoria
delegada de l’Àrea d'Empresa i Ocupació la qual exercirà, per delegació de
l’Alcaldia, les següents atribucions:

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

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

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

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

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

DISSETÈ: Crear la Regidoria delegada de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme,
adscrita a la Regidoria delegada de l’Àrea de Recursos Humans i Medi Ambient la
qual exercirà, per delegació de l’Alcaldia, les següents atribucions:

a) Sota la supervisió de la regidoria delegada a la qual està adscrita, l’estudi,
definició i proposta d’estratègies, plans, projectes i directrius en matèria de guàrdia
urbana, polítiques de seguretat ciutadana, circulació viària, civisme, emergències i
protecció civil. 

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

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

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

e) La inspecció i supervisió superiors dels serveis municipals en relació amb les
matèries esmentades en el paràgraf a).
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DIVUITÈ: Crear la Regidoria delegada, adjunta a l’alcaldia, de Relacions Cíviques, la
qual exercirà, per delegació de l’Alcaldia, les següents atribucions:

a) Sota la supervisió d’aquesta alcaldia, l’estudi, definició i proposta d’estratègies,
plans, projectes i directrius en matèria de relacions cíviques i relació amb les
entitats associatives veïnals.

b) Amb la coordinació d’aquesta alcaldia, l’atenció, diàleg i relació amb la ciutadania
i les institucions públiques o privades en relació amb aquestes matèries.

c) L’impuls, supervisió i canalització d’iniciatives referides a les relacions cíviques i a
la relació amb les entitats associatives veïnals.

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

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

DINOVÈ: Les delegacions de competències que s’estableixen en els apartats catorzè
a divuitè anteriors es configuren amb caràcter de delegacions específiques i per
tant els/les regidors/es que les ostentin tindran facultats de direcció i gestió dels
serveis corresponents i no podran emetre actes administratius que afectin a
tercers. 

VINTÈ: Aquesta Alcaldia podrà avocar per a si mateixa el coneixement dels
assumptes, la resolució dels quals correspongui a les regidories relacionades, en
els termes previstos per la legislació vigent.

VINT-I-UNÈ: Donar compte d'aquesta resolució al Ple de la Corporació’’

Els membres del plenari es donen per assabentats. 
   

Decret 2019018080 de data 28 de novembre de 2019. Modificació decret
2019011377  de nomenament de regidors i regidores                                   
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"Atès que aquesta Alcaldia per resolucions de data 5 de juliol de 2019 va definir i
confirmar l'organització política de l'Ajuntament de Reus, i va nomenar els respectius
regidors i regidores amb responsabilitats de govern.

Atès que el dia 27 de novembre de 2019 aquesta Alcaldia ha dictat la resolució número
2019017983 per tal d’incorporar diversos elements de concreció, millora i/o esmena de
la resolució inicialment dictada relativa a la configuració de l’organització política de
l’Ajuntament de Reus tot donant compliment al que preveu l’article 6.1 de la Carta
Europea d’Autonomia Local, pel qual es reconeix a les entitats locals definir les
estructures administratives internes a fi d’adaptar-les a les seves necessitats
específiques per tal d’assolir una gestió eficaç.

Atès que amb aquest nou decret d'organització es fa necessari que es dicti el
corresponent decret de modificació de nomenament de regidors, ajustant-se a
l'organització política actual.

Vist el que disposen els articles 23.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local i 127 i següents del Reglament Orgànic Municipal, he resolt:
 
Primer: Modificar el Decret número 2019011377 de data 5 de juliol de 2019 de
nomenaments de regidors i regidores en el sentit que a continuació es detalla:

-Nomenar regidora delegada de Relacions Cíviques, adjunta a l’Alcaldia, la Sra.
Montserrat Caelles Bertran, en haver-se creat una nova regidoria delegada adjunta a
aquesta Alcaldia.

-Nomenar regidor delegat de l’Àrea d’Educació, el Sr. Daniel Recasens Salvador, en
haver-se creat una nova regidoria delegada de l’Àrea d’Educació.

-Modificar el nomenament del regidor de l’Àrea de Cultura i Educació, en haver-se
modificat la denominació de la Regidoria de tal manera que el Sr. Daniel Recasens
Salvador serà regidor delegat de l’Àrea de Cultura i Política Lingüística.

- Modificar el nomenament del regidor delegat d’Esports, restant adjunt a aquesta
Alcaldia, de tal manera que el Sr. Josep Cuerba Domenèch serà regidor delegat
d’Esports, adjunt a l’Alcaldia.

-Modificar el nomenament del regidor delegat de Desenvolupament Urbà i Via Pública,
restant adjunt a aquesta Alcaldia, de tal manera que el Sr. Hipòlit Monseny Gavaldà serà
regidor delegat de Desenvolupament Urbà i Via Pública, adjunt a l’Alcaldia.

34



AJUNTAMENT DE REUS
                                                                                                                                                                                    

-Modificar el nomenament de la regidora delegada de l’Àrea de Projecció de Ciutat, en
haver-se modificat la denominació de la Regidoria, de tal manera que la Sra. Montserrat
Caelles Bertran serà regidora delegada de l’Àrea de Promoció de Ciutat.

- Modificar el nomenament de la regidora delegada de l’Àrea de Seguretat i Convivència,
en haver-se modificat la denominació de la Regidoria, de tal manera que la Sra. Dolors
del Mar Vázquez Pérez serà regidora delegada de l’Àrea de Seguretat, Convivència i
Civisme.

Segon: A tal efecte, amb la finalitat d’aclarir i facilitar la consulta i cita de les resolucions
sobre delegació de competències i nomenament dels respectius regidors i regidores
amb responsabilitat de govern, aprovar la refosa de les modificacions esmentades en
l’apartat anterior amb el decret de nomenament dels regidors i regidores número
2019011377, de data 5 de juliol de 2019, de tal manera que en restaria el redactat
següent:

‘’Primer: Es nomena regidora delegada de l’Àrea de Benestar Social, la Sra. Montserrat
Vilella Cuadrada. 

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

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

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

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

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

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

Es nomena regidor delegat de l’Àrea de Cultura i Política Lingüística, el Sr. Daniel
Recasens Salvador.

Es nomena regidor delegat de l’Àrea d’Educació, el Sr. Daniel Recasens Salvador.

Es nomena regidora delegada de l’Àrea d’Economia i Coneixement i Habitatge, la Sra.
Maria Teresa Pallarès Piqué.
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Es nomena regidor delegat d'Esports, adjunt a l’Alcaldia, el Sr. Josep Cuerba Domènech. 

Es nomena regidor delegat de Desenvolupament Urbà i Via Pública, adjunt a l’Alcaldia, el
Sr. Hipòlit Monseny Gavaldà.

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

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

Es nomena regidora delegada de Relacions Cíviques, adjunta a l’Alcaldia, la Sra.
Montserrat Caelles Bertran.

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

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

Quart: Aquesta resolució substitueix i deixa sense efecte qualsevol resolució anterior
que, en tot o en part, s’oposi a la present.

Cinquè: Aquest Decret entrarà en vigor i produirà efectes jurídics a partir de la seva
aprovació."

DECRET 2019018184. Modificació decret 2019011372 de competències de la 
vicealcaldessa.

"Atès que el dia 5 de juliol de 2019 aquesta Alcaldia va dictar la resolució número
2019011372 en el qual es designà com a primera tinent d’alcalde, a la regidora i
membre de la Junta de Govern Local, Noemí Llauradó Sans, atorgant-li la denominació
de vicealcaldessa i se li delegaren un seguit de competències.

Atès que esdevé necessari modificar parcialment el decret de nomenament i de
delegació de competències de la vicealcaldessa, Sra. Noemí Llauradó Sans pel que fa
única i exclusivament a les competències delegades. L’esmentada modificació comporta
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ampliar-li competències en matèria de gestió de l’aigua, en els termes que seguidament
s’especifiquen.

Vist el que disposen els articles 23.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local i 127 i següents del Reglament Orgànic Municipal.

Vist, així mateix, el que disposen els articles 53, 55 i 56 del Text refós de la TRLMRLC en
relació a la delegació de competències per part de l’Alcaldia.

He resolt:
 
Primer: Modificar l’apartat tercer de la part resolutiva del decret núm. 2019011372 de
data 5 de juliol de 2019 afegint-li les següents competències en matèria de gestió de
l’aigua:

f) L’estudi, definició i propostes d’estratègies, plans, projectes, directrius en relació als
serveis municipals de subministrament d’aigua i sanejament d’aigües residuals
(clavegueram i sanejament en alta), autoritzar la suspensió del servei d’abastament
d’aigua i/o sanejament d’aigües residuals, previs els tràmits preceptius, així com les
competències que corresponen a l’Alcaldia, en tots els casos reglamentàriament
establerts en ordre a elevar propostes en relació a la modificació del reglament,
l’establiment de tarifes i ajudes socials vinculades als referits serveis.

L’atenció, diàleg i relació amb els ciutadans, els col·lectius, les entitats, associacions,
empreses, organitzacions i institucions en relació a les mateixes matèries.

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

L’impuls, supervisió i canalització d’iniciatives referides a les matèries relacionades al
primer paràgraf de l’apartat f).

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

La inspecció i supervisió superiors dels serveis, organismes autònoms, empreses
municipals i altres entitats amb incidència en les matèries esmentades en el primer
paràgraf de l’apartat f).
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Aquesta delegació comporta les mateixes facultats que han estat conferides a les
regidories delegades d’Àrea en els apartats dotzè i tretzè del text refós aprovat per
decret d’aquesta alcaldia número 2019017983, de data 27 de novembre de 2019.

Segon: A tal efecte, amb la finalitat d’aclarir i facilitar la consulta i cita de les resolucions
sobre delegació de competències, aprovar la refosa de les modificacions esmentades en
l’apartat anterior amb el decret de designació de primera tinent d’alcalde, de
denominació de vicealcaldessa i de delegació de competències del decret núm.
2019011372 de data 5 de juliol de 2019, de tal manera que en restaria el redactat
següent:

‘’PRIMER: Designar com a primera Tinent d'Alcalde, a la regidora i membre de la Junta
de Govern Local, Noemí Llauradó Sans, atorgant-li la denominació de vicealcaldessa.

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

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

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

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

b) la direcció, inspecció i impuls general dels serveis i les obres municipals;

Aquesta delegació compren la direcció i gestió dels assumptes relatius a la coordinació
de l'acció del Govern municipal a fi d'assolir els objectius definits en els plans o
programes que aquest defineixi.

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

Aquesta delegació compren la convocatòria, fixació de l'ordre del dia, la direcció dels
debats i la resta de competències que corresponen a l'alcaldia com a president d'aquest
òrgan municipal complementari.
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d) l'impuls i coordinació de projectes i iniciatives tendents a assolir serveis i iniciatives
d'interès comú en l'àmbit metropolità del Camp de Tarragona

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

f) L’estudi, definició i propostes d’estratègies, plans, projectes, directrius en relació als
serveis municipals de subministrament d’aigua i sanejament d’aigües residuals
(clavegueram i sanejament en alta), autoritzar la suspensió del servei d’abastament
d’aigua i/o sanejament d’aigües residuals, previs els tràmits preceptius, així com les
competències que corresponen a l’Alcaldia, en tots els casos reglamentàriament
establerts en ordre a elevar propostes en relació a la modificació del reglament,
l’establiment de tarifes i ajudes socials vinculades als referits serveis.

L’atenció, diàleg i relació amb els ciutadans, els col·lectius, les entitats, associacions,
empreses, organitzacions i institucions en relació a les mateixes matèries.

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

L’impuls, supervisió i canalització d’iniciatives referides a les matèries relacionades al
primer paràgraf de l’apartat f).

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

La inspecció i supervisió superiors dels serveis, organismes autònoms, empreses
municipals i altres entitats amb incidència en les matèries esmentades en el primer
paràgraf de l’apartat f).

Aquesta delegació comporta les mateixes facultats que han estat conferides a les
regidories delegades d’Àrea en els apartats dotzè i tretzè del text refós aprovat per
decret d’aquesta alcaldia número 2019017983, de data 27 de novembre de 2019.

QUART: Per a l'exercici de les funcions més amunt esmentades gaudirà dels mitjans i
atencions protocol·làries adients a la responsabilitat i rang singular que se li atorga dins
del govern municipal.
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CINQUÈ:  La vigència d’aquesta delegació començara el dia de la seva signatura

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

SETÈ: Sens perjudici de tot l'exposat, elevar al Ple una proposta de creació i regulació
com a òrgan municipal complementari de la Vicealcaldia, com a òrgan singular i
preferent dins del Govern municipal.’’
                                                      
Tercer: D’aquesta resolució se’n donarà compte al Ple de la Corporació i resta
condicionada al que es preveu en el Reglament orgànic municipal i la resta de legislació
aplicable.

Quart: Aquesta resolució substitueix i deixa sense efecte qualsevol resolució anterior
que, en tot o en part, s’oposi a la present."

L'Alcalde demana als membres assistents si volen fer ús de la paraula. 

INTERVENCIÓ DEL SR FERNANDEZ 

Seguidament es produeix la INTERVENCIÓ DEL L'ALCALDE  

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

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

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

PRIMER: Designar els següents representants en el òrgans de govern dels següents
Consorcis:

CONSORCI DEL TEATRE BARTRINA DE REUS
Consell General 

- Un màxim de dos representants de l'Ajuntament de Reus, nomenats pel Ple de la
Corporació.
• Sr. Hèctor Fort Robert
• Sr. Josep Maria Badia Aparicio
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CONSORCI TEATRE FORTUNY

El Consell General
- Vocals en representació de l’Ajuntament de Reus:

• Sr. Hèctor Fort Robert, en substitució de la Sra. Montserrat Caelles Bertran."
                     
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per unanimitat. 
          
S'absenta de la sessió la Sra. Guaita.
 
 

HONORS I DISTINCIONS

5. Concessió de la Menció Honorífica Municipal al Club Bonsai Reus.

"La Comissió d’Honors i Distincions, de l’Ajuntament de Reus en sessió de data 27 de
novembre de 2019 ha examinat l’expedient incoat per a la concessió d’una distinció
municipal al Club Bonsai Reus, a proposta de la Junta de Portaveus de data 18 de
setembre de 2019.

Atesos els mèrits que concorren en el Club Bonsai Reus, en reconeixement a la seva
trajectòria com a entitat cultural i associativa amb la voluntat de compartir i donar a
conèixer l’afició al bonsai, per la feina constant amb la que el club ha mantingut les
activitats lúdiques organitzant any rere any a la ciutat de Reus l’exposició que ens
apropa a aquest art, i de forma especial per celebrar enguany el 25 aniversari de la seva
fundació.

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

Concedir al Club Bonsai Reus, la Menció Honorífica Municipal pels mèrits i
circumstàncies que en ella concorren i que han quedat suficientment acreditats a
l’expedient a l’efecte incoat.»

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

El Sr. Pellicer agraeix la presència al Saló de Plens dels representants del Club Bonsai
Reus i els dona l'enhorabona. 
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SERVEIS D'HISENDA I DE SERVEIS GENERALS 

6. Assessoria Jurídica. Modificació puntual de l’Ordenança de civisme a la ciutat de
Reus.

"Atès que el Ple de la Corporació, en sessió duta a terme el dia 6 de maig de 2016,
aprovà inicialment l'Ordenança de civisme a la ciutat de Reus, que es va sotmetre el
corresponent tràmit d’informació pública, en els termes previstos a la normativa
d’aplicació, durant el qual no fou objecte d’al·legacions o suggeriments, per la qual cosa
l’ordenança restà definitivament aprovada. L’ordenança fou objecte de publicació
íntegra al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm. 136, de data 18 de juliol de
2016.

Atès que contra l’esmentada Ordenança, les entitats Candidatura d’Unitat Popular (CUP),
Associació d’Acció Cultural Despertaferro i Associació Reus Sóm Útils (ARSU),
interposaren el corresponent recurs contenciós administratiu al Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, incoat i seguit en el marc del procediment 401/2016. 

Atès que l’esmentat recurs no afectava la totalitat de l’ordenança, sinó determinats
paràgrafs o expressions dels articles 18, 27, 34 i 44.

Atès que la Secció Cinquena del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el marc
del recurs número 401/2016, interposat per les entitats més amunt referides, ha dictat
el dia 18 de setembre de 2019 la sentència número 714/2019, en el qual estima
parcialment el recurs interposat i anul·la diversos paràgrafs de l’Ordenança esmentada. 

Vist el contingut de l’esmentada sentència, que anul·la l’article 18.1 paràgraf primer, en
relació amb l’article 44, pel que fa a la prohibició de la mendicitat i estableix com a
infracció lleu la seva pràctica, i anul·la igualment l’article 34.q), en relació amb l’article
44.a), en el qual inclou la prohibició d’anar per la via pública o els espais públics
parcialment despullat o despullada, desestimant el recurs en tota la resta.

Atès que és voluntat de redefinir el text dels preceptes de l’ordenança afectats per
l’anul·lació efectuada pel Tribunal. 

Vista la proposta de redactat dels preceptes esmentats, efectuada pels serveis tècnics
de la Guàrdia Urbana, que proposa així mateix la modificació puntual d’uns altres dos
articles, tot l’esmentat amb la voluntat de garantir els principis de tipicitat i concreció del
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règim sancionador. El contingut dels preceptes que es proposen modificar són els que
es detallen en la part dispositiva. 

Vist l’informe emès per la Secretaria general en relació a la proposta de modificació dels
preceptes esmentats.
Vist el que estableixen els articles 49 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de
les bases de règim local; l'article 178 del text refós de la Llei municipal i de règim local
de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i els articles 58 i 66 del
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i
serveis dels ens locals, que estableixen el procediment per a l'aprovació de les
ordenances.

Vistos, així mateix, els articles 22.2 d) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les
bases de règim local i 52.2.d) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i 63 del Decret 179/1995,
de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals,
en virtut dels quals correspon al Ple de la Corporació l'aprovació de les ordenances, per
majoria simple.

Per tot l'exposat, i 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 puntual de l’Ordenança de civisme a la ciutat
de Reus, en els termes que seguidament es detalla.

En aquest sentit, es proposa efectuar les següents modificacions:

1) Es proposa modificar l’article 18.1, primer paràgraf, que restaria amb el següent
redactat:

«No es permet la mendicitat de forma agressiva, insistent o intrusiva envers als vianants, o bé

que obstaculitzi el lliure trànsit per les vies o espais públics, o que respongui a una estructura

organitzada; tampoc es permet la mendicitat que es practiqui de forma directa o indirecta

amb menors o persones amb discapacitat o acompanyant-se d’aquests, dins el conjunt del

terme municipal.»

2) Es proposa modificar l’article 44.a).14, que restaria amb el següent redactat:
«14. La pràctica de mendicitat en els termes que estableix l’article 18.1.»

3) Es proposa modificar l’article 34.q), que restaria amb el següent redactat: 
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«q) Anar despullat/ada o amb el tors totalment nu per la via pública o pels espais públics,

tret de les piscines o els altres espais on estigui expressament autoritzat.»

4) Es proposa modificar l’article 44.a).19, que restaria amb el següent redactat: 
«19. Anar despullat/ada o amb el tors totalment nu per la via pública o pels espais públics,

tret de les piscines o els altres espais on estigui expressament autoritzat.»

5) En aquest sentit, proposa modificar l’article 22.1, en el qual s’addicionaria el contingut
remarcat en negreta:

«1. Les persones que passegin animals de companyia i les persones propietàries o

posseïdores d’aquests animals hauran d’evitar que defequin a la via pública o en qualsevol

espai d’ús públic, i també que facin les seves miccions als espais públics o d’ús públic, i

especialment a les façanes dels edificis o al mobiliari urbà. En cas que no es pugui evitar la

defecació, s’hauran de recollir immediatament els excrements, que es col·locaran en bosses

de plàstic o altres embolcalls impermeables tancats i es dipositaran preferentment al

contenidor de rebuig o excepcionalment a la paperera més propera. Així mateix, en cas que

no es pugui evitar la micció d’aquests animals s’haurà de netejar immediatament amb aigua

l’espai on s’ha produït la micció.»

6) Es proposa addicionar a l’article 44.a) un supòsit d’infracció lleu, que s’enumeraria
com a 24, amb el següent contingut:

«24. No netejar amb aigua immediatament les miccions dels animals de companyia als

espais públics o d’ús públic, en els termes previstos a l’article 22.1.»

Amb l’addició d’aquest punt 24, l’actual article 44.a) 24 passaria a ser el 44.a) 25.

7) Es proposa modificar l’article 34.r), en el qual s’addicionaria el contingut remarcat en
negreta:
«r) Circular en bicicleta, patins, monopatins o altres vehicles de mobilitat personal (VMP)per

les voreres o per altres espais destinats a l’ús dels vianants (com ara places, carrers de

vianants, etc), tret d’aquells espais en què hi hagi un carril expressament destinat a aquesta

finalitat. Resten exceptuats aquells vehicles de mobilitat personal emprats per persones amb

mobilitat reduïda.»

8) Es proposa modificar l’article 44.a).23, en el qual s’addicionaria el contingut remarcat
en negreta:

«23. Circular en bicicleta, patins, monopatins o altres vehicles de mobilitat personal per les

voreres o per altres espais destinats a l’ús dels vianants, tret d’aquells en els que hi hagi un

carril expressament destinat a aquesta finalitat.»
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Segon: Sotmetre l’expedient al tràmit d'informació pública durant un termini de 30 dies
a comptar des de la publicació del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la
Província de Tarragona, per tal que s'hi puguin formular les reclamacions o al·legacions
que s’estimin convenients."

LA SRA. VAZQUÈZ EXPLICA EL TEMA I ES PRODUEIX DEBAT 

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; : (CS): Sra./Srs., García, López, Meléndez
i (A): Sr. Rubio i Sra. Vázquez ) i 8 vots en contra ( (PSC-CP): Sres./Srs., Martín, Martínez,
Marcos, Pozuelo i Fort: (CUP) Sres./Srs.: Llorens, Fernández, Pàmies).

7. Serveis Adjunts a la Secretaria General. Aprovació inicial del nou Reglament
Orgànic Municipal.

"El Reglament Orgànic Municipal (ROM) vigent es va aprovar inicialment pel Ple de la
Corporació de dia 27 de gener de 2003 i, en no presentar-se cap reclamació ni al·legació
durant el termini d’informació pública, es va entendre definitivament aprovat amb data
14 de març de 2003. Així mateix, va entrar en vigor amb l’inici del mandat corporatiu
sorgit de les eleccions del 25 de maig de l’any 2003.

Des de l’entrada en vigor del ROM s’han aprovat diverses lleis, tant estatals com
autonòmiques, que afecten directament a l’organització i el funcionament de les entitats
locals. Així, s’han produït canvis rellevants en àmbits tan diversos com el règim local de
Catalunya, en matèria de procediment administratiu i règim jurídic bàsic de les
administracions públiques, el successiu desenvolupament normatiu de l’administració
electrònica i els avenços en l’àmbit de la participació ciutadana i de la transparència,
l’accés a la informació pública i el bon govern, la qual cosa aconsella disposar d’un ROM
actualitzat a les noves exigències normatives, a les innovacions tecnològiques i a les
noves demandes de la ciutadania. 

Cal fer especial referència a les modificacions que ha sofert la Llei 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Règim Local, el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel
qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, l’entrada en
vigor de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques i la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector
públic, el Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós
de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic i a la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern.
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En aquest context, el Ple de l'Ajuntament de Reus va aprovar, en la sessió de 4 de
setembre de 2015, una moció per tal «que en el marc de la Comissió Informativa de
Serveis Generals s'iniciïn els treballs per a la modificació del Reglament de Participació
de l'Ajuntament i del Reglament Orgànic Municipal (ROM).»

Atès que per Decret d’Alcaldia núm. 2015011436 de data 20 d'octubre de 2015 es va
constituir la comissió encarregada d'estudiar la modificació i aprovació d'un nou
Reglament orgànic municipal (ROM) d'acord amb allò que disposa l'article 62 del ROAS,
que haurà de donar compte dels seus treballs i elevar la proposta de nou Reglament a
la Comissió Informativa de Serveis Generals i Econòmics.

Atès que aquesta Comissió, que fou renovada amb ocasió del canvi de mandat
corporatiu mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 2019015011 de 19/09/19, ha efectuat
diverses reunions, les actes de les quals consten a l’expedient de referència, i ha
finalitzat la seva tasca el dia 4 d’octubre de 2019 donant per finalitzats els treballs i
atorgant la conformitat a la proposta de Reglament que consta a l’expedient de
referència i que s’ha de sotmetre a dictamen de la Comissió Informativa de Serveis
d'Hisenda i de Serveis Generals.

El principi d’autonomia local és un dels més destacats en l’àmbit de les entitats locals,
entès, d’acord amb la Carta Europea d’Autonomia Local, com el dret i la capacitat
efectiva dels ens locals d’ordenar i gestionar una part important dels assumptes públics,
en el marc de la llei, sota la seva pròpia responsabilitat i en benefici dels seus habitants.
Aquest principi es reconeix a la Constitució i també en l’Estatut d’Autonomia de
Catalunya. Aquest darrer afirma en l’article 86 que «aquest Estatut garanteix al municipi
l'autonomia per a l'exercici de les competències que té encomanades i la defensa dels
interessos propis de la col·lectivitat que representa». Igualment estableix l’article 87 de
l’Estatut que «els municipis disposen de plena capacitat d'autoorganització dins el marc
de les disposicions generals establertes per llei en matèria d'organització i
funcionament municipal». 

Per a l’efectiva realització de l’autonomia local, tant la Llei 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Règim Local en el seu article 4 com el decret legislatiu
2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local
de Catalunya en en l’article 8.1, reconeixen als municipis, en tant que entitats territorials
i dins el seu àmbit competencial, la potestat reglamentària i la potestat
d’autoorganització.  

L’expressió més genuïna de la potestat reglamentària i de la potestat d’autoorganització
és la capacitat dels municipis d’aprovar el seu propi reglament orgànic municipal. La
importància de la matèria queda reflectida en la necessària majoria absoluta del
nombre legal de membres de la corporació per a l’aprovació o la modificació del ROM. 
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L’objecte del ROM és regular el règim organitzatiu de l'Ajuntament, definir el règim
jurídic del funcionament dels òrgans municipals i establir l'estatut dels membres de la
Corporació. Especialment, el ROM podrà establir i regular altres òrgans
complementaris, de conformitat amb els preceptes bàsics de la normativa de règim
local estatal i de desplegament autonòmica. També podrà adaptar a les especificitats
municipals la normativa en matèria de procediment administratiu comú i de règim
jurídic de les administracions públiques, així com altra normativa sectorial aplicable a
les seves competències.

Vista la proposta de Reglament sorgida dels treballs de la Comissió constituïda a l’efecte
i que consta a l’expedient.

Considerant que en la tramitació de l’expedient s’han observat els tràmits establerts en
la normativa aplicable.

Vist l’informe jurídic favorable a l’aprovació de la proposta de nou ROM, elaborat per la
Secretaria General en exercici de la seva funció d’assessorament legal preceptiu, d’acord
amb el que estableix l’article 3.3.D).1 del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual
es regula el règim jurídic dels funcionaris d’Administració local amb habilitació de
caràcter nacional. 

Vist que l’article 22 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de les bases de règim
local estableix que l’aprovació del reglaments municipals és una competència atribuïda
al Ple de la Corporació amb caràcter indelegable i que requerirà per a la seva aprovació
la majoria absoluta el nombre legal de membres de la corporació de conformitat amb
l’establert a l’art. 47.2 de la llei esmentada.

Vist allò que disposa l’art. 49 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de les bases de
règim local pel què fa al procediment a seguir per a la seva aprovació.

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

Primer. Aprovar amb caràcter inicial el text del nou Reglament Orgànic Municipal de
l’Ajuntament de Reus.

Segon. Sotmetre l’acord d’aprovació inicial i el text del nou Reglament Orgànic Municipal
al tràmit d’informació pública, per un termini de trenta dies, als efectes que la
ciutadania pugui presentar les reclamacions i els suggeriments oportuns. El còmput
d’aquest termini començarà a partir de l’endemà de l’última publicació, ja sigui en el
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Butlletí Oficial de la Província o en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. En el
cas que en l’esmentat termini no es presenti cap reclamació o suggeriment, el text del
ROM inicialment aprovat esdevindrà definitiu.      

Tercer. El nou reglament orgànic municipal entrarà en vigor, si escau, en el termini de
quinze dies des de la seva publicació íntegra en el Butlletí Oficial de la Província de
Tarragona." 

LA SRA. FLORES EXPLICA EL TEMA I ES PRODUEIX DEBAT 

Sotmesa la proposta a votació, s'aprova amb 20 vots a favor: ((JxR): Sres./Srs., Pellicer,
Vilella, Pallarès, Caelles, Cuerba, Caballero, Monseny; (ERC): Sres./Srs., Llauradó,
Recasens, Flores, Prats, Berasastegui, Subirats; (PSC-CP): Sres./Srs., Martín, Martínez,
Marcos, Pozuelo i Fort:(A): Sr. Rubio i Sra. Vázquez ) 3 vots en contra ((CS): Sra./Srs.,
García, López,  Meléndez i 3 abstencions ((CUP) Sres./Srs.: Llorens, Fernández, Pàmies).
  
8. Vicealcaldia. Aprovació del Pla d'Acció Municipal (PAM) de Reus per al període 
de 2019 a 2023.

"Atès que el conjunt de regidories que conformen l’organització de l’Ajuntament de
Reus, amb l’impuls i la coordinació de la vicealcaldia, han treballat en l’elaboració d’una
proposta de de Pla d’Acció Municipal (PAM) que té com a finalitat establir les línies
prioritàries, els objectius i les actuacions que el govern municipal desplegarà durant el
període corresponent al present mandat, és a dir, entre els anys 2019 i 2023.

Atès que la proposta de Pla d’Acció Municipal s’ha elaborat amb el propòsit de planificar
l’acció de govern al llarg del mandat 2019-2023 de manera transversal, definint i
ordenant els objectius que es volen impulsar i les accions que es duran a terme per
aconseguir-los, i amb la voluntat que pugui esdevenir una eina de caràcter informatiu i
divulgatiu de l’acció de govern a la ciutadania, i a la vegada possibiliti que es pugui retre
comptes de l’assoliment del PAM davant la ciutadania i avaluar el compromís adquirit
amb la ciutadania.

Atès que per a l’elaboració d’aquest Pla d’Acció Municipal s’ha emplaçat a totes i
cadascuna de les regidories a definir els objectius estratègics i determinar les accions a
executar per tal d’assolir, tant aquelles que ja s’estiguin impulsant però que es
consideren bàsiques per a poder assolir un objectiu estratègic ja establert, com aquelles
que siguin noves o que signifiquin un element de millora respecte al que s’està
desenvolupant en l’actualitat. 

Atès que els objectius i les accions inherents s’han sistematitzat en quatre eixos (que pel
seu caràcter transversal superen la distribució competencial de les diverses regidories),
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que a la vegada tenen un segon nivell d’organització en àmbits. Aquests quatre eixos
són: progrés social; espai urbà; desenvolupament econòmic; gestió, organització i
planificació, i que a la vegada s’han desenvolupat en els àmbits següents:

1.Progrés social

1.1. Igualtat i diversitat

1.2. Cicle de vida (infància, joventut i persones grans)

1.3. Cohesió social i benestar

1.4. Participació

1.5 Salut en totes les polítiques

1.6. Educació

1.7. Cultura

1.8. Esports

2. Espai Urbà

2.1. Habitatge

2.2. Seguretat ciutadana

2.3. Mobilitat

2.4. Espai públic

2.5. Urbanisme

2.6. Medi ambient i sostenibilitat

3. Desenvolupament econòmic

3.1. Progrés socioeconòmic i ocupació

3.2. Projecció de ciutat

3.3. Emprenedoria i suport a l’empresa

3.4. Economia local i sectors estratègics

4. Gestió, organització i planificació.

4.1. Hisenda

4.2. Organització i Persones (RRHH)

4.3. Gestió i optimització de recursos

4.4. Tic i smart city

4.5. Transparència i bon govern

4.6. Comunicació i dret a la informació

4.7. Planificació estratègica de polítiques transversals de ciutat

4.8. Relacions institucionals i projecció exterior
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Atès que vers aquest PAM que se sotmet a aprovació es preveu realitzar un procés 
participatiu consultiu, que permeti a la ciutadania de forma paral·lela i correlativa,  
incidir en la priorització de les accions que inclou.

Vistos els articles 4 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local
i 8 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, en relació a les potestats de programació i de
planificació dels ens locals.

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

Primer: Aprovar el Pla d’Acció Municipal de Reus per al període 2019 – 2023, en els
termes que consta a l’expedient de referència.

Segon: Donar al Pla d’Acció Municipal de Reus esmentat la publicitat pertinent.

LA SRA. LLAURADÓ EXPLICA EL TEMA I ES PRODUEIX DEBAT 

Sotmesa la proposta a votació, s'aprova amb 15 vots a favor: ((JxR): Sres./Srs., Pellicer,
Vilella, Pallarès, Caelles, Cuerba, Caballero, Monseny; (ERC): Sres./Srs., Llauradó,
Recasens, Flores, Prats, Berasastegui, Subirats; (A): Sr. Rubio i Sra. Vázquez ) i 11 vots en
contra ((PSC-CP): Sres./Srs., Martín, Martínez, Marcos, Pozuelo i Fort: (CS): Sra./Srs.,
García, López,  Meléndez (CUP) Sres./Srs.: Llorens, Fernández, Pàmies) .
             
A les 15:33 hores,  la presidència suspèn la sessió del Ple. 

A les 16:44 hores, es reinicia la sessió amb l'absència de la Sra. Pozuelo  i es
tracten els següents temes.                                                

ACTIVITATS DE LA PERSONA

9. Participació, Ciutadania i Transparència. Aprovació del Pla municipal de
Polítiques de Gènere.

‘’Atès que l’Ajuntament de Reus disposa d’una llarga trajectòria referent a les polítiques
de les dones. El primer pla de polítiques de gènere es va aprovar l’any 2007, el segon
l’any 2010 i l’últim el Pla municipal de polítiques de gènere 2014-2018.
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Atès que la Regidoria de Participació, Bon Govern i Serveis Generals té incloses en el seu
àmbit competencial es polítiques d’igualtat.

Atès que de conformitat la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva
de dones i homes, l’Ajuntament de Reus a través de la regidoria responsable de les
polítiques d’igualtat del municipi, es considera fonamental incloure la perspectiva de
gènere en la planificació, la programació i l’execució de les actuacions municipals,
promogudes des dels diferents serveis, departaments i organismes, i a tal efecte
l’Ajuntament porta a terme diferents accions o projectes relacionats amb aquest àmbit.

Atès que l'article 1.1. de la Llei 11/2014, de 10 d’octubre, per garantir els drets de
lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per erradicar l’homofòbia, la
bifòbia i la transfòbia, té per objecte establir i regular els mitjans i les mesures per a fer
efectius el dret a la igualtat i a la no discriminació per raó d'orientació sexual, d'identitat
de gènere o expressió de gènere en els àmbits, tant públics com privats, sobre els quals
la Generalitat i els ens locals tenen competència.

Atès també que des del Departament de Polítiques d’Igualtat d’aquesta Regidoria,
durant l'any 2018 s'ha estat treballat en la diagnosi i el disseny del Pla Municipal de
Polítiques de Gènere. El procés d'elaboració de la diagnosi s'ha plantejat tècnicament
des d'una metodologia múltiple amb l'objectiu de fer una anàlisi acurada i basada en un
procés de reflexió, de debat i de participació, en relació a les desigualtats existents i les
oportunitats d'implementació de polítiques de gènere. Aquesta fase de la diagnosi ha
tingut un suport extern a través d’un encàrrec a la Fundació Surt, entitat amb llarga
trajectòria en l’àmbit d’igualtat de gènere.

Vist que finalitzada la fase de diagnosi es va elaborar un primer esborrany que s'ha
presentat als grups municipals, entitats i personal tècnic per tal de fer-los partícips,
establir un diàleg i un intercanvi d’opinions i poder consensuar-lo al màxim, i fruit
d’aquestes converses i espais de debat i anàlisi, s'han incorporat les esmenes
proposades, en el document final del Pla Municipal de Polítiques de Gènere.

 
Vist l’informe emès per la tècnica de Polítiques d’Igualtat de Gènere de data 14 de
novembre de 2019.

Atès que l’article 25.2.o) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local, (apartat incorporat per la Disposició Final primera del Reial decret legislatiu
9/2018, del 3 d’agost, de mesures urgents pel desenvolupament del Pacte d’Estat contra
la violència de gènere), disposa que els municipis exerciran com a competències
pròpies, les actuacions en la promoció de la igualtat entre homes i dones així com
contra la violència de gènere.
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Vist l’establert a l’article 4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local i 8 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós
de la llei municipal i de règim local de Catalunya, sobre les potestats dels municipis.

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

PRIMER. Aprovar el Pla Municipal de Polítiques Gènere de l’Ajuntament de Reus.

SEGON. Donar al Pla Municipal de Polítiques Gènere de l’Ajuntament de Reus la
publicitat necessària.’’

S'incorpora a la sessió la Sra. Pozuelo 

LA SRA. FLORES EXPLICA EL TEMA I ES PRODUEIX DEBAT 

INTERVENCIÓ SR. ALCALDE  

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

El Sr. Pellicer informa que d'acord amb un acord amb els portaveus s'altera l'ordre del
dia i els punts núm. 14 i 15 que són dos mocions del Grup municipal de la CUP, a
proposta d'ells es passen a tractar seguidament.                                                              

14. Moció del GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP),
referent al servei d'incineració de RESIDUS URBANS SA, (SIRUSA).

"L’empresa SIRUSA (servei d’Incineració de Residus Urbans SA) constituïda fa 30 anys i
que és propietat de la Mancomunitat de 8 municipis (Cambrils, Salou, Valls, Constantí,
La Canonja, Vila-seca, Reus, Tarragona), s’encarrega de despendre’s amb la incineració,
de la fracció resta dels residus urbans, és a dir, la brossa que els ciutadans no separen
en els contenidors de recollida selectiva i va als contenidors de Rebuig.

En el seu origen, SIRUSA era una empresa per a regular més èticament el destí final
d’aquests residus, que abans acabaven en abocadors a l’aire lliure amb la consegüent
contaminació del sol, l’aire i els possibles aqüífers de la zona.

Aquesta funció inicial feia preveure que, si els diferents municipis aplicaven polítiques
mediambientals sobre la recollida de la brossa i la seva correcta selecció i eliminació,
aquesta funció aviat seria innecessària a l’arribar a l’objectiu de residu zero.
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Mentre a Europa es feia aquesta progressió cap al control més ecològic de la brossa, a
Espanya i a Catalunya ens hem quedat a la cua, amb tot el que suposa de perjudici
econòmic i ecològic del nostre territori i amb una petjada negativa sobre la salut de la
ciutadania. Els territoris que no compleixin els mínims establerts a la UE s’exposen a
greus sancions econòmiques i a danys mediambientals difícils de revertir.

Cap dels equips de govern de l’Ajuntament de Reus han volgut mai gestionar els residus
urbans amb criteris de sostenibilitat perquè no tenen consciència ecològica. Sempre
han optat per “treure’s el problema del davant”, externalitzant el servei de recollida a
empreses privades i encarregant a SIRUSA la crema de la brossa.

SIRUSA fa negoci, i estem convençudes que aquests recursos econòmics s’haurien de
destinar a un millor servei de recollida de residus (com la recollida Porta a Porta) i més
accions de sensibilització (amb el pagament per generació) que incrementés la recollida
selectiva dels residus, per passar del 30% actual al 60% marcat com a objectiu per l’ARC
(Agència de Residus de Catalunya) cosa que permetria alhora, reduir significativament
les emissions contaminants perjudicials per la salut. Però aquest objectiu es contraposa
frontalment amb els interessos dels gestors de la planta, que són els d’obtenir beneficis
any rere any i repartir-s’ho entre els propietaris. Aquests beneficis es basen a anar
pujant el cànon a cada municipi, alhora que cada municipi puja el rebut de les
escombraries als ciutadans.

Veient que durant els 30 anys de gestió a SIRUSA no hi ha hagut una evolució 
significativa cap a la consecució de l’objectiu fixat per l’Agència de Residus de Catalunya.

Presenta la següent moció:
                                                                          
Crear una Taula de gestió de residus d’evolució ecològica en aquest 2019, amb la 
participació dels moviments ecologistes, de salut i representants dels partits polítics en 
l’oposició de tot el territori, per afavorir la necessària transparència. Tindrà la tasca de 
programar els passos necessaris, en terminis concrets el més propers possibles en el 
temps, per assolir el Residu Zero."                                                                                                

LA SRA. PÀMIES EXPLICA LA MOCIÓ I ES PRODUEIX DEBAT 

Sotmesa la proposta a votació, es desestimada amb 9 vots a favor: ( (PSC-CP): Sres./Srs.,
Martín, Martínez, Guaita, Marcos, Pozuelo i Fort: (CUP) Sres./Srs.: Llorens, Fernández,
Pàmies) ) 15 vots en contra ((JxR): Sres./Srs., Pellicer, Vilella, Pallarès, Caelles, Cuerba,
Caballero, Monseny; (ERC): Sres./Srs., Llauradó, Recasens, Flores, Prats, Berasastegui,
Subirats; (A): Sr. Rubio i Sra. Vázquez) i 3 abstencions ((CS): Sra./Srs., García, López,
Meléndez).                                                                                                    
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15. Moció del GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP),
referent al malestar social al Barri del Carme.

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

"Els darrers mesos s’ha generat malestar social al barri del Carme, el veïnat denuncia la
presència de màfies que amenacen i coaccionen als veïns i veïnes i que ocupen pisos
per llogar-los a famílies que es troben en una situació d’extrema necessitat.

Considerem que la realitat existent no és pot reduir a un simple problema d’ordre
públic sinó que precisa d’un debat social ampli i una estratègia política que superi la
departamentació per regidories, és a dir, que impliqui al govern en el seu conjunt. 

El conflicte que ens ocupa no és exclusiu d’un sol barri, tot el contrari. Aquelles zones de
la ciutat que queden més abandonades per part de l’administració es deterioren, només
hi viuen les persones que no poden marxar, les botigues tanquen i es dona inici a una
dinàmica difícil de revertir si no es fa amb voluntat política, consens i, sobretot inversió i
valentia.

Considerem que hi ha diferents opcions i alternatives, tant d’aplicació immediata com
de treball a mig i llarg termini. El que és important, però, és que tot allò que es decideixi
tingui un ampli consens social i això, per la CUP, només serà possible si els diferents
agents implicats (veïnat, grups municipals, cossos de seguretat, professionals del sector
social, etc) formen part del procés d’anàlisi, debat, decisió i aplicació.

Per tot aquests motius, es proposa el següent acord al Ple municipal.

En els terminis i forma que prevegi el Pla estratègic de Participació, que ha de desplegar
els diferents instruments previstos al Reglament de Participació , crear l'òrgan estable
de participació del barri del Carme que tingui com a objectiu tractar de manera
transversal i amb visió de futur totes les realitats socials, personals i econòmiques que
s'esdevenen al barri donant veu a la diversitat i treballant els temes de manera
profunda i reflexionada.
                                                                
EL SR. FERNÁNDEZ EXPLICA LA MOCIÓ  I ES PRODUEIX DEBAT 

INTERVENCIÓ DE L'ALCALDE 

Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per unanimitat. 
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Seguidament es continua amb els temes de l'ordre del dia. 
                                                                                                                   

PROPOSTES DELS GRUPS MUNICIPALS 

10. Proposta del GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS DE REUS (CS) per a garantir la
neutralitat en els centres educatius de Reus.

"La norma suprema de nuestro ordenamiento jurídico, que es la Constitución Española,
en su artículo 3.1 establece que “El castellano es la lengua española oficial del Estado. To-

dos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla.” Y en el apartado 2 es-
tablece que “Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comu-

nidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos”. Así también nuestro Estatuto de Auto-
nomía en el artículo 6.2 establece que las lenguas oficiales de Cataluña son el catalán y
el castellano.

A mediados de julio de 2019 la organización Plataforma per la Llengua, organización
separatista de dudosa finalidad cultural y comprobada trayectoria política
independentista, publicó el estudio “Estudi sociolingüístic als patis d’escoles i instituts de

zones urbanes de Catalunya”. El estudio contó con el beneplácito de la Generalitat de
Cataluña ya que en la rueda de prensa de presentación del estudio los responsables del
mismo reconocieron que tenía conocimiento de ello la Consejería de Educación de la
Generalitat de Cataluña, de la que es responsable el Sr. Josep Bargalló de ERC, y, por lo
tanto, también tenía conocimiento de ello el presidente de la Generalidad de Junts, el Sr.
Torra. 

Que según consta en el propio estudio se empleó la metodología de la observación de
incógnito, es decir, que los individuos objeto de estudio, que eran los menores de edad
y los profesores, desconocían que estaban siendo observados sus comportamientos
lingüísticos, y no sólo los menores y los profesores objeto del estudio desconocían que
los estaban espiando sino que a los centros educativos tampoco se les informó y se les
engañó bajo el señuelo de colaborar en una actividad lúdica en la hora del recreo. El
espía, que era un voluntario de la organización Plataforma per la Llengua, hablaba en
inglés y fingía desconocer el catalán o el castellano. Plataforma per la Llengua siguiendo
esta dinámica de engaño y espionaje reportó el número y los porcentajes de menores y
docentes que empleaban cada lengua (castellano o catalán) en las conversaciones
mantenidas en los recreos de un total de cincuenta centros educativos de Cataluña
(cuarenta públicos y diez privados, veinticinco de educación primaria y otros veinticinco
de educación secundaria).
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Plataforma per la Llengua se dedica entre otras actividades a señalar a todos aquellos
establecimientos comerciales que no rotulan en catalán y a los comerciantes que no
utilizan el catalán para dirigirse a sus clientes.
                                                    
Esta organización de Plataforma per la Llengua fue subvencionada por la Generalitat de
Cataluña entre 2012 y 2018 con una dotación económica de 4.224.550 € gracias a tres
convenios con la Generalitat de Cataluña firmados por el Consejero de Cultura de la
Generalitat de Cataluña, Ferran Mascarell. El primer convenio en 2012 con un total de
504.550€; un segundo convenio para los años 2013 a 2015 con un total de 1.860.000€;
y, un último convenio para los años 2016 a 2018 con un total de 1.860.000€. Además,
también recibió subvenciones de las Diputaciones de Barcelona, Tarragona y Lérida.
Cabe recordar que la ley catalana 14/2017, de 27 de mayo, de los derechos y las

oportunidades en la infancia y la adolescencia establece en sus artículos 9 y 36 que:
Artículo 9. No discriminación

1. Los poderes públicos deben garantizar el principio de igualdad y eliminar cualquier

discriminación a niños o adolescentes por razón de raza, sexo, idioma, religión,

opinión política o de otra índole, origen nacional, étnico social, posición económica,

condiciones físicas, psíquicas o sensoriales, estado de salud, nacimiento, orientación

sexual o cualquier otra condición personal o de sus progenitores o representantes

legales.

2. Los poderes públicos han de identificar de una manera activa a los niños o los

adolescentes que, individualmente o en grupo, requieren la adopción de medidas

protectoras especiales para reducir o eliminar factores de discriminación.

Artículo 36. Derecho a la protección del honor, la dignidad, la intimidad y la propia

imagen:

1. El niño o adolescente tiene derecho a la protección del honor, la dignidad, la

intimidad y la propia imagen.

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

Primero.- Condenar el espionaje a menores de edad perpetrado por la organización Pla-
taforma per la Llengua en más de cincuenta centros educativos de Cataluña y que tiene
por objeto señalar a los menores de edad en función de la lengua empleada en sus co-
municaciones.

Segundo.- Instar a la Generalitat a no permitir la intrusión en los centros educatius de
Reus durante las horas lectivas, tanto en clases como en el recreo, a personas que reali-
cen tareas de inspección o espionaje de los menores de edad o del profesorado del idi-
oma en el que hablan durante las horas lectivas.
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Tercero.- Defender el derecho constitucional a usar cualquiera de las lenguas oficiales, 
sin que ello signifique ninguna discriminación en los centros educativos de nuestra ciu-
dad." 

LA SRA. GARCIA EXPLICA LA PROPOSTA I ES PRODUEIX DEBAT
     
S'absenta de la sessió el Sr. Fernández. 

Sotmesa la proposta a votació, es rebutjada amb 3 vots a favor: (CS): Sra./Srs., García,
López, Meléndez) i 23 vots en contra ((JxR): Sres./Srs., Pellicer, Vilella, Pallarès, Caelles,
Cuerba, Caballero, Monseny; (ERC): Sres./Srs., Llauradó, Recasens, Flores, Prats, Bera-
sastegui, Subirats; (PSC-CP): Sres./Srs., Martín, Martínez, Guaita, Marcos, Pozuelo i Fort:
(CUP) Sres.: Llorens, Pàmies)  i  (A): Sr. Rubio i Sra. Vázquez ).

S'absenta de la sessió la Sra. Marta Llorens

11. Proposta del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA –
CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP), d'adhesió a la declaració de la FEMP a fa-
vor de l'AGENDA 2030 dels objectius de desenvolupament sostenible.
   
"El desafiament del canvi climàtic fa imprescindible construir un futur més sostenible.
Les administracions locals tenen un paper clau a l’hora d’impulsar polítiques ambientals
sostenibles i projectes que tinguin com a objectiu la millora de l’eficiència en l’ús de
l’energia i la mitigació i adaptació al canvi climàtic.

El 18 de desembre de 2009, Reus va signar el Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses per l’energia
sostenible, que té com a principal objectiu per fomentar la participació de la ciutadania
en la lluita contra l’escalfament de la terra, propiciant el compromís i les actuacions
locals. Els ajuntaments participants es comprometen formalment a aconseguir els
objectius comunitaris de reduir les emissions de CO2 mitjançant actuacions d’eficiència
energètica i relacionades amb fonts d’energies renovables.

Aquest 2019, deu anys més tard, la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) ha
aprovat la declaració en favor de l’agenda 2030 dels objectius de desenvolupament
sostenible. 

Els ODS són el resultat d’un procés de negociació que es va dur a terme després de la
Cimera de Rio+20 (2012), partint de l’experiència adquirida amb els Objectius de
Desenvolupament del Mil·lenni. Els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible són
els que guien la implementació de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides per al
Desenvolupament Sostenible, aprovada el 25 de setembre del 2015. Les temàtiques
que aborden van des de la pobresa, la fam, la pau, la salut, l’educació, les desigualtats, la
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inclusió, la prosperitat econòmica, la protecció del planeta, la lluita contra el canvi
climàtic, les ciutats i els territoris, l’energia, el consum i la producció sostenibles i la
governança.

Els 17 ODS és concreten amb 169 fites i els seus indicadors d’evolució. Els indicadors es
van establir per la Comissió d’Estadística de les Nacions Unides l’any 2017.

La declaració suposa els següents compromisos: 

- Treballar per al desenvolupament de les estratègies que permetin avançar en el
compliment dels objectius ODS.

- Atorgar un paper estratègic dels governs locals en la planificació, execució i rendiment
de comptes en el compliment dels ODS com a agents acceleradors del
desenvolupament de l’Agenda 2030 a l’estat espanyol.

- Promoure polítiques públiques en economia circular, l’Agenda urbana, les polítiques
de gènere, inclusió i lluita contra la desigualtat, la participació ciutadana, la
transparència i el govern obert, la salut i l’educació, la transició ecològica, la resiliència i
la sostenibilitat ambiental, el consum responsable, la generació de treball, la
cooperació descentralitzada i la cultura, entre d’altres.

L’Ajuntament de Reus ha de subscriure aquesta declaració, en tant que significa una
nova oportunitat per liderar una gran transformació de la ciutat i convertir reus en una
ciutat més justa, més humana, més amable, saludable econòmicament i ambientalment
sostenible.

Per tot l’exposat proposem l’adopció dels següents acords:

1. Adherir l’Ajuntament de Reus a la Declaració del XII Ple de la FEMP a favor de l’agenda
2’3’ dels objectius de desenvolupament sostenible, la qual s’annexa

2. Acceptar el contingut de l’esmentada Declaració.

3. Notificar aquest acord a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP)."

EL SR. MARTÍN EXPLICA LA PROPOSTA I ES PRODUEIX DEBAT 
              
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova amb 24 vots a favor: ((JxR): Sres./Srs., Pellicer,
Vilella, Pallarès, Caelles, Cuerba, Caballero, Monseny; (ERC): Sres./Srs., Llauradó,
Recasens, Flores, Prats, Berasastegui, Subirats; (PSC-CP): Sres./Srs., Martín, Martínez,
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Guaita, Marcos, Pozuelo i Fort: (CS): Sra./Srs., García, López, Meléndez i (A): Sr. Rubioi i
Sra. Vázquez ) i 1 abstenció: ( (CUP) Sra. Pàmies).

MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS 
                                                    
12. Moció del GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS DE REUS (CS) per a impulsar a la
nostra ciutat el moviment "PET FRIENDLY".                                                      

L'alcalde anuncia que en relació a aquest punt de l'ordre del dia hi ha una esmena
presentada pels grups municipals dels partits JUNTS PER REUS–JUNTS x Cat (JxR),
ERC I ARA REUS la qual ha estat acceptada i per tant, es sotmet la proposta a la
consideració del Ple amb ella inclosa.  
                                             
"En nuestra sociedad cada vez se muestra un mayor respeto hacia las mascotas y existe
un importante segmento poblacional que considera a su mascota un miembro más de
la familia con el que comparten su vida, demandando que sus mascotas sean admitidas
junto a ellos en los hoteles, restaurantes, tiendas, transporte público, etc. Prueba de la
mayor concienciación y sensibilización social hacia los animales de compañía es que a
principios del mes de agosto La Fira Centre Comercial de Reus permitió que las mascotas
accedieran a sus instalaciones porque los clientes demandaban esta necesidad. Algunos
taxis de Reus también admiten mascotas y cuentan con un distintivo para indicarlo.

Desde el grupo municipal de Ciudadanos somos conscientes de que si el municipio de
Reus contara con una oferta importante de establecimientos que admitieran mascotas,
sus opciones turísticas se incrementarían. Desde las Administraciones Públicas también
se debe impulsar el movimiento Pet Friendly para satisfacer esa necesidad que vive
nuestra sociedad y que reporta a las ciudades beneficios económicos y sociales,
captando el interés de ese segmento poblacional y turístico que solicita que su mascota
también le acompañe cuando acude a la administración, hoteles, restaurantes, tiendas,
etc. 

En España el 40% de los hogares cuentan con un animal de compañía y existen 16
millones de mascotas censadas en España. Los datos indican que el perro es el animal
de compañía preferido de los españoles con 5.147.980 ejemplares (21,90% del total). Lo
que convierte a este colectivo en un gran potencial turístico y económico para el
municipio. Actualmente, existe el sello o sistema de calidad para el turismo Pet Friendly y
los propietarios de mascotas al viajar con ellos optan por destinos o alojamientos que
dispongan de un sello de estas características frente a otro que no pueda ofrecerlo. En
España hay más de 1.000 hoteles adheridos a este movimiento.

La Ordenanza de Protección, bienestar y convivencia con los animales de compañía y la

fauna urbana de Reus es deficitaria para los que aceptamos a los animales domésticos
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en el día a día y defendemos ciudades inclusivas para los animales domésticos, es decir,
los que defendemos las políticas Pet Friendly. Pese a los déficits de la Ordenanza ésta sí
permite que los animales accedan al interior de los edificios y las instalaciones públicas y
de uso público en los espacios en donde se les autorice. Por lo que para adaptarnos al
movimiento Pet Friendly sin modificar la Ordenanza basta con autorizar la presencia de
los animales domésticos en los edificios públicos.

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

Primero. Autorizar el acceso de los animales domésticos en los edificios públicos de la
Administración local.

Segundo y tercero. Trasladar a la Taula de Comerç de Reus el impulso y la realización de
una campaña de concienciación del movimiento Pet Friendly a los establecimientos
comerciales de la ciudad.

Cuarto. Estudiar las acciones necesarias para adaptar e incrementar los espacios
públicos de nuestro municipio a los principios del movimiento Pet Friendly convirtiendo a
Reus en un referente del turismo Pet Friendly en toda la provincia."

LA SRA. GARCIA EXPLICA LA MOCIÓ  I ES PRODUEIX DEBAT 

A petició dels grups  municipals es fa votació separada dels punts de la moció. 

Sotmes a votació el primer punt de la moció, es rebutjat amb 9 vots a favor: (PSC-CP):
Sres./Srs., Martín, Martínez, Guaita, Marcos, Pozuelo i Fort: (CS): Sra./Srs., García, López,
Meléndez ) 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 1 abstenció (CUP) Sra. Pàmies).

Sotmesos a votació els punts segon, tercer i quart de la Moció s'aproven amb 24 vots a
favor((JxR): Sres./Srs., Pellicer, Vilella, Pallarès, Caelles, Cuerba, Caballero, Monseny;
(ERC): Sres./Srs., Llauradó, Recasens, Flores, Prats, Berasastegui, Subirats; (PSC-CP):
Sres./Srs., Martín, Martínez, Guaita, Marcos, Pozuelo i Fort: (CS): Sra./Srs., García, López,
Meléndez  i  (A): Sr. Rubio i Sra. Vázquez ). i 1 vot en contra (CUP) Sra. Pàmies).
     
13. Moció del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA –
CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP), de mesures per a millorar la seguretat i el
civisme a la ciutat.

"La seguretat és la garantia de llibertat i equitat. Les persones tenim dret a la seguretat,
que és el que ens dóna un nivell important de qualitat de vida, tothom ha de poder
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passejar per Reus a qualsevol hora sense por. A més, cal renovar la mirada a les
polítiques de convivència i civisme a la ciutat. Reus no és res si els ciutadans i ciutadanes
no poden apropiar-se dels seus espais i gaudir-ne. I en aquest sentit, falta molta tasca
pedagògica -no punitiva-per fomentar aquesta convivència a l’espai públic.

No volem fer alarmisme, però darrerament, les reiterades queixes veïnals en diferents
punts de la ciutat evidencien que Reus travessa una situació en matèria d’inseguretat i
d’incivisme que cal gestionar i corregir. Veïns del barri de Carme farts de l’onada de
robatoris o ocupacions a la zona, que fins i tot amenacen de realitzar patrulles
nocturnes si persisteix la inseguretat; denúncies dels veïns de Mas Pellicer de
l’abandonament del barri per part de l’Ajuntament en matèria de seguretat; diversos
robatoris en comerços del carrer Ample; veïns del Mas Vilanova que es queixen de
l’incivisme dels conductors i del caos circulatori que s’origina al voltant de l’escola Pare
Manyanet, contenidors cremats... en són els darrers exemples.

Aquests escenaris demostren que la seguretat i el civisme dels reusencs i reusenques
compta amb diversos punts negres a la ciutat i requereixen d’una ràpida actuació per
part del govern. En aquest sentit, des del PSC reivindiquem el desplegament de la
policia de proximitat i dels agents de convivència, dues figures que han funcionat temps
enrere i que han demostrat ser dos models d’èxit en quant a la percepció de seguretat i
reforç del civisme.

Els reusencs han de percebre el seu ajuntament com una institució propera i útil i la
policia de proximitat fa que la ciutadania tingui clar on ha d’adreçar-se quan detecta un 

mínim problema. Per la seva banda, els agents de convivència esdevenen interlocutors
entre administració i veïns i contribueixen a millorar el civisme i a detectar problemes
que requereixin una intervenció ràpida per part de l’Ajuntament.

Pet tot l’exposat proposem l’adopció dels següents acords:

1. Que l’Ajuntament de Reus iniciï el desplegament de la policia de proximitat, assignant
patrulles al carrer estables per a cada barri, amb presència constant i comunicades amb
els centres cívics per afavorir el coneixement de cada realitat i la confiança de veïns i
veïnes.

2. Que l’Ajuntament de Reus, mitjançant aquesta policia de proximitat, es comprometi a
donar resposta ràpida quan hi hagi conflictes que requereixin la seva intervenció i a fer
un rendiment de comptes amb objectius i indicadors clars de la seva gestió per afavorir
la convivència a la ciutat.

3. Que l’Ajuntament realitzi una diagnosi dels punts de la ciutat on hi ha més conflictes
relacionats amb l’incivisme i la inseguretat.
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4. 3. Que l’Ajuntament de Reus doti al cos de la Guàrdia urbana dels mitjans materials i
personal qualificat necessaris per poder desenvolupar totes les tasques acordades als
punts 1, 2 i 3.

5. Que l’Ajuntament de Reus recuperi la figura dels agents de convivència que treballin a
peu de carrer pel civisme i la convivència, des de la pedagogia i la cerca de la implicació
de la ciutadania, realitzant una feina proactiva, especialment, als llocs que puguin ser
més conflictius, segons es desprengui de l’estudi esmentat al punt 3, perquè tota la
ciutadania pugui gaudir de l’espai públic."

EL SR. FERNANDEZ EXPLICA LA MOCIÓ  I ES PRODUEIX DEBAT 

Sotmesa la moció a votació, es rebutjada amb 9 vots a favor: (PSC-CP): Sres./Srs., Martín,
Martínez, Guaita, Marcos, Pozuelo i Fort: (CS): Sra./Srs., García, López, Meléndez) 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 1 abstenció (CUP) Sra. Pàmies),

S'absenta de la sessió la Sra. Caelles. 

Els punts de l'ordre del dia núms. 14 i 15 han estat tractats desprès del punt nún. 9. 
             

Assumptes sobrevinguts, si s'escau.  

No n'hi ha,
        
Precs i preguntes.

Prec que formula la Sra. Martínez del Grup municipal del PARTIT DELS
SOCIALISTES DE CATALUNYA – CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP)  referent a
sol.licituds de d'informació sense resposta per part del govern. 
          
"Aquest grup municipal ha registrat diverses instàncies preguntant al govern dades
relatives a les diferents àrees que conformen el govern de la ciutat. És una de les
principals vies que tenim els grups de l’oposició de fer un seguiment i fiscalitzar la tasca
de govern. 

Es dóna la circumstància que la major part d’aquestes instàncies queden en un
calaix i les respostes no arriben, amb la qual cosa el govern dificulta el dret dels
regidors de controlar i fiscalitzar i el dret a la informació i incompleix en que
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estableix el el Reglament Orgànic Municipal que hem aprovat avui i la Llei de
Procediment Administratiu , que estableixen que la sol.licitud d'informació dels
càrrecs electes s'ha de resoldre en el termini màxim de 5 dias naturals a comptar
des de l'endema del dia del registre de la instància.

Per això formulem el següent prec:

Que el govern respongui amb la màxima urgència totes les qüestions ja plantejades per
aquest grup municipal i es comprometi a resoldre les sol·licituds futures en el termini
màxim dels cinc dies naturals següents a aquell que s’hagués presentat, tal com
estableix el ROM." 

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

Prec que formula El Sr. Marcos del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES
DE CATALUNYA – CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP)referent a la brúticia
acumulada a l'entorn dels contenidors de brossa. 

"Aquest grup municipal ha rebut la queixa del veïnat de diferents barris de la ciutat,
però en especial, del carrer Alcover a l'alçada del número 22, per la brutícia que
s'acumula entorn a les zones on hi ha els contenidors de la brossa. Es queixen de les
restes acumulades al terra i dels orins dels gossos que desprenen una olor
extremadament desagradable. 

Per això formumen el següent prec: 

Que l'Ajuntament intensifiqui la neteja al voltant dels contenidors de brossa,
especialment, al carrer Alcover, però en general a tota la ciutat, abans no es converteixi
en un problema de salut pública i doni resposta a les queixes veïnals."

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

Pregunta que formula el Sr. López del Grup municipal CIUDADANOS DE REUS (CS),
sobre l'eficiència energètica dels edificis públics. 

"El artículo 24.2 de la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, exige a todos los Estados
miembros de la Unión Europea la presentación de planes energéticos. De ahí que
España aprobara el Plan Nacional de Acción de Eficiencia Energética 2017-2020 y que
ahora contemos con el borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima
(PNIEC) 2021-2030.  
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Enmarcada dentro del Plan de Acción energético de lucha contra el cambio climático
está la activación de la eficiencia energética de los edificios públicos. La activación de la
eficiencia energética de los edificios públicos es el principal objetivo para dar ejemplo y
ahorrar el 20% de energía primaria, así como que las energías renovables representen
un 20% del consumo energético global, y la reducción del 20% de emisiones de CO2. 

La activación de la eficiencia energética de los edificios públicos se realizará mediante
la renovación de edificios en sus sistemas de calefacción y/o refrigeración, con la
adquisición de productos y servicios eficientes de alto rendimiento energético, con
sistemas de obligaciones de eficiencia energética, con auditorías energéticas y
sistemas de gestión energética, con promoción de la eficiencia en calefacción y
refrigeración, y , con el fomento de los Servicios Energéticos.  

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

¿Qué medidas de eficiencia energética se han tomado en los edificios públicos
del Ayuntamiento de Reus ?
¿Cuántas subvenciones se han solicitado, y cuántas se han ejecutado ?

¿Qué partidas del Presupuesto van a ser destinadas a la eficiencia energética
de los edificios públicos del Ayuntamiento ?

¿Cuáles son las próximas iniciativas que se van a llevar a cabo? 

 Per part del Sr. Rubio ES DONA RESPOSTA a la pregunta.     
                                                             
I, sense més assumptes a tractar, s'aixeca la sessió, de la qual, com a secretari general,
estenc aquesta acta amb el vistiplau de l’alcalde president.

L’alcalde                                                       El secretari  general 
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