
AJUNTAMENT DE REUS
                                                                                                                                                                                    

  
ACTA DEL PLE ORDINARI DE L’AJUNTAMENT DE REUS
                              

Núm.: 20/2019
                                                                                   
Caràcter: ordinari                                                                 
Data: 20.12.2019
Horari: de  11:25 a  15:06 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 29 de novembre de 2019.
           
2. Informació de l’Alcaldia.
                                                              MOCIONS DE L'ALCALDIA 

3. Alcaldia. Donar compte de diverses resolucions de l’Alcaldia en matèria
d’organització municipal.
                 
4. Alcaldia. Nomenament de membres i representants en distints òrgans, organismes i
entitats.

5. Servei d’Aprovisionaments, Contractació i Patrimoni. Donar-se per assabentat de
la successió en la persona del contractista de la concessió administrativa per a l'ús
privatiu d'una parcel·la de domini públic per tal de destinar-la a la construcció i
explotació d'un centre comercial i d'oci integrat.

SERVEIS D'HISENDA I DE SERVEIS GENERALS              

6. Assessoria Jurídica. Aprovació de la creació del Consell Assessor de Mercats
Municipals de Reus i de les seves normes de funcionament.

7. Coordinació de l'assessoria jurídica entre l'ajuntament i les empreses
municipals i defensa jurídica. Conveni de Col·laboració entre l'Ajuntament i el Consell
Comarcal del Baix Camp per a la prestació dels Serveis Funeraris.

8. Recursos Humans. Aprovació del Pla d’Igualtat intern de l’Ajuntament de Reus i del
protocol contra l’assetjament.

9. Recursos Humans. Modificació de catàleg de personal funcionari i personal laboral
de l’Ajuntament de Reus.

10. Recursos Humans. Modificació del Conveni i Pacte de condicions laborals del
personal al servei de l’Ajuntament de Reus.        
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BENESTAR SOCIAL I CIUTADANIA 

11. Benestar Social. Pròrroga del conveni de col·laboració amb la Generalitat de
Catalunya, mitjançant departament de Treball, Afers Socials i Famílies per a la prestació
del servei de residència assistida per a gent gran dependent a la localitat.  
                                                 

PROPOSTES DELS GRUPS MUNICIPALS 

12. Proposta de resolució del GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS DE REUS (CS), refe-
rent a la reprovació i dimissió de l'actual Síndic  de Greuges, Rafael Ribó. 

13. Proposta de resolució del GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS DE REUS (CS), refe-
rent  a la commemoració del Dia Internacional contra la Corrupció.
                                                                             

MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS 

14. Moció del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA –
CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP), referent a una mobilitat més segura a la ciu-
tat. 

15. Moció del GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP),
per a la prevenció d'abandonament animal al municipi.

16. Moció del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA –
CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP), per a prendre mesures per a la sostenibilitat
energètica.

17. Moció del GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP),
perquè l'Ajuntament de Reus segueixi formant part de l'AMI.                                                 
                                                                             
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
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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.  

                                                                      
Oberta la sessió per la presidència es passen a tractar els temes següents:           

1. Aprovació de l'acta del dia 29 de novembre de 2019.

S'aprova, per unanimitat, l'acta del dia 29 de novembre de 2019.
           
2. Informació de l’Alcaldia.                                                                               
                                                                            
El Sr. Pellicer informa del següent: 

De l'acte institucional amb motiu del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat 
que va tenir lloc al Palau Bofarull.

De la inauguració de la Setmana Cultural organitzada pel Centre Cultural Extremeño.
                                                                                                   
De la visita a la residència d'Horts de Miró que finalment està oberta al públic i que al 
mes de gener es procedirà a la seva inauguració. 

De la inauguració placa MAC, amb motiu 60è aniversari del Moto Automòbil Club de 
Reus (MAC), al raval de Santa Anna. 

De l'acte de reconeixement, al Saló de Plens,  als treballadors municipals  jubilats durant 
l'any 2019.  Una vegada més els agraim la seva feina durant la seva etapa de treball a 
l'Ajuntament de Reus. 

Del lliurament i reconeixements dels centres referents en educació, en drets d'infància,
que atorga UNICEF. Tenim el goig que a la nostra ciutat són l’escola General Prim,
l’escola Montsant i l’escola Rosa Sensat. Aquest acte va tenir lloc al Casal de Dones. 

Del lliurament de guardons a les persones amb 80 i 90 anys al Casal d'Avis de St. Bernat
Calvó.
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Del lliurament de diplomes per la cloenda de la Casa d'Oficis Mas Carandell al Casal
Dones.

Del Sopar Nadal de l'Associació de Concerts de Reus, que l'any que ve fan el seu
centenari.
       
De la presentació del llibre "Centenari de l'Orfeó Reusenc. Els últims 25 anys". 

De diferents actes de la marató de TV3, on Reus va ser una de les seus al Teatre
Fortuny. Fa un reconeixement a totes les entitats de Reus que s'han esforçat en la
mateixa.

De la descoberta del quadre d'Ernest Benach, expresident del Parlament de Catalunya
a la galeria de fills il·lustres de l'Ajuntament de Reus.

De l'acte de presentació del llibre Dr. Frias, al Castell del Cambrer
       
Del berenar Nadal a les Germanetes del pobres. Agraeix a l'Agrupació de Taxistes la
seva impliació amb la ciutat.

Del lliurament Premi Olis DOP al  Palau Bofarull.
                                                                                                                   
I diferents actes tinguts amb motiu de les Festes de Nadal.
            
A continuació el Sr. Pellicer informa que la Junta de Portaveus en la reunió del dia 18 i
en la tinguda avui abans de l'inici del Ple ha donat el seu suport a vàries propostes i
manifests.

Ha donat el seu suport, per unanimitat de tots els grups municipals, a un manifest pel

Dia Internacional Contra la Corrupció presentat pels GM  (JxR), ERC,  i ARA REUS,
 
Seguidament dona lectura del manifest la Sra. Vilella, i que es reprodueix a continuació:

          "Dia Internacional Contra la corrupció" (ONU)
                                                                            
El 31 d'octubre de 2003. l'Assemblea General de les Nacions Unides va aprovar la
Convenció de les Nacions Unides contra la Corrupció i va sol·licitar que el Secretari
General designi a l'Oficina de les Nacions Unides contra la Droga i el Delicte ( ONUDD)
com a secretaria per a la conferència dels Estats Part en la Convenció ( resolució 58/4).
L'Assemblea també va designar al 9 de desembre com el Dia Internacional contra
Corrupció, per a despertar consciència sobre la corrupció i sobre el paper de la
Convenció per a combatre-la i prevenir-la. La Convenció va entrar en vigència al
desembre de 2005.
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MISSATGE AMB  MOTIU DEL DIA INTERNACIONAL CONTRA LA CORRUPCIÓ

9 de desembre de 2019

Cada any, bilions de dòlars – l'equivament de més del 5% del Producte Intern Brut
mundial – es paguen en suborns o es roben a través de pràctiques corruptes que
soscaven greument l'estat de dret i emparen delictes con el tràfic il.licit de persones,
drogues, i armes. 

L'evasió d'impostos, el blanqueig de diners i altres fluxos il.lícits dervien de la seva
destinació recursos molt necessaris per a escoles, hospitals i infraestructura essencial;
fons essencials per a promoure els Objectius de Desenvolupament Sostenible. 

La gent està enfadada i amb raó. La corrupció amenaça el benestar de les nostres
societats, el futur dels nostres fills i la salut del nostre planeta. Ha de ser combatuda per
tots, per a tots. 

I igual que en la seva mobilització per una acció climàtica ambiciosa i una globalització
justa, inspira veure a la joventut exigint responsabilitat i justícia com a manera
d'afrontar i erradicar les pràctiques corruptes. 

Hem d'unir-nos contra la corrupció per a detenir la fugida de recursos causada pels
fluxos financers íl.licits. La Convenció de les Naciones Unides contra la corrupció,
ratificada per gairebé tots els països del món, ens brinda els mitjans per a afermar el
nostre compromís d'abordar aquesta qüestió.

Aquest mes, els governs es reuniran a Abu Dhabi per a examinar els progressos i
preparar el primer període extraordinari de sessions de l'Assemblea General dedicat a
combatre la corrupció, que tindrà lloc al 2021. Exhort als governs al fet que prenguin
mesures decisives per què la lluita contra la corrupció sigui una de les prioritats
màximes. 

En aquest Dia Internacional, instem a tothom a continuar buscant solucions innovadores
per a guanyar la batalla contra la corrupció i assegurar que aquests preuats recursos
estiguin al servei dels pobles del món."

SEGUIDAMENT L'ALCALDE CEDEIX LA PARAULA I ES PRODUEIX LA INTERVENCIÓ DEL SR.
FERNÁNDEZ, SRA. GARCIA I SR, MARTÍN
          
El Sr. Pellicer també informa que la Junta de Portaveus també ha donat el seu suport

Proposta de declaració dels GM (JxR), ERC, i ARA REUS, a la qual ha donat també suport
el Grup municipal de la CUP i el posicionament en contra dels Grups municipals PSC i
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CS referent a la defensa de l'adhesió de l'Ajuntament de Reus a l'Associació Catalana de
Municipis i de la Soberania Municipal. 

Seguidament dona lectura del manifest la Sra. Vilella, i que es reprodueix a continuació:

Proposta de declaració dels GM (JxR), ERC, i ARA REUS, referent a la defensa de
l'adhesió de l'Ajuntament de Reus a l'Associació Catalana de Municipis i de la
Soberania Municipal. 

"El 13 de juliol del 2015, en presència de diverses entitats i de representants de
l’Associació de Municipis per la Independència, el Ple de l’Ajuntament de Reus va
aprovar adherir-se a l’AMI i facultar l’alcalde per fer efectiu l’acord fent constar els vots a
favor de CiU, CUP, ERC i Ara-Reus i en contra de PP, PSC i Cs.

El Ple del 16 d’octubre va rebutjar una moció presentada pel grup municipal de
Ciutadans que proposava la sortida de l’Ajuntament de Reus de l’AMI.

El grup municipal de Ciutadans, conjuntament amb l’Associació Societat Civil Catalana,
van decidir provar de guanyar al jutjat el que no eren capaços de guanyar per la via de
la votació i van presentar recurs davant del jutge del contenciós administratiu número 1
de Tarragona que ja havia sentenciat en altres contenciosos presentats per l’Advocacia
de l’Estat espanyol contra el pagament de quotes de l’AMI (els casos del Consell
Comarcal de la Ribera d’Ebre i els ajuntaments de la Sénia i la Nou de Gaià) "en contra
del criteri" de 13 jutges diferents d’altres contenciosos administratius de Barcelona i
Girona.

Fa pocs dies vam conèixer la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
(TSJC) contra l’adhesió de l’Ajuntament de Reus a l’Associació de Municipis per la
Independència (AMI), no pas pels motius al·legats en primer terme dins la demanda,
sinó bàsicament per una suposada manca de competències municipals.
                
Els grups municipals de (JxR) , ERC, i ARA REUS rebutgem aquesta sentència perquè
ataca la sobirania municipal.

La decisió de formar part de l’AMI la va prendre el plenari de l’Ajuntament de Reus, que
és l’expressió màxima de la sobirania municipal. Per tant, no podem fer res més que
oposar-nos-hi amb tota la nostra fermesa. Exigim que es respecti la decisió que el
plenari de l’Ajuntament de Reus va aprovar per majoria absoluta el juliol de 2015.

Cal defensar allò que és democràtic i legítim. Per això donem suport a la resposta
judicial que l’Ajuntament de Reus ha anunciat en contra de la sentència del TSJC -que
està farcida d’incoherències- i que implicarà presentar un recurs davant el Tribunal
Suprem.
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1. Rebutgem la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya d’acord amb el
recurs presentat davant del Tribunal Suprem.

2. Refermem el nostre compromís amb l’Associació de Municipis per la Independència i
els seus valors i objectius.

3. Donar trasllat d’aquests acords al Govern de la Generalitat, al Parlament de Catalunya,
a les Diputacions provincials catalanes, al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i a
l’Associació de Municipis per la Independència pel seu coneixement i als efectes
oportuns."

SEGUIDAMENT ES PRODUEIX LA INTERVENCIÓ DE LA SRA. GARCIA, SR. FERNANDEZ, SR.
MARTÍN I SRA. LLAURADÓ
       
                                          
El Sr. Pellicer informa que la Junta de Portaveus ha donat el seu suport a la proposta de

declaració dels GM (JxR), ERC, CUP i ARA REUS, i el posicionament en contra dels Grups
municipals PSC i CS, per reclamar la nul.litat de la sentència i la immediata llibertat
d'Oriol Junqueras i la resta de presos i preses polítiques i de suport al MHP QUIM
TORRA 

Seguidament la Sra. Noemí Llaurado, dona lectura a la proposta que es reprodueix a
continuació:

Proposta de declaració dels GM (JxR), ERC, CUP i ARA REUS, per reclamar la
nul.litat de la sentència i la immediata llibertat d'Oriol Junqueras i la resta de
presos i preses polítiques i de suport al  MHP QUIM TORRA  

"Ahir, 19 de desembre de 2019, es van produir dues sentències que exemplifiquen la
judicialització de la vida política espanyola.
                                                                                             
Per una banda, El Tribunal de Justícia de la Unió Europea va dictar sentència que
reconeix la immunitat d’Oriol Junqueras. La justícia ha arribat des d’Europa, determinant
que la immunitatd’un eurodiputat és vigent des que es proclamen de forma definitiva
els resultats de les eleccions, desvinculant-ho del procediment intern dels estats
membres.

Això significa, per tant, que des del passat mes de maig, quan es van celebrar les
darreres eleccions europees, Oriol Junqueras, i la resta de polítics catalans escollits com
a eurodiputats, Carles Puigdemont i Toni Comín, han vist vulnerats els seus drets.
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És el torn, per tant, de la justícia espanyola. Exigim que de forma immediata el Tribunal 
Suprem apliqui la sentència europea i deixi en llibertat Oriol Junqueras, anul·lant la 
sentència condemnatòria en relació al judici de l’1 d’octubre. Amb el reconeixement de 
la immunitat d’Oriol Junqueras, tot el procediment posterior a la immunitat és nul. 
D’aquí l’exigència de nul·litat immediata de la sentència i l’exigència de la seva posada 
en llibertat.

La sentència del Tribunal Europeu exigeix el deure de col·laboració dels estats i, d’acord
amb aquest principi, no hi ha excuses per demorar més la llibertat immediata d’Oriol
Junqueras, respectant la immunitat que se li ha reconegut.

Cal destacar, també, que fins i tot el president del Parlament Europeu, David Sassoli,
s'ha pronunciat en el sentit que l'estat espanyol apliqui amb celeritat la sentència
dictada pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea.

Per altra banda, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va fer pública la sentència
en la qual condemna al MHP Quim Torra per desobediència i l'inhabilita com a
president de Catalunya durant un any i mig, així com a una multa de 30.000 euros i el
pagament de les costes, excepte les derivades de l’acusació popular, per no treure la
pancarta en suport als presos polítics del balcó de la Generalitat.

El MHP Quim Torra va declarar davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
(TSJC), el passat 18 de novembre, per un suposat delicte de desobediència, o,
subsidiàriament, per un de denegació d'auxili, en no acatar inicialment l'ordre de la
Junta Electoral Central (JEC) de retirar del Palau de la Generalitat una pancarta amb un
llaç groc a favor dels presos polítics en el transcurs del recent període electoral dels
comicis espanyols.

La fiscalia demanava un any i vuit mesos d'inhabilitació, mentre que l'acusació popular,
exercida pel partit ultradretà VOX, en demanava dos anys.

El judici contra el Molt Honorable President de la Generalitat no ha estat només per un
suposat delicte de desobediència, sinó que ho ha estat contra unes idees. El MHP Torra
va declarar que aquest cas es tractava d’una “vulneració” de la llibertat d'expressió i una
“censura” i que com a president de la Generalitat tenia el “deure de defensar els drets i
les llibertats dels ciutadans i que no permetrà mai que siguin vulnerats i trepitjats”.

Per tots els motius exposats anteriorment, es proposa a la Junta de Portaveus l’adopció
dels següents acords:

PRIMER. Demanar al Tribunal Suprem que apliqui la sentència del Tribunal de Justícia de
la Unió Europea i, en conseqüència, exigir la nul·litat de la sentència del judici de l’1
d’octubre i reclamar la llibertat immediata d’Oriol Junqueras.
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SEGON. Reclamar que Carles Puigdemont i Toni Comín, puguin adquirir de forma
immediata la seva condició d’eurodiputats, en virtut de la sentència del Tribunal de
Justícia de la Unió Europea.

TERCER. Reconèixer els drets dels ciutadans i ciutadanes que van exercir el seu vot a les
passades eleccions europees del 26 de maig i reclamar que no vegin més temps
vulnerats els seus drets.

QUART. Manifestar el nostre suport al Molt Honorable President de la Generalitat i
recolzar la seva defensa de la llibertat d’expressió i el seu reclam de llibertat pels
presos polítics, qualificant la sentència del TSJC com un nou atac a la Generalitat de
Catalunya, al seu President, al Parlament del Catalunya i al poble que representa.

CINQUÈ. Declarar que la judicialització de la vida política espanyola, en relació als afers
catalans en general i a la causa de la independència en particular, és un escull per al
normal desenvolupament de qualsevol acció de diàleg polític i institucional.

SISÈ. Instar l'administració espanyola a aturar la repressió en totes les seves formes -
com la inhabilitació del President Torra - i a l'alliberament immediat de tots els presos i
preses politiques i tots el represaliats en la defensa de les llibertats.

SETÈ. Fer arribar aquest acord a la presidència del Tribunal Suprem, del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, al Departament de Presidència de la Generalitat, a la
presidència del Parlament Europeu i als portaveus dels grups parlamentaris del
Parlament de Catalunya i del Parlament Europeu."

SEGUIDAMENT ES PRODUEIX LA INTERVENCIÓ DEL SR. FERNÁNDEZ, LA SRA. GARCIA, I EL
SR. MARTÍN

                                                              MOCIONS DE L'ALCALDIA 

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

Es dóna compte dels següents decrets:

1.- Decret 2019018276 de data 02-12-2019:

«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 a la
resolució esmentada al paràgraf primer, que substitueix i deixa sense efecte qualsevol
resolució anterior que, en tot o en part, s’hi oposi.
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Atès que amb aquest nou decret d'organització s’aprova, entre d’altres, crear la
Regidoria delegada, adjunta a l’alcaldia, de Relacions Cíviques, i modificar l’adscripció i
l’àmbit de la Regidoria delegada d’Esports i de la Regidoria delegada de
Desenvolupament Urbà i Via Pública.

Així mateix, per decret número 2019018080 de data 28 de novembre de 2019 s’ha
nomenat regidor delegat d’Esports, adjunt a l’Alcaldia, al Sr. Josep Cuerba Domènench,
regidor delegat de Desenvolupament Urbà i Via Pública, adjunt a l’Alcaldia, al Sr. Hipòlit
Monseny Gavaldà i regidora delegada de Relacions Cíviques, adjunta a l’Alcaldia, a la Sra.
Montserrat Caelles Bertran.

Atès, doncs, que amb els nous canvis organitzatius i amb la voluntat d’agilitzar la gestió
dels esmentats àmbits, es fa necessari delegar la signatura dels assumptes respectius a
la Regidoria delegada de Relacions Cíviques, adjunta a l’Alcaldia, a la Regidoria delegada
d’Esports, adjunta a l’Alcaldia i la Regidoria delegada de Desenvolupament Urbà i Via
Pública, adjunta a l’Alcaldia.

Vist el que disposa l'article 12 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del
sector públic i l’article 11 de la Llei 26/2010 de règim jurídic i procediment de les
administracions públiques de Catalunya, en relació amb la delegació de signatura.

Per tot l'exposat, he resolt:

PRIMER: Delegar la signatura de tots els documents relatius als assumptes d'esport i
lleure en el regidor delegat d'Esports adjunt a l’Alcaldia, el Sr. Josep Cuerba Domènech. 

SEGON: Delegar la signatura de tots els documents relatius als assumptes 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 en el regidor delegat de Desenvolupament Urbà i Via Pública adjunt a l’Alcaldia,
el Sr. Hipòlit Monseny Gavaldà.

TERCER: Delegar la signatura de tots els documents relatius als assumptes en matèria
de relacions cíviques i relació amb les entitats associatives veïnals en la regidora
delegada de Relacions Cíviques adjunta a l’Alcaldia, la Sra. Montserrat Caelles Bertran.

QUART: Aquesta delegació de signatura no altera la competència de l’òrgan
delegant. En les resolucions, actes i documents que es signin per delegació es farà
constar aquesta circumstància.»
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- Decret 2019018601 de data 11-12-2019.

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

Vist l’acord d’aquest Ajuntament pres en el Ple de data 28 de juny de 2019, i vista la
proposta del portaveu del grup municipal Partit dels Socialistes de Catalunya-
Candidatura de Progrés (PSC-CP).

HE RESOLT:

Primer.- Nomenar al Sr. Edgar Sumalla Atienza, Assessor de Grup Municipal, en funcions
d’assessorament i tasques de col·laboració immediata al grup polític municipal del Partit
dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés (PSC-CP).

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. Edgar Sumalla Atienza, 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 11 de desembre 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.

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.
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Vista la proposta del grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP).

Vista la proposta de la Regidoria delegada de l’Àrea de Benestar Social.

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

ÚNIC: Designar els següents membres i representants:

CONSORCI PER A LA NORMALITZACIÓ  LINGÜÍSTICA
Consell del Centre de Normalització Lingüística de Reus:

• Sra. Mariona Quadrada Monteverde

CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL   
Representants de l’Ajuntament de Reus: 

• Sra. Marta Llorens Pérez (CUP)

CONSELL MUNICIPAL DE LA DISCAPACITAT
• Un representant de cadascuna de les entitats legalment constituïdes i inscrites al

registre municipal d’entitats ciutadanes que desenvolupin activitats que estiguin
vinculades a la discapacitat:  

ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS I AMICS DE NENS ONCOLÒGICS DE CATALUNYA -
AFANOC-Representant Titular: Sra. Naiara Mestres Urreizti
Representant Suplent: Sra. Inmaculada Morales Pérez

ASSOCIACIÓ “ESPAI TEA”: 
Representant Titular: Sra. Vanessa Pajero Suárez
Representant Suplent: Sra. Mireia Redó Sánchez

ASSOCIACIÓ ANTIBARRERES 2AB: 
Representant Titular: Sr. Antoni Seroles Mallorquí
Representant Suplent: Sr. Josep Riambau Morales 

ASSOCIACIÓ ASPERGER DEL CAMP DE TARRAGONA (ASPERCAMP): 
Representant Titular: Sra. Elisenda Gil Nuñez
Representant Suplent:  Sra. Isabel Lorenzo Vázquez

ASSOCIACIÓ CATALANA D'AFECTADES I AFECTATS DE FIBROMIÀLGIA (ACAF):
Representant Titular: Sra. Maria Luisa López Portero
Representant Suplent/s: Sra. M. Alba Garriga Prat I Sra. Roser Marqués Borrull
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ASSOCIACIÓ D'ALZHEIMER I ALTRES TRASTORNS NEUROCOGNITIUS DE REUS I BAIX 
CAMP
Representant Titular: SRA. MISERICORDIA SANCHEZ GARCIA
Representant Suplent: Sra. Francesca Jové Latour

ASSOCIACIÓ DE TRASTORN BIPOLAR DE LES COMARQUES DE TARRAGONA
Representant Titular: Sra. Teresa Carot Subirats

ASSOCIACIÓ DOWN TARRAGONA
Representant Titular:  Sr. Xavier Sanmiguel Rius
Representant Suplent: Sr. Juan Carlos Martinez Castillo

ASSOCIACIÓ FAMILIARS DE MALALTS MENTALS DR. FRANCESC TOSQUELLES
Representant Titular: Sra. Irene Aguar Llavall
Representant Suplent: Sr. Lluc Rasquera Fibla

ASSOCIACIÓ SUPERA’T DE PERSONES AMB TRASTORN DE L’ESPECTRE AUTISTA
Representant Titular: Sra. Monica Bellido Mor
Representant Suplent/s: Sra. Miriam Torre Martin I Sr. Alberto Martínez Noguera

CLUB DE BALL ESPORTIU WAPACHÁ (WAPACHÁ DIVERSITY)
Representant Titular: Sra. Isabel Pérez
Representant Suplent: Sra. Rosa Ferreiro

CLUB ESPORTIU ALBA REUS
Representant Titular: Sra. Mª Rosa Planelles Agramunt
Representant Suplent: Sra. Carme Saldaña Marsal

CLUB ESPORTIU COSTA DAURADA
Representant Titular: Sr. Jordi Bofarull Serra

FEDERACIÓ D’ASSOCIACIONS DE DISCAPACITATS FÍSICS I ORGÀNICS MESTRAL 
COCEMFE TARRAGONA
Representant Titular: Sra. Rosa Abelló Amorós
Representant Suplent: Sr. Xavier Vendrell Mercado

FUNDACIÓ LA TUTELA
Representant Titular: Sra. Laura Camacho Mesa
Representant Suplent: Sra. Meritxell Pelfort Zafra

FUNDACIÓ ONCE
Representant Titular: Sra. Arantxa Vallespí Garrido
Representant Suplent:  Sr. Francisco Antonio Sánchez Galera

14



AJUNTAMENT DE REUS
                                                                                                                                                                                    

FUNDACIÓ PERE MATA
Representant Titular: Sra. Maria Josepa Delor Bonfill
Representant Suplent:  Sra. Glòria Queralt Salvat

INSTITUT PERE MATA
Representant Titular: Sr. Francesc Xavier Arrufat Nebot
Representant Suplent/S: Sra. Helena Garzón Setó

LA LLIGA D’AFECTATS REUMATOLÒGICS I DISCAPACITATS DE LES COMARQUES DE 
TARRAGONA- LA LLIGA-
Representant Titular: Sra. Rosa Abelló Amorós
Representant Suplent: Sr. Xavier Vendrell Mercado

XARXA SOLIDARIA PER LA IGUALTAT
Representant Titular: Sra. Rosa Abelló Amorós
Representant Suplent: Sr. Xavier Vendrell Mercado

CONSELL MUNICIPAL DE POLÍTIQUES DE GÈNERE 
Un/a representant de cada grup municipal amb representació a l'Ajuntament:

� (CUP) Sra. Anna Olivé Corral»

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

5. Servei d’Aprovisionaments, Contractació i Patrimoni. Donar-se per assabentat
de la successió en la persona del contractista de la concessió administrativa per a
l'ús privatiu d'una parcel·la de domini públic per tal de destinar-la a la construcció
i explotació d'un centre comercial i d'oci integrat.

«Atès que l'empresa MERLIN PROPERTIES, SOCIMI S.A., és l’actual titular de la concessió
administrativa d’una parcel·la de domini públic amb la finalitat de construir i explotar en
ella un centre comercial i d’oci integrat.

Atès que en data 16 de desembre de 2019, i amb número de registre d'entrada 61896,
la concessionària MERLIN PROPERTIES, SOCIMI S.A. (en endavant, MERLIN) i l’empresa
SILICIUS REAL ESTATE S.L. (en endavant, SILICIUS) han presentat un escrit en el qual es
manifesta la intenció d’ambdues de procedir properament a realitzar una operació
d’aportació no dinerària de la concessió esmentada, per part de MERLIN a favor de
SILICIUS, essent transmesa la concessió a favor de SILICIUS, i quedant, per tant,
integrada l'esmentada concessió en el patrimoni de SILICIUS, junt amb d’altres actius
que seran aportats en virtut de la mateixa ampliació de capital per MERLIN a favor de
SILICIUS. En aquest sentit es sol·licita que per part de l'Ajuntament s'autoritzi la
transmissió de la titularitat de l'esmentada concessió.
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Atès que la legislació de contractes aplicable al present expedient és el Reial Decret
Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de Contractes
de les Administracions Públiques (en endavant, TRLCAP), així com també la normativa
reglamentària que el desenvolupa (RD 1098/2001, de 12 d’octubre), donat que la
normativa posterior de contractació pública, sempre ha establert en les seves
disposicions transitòries, que els contractes adjudicats amb anterioritat a la seva
entrada en vigor es regiran en quant els seus efectes, compliment i extinció, inclosa la
seva modificació, durada i el règim de pròrrogues, per la normativa anterior. 

Atès que de conformitat amb l'article 112.6 del TRLCAP en els supòsits d'escissió,
aportació o transmissió d'empreses o de les seves branques continuarà el contracte
amb l'entitat resultant o beneficiària que quedarà subrogada en els drets i obligacions
que se'n deriven, sempre que l'entitat resultant o beneficiària mantingui la solvència
exigida a l'acordar-se l'adjudicació.

Atès, doncs, que en aquests supòsits l'Administració no ha de donar cap autorització al
canvi de titularitat ja que únicament ha de constatar que l'entitat resultant o beneficiària
mantingui la solvència exigida a l'acordar-se l'adjudicació.

Atès que en l’escrit de data 16 de desembre de 2019, abans esmentat, les empreses
aporten una sèrie de documentació, i manifesten que la societat SILICIUS REAL ESTATE
S.L., disposa de capacitat d'obrar, no incorre en cap prohibició per a contractar i
compleix els requisits de solvència econòmica i financera, i tècnica o professional
previstos a la clàusula 13 del plec de clàusules que va regir en el seu dia la licitació.

En conseqüència:

Primer: El Ple es dóna per assabentat que en el moment que s'executi l'operació
d’aportació no dinerària de la concessió administrativa d’una parcel·la de domini públic
amb la finalitat de construir i explotar en ella un centre comercial i d’oci integrat, per
part de MERLIN PROPERTIES, SOCIMI S.A., a favor de SILICIUS REAL ESTATE S.L., i es
produeixi la seva integració en el patrimoni de SILICIUS REAL ESTATE S.L., aquesta
darrera succeirà a la primera en la condició de contractista de la concessió
administrativa de referència, de manera que quedarà subrogada en tots els drets i
obligacions que se'n deriven.

La successió en la condició de contractista de la concessió administrativa, queda
condicionada al compliment per part de l’empresa SILICIUS REAL ESTATE S.L., dels
requisits de solvència econòmica i financera, i tècnica o professional previstos a la
clàusula 13 del plec de clàusules que va regir la licitació de la concessió.
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Segon: El concessionari actual MERLIN PROPERTIES, SOCIMI S.A., haurà de comunicar i
acreditar a l'Ajuntament la culminació de l'operació mercantil anunciada, un cop
executada.»                                                                     

EL SR. PELLICER I EL SR. PRATS EXPLIQUEN EL TEMA.

Els membres del plenari es donen per assabentats.

SERVEIS D'HISENDA I DE SERVEIS GENERALS              

6. Assessoria Jurídica. Aprovació de la creació del Consell Assessor de Mercats
Municipals de Reus i de les seves normes de funcionament.

«Atès que l'Ajuntament ostenta competències en matèria de mercats públics en virtut
del que estableix l'article 25.2.j) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases
del règim local ( LRBRL)

Atès que Reus Mobilitat i Serveis, SA va contractar a l’Institut Municipal de Mercats de
Barcelona, uns estudis detallats dels Mercats de Reus (Central i Carrilet) que, després
d’analitzar la realitat actual del mercats i del seu entorn, contenen un conjunt de
propostes per millorar els equipaments (parades tancades, horaris i serveis, introducció
de nous formats comercials, etc) i donar-los un renovat impuls comercial.

Atès que l’article 16 del Reglament de règim interior dels mercats municipals preveu
que es constituirà un consell assessor dels mercats municipals integrat per
representants dels venedors i de l’Ajuntament i/o de l’empresa gestora del servei. Els
membres del Consell Assessor que representin als venedors han de tenir la condició de
concessionaris o de titulars d’autoritzacions del mercat ambulant.

Atès que tal i com preveu l’article 16, esmentat el Consell pot funcionar en ple o
separadament per a cadascun dels mercats de què es tracti. 

Atès que es posa de manifest i es proposa mitjançant escrit de Reus Mobilitat i Serveis,
SA la necessitat de la constitució del Consell Assessor de Mercats de Reus previst al
reglament de règim interior dels mercats municipals per facilitar la implantació de les
mesures i objectius que es preveuen a l’estudi de mercats elaborat per l’Institut
Municipal de Mercats de Barcelona

Atès que en els articles 4 i 20 de la LRBRL es reconeix la potestat d'autoorganització que
correspon als municipis, en ús de la qual poden constituir i regular el funcionament dels
òrgans complementaris, la creació dels quals ha de respondre als criteris d'eficàcia,
economia organitzativa i participació ciutadana, entre ells els de participació sectorial.
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Vistes les competències que, de conformitat amb l’article 52.2 del Decret legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i del règim local
de Catalunya, corresponen al Ple.

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

PRIMER: Aprovar la constitució del Consell Assessor de Mercats de Reus, que pot
funcionar en ple o de manera sectorial per mercats, en els termes previstos a l’article 16
del Reglament de règim interior dels mercats municipals.

SEGON: Aprovar la constitució del: 

- Consell Assessor sectorial del Mercat Central
- Consell Assessor sectorial del Mercat Carrilet
- Consell Assessor sectorial de Marxants 

TERCER: El règim de sessions, convocatòries i adopció d’acords de sessions,
deliberacions i presa d’acords, serà l’establert al Reglament Orgànic Municipal i,
supletòriament, a la normativa aplicable de règim jurídic del sector públic als òrgans
col·legiats.

QUART: El Consell estarà presidit pel regidor competent en matèria de mercats o la
persona en qui aquest/a delegui.

A més, formaran part del Consell, en qualitat de vocals representants de l’Ajuntament
de Reus, de l’empresa gestora del servei de mercats, Reus Mobilitat i Serveis SA i dels
venedors dels mercats municipals amb el següent número:

a) Un màxim de 4 membres en representació de l’Ajuntament de
Reus

b) Un màxim de 4 membres en representació de Reus Mobilitat i
Serveis SA

c) Un màxim de 20 membres en representació dels venedors dels
mercats municipals

Formaran part dels consells sectorials a més del president/a o persona en qui
delegui, els següents membres:
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- Consell assessor sectorial del Mercat Central:
Un màxim de 4 membres en representació de l’Ajuntament de
Reus
Un màxim de 4 membres en representació de Reus Mobilitat i
Serveis SA
Un màxim de 10 membres en representació dels venedors del
Mercat Central 

- Consell assessor sectorial del Mercat del Carrilet:
Un màxim de 4 membres en representació de l’Ajuntament de
Reus
Un màxim de 4 membres en representació de Reus Mobilitat i
Serveis SA
Un màxim de 5 membres en representació dels venedors dels
Mercat del Carrilet 

- Consell assessor sectorial del Mercat ambulant 
Un màxim de 4 membres en representació de l’Ajuntament de
Reus
Un màxim de 4 membres en representació de Reus Mobilitat i
Serveis SA
Un màxim de 5 membres en representació dels venedors
ambulants

CINQUÈ: Facultar al regidor competent en matèria de mercats per a l’adopció d’aquells
acords que siguin necessaris per fer efectiu aquest acord, fins i tot el nomenament dels
membres del Consell Assessor de Mercats de Reus.’’

EL SR. PRATS EXPLICA EL TEMA .

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,
Guaita, Marcos, Pozuelo i Fort: (CS): Sra./Srs., García, López, Meléndez (A): Sr. Rubio i
Sra. Vázquez ) i 3 abstencions:  (CUP) Sres./Srs.: Llorens, Fernández, Pàmies). 

7. Coordinació de l'assessoria jurídica entre l'ajuntament i les empreses
municipals i defensa jurídica. Conveni de Col·laboració entre l'Ajuntament i el
Consell Comarcal del Baix Camp per a la prestació dels Serveis Funeraris.

«El 20 de gener de 2014 es va subscriure el conveni de col·laboració subscrit entre el
Consell Comarcal del Baix Camp i l’Ajuntament de Reus per a la prestació dels serveis
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funeraris, amb la finalitat que aquests serveis restessin garantits en els municipis de la
comarca del Baix Camp. 

La vigència de l’esmentat conveni va ser objecte de pròrroga per un termini màxim d’un
any, en virtut de l’acord del Ple del Consell Comarcal del Baix Camp de 19 de desembre
de 2018 i  del Ple de la Corporació municipal el 27 de desembre de 2018.

El Consell Comarcal del Baix Camp ha manifestat l'interès públic en rebre la prestació
dels serveis funeraris mitjançant la col·laboració de l’Ajuntament de Reus, de manera
que es pugui garantir aquesta activitat als municipis que formen part de la comarca del
Baix Camp, amb idèntiques condicions, preus i característiques que les que aquesta
societat presta al municipi de Reus.

Concretament, en data 27 de novembre de 2019, va tenir entrada al Registre General de
la Corporació la certificació de l’acord de 19 de novembre de 2019 de la Junta de Govern
del Consell Comarcal del Baix Camp, la part dispositiva del qual es transcriu literalment: 

«APROVAR la sol·licitud adreçada a l’Ajuntament de Reus per poder renovar el conveni
de col·laboració en matèria de serveis funeraris per continuar oferint als municipis de la
comarca interessats la possibilitat que els seus veïns puguin optar per la contractació
d’aquests serveis funeraris amb l’empresa municipal de Reus. Així mateix, aquest
conveni garanteix la seva prestació quan l’operador privat no ofereixi aquests serveis.» 

El Programa d’Acció Comarcal vigent, aprovat pel Consell Comarcal el 19 de setembre
de 2019, contempla la garantia de la prestació dels serveis funeraris als municipis de la
comarca del  Baix Camp mitjançant conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Reus.

L’Ajuntament de Reus és competent en matèria de cementiris i serveis funeraris, i té el
deure de garantir-ne l’existència i prestació en el seu terme municipal, d’acord amb el
que disposen els articles 25.2.k) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
de règim local (en endavant, LRBRL) i 66.3.j) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (a partir
d’ara, TRLMRLC).

La prestació dels serveis esmentats es duu a terme mitjançant gestió directa, a l’empara
de l’article 85 de la LRBRL i l’article 155 del TRLMRLC, així com també els articles 211 i
següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals de Catalunya, mitjançant l’empresa REUS SERVEIS
MUNICIPALS, SA, societat municipal de capital íntegrament públic, la qual té per objecte,
entre altres, la prestació dels serveis funeraris.

La gerència de l’Ajuntament de Reus ha emès informe favorable, el qual incorpora la
proposta tècnica emesa per la direcció apoderada de la Divisió Serveis Funeraris Reus i

20



AJUNTAMENT DE REUS
                                                                                                                                                                                    

Baix Camp de la societat REUS SERVEIS MUNICIPALS, SA, per a la prestació dels serveis
funeraris als municipis de la comarca del Baix Camp amb idèntiques condicions, preus i
característiques que les que aquesta societat presta al municipi de Reus.
 
De conformitat amb el que disposen els articles 22 a 24 del Reial decret llei 7/1996, de 7
de juny, de mesures urgents de caràcter fiscal i de foment i liberalització de l’activitat
econòmica, la gestió dels serveis funeraris és una activitat econòmica liberalitzada, per
la qual cosa en desaparèixer la reserva legal de caràcter essencial per part dels ens
locals de l'article 86.3 de la LRBRL, es pot prestar en règim de concurrència de lliure
mercat competitiu.

Així mateix, d’acord amb el que disposen els articles 1.1 i 2.1 de la Llei 2/1997, de 3
d’abril, sobre serveis funeraris a Catalunya, els serveis funeraris tenen la condició de
servei essencial d'interès general que pot ser prestat per l'Administració, per empreses
públiques o per empreses privades. 

L’article 32 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós
de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya (a partir d’ara, TRLOCC), disposa que
per mitjà de convenis, el consell comarcal pot utilitzar els serveis i els mitjans propis del
municipi capital de comarca per a prestar els seus serveis. Es requereix l'acord del Ple
del Consell Comarcal i del Ple Municipal, adoptat per majoria absoluta del nombre legal
de membres de la Corporació. 

La regulació dels convenis es conté als articles 47, 48 i 49 de la Llei 40/2015, d’1
d’octubre, de règim jurídic del sector públic (en endavant, LRJSP), i els articles 108 a 112
de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya (a partir d’ara LRJPAPC).

En matèria de règim local, l’article 55 de la LRBRL estableix que, per a l'efectivitat de la
coordinació i l'eficàcia administrativa, les entitats locals en les seves relacions
recíproques han de prestar, en l'àmbit propi, la cooperació i assistència actives que les
altres administracions puguin precisar per l'eficaç compliment de les seves tasques.
L’article 57 del mateix text legal estableix que la cooperació econòmica, tècnica i
administrativa, tant en serveis locals com en assumptes d'interès comú, es
desenvoluparà amb caràcter voluntari, sota les formes i en els termes previstos a les
lleis, podent tenir lloc, en tot cas, mitjançant els consorcis o convenis administratius que
subscriguin.

Per tot l’anterior, s’ha elaborat la proposta de conveni de col·laboració entre el Consell
Comarcal del Baix Camp i l’Ajuntament de Reus, que fixa els termes de la col·laboració
en la prestació dels serveis funeraris a la comarca, per tal que es pugui prestar aquest
servei d’interès general i amb una durada prevista de quatre anys, prorrogable pel nou
termini que s’estableixi, fins a quatre anys addicionals, de conformitat amb allò previst a
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l’article 49.h).2 de la LRJSP. Així mateix, la proposta preveu el compromís de mantenir el
nom comercial de l’empresa municipal, que passarà a utilitzar el nom de “Serveis
Funeraris de Reus i Baix Camp», i l’obligació de comunicar anualment al Consell
Comarcal, mitjançant REUS SERVEIS MUNICIPALS, SA, Divisió Serveis Funeraris, els preus
vigents aprovats pels diferents serveis. 

Són d’aplicació a aquesta relació convenial els principis de cooperació i col·laboració de
les administracions públiques, els principis d’eficiència i servei efectiu als ciutadans,
entre d’altres, previstos a l’article 3 de la LRJSP.

S’ha emès l’informe jurídic a l’empara de l’article 50.2 a) de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre,
de règim jurídic del sector públic. que compta amb la conformitat del Secretari General
de la Corporació, de conformitat amb allò previst a l’article 3.3.c) 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, i a l’article 173 b) del Reial
decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització,
funcionament y règim jurídic dels ens locals.
 
L’òrgan competent és el Ple de la Corporació, i es requereix el vot favorable de la
majoria absoluta del nombre de membres legals de la Corporació Local, a l’empara de
l’article 22. 2 p) en relació amb 47 .2 o) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local, l’article 52.2 q), en relació amb 114.o) 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 32.2 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya.

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

Primer. Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Reus i el Consell
Comarcal del Baix Camp, per a la prestació dels serveis funeraris als municipis que
s’adhereixin de la comarca del Baix Camp, que es prestarà mitjançant la societat
municipal, íntegrament municipal, REUS SERVEIS MUNICIPALS, SA, d’acord amb la
proposta que consta a l’expedient administratiu.

Segon. Facultar a l’Alcaldia per a la signatura del conveni i la subscripció dels documents
necessaris per a la seva plena efectivitat.»

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

Sotmesa la proposta a votació s’aprova per unanimitat. 
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8. Recursos Humans. Aprovació del Pla d’Igualtat intern de l’Ajuntament de Reus i
del protocol contra l’assetjament.

«Atès que l’Ajuntament de Reus desitja l’aplicació efectiva del principi d’igualtat entre
homes i dones, es crea la necessitat de l’aprovació d’un Pla d’Igualtat per a l’organització,
el qual proposa eliminar les possibles situacions de desigualtat entre les persones
treballadores de la institució, prevenir l’aparició de possibles situacions que vagin en
contra de la pròpia normativa en la matèria i crear una nova mentalitat i cultura i suport
de la igualtat efectiva entre dones i homes.

Atès que l’Ajuntament de Reus vol aconseguir un entorn de treball productiu, segur i
respectuós per a totes les persones. Totes les dones i homes tenen dret que es respecti
la seva dignitat, i tenen l’obligació de tractar les persones amb les quals es relacionen
per motius laborals i formatius (ciutadania, personal, membres d’entitats, associacions o
altres ens, usuaris/es, proveïdors/es, col·laborador/es externs, etc.) amb respecte i de
col·laborar, perquè tothom sigui respectat.

Atès el que disposa la disposició addicional 7a, en el seu apartat 2 del RDL 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
l’art. 17.5 del Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei de l’Estatut del Treballador, en quan a l’establiment, elaboració i aplicació
dels Plans d’igualtat per als/les treballadors/es dependents de les administracions
públiques.

Atès que l’art. 48 de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, el qual estableix que: “les

empreses han de promoure condicions de treball que evitin l’assetjament sexual i

l’assetjament per raó de sexe i arbitrar procediments específics per prevenir-los i per donar

curs a la denúncies o reclamacions que puguin formular els qui n’hagin estat objecte. Amb

aquesta finalitat es poden establir mesures que la direcció del centre negociarà amb la

representació de les persones treballadores, com ara l’elaboració i difusió de codis de bones

pràctiques, la realització de campanyes informatives o accions formatives”

Donat que el Ple de la Corporació és l’òrgan competent per a l’adopció de l’acord
resolutori sobre l’aprovació definitiva del Pla d’Igualtat, en relació amb el que estableix
l’article 4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril Reguladora de les Bases de Règim Local i l’art. 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.

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:
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1. Aprovar el Pla d’Igualtat intern de l’Ajuntament de Reus.

2. Aprovar el Protocol contra l’assetjament en el sí de l’empresa.

3. Deixar sense efecte el Pla d’Igualtat Intern de l’Ajuntament de Reus de l’any 2016.

4. Deixar sense efecte el document que aprovava les mesures per garantir la no
discriminació de gènere de 2016.

5. Que es portin a terme tots els tràmits legals per a la seva entrada en vigor»

EL SR. RUBIO EXPLICA EL TEMA I ES PRODUEIX DEBAT.

Sotmesa la proposta a votació s’aprova per unanimitat. 

9. Recursos Humans. Modificació de catàleg de personal funcionari i personal
laboral de l’Ajuntament de Reus.

«Vista la proposta del departament de Recursos Humans, una vegada portada a terme la
preceptiva negociació els dies 9 de desembre i l’ 11 de desembre de 2019, sense arribar
a acord, i vist l’informe favorable, amb observacions, de fiscalització prèvia limitada
emès per la intervenció municipal, la Comissió Informativa de Serveis d’Hisenda i Serveis
Generals, en sessió de data 16 de desembre 2019, proposa al Ple de la Corporació
l’adopció dels següent acord:

“PRIMER .- Modificar el catàleg de personal funcionari i personal laboral de l’Ajuntament
de Reus :

CREACIÓ DE LLOCS DE TREBALL

FUNCIONARI

Grup Destí C. Específic C. Horari

Secretaria de Regidoria i Gerències C2 18 8.695,12 5.443,2

18 8.695,12 1.924,8

Coordinador/a Brigada A1 24 18.553,64 7.608

24 18.553,64 1.924,8

Adjunt/a Recursos Humans A1 24 18.553,64 7.608

24 18.553,64 1.924,8
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Tècnic/a Suport A1 22 6.565,02 6.796,2

22 6.565,02 1.924,8

Tècnic/a Suport Jurídic A1 22 6.565,02 6.796,2

22 6.565,02 1.924,8

Tècnic/a Salut Ambiental A2 22 9.059,82 6.796,2

22 9.059,82 1.924,8

Tècnic/a Analista de dades C1 18 9.010,96 5.443,2

18 9.010,96 1.924,8

Tècnic/a Formació A2 21 6.463,66 6.390,72

21 6.463,66 1.924,8

Tècnic/a de programes Recursos Hu-
mans A2 21 6.463,66       6.390,72

21 6.463,66 1.924,8

LABORAL

Tècnic/a Formació A2 21 6463,66 6390,72

21 6463,66 1924,8

Tècnic/a de programes Recursos Hu-
mans A2 21 6463,66 6390,72

21 6463,66 1924,8

Aux. Suport Medi natural i Sostenibilitat C2 16 8718,64 4902,24

16 8718,64 1924,8

Tècnic/a Analista de dades C1 18 9010,96 5443,2

18 9010,96 1924,8

AMORTITZACIONS LLOCS DE TREBALL
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Funcionari

Coodinador/a Brigades C1 22 23532,18 6796,2

22 23532,18 1924,8

Coordinador/a de serveis socials A2 23 9648,8 7201,8

23 9648,8 1924,8

SEGON.- Els efectes d’aquests acords seran de l’1 de gener de 2020.”

EL SR. RUBIO EXPLICA EL TEMA I ES PRODUEIX DEBAT.

Sotmesa la proposta a votació, s'aprova amb 15 vots a favor: ((JxR): Sres./Srs., Pellicer,
Vilella, Pallarès, Caelles, Cuerba, Caballero, Monseny; (ERC): Sres./Srs., Llauradó,
Recasens, Flores, Prats, Berasastegui, Subirats; (A): Sr. Rubio i Sra. Vázquez ) i 12 vots en
contra: (PSC-CP): Sres./Srs., Martín, Martínez, Guaita, Marcos, Pozuelo i Fort: (CS):
Sra./Srs., García, López,  Meléndez (CUP) Sres./Srs.: Llorens, Fernández, Pàmies).
 
10. Recursos Humans. Modificació del Conveni i Pacte de condicions laborals del
personal al servei de l’Ajuntament de Reus.

«Vista la proposta del departament de Recursos Humans, una vegada portada a terme
la preceptiva negociació i havent arribat amb un acord en Mesa de General de
negociació en data 11 de desembre de 2019, i vist l’informe favorable, de fiscalització
prèvia limitada emès per la intervenció municipal, la Comissió Informativa de Serveis
d’Hisenda i Serveis Generals, en sessió de data 16 de desembre 2019, proposa al Ple de
la Corporació l’adopció dels següent acord:

«Primer.- La modificació dels articles del Conveni i pacte de condicions laborals del
personal al servei de l’Ajuntament de Reus, que es detallen a continuació:

• L’art. 19
• L’art. 66.2                                                                
• L’art. 71 punts 2,3 i 4
• L’art. 13.2 de l’annex del conveni que regula les condicions de treball de la

Guàrdia Urbana
Segon.-  Els efectes de l’anterior acord serà des de la data d'avui »   

EL SR. RUBIO EXPLICA EL TEMA.
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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,
Guaita, Marcos, Pozuelo i Fort: (CS): Sra./Srs., García, López, Meléndez i (A): Sr. Rubio i
Sra. Vázquez ) i 3 abstencions: (CUP) Sres./Srs.: Llorens, Fernández, Pàmies).
                                                                   

BENESTAR SOCIAL I CIUTADANIA 

11. Benestar Social. Pròrroga del conveni de col·laboració amb la Generalitat de
Catalunya, mitjançant departament de Treball, Afers Socials i Famílies per a la
prestació del servei de residència assistida per a gent gran dependent a la
localitat.

“Atès que l’Ajuntament de Reus per acord de Ple de data 20 de setembre de 2019 va
aprovar el conveni de col·laboració entre aquest Ajuntament i la Generalitat de
Catalunya, a través del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, per a la
prestació en règim de gestió conjunta del servei de vint-i-nou places d’acolliment
residencial per a gent gran per a persones grans dependents a la localitat, en la
residència Horts de Miró. 

Atès que l’Ajuntament de Reus i la Generalitat de Catalunya formalitzaren el conveni que
regula aquest marc de col·laboració en data 14 d’octubre de 2019. 

Atès que el pacte cinquè del conveni preveu que el conveni serà vigent a partir del dia 1
d'octubre fins el 31 de desembre de 2019, amb la possibilitat de prorrogar-se amb
pròrrogues expresses per anys successius, per un període fins a quatre anys
addicionals, d'acord amb l'article 49.h.2n de la Llei 40/2015, d'1 d'ocutbre de règim
jurídic del sector públic, sens perjudici de la voluntat de les parts de seguir renovant el
covneni d'acord amb la voluntat compartida de permanència del servei púbic
residencial d'Horts de Miró.

Atès que per Decret de l'Alcaldia núm. 2019016862 de data 30 d'octubre de 2019 es va
sol·licitar la pròrroga, per a l'any 2020, del Conveni de col·laboració signat en data 14
d'octubre de 2019 entre la Generalitat de Catalunya, mitjançant Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies, i l'Ajuntament de Reus per a la prestació del servei de
residència assistida per a gent gran dependent a la localitat, i la corresponent dotació
pressupostària.

Atès que en data 12 de desembre de 2019 el Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies de la Generalitat de Catalunya ha tramès un esborrany de document de
pròrroga del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Reus i l’esmentada entitat
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per a la prestació en règim de gestió conjunta del servei de vint-i-nou places
d’acolliment residencial per a gent gran per a persones grans dependents a la localitat,
en la residència Horts de Miró per a l'any 2020.

L'esmentat document incorpora una modificació en la tarifa diària dels usuaris amb
dependència de Grau II, que passa de 54,31€ a 57,30€ d'acord amb les tarifes
aprovades a l'Ordre TSF 194/2019, de 29 d'octubre.

Considerant que és voluntat tant de l’Ajuntament de Reus com del Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya prorrogar la vigència del
conveni per continuar prestant el servei en règim de gestió conjunta del servei de vint-i-
nou places d’acolliment residencial per a gent gran per a persones grans dependents a
la localitat, en la residència Horts de Miró.

Vist l'informe emès per la cap de servei de Serveis Socials de data 13 de desembre de
2019 pel qual s'informa favorablement sobre l’aprovació de la pròrroga i modificació de
l'esmentat conveni per a l'any 2020.

Vist l'informe de l'Assessoria Jurídica de data 13 de desembre de 2019 pel qual
s'informa favorablement l'aprovació de la pròrroga del conveni proposat per la
Generalitat de Catalunya a través del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de
la Generalitat de Catalunya.

Vist l'informe favorable d'intervenció de fiscalització prèvia limitada de data 16 de
desembre de 2019.

Vist l'informe complementari de l'Assessoria Jurídica de data 17 de desembre de 2019
pel qual s'informa que l'òrgan competent per aprovar l'esmentada pròrroga i
modificació puntual del conveni és el Ple.

Per tot l’exposat, es proposa al Ple de la Corporació, previ dictamen de la Comissió
Informativa de Benestar Social i Ciutadania, l’adopció dels següents acords:

Primer: Aprovar el document de pròrroga al conveni formalitzat en data 14 d’octubre de
2019 amb la Generalitat de Catalunya, a través del Departament de Treball, Afers Socials
i Famílies per a la prestació en règim de gestió conjunta del servei de vint-i-nou places
d’acolliment residencial per a gent gran per a persones grans dependents a la localitat,
en la residència Horts de Miró.

El document de pròrroga inclou la modificació esmentada als antecedents del present
acord, en el sentit que s’incrementa la tarifa per als usuaris amb dependència de Grau
II, dels 54,31€/estada als 57,50€/estada.
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Segon: Facultar a l’alcalde i la regidora competent en matèria de Benestar Social per tal
que, qualsevol d’ells indistintament, formalitzin el document de pròrroga esmentat i
qualsevol altre document necessari per fer efectiu aquest acord.

Tercer: Notificar aquest acord al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la
Generalitat de Catalunya i a la Fundació Educativa i Social.

Quart: Contra aquest acord, que posa fi a la via administrativa, s’haurà d'interposar re-
curs contenciós administratiu davant la sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Su-
perior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar des del dia hàbil
següent al de la seva notificació.

Alternativament i amb caràcter previ, es pot efectuar un requeriment davant l’òrgan que
l'ha dictada, en el termini de dos mesos a comptar des del dia hàbil següent a la
recepció d'aquesta notificació, en els termes que s'indiquen a l'article 44 de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa. ” 

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

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

                                                PROPOSTES DELS GRUPS MUNICIPALS 

12. Proposta de resolució del GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS DE REUS (CS), refe-
rent a la reprovació i dimissió de l'actual Síndic  de Greuges, Rafael Ribó. 
 
«Cataluña es lamentablemente la comunidad autónoma española que tiene las peores
listas de espera sanitarias. A los recortes en gasto sanitario durante la crisis económica
cabe añadir el constante empeoramiento en la atención sanitaria que ha caracterizado
a los últimos años. De hecho, el progresivo aumento de las listas de espera de atención
sanitaria ni siquiera ha ido acompañado de un plan de reversión de la situación. 

La lamentable situación de las listas de espera sanitarias en Cataluña comporta un
grave detrimento del bienestar y de la protección salud de los ciudadanos, bienes y
derechos reconocidos en nuestra Constitución y Estatuto de Autonomía. 

Uno de los principios generales de la atención sanitaria pública es su extensión al
conjunto de toda la población española, debiendo regirse el acceso a las prestaciones
sanitarias en condiciones de igualdad efectiva. Además, las políticas públicas de salud
deberán estar orientadas a la superación de los desequilibrios territoriales y sociales. 
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Por todo ello, resultan especialmente agraviantes, divisorias e incitadoras de falsos e
imaginarios agravios las siguientes declaraciones del Sr. Rafael Ribó: “uno de los déficits

que tiene la sanidad pública en Cataluña es que tiene un sobrecoste con la gente que viene

de fuera de Cataluña a intervenirse”.

Estas declaraciones son especialmente graves viniendo de un comisionado del
Parlamento de Cataluña que es generosamente retribuido para supuestamente
defender los derechos de los ciudadanos, vengan de donde vengan, en Cataluña ante
los agravios de las administraciones locales y autonómicas. Y más teniendo en cuenta el
actual contexto político marcado por el desprecio y la desconsideración de la mera
condición de ser ciudadano, con independencia de su origen o cualquier otra
circunstancia injustificada, para el reconocimiento y la efectividad de los derechos.    
   
Solamente por este tipo de declaraciones, el Sr. Ribó debería dimitir inmediatamente,
atajando de esa manera la perdida de dignidad y honor de la institución pública de la
Sindicatura de Greuges. 

Entre otras cuestiones, el Síndic de Greuges ha actuado con una clara deslealtad hacia
todos los catalanes, a modo de ejemplo:

Podría haber paralizado, y no lo hizo, la tramitación de las leyes de “desconexión” de los
días 6 y 7 de septiembre de 2017, que pretendían privarnos de los derechos fundamen-
tales recogidos en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía de Cataluña y que cul-
minó con el golpe a la democracia de los partidos separatistas pues el Síndic tiene la fa-
cultad de llevar cualquier norma que afecte a los derechos y libertades de los ciudada-
nos al Consell de Garanties Estatutàries, lo cual impidieron forzosamente los partidos se-
paratistas durante esas jornadas. 

Se conoció que habría aceptado un regalo valorado en 40.000 euros, que le hizo un em-
presario imputado por la trama corrupta del 3%, consistente en un viaje en jet privado y
en unas entradas en zona VIP para ver la final de la Champions League de 2015 en Ber-
lín. Este hecho ha merecido un reproche político y ha sido denunciado por Ciutadans

ante la Oficina Antifraude de Cataluña (O.A.C.), puesto que puede suponer un delito de
“cohecho impropio”, previsto en el art. 422 del Código Penal.

No ha actuado con la debida neutralidad e imparcialidad que se le presume al cargo de
Síndic de Greuges. Ha actuado bajo el mandato de los partidos separatistas, especial-
mente a partir de 2017, cuando confeccionó informes de parte sobre el 1 de octubre o
sobre la aplicación del art. 155 CE, pero ignoró las amenazas a líderes constitucionalis-
tas o agresiones físicas a personas a afiliadas a partidos no separatistas, ataques a se-
des de partidos políticos, y así un largo número de hechos que no ha investigado. Inclu-
so, el Síndic estuvo el día 26 de octubre de 2017 reunido en el Palau de la Generalitat
con los ahora condenados por sedición y malversación en el conclave que decidió impo-
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ner por encima de cualquier legalidad democrática vigente la forzada y unilateral decla-
ración de independencia de Cataluña del resto de España. 

Le caducó el mandato el pasado 1 de marzo de 2019, después de 15 años en el cargo, y
sigue en el cargo con la finalidad de servir a los intereses de los partidos que dan apoyo
al gobierno de la Generalitat.

La falta de transparencia y el deficiente ejercicio del cargo, por parte del Sr. Ribó, motivó
que en enero de 2019, el Grupo Parlamentario de Ciutadans en el Parlament de
Catalunya, instase la modificación de la Ley 24/2009, de 23 de diciembre, del Síndic de

Greuges con la finalidad de limitar el mandato de 9 a 6 años, y que este no fuese
renovable. Que además, el Síndic de Greuges tampoco haya tenido ninguna vinculación
política los últimos 5 años anteriores a su candidatura y que en caso de extinción del
mandato, tendrá que abandonar el cargo, asumiéndolo en funciones su adjunto.

Ante esa falta de compromiso y responsabilidad con los valores y principios que debería
promover desde su cargo y la prolongada caducidad de su mandato, el Grupo Municipal
de Ciutadanos (Cs) insta al Ayuntamiento de Reus a la adopción de los siguientes
acuerdos: 

Primero. Por todos los hechos anteriormente expuestos que demuestran un ejercicio
desleal y partidista de su cargo, acordar la reprobación de Rafael Ribó i Massó, Síndic de

Greuges de Catalunya en funciones, por el pleno del Ayuntamiento de Reus. 

Segundo. Manifiesta que, ante los hechos anteriormente expuestos y de cara a salva-
guardar la dignidad de la institución de la Sindicatura de Greuges de Catalunya, el Sr. Ra-
fael Ribó i Massó debería haber dimitido ya de su cargo. 
 
Tercero. Trasladar este acuerdo a la institución del Síndic de Greuges, a la mesa y a los
grupos parlamentarios del Parlament de Catalunya.»

LA SRA. GARCIA EXPLICA LA PROPOSTA I ES PRODUEIX DEBAT.

Sotmesa la proposta a votació, és rebutjada, amb 3 vots a favor, (CS): Sra./Srs., García,
López, Meléndez) 18 vots en contra: ((JxR): Sres./Srs., Pellicer, Vilella, Pallarès, Caelles,
Cuerba, Caballero, Monseny; (ERC): Sres./Srs., Llauradó, Recasens, Flores, Prats,
Berasastegui, Subirats; (CUP) Sres./Srs.: Llorens, Fernández, Pàmies) i (A): Sr. Rubio i Sra.
Vázquez ) i 6 abstencions: (PSC-CP): Sres./Srs., Martín, Martínez, Guaita, Marcos, Pozuelo
i Fort).

13. Proposta de resolució del GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS DE REUS (CS), refe-
rent  a la commemoració del Dia Internacional contra la Corrupció.
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A proposta del grup proposant la Proposta de resolució es retira de l'ordre del dia. 
                                                                             

MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS 

14. Moció del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA –
CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP), referent a una mobilitat més segura a la
ciutat.

«La mobilitat és un dels dels principals reptes que han d’afrontar les ciutats en aquest
segle XXI. La necessitat d’aconseguir una mobilitat urbana més sostenible i una millor
seguretat vial, junt amb la proliferació de nous vehicles de transport personal i
l’augment de l’ús de la bicicleta, fa que els municipis hagin de plantejar noves mesures
per garantir la convivència entre tots els mitjans de desplaçament.

En aquest sentit, la Direcció General de Tràfic (DGT) està preparant diverses reformes,
una de les quals es refereix a establir un límit de velocitat de 30Km per hora a la ciutat
en aquells carrers d’un sol sentit de circulació. Aquesta limitació ve donada arran d’un
estudi de l’Organtzació Muncial de la Salut (OMS) fet l’any 2011 sobre atropellaments i
velocitat, que va establir que el risc de morir com a conseqüència d’un atropellament es
redueix com a mínim 5 vegades si la velocitat del vehicle que impacta és de 30km/h i no
pas de 50km/h. 

Mentre no es faci efectiva aquesta nova normativa, fora bo que a la nostra ciutat es
prenguessin mesures en aquesta línia, tenint en compte que al passat Ple del dia 22 de
novembre el govern municipal va aprovar la prohibició dels vehicles de mobilitat
personal de circular per la vorera i que no tots els vials disposen de carril bici, on ja
s’estableix una velocitat màxima permesa de 30 km/h.

També cal un replantejament pel que fa a la restricció de vehicles al raval de Santa, una
prova pilot que s’ha implantat durant la present campanya de Nadal, però amb la
intenció que la mesura sigui definitiva a llarg termini. Una mesura que suposa una
alteració important dels circuits de l’autbús urbà i moltes molèsties als vehicles
comercials.

En darrer terme, des d’aquest grup municipal creiem necessari un debat profund pel
que fa a la planificació i aplicació de mesures en matèria de mobilitat i els efectes que
aquestes puguin produir quan s’apliquin, pel que fa al seu grau de sostenibilitat i
seguretat. Per això criem que l’Ajuntament ha de dotar-se d’un instrument que permeti
aquesta planificació i aquest seguiment de les polítiques de mobilitat per afavorir una
ciutat més saludable, més sostenible i més segura.

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

1. Que l’Ajuntament de Reus estableixi una velocitat màxima de 30 km/h a totes aquells
vials urbans que no disposin de carril bici segregat per tal d’afavorir la convivència i la
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seguretat entre tots els mitjans de desplaçament, en especial dels vehicles de mobilitat
personal.

2. Que l’Ajuntament de Reus es replantegi la restricció de la circulació de vehicles al
raval de Santa Anna i permeti l’accés dels vehicles de transport públic, vehicles
comercials, vehicles elèctrics, bicicletes i patinets.

3.- Que l’Ajuntament de Reus creï una Comissió de mobilitat, amb la participació de
representants dels diferents grups polítics amb representació al Ple i tècnics municipals
experts en aquesta àrea. Que contempli la participació d’entitats d’aquest àmbit. Que
aquesta comissió es convoqui de manera immediata per tal de poder fer una
planificació, seguiment i avaluació de polítiques de mobilitat per a una ciutat més
sostenible i segura. 

 
EL SR. MARTIN EXPLICA LA MOCIÓ I ES PRODUEIX DEBAT
                                                                                                                                                             
A petició dels grups municipals es fa votació separada dels punts de la moció.

Sotmesos a votació els punts primer i segon, son rebutjats amb 9 vots a favor, ((PSC-CP):
Sres./Srs. Martín, Martínez, Guaita, Marcos, Pozuelo i Fort i (CUP): Sres./Srs. Llorens,
Fernández, Pàmies) i 18 vots en contra, ((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)

Sotmesos a votació el punt tercer és rebutjat amb 12 vots a favor, ((PSC-CP): Sres./Srs.
Martín, Martínez, Guaita, Marcos, Pozuelo i Fort; (CUP): Sres./Srs. Llorens, Fernández,
Pàmies) i (CS): Sra./Srs. García, López, Meléndez) i 15 vots en contra, ((JxR): Sres./Srs.
Pellicer, Vilella, Pallarès, Caelles, Cuerba, Caballero, Monseny; (ERC): Sres./Srs. Llauradó,
Recasens, Flores, Prats, Berasastegui, Subirats i  (A): Sr. Rubio i Sra. Vázquez).

15. Moció del GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP),
per a la prevenció d'abandonament animal al municipi.

«Cada any la Generalitat dona a conèixer estadístiques d'abandonament animal en el
nostre territori, però sembla que ens hem acostumat a unes xifres que farien
avergonyir a qualsevol país.

Les dades de recollides, que comptabilitzen els abandonaments d'animals al nostre 
municipi, no són  reals. És evident que els propietaris que abandonen el seu animal, en 
la majoria del casos, no ho fan en el seu propi terme municipal. 
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Per altra banda, sabem del cert, que no tots els animals abandonats van a parar a la 
gossera. Molts animals abandonats van directament a cases d'acollida de xarxes de 
voluntariat i a les associacions sense ànim de lucre que els recullen i que no entren en 
les dades estadístiques oficials. 

Alhora, cal ser conscients que les entitats que actuen al nostre territori neixen de la 
desconfiança cap al servei contractat per cada municipi. Aquestes gosseres 
contractades són empreses privades que per fer negoci, prioritzen el benefici econòmic 
per sobre del benestar animal.

La persona que abandona un animal ho justifica per: problemes econòmics al no poder 
pagar les cares factures veterinàries, problemes familiars, de mobilitat, de conciliació... 
fins i tot, la clàusula dels contractes de lloguer que prohibeix la tinença d'animals. Totes 
fomenten l'abandonament animal. 

Els abandonaments tenen molts costos:

1. patiment animal i augment del nombre d'animals malalts que són rescatats, 
2. patiment humà, de les voluntàries, cases d'acollida i adoptants
3. costos de seguretat per accidents a la via pública,  
4. costos econòmics pels adoptants, les protectores i cases d'acollida que costegen 

totes les despeses de manteniment i cures
5. costos econòmics per l’administració en la guarda i custòdia

Totes aquestes circumstàncies negatives es resumeixen en dues paraules: 
irresponsabilitat i desconeixement. Les dues podrien ser subsanades amb una bona 
informació del que suposa tenir un animal sota la nostra tutela i responsabilitat. 

L'abandonament d'animals és un problema greu. Cal afrontar-lo amb contundència. No 
es poden amagar les causes i conseqüències i esperar que es resolguin per si soles. Cal 
un compromís ferm, comú i decidit acceptant la responsabilitat. 

Les campanyes de xipatge sí que incideixen en les pèrdues d'animals, però no són 
realment efectives sobre els abandonaments. Sabem que hi ha dos sistemes d'anular el 
xip: per extracció directa i per esborrament deliberat de les dades. En els dos casos es 
fa del tot impossible identificar al responsable de l'animal.

En altres països del nostre entorn han aconseguit l'abandonament zero, fins al punt de 
no tenir gosseres en el seu territori. De retruc la ciutadania d'aquests països ens venen 
a adoptar els animals a casa nostra. Som un punt negre en el mapa europeu pel que fa 
a l'abandonament animal i això ens hauria d'avergonyir i fer reaccionar. 
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Cal esser conscient de les mancances del sistema i de les necessitats d'eliminar aquesta 
xacra social. És essencial mostrar a la ciutadania, amb la implicació del govern de Reus, 
que som sensibles a aquesta problemàtica i que volem treballar per a evitar aquestes 
conductes que ens perjudiquen a totes. 

Per aquests motius la CUP  proposem els següents acords:

1. Que la Regidoria d’Educació incorpori en el seu temari fer xerrades de 
conscienciació i informació obligatòries als centres educatius de primària i 
secundària perquè  els nostres infants i joves siguin conscients d'aquesta 
problemàtica. 

2. Que la Regidoria de medi Ambient afegeixi polítiques d'integració animal com a 
eix transversal, que afavoreixin l'adopció i la acollida dels animals abandonats. 

3. Que la Regidoria de Promoció executi campanyes municipals periòdiques que 
evidenciïn que un animal no és una joguina ni un objecte de regal. 

4. Que l'Ajuntament de Reus sol·liciti les subvencions i ajudes públiques que 
concedeix la Generalitat de Catalunya per a esterilitzar els animals censats en el 
nostre municipi. 

LA SRA. PÀMIES EXPLICA LA MOCIÓ I ES PRODUEIX DEBAT.

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

En aquest moment s’absenta de la sessió el Sr. Martín.

16. Moció del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA –
CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP), per a prendre mesures per a la sostenibili-
tat energètica.

«Segons l'Associació de Ciències Ambientals, una llar es troba en situació de pobresa
energètica quan és incapaç de pagar una quantitat d'energia suficient per satisfer les
seves necessitats domèstiques i/o quan es veu obligada a destinar una part excessiva
dels seus ingressos per pagar la factura energètica del seu habitatge. 

No disposar de recursos suficients per garantir una despesa energètica bàsica a la llar té
efectes múltiples sobre la salut, el benestar i les oportunitats d’igualtat social. 

A Reus, aquest mes de novembre s’han complert tres anys del cas que va acabar amb la
vida de Rosa Pitarch, de 81 anys, que va morir a casa seva per l’incendi provocat per una
espelma perquè li havien tallat la llum. Aquest cas va posar damunt la taula la greu
poblemàtica de la pobresa energètica i, des de llavors, administracions i companyies
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han establert mecanismes per ajudar les famílies amb poc recursos i amb possibilitats
d’estar en situació de vulnerabilitat energètica.

La creació de la Taula de pobresa energètica de Tarragona i Reus n’és un exemple. Tot i
així, els resultats de la darrera reunió celebrada el passat 12 de novembre en què es va
fer públic que un 60% dels usuaris amb dret a abonament social elèctric no el demanen
a cap de les dues ciutats per desconeixement, demostra que encara hi ha una tasca
pedagògica i d’informació a la ciutadania pendent.

Per tant, és del tot necessari que des del Punt d’assessorament energètic de
l’Ajuntament de Reus s’intensifiqui la divulgació de l’abonament social de la llum que
ofereix el Govern de l’Estat perquè les persones amb menys recursos econòmics puguin
pagar els seus rebuts de la llum.

Però també hi ha molt de desconeixement per a la gestió eficient de l’energia a la llar,
una informació que esdevé molt important a l’hora d’adaptar la realitat energètica d’un
habitatge a la millor gestió possible. Cal tenir en compte que els Objectius de
desenvolupament Sostenible (ODS) marcats per l’ONU, es considera l’accés a una
energia sostenible com una oportunitat que transforma vides, economies i el planeta.
L’energia és el principal contribuent al canvi climàtic i representa al voltant del 60% del
total d’emissions de gasos d’efecte hivernacle a nivell mundial. 

I en aquest sent, reduir el consum lligat a un augment de l’eficiència energètica i per la
instal·lació d’energies renovables per autoconsum és un dels principals reptes que ha
d’afrontar la nostra ciutat per combatre el canvi climàtic. Ha arribat el moment, doncs,
de plantejar mesures de caràcter normatiu que afavoreixin l’autoconsum energètic a
partir d’energies renovables.

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

1. Que l’Ajuntament de Reus, a través del Punt d’assessorament energètic, realitzi una
campanya de promoció de l’abonament social elèctric dirigida a les famílies que hi
tinguin dret, informant dels beneficis, requisits, i la manera de gestionar la sol·licitud. 

2. Que realitzi una campanya de divulgació a totes les llars i comerços de la ciutat sobre
mesures per estalviar en els seus contractes energètics i d’informació sobre com
adaptar els seus habitatges i locals per reduir el consum energètic i fer un ús més
eficient de l’energia.

3.- Que redacti una ordenança d’autoconsum energètic, que incentivi la implantació
d’instal·lacions que permetin aquest autoconsum a partir d’energies renovables.

LA SRA. POZUELO EXPLICA LA MOCIÓ I ES PRODUEIX DEBAT.

Sotmesa la proposta a votació, és rebutjada amb 11 vots a favor: (PSC-CP): Sres./Srs.,
Martínez, Guaita, Marcos, Pozuelo i Fort (CS): Sra./Srs., García, López, Meléndez (CUP)
Sres./Srs.: Llorens, Fernández, Pàmies) i 15 vots en contra: ((JxR): Sres./Srs., Pellicer,
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Vilella, Pallarès, Caelles, Cuerba, Caballero, Monseny; (ERC): Sres./Srs., Llauradó,
Recasens, Flores, Prats, Berasastegui, Subirats; i  (A): Sr. Rubio i Sra. Vázquez).

17. Moció del GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP),
perquè l'Ajuntament de Reus segueixi formant part de l'AMI.

«L’any 2015, durant el ple ordinari del mes de setembre, la majoria independentista
present en aquest plenari va aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Reus a l’AMI
(Associació de Municipis per la Independència). 

Des de llavors, una denúncia presentada per qui vol vèncer però no sap convèncer, ha
impossibilitat la participació amb total normalitat d’aquest ajuntament al’AMI,
evidenciant així una nova anomalia democràtica al nostre país on l’imperi de la llei està
per sobre de la voluntat i legitimitat popular i democràtica. 

Més de quatre anys després, la (in)Justícia espanyola segueix negant la participació als
diferents òrgans de l’AMI i el pagament de la quota. Al nostre entendre, els arguments i
la motivació de la denúncia i la sentència són polítics, per tant, exigeixen una resposta
política. 

Des de la Candidatura d’Unitat Popular de Reus respectem la decisió del govern
municipal i l’AMI amb la presentació d’un nou recurs tot i que considerem que és una
via morta. 

Per aquest motiu, amb la voluntat de desbordar des de tots els espais la lògica
repressiva de l’Estat, la Candidatura d’Unitat Popular de Reus presentem els següents
acords al ple municipal de Reus:

1. Que el govern municipal i l’AMI trobin la fórmula perquè l’Ajuntament de Reus pugui
participar dels diferents espais orgànics establerts per l’associació.

2. Que l’Ajuntament de Reus faci efectives, assumint-les com a pròpies, les diferents
decisions i campanyes de l’AMI.»
                                    
EL SR. FERNÁNDEZ EXPLICA LA MOCIÓ I ES PRODUEIX DEBAT.

Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per 18 vots a favor: ((JxR): Sres./Srs., Pellicer,
Vilella, Pallarès, Caelles, Cuerba, Caballero, Monseny; (ERC): Sres./Srs., Llauradó,
Recasens, Flores, Prats, Berasastegui, Subirats; (CUP) Sres./Srs.: Llorens, Fernández,
Pàmies) i (A): Sr. Rubio i Sra. Vázquez) i 8 vots en contra: ((PSC-CP): Sres./Srs., Martínez,
Guaita, Marcos, Pozuelo i Fort i (CS): Sra./Srs., García, López,  Meléndez.)
                                                                                                              
Assumptes sobrevinguts, si s'escau.  
        
Precs i preguntes. 
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Prec que formula el Sr. Fort del grup municipal DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE
CATALUNYA – CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP) sobre la participació
del Comité d’Empresa i Junta de Personal a les Comissions Informatives.

«Hem rebut la queixa del Comitè d’empresa i la Junta de personal d’aquest ajuntament
que els seus presidents no poden assistir a les diverses comissions informatives en les
que es tracten temes que afecten una part important del personal com ara el conveni o
el catàleg de llocs de treball, tal i com es feia anteriorment.

Perquè s’ha deixat de convidar-los? Demanem al govern que es replantegi aquesta
situació i recuperi l’aplicació d’un pacte en virtut del qual es convidava als presidents de
la Junta i del comitè a les diverses comissions informatives quan s’hi tractaven temes
que afecten bona part de la plantilla.»

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

Pregunta que formula el Sr. Marcos del Grup municipal DEL PARTIT DELS
SOCIALISTES DE CATALUNYA – CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP) en relació a la
remodelació de l'estació d'autobusos.

«Recentment, la Generalitat ha realitzat treballs de remodelació de l’estació
d’autobusos.

-Després d’aquesta intervenció, el govern municipal considera que s’ha dotat la ciutat
d’un equipament de qualitat que permeti garantir un bon nivell de servei als usuaris? -
Que es disposa d’unes instal·lacions que transmetin la imatge que Reus es mereix com a
ciutat turística, cultural, universitària, comercial i prestadora de serveis a tota la
comarca? -Que estan a l’alçada per ser una de les principals portes d’entrada a la ciutat
i la primera imatge de Reus que reben molts passatgers que ens visiten per primera
vegada, especialment turistes procedents de la Costa Daurada?»

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

Pregunta que formula la Sra. Martínez del Grup municipal DEL PARTIT DELS
SOCIALISTES DE CATALUNYA – CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP) referent a
pisos de lloguer social.

«L’alcalde Pellicer va prometre la creació de 1000 pisos de lloguer social destinats,
principalment, a joves i grans, durant la campanya de les darreres eleccions municipals.
A data 1 de juny de 2019, quina era la disponibilitat d’aquest tipus d’habitatges? Quina
és la disponibilitat a data d’avui? Quina és l’expectativa del govern per a finals del 2020?»

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