
AJUNTAMENT DE REUS
                                                                                                                                                                                    

ACTA DEL PLE EXTRAORDINARI DE L’AJUNTAMENT DE REUS
                              

Núm.: 21/2019
                                                                                   
Caràcter: extraordinari
                                                          
Data: 23.12.2019
Horari: de 10:10 a 12:27 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
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
  

1



                                                                                        

                                                                        

S'ha excusat: 
 Edgar Fernández Blázquez

Assisteixen també: 
Josep M. Sabaté Vidal, secretari en funcions 
Baldomero Rovira López, interventor  

ORDRE DEL DIA

Comissió Informativa  de Benestar Social  i Ciutadania
          

                  
Regidoria de Salut i Ciutadania. Conveni regulador de les diferents operacions i
actuacions entre l'administració de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de
Reus amb la finalitat de reordenar el sistema públic de salut de Reus i la seva àrea
d'influència.  

Desenvolupament de la sessió 

Les intervencions orals realitzades en aquesta sessió per l’alcalde, regidors i, en el
seu cas, el secretari i l’interventor als diferents punts de l’ordre del dia
assenyalats a l’acta amb "ES PRODUEIX DEBAT" o "INTERVENCIÓ DE........" o " ES
DONA RESPOSTA" estan contingudes en suport digital àudio autenticat, amb la
incorporació de la signatura d’aquesta Secretaria General. Una vegada aprovat
l’esborrany de l’acta d’aquesta sessió, les esmentades intervencions orals
quedaran incorporades automàticament a l’acta, formant part, d’una manera
intrínseca i indissoluble, de l’esmentat document administratiu, d'acord amb els
articles 26, 36, 70.2, 71 i 80.2 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre sobre procediment
administratiu comú de les administracions públiques, articles 17 i 18 de la Llei
40/2015 d'1 d'octubre de règim jurídic del sector públic, article 4 i disposició
addicional primera sobre fe pública i ús de signatura electrònica de la Llei 59/2003,
de 19 de desembre, de signatura electrònica, procedint-se a la preceptiva
publicació a la web municipal.  

Oberta la sessió el Sr. Pellicer transmet la felicitació del Consistori a tots el agraciats
ahir en el sorteig de Nadal. Va ser un dia important perquè moltes famílies van ser
agraciades. Això reverteix en tothom, a la ciutat i ajuda a molta gent. També felicita al
Centre Aragonès «El Cachirulo», per haver tingut la sort de repartir el número gros del
sorteig de Nadal.  
                                                                     
Seguidament es tracta el tema següent: 
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Comissió Informativa  de Benestar Social  i Ciutadania
          

                  
Regidoria de Salut i Ciutadania. Conveni regulador de les diferents operacions i
actuacions entre l'administració de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de
Reus amb la finalitat de reordenar el sistema públic de salut de Reus i la seva àrea
d'influència. 

‘’Atès que l'Ajuntament de Reus és titular de la societat municipal HOSPITAL DE SANT
JOAN DE REUS SAM, que gestiona l’Hospital de Sant Joan de Reus, Igualment,
l’Ajuntament de Reus, per si mateix o a través de la societat esmentada participa en un
conjunt de persones jurídiques que conformen el gruix de l’organització dels serveis de
salut dependents o vinculats, en major o menor mesura, a l’Ajuntament.

Atès que és voluntat tant de l’Ajuntament com de la Generalitat de Catalunya, aquesta a
través del Servei Català de la salut, promoure la reordenació del sistema públic de salut
a la ciutat de Reus i la seva zona d’influència, en els termes previstos a la Llei 15/1990,
de 9 de juliol, d’ordenació sanitària de Catalunya, per tal de garantir l’optimització dels
seus recursos així comi millorar l’assistència que s’hi presta en condicions de qualitat i
sota una perspectiva sostenible en termes socials i econòmics que en faciliti la
continuïtat.

Atès que amb aquesta finalitat ambdues Administracions han establert un marc de
treball i relació per promoure aquesta reordenació, amb la primera signatura d’un
protocol de col·laboració, el dia 25 d’octubre de 2017, que plantejava un primer marc de
transformació de l’organització dels serveis públics de salut del territori.

Aquest primer protocol fou superat i substituït per un segon protocol, formalitzat fa
gairebé un any, que establia un nou marc d’acció conjunta en la reordenació del
sistema públic de salut a la ciutat de Reus i la seva zona d’influència, tendent a la
constitució, per part de la Generalitat, d’una entitat de dret públic (EDP), adscrita al
Servei Català de la Salut, a la qual se li transmetria el conjunt de recursos destinats
efectivament a la prestació dels serveis públics en el marc del sistema públic de salut a
la ciutat de Reus i la seva àrea d’influència.
 
Els serveis d’ambdues Administracions, i de les personificacions instrumentals referides
a l’antecedent primer, en el marc de la comissió operativa i de treball regulada en la
clàusula quarta del protocol referit al paràgraf anterior, han consensuat una proposta
de conveni que fixa les obligacions d’una i altra Administració, i determina les accions a
efectuar i els acords a adoptar per possibilitar l’assumpció dels serveis públics de salut
en el marc del sistema públic de salut a la ciutat de Reus i la seva àrea d’influència per
part de l’esmentada entitat de dret públic.
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Vista la proposta de conveni, en els termes i amb el contingut que consta a l’expedient
de referència.

Vist l'informe de la Secretaria General, que consta a l'expedient, pel qual s’informa que
no concorren aspectes de naturalesa jurídica que impedeixin l’aprovació i formalització
del conveni consensuat amb la Generalitat de Catalunya.

Vist el que disposa l'article 7 de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d’ordenació sanitària de
Catalunya.

Vist el que disposen els articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim del
sector public, i els articles 108 i següents de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, en relació als
convenis de col·laboració interadministrativa.

Atès que el contingut dels compromisos que l’Ajuntament assumeix en virtut del
conveni es refereixen a ulteriors acords relatius a la reorganització del sector públic
municipal així com relatius a la gestió del patrimoni municipal que són competència del
Ple de la Corporació

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

PRIMER: Aprovar el conveni amb el Servei Català de la Salut de la Generalitat de
Catalunya pel qual es regulen les diferents operacions i actuacions entre l’administració
de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Reus amb la finalitat de reordenar el
sistema públic de salut de Reus i la seva àrea d’influència.

SEGON: Notificar l'acord al Departament d’Economia i Hisenda i al Departament de
Salut, ambdós de la Generalitat de Catalunya.

TERCER: Contra aquest acord, que posa fi a la via administrativa, es podrà d'interposar
recurs contenciós administratiu davant la sala Contenciosa Administrativa del Tribunal
Superior 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.’’
            

El Sr. SUBIRATS EXPLICA EL TEMA I ES PRODUEIX DEBAT 
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FINALITZAT EL DEBAT ES PRODUEIX LA INTERVENCIÓ DEL SR. PELLICER

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 ) 6 vots en contra ( (PSC-CP): Sres./Srs., Martí, Martínez,
Guaita, Marcos, Pozuelo i Fort) i 2 abstencions ( CUP) Sres.: Llorens i Pàmies).
                                                                                                                          
                                                                                                                    

I, sense més assumptes a tractar, s'aixeca la sessió, de la qual, com a secretari en
funcions, estenc aquesta acta amb el vistiplau de l’alcalde president.

L’alcalde                                                       El secretari  en funcions 
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