AJUNTAMENT DE REUS

ESBORRANY ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE REUS

Núm.: 05/2016
Caràcter: ordinari
Data: 15.04.2016
Horari: de 10:15 a 16:11 hores
Lloc: Saló de Plens del Palau Municipal
Hi assisteixen:
Carles Pellicer Punyed, alcalde-president
Montserrat Vilella Cuadrada
Hipòlit Monseny Gavaldà
Marc Arza Nolla
Joaquim Enrech Garola
Xavier Angelergues Abellà
Núria Borrell Gallego
Montserrat Caelles Bertran
Jordi Cervera Martínez
Oriol Ciurana Zaragoza
Maria Dolors Compte Llusà
Mariona Cuadrada Monteverde
Sebastià Domènech Bosch
Edgar Fernández Blázquez
Guillermo Figueras Talarn
Montserrat Flores Juanpere,
Josefa Labrador Barrafón
Noemí Llauradó Sans
Marta Llorens Pérez
Damián Morales Arcas
Ana Isabel Martínez Serrano
Andreu Martín Martínez
Daniel Rubio Angosto,
Juan Carlos Sánchez Martínez
Maria Dolors Sardà Lozano
Francesc Vallès Vives
David Vidal Caballé
Jaume Renyer Alimbau, secretari general
Baldomero Rovira López, interventor
M. Rosa Ferré Amador, adjunta a Secretaria
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ORDRE DEL DIA
1. Aprovació de les actes de les sessions plenàries dels dies 4 i 18 de març de 2016.
2. Informació de l’Alcaldia
MOCIONS DE L'ALCALDIA
3. Alcaldia. Donar compte de distints decrets de l’Alcaldia en matèria d’organització
municipal
4. Alcaldia. Nomenament de membres i representants en distints òrgans, organismes i
entitats
ALCALDIA
5. Informe de la Sindicatura Municipal de Greuges de l’exercici 2015
SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS
6. Intervenció. Donar compte de la liquidació del pressupost de l'exercici de 2015 i dels
criteris per a la dotació per insolvències
7. Intervenció. Donar compte de l'Informe de control intern exercici 2014
8. Intervenció. Donar compte de les resolucions de l'exercici 2015 previstes a l'art. 218 del
TRLRHL, en compliment de la resolució de 10 de juliol de 2015 del Tribunal de Comptes
9. Intervenció. Expedient de modificació de crèdits
10. Intervenció. Sol·licitud al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques relativa a
l'Oferta d'ocupació pública per a l'exercici de 2016
11. Recursos Humans. Sol·licitud de compatibilitat amb una activitat privada per part d'un
treballador de l'Ajuntament de Reus
12. Servei d'Aprovisionaments, Contractació i Patrimoni. Impulsar la incorporació de
clàusules socials en la contractació pública de l'Ajuntament de Reus, els organismes
autònoms i les societats de capital íntegrament municipal
SERVEIS DE TERRITORI I URBANISME
13. Medi Ambient-Gestió Ambiental. Imposició de sancions per infracció de la normativa
sobre tinença d'animals potencialment perillosos
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SERVEIS A LA PERSONA
14. Assessoria Jurídica. Aprovació definitiva de l'extinció de l’Institut Municipal de
Puericultura Dr. Frías i integració dels seus recursos i serveis en l’organització ordinària
municipal.
15. Benestar Social. Modificació puntual de les bases de subvenció del menjador escolar
per a l'alumnat d'ensenyament obligatori i de segon cicle d'educació infantil de centres
educatius, sufragat amb fons públics, de la ciutat de Reus
16. Participació, Ciutadania i Transparència. Aprovació del Pla Local de Joventut de Reus
2016-2020
PROPOSTES DE RESOLUCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS
17. Proposta de CiU, ARA REUS, ERC-MES-MDC-AVANCEM i CIUTADANS sobre pobresa
energètica i subministrament de gas
18. Proposa de CiU, ARA REUS, ERC-MES-MDC-AVANCEM i CIUTADANS sobre pobresa
energètica i subministrament d'aigua
19. Proposta de CiU, ARA REUS, ERC-MES-MDC-AVANCEM i CIUTADANS sobre pobresa
energètica i subministrament d'electricitat
MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
20. Moció del PSC-CP, per potenciar el sistema de detecció i seguiment de persones
majors de 80 anys que viuen soles i no estan vinculades a la xarxa de serveis socials bàsic
21. Moció del PSC-CP, perquè es mantinguin les beques de menjador als casals d'estiu que
organitzen les escoles de la ciutat
22. Moció del PP, en defensa del turisme local
23. Moció de CIUTADANS, per a la creació de la figura del regidor de l'oposició amb
dedicació exclusiva i per al reequilibri dels sous i de les retribucions dels càrrecs electes i
grups municipals de l'Ajuntament de Reus
24. Moció de CIUTADANS, per a l'adaptació dels parcs d'infants amb jocs per a nens amb
mobilitat reduïda
25. Moció de la CUP, per la creació d'una comissió de seguiment del procés constituent i
de suport als càrrecs electes encausats per l'aparell judicial espanyol
26. Moció de la CUP, en relació al dèficit de l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus de
l'exercici 2015
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27. Assumptes sobrevinguts
28. Precs i preguntes dels grups municipals
29. Pregunta presentada a l'empara del que disposa l'article 26 del Reglament de
Participació Ciutadana
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 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, donant-se amb això degut
compliment a les previsions dels articles 25.2 apartat ñ) i 70 bis número 3 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, article 45.1 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, articles 6 i 29.1 de la Llei 11/2007, de 22 de juny,
sobre d’accés electrònic dels ciutadans als Serveis Públics, 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, l’alcalde dóna la benvinguda al síndic de Reus, el Sr. Pagès, a l'ex-síndica
Sra. Misericòrdia Vallès, a l'ex-síndic Sr. Francesc Palacín, i a la síndica de greuges de
Vilafranca del Penedes, Sra. Glòria Valeris, que un any més els acompanyen en la
presentació de l’informe de la Sindicatura Municipal de Greuges, i els agraeix la seva
presència.
També dóna la benvinguda, en nom de tots els grups municipals, al Comitè d'Empresa i als
treballadors que els acompanyen de l'Hospital Sant Joan de Reus, presents al saló de plens
als qui adreça unes paraules recollint el sentit i les inquietuds que els han portat al Ple. Els
diu que els grups municipals i el Consistori es posen a la seva disposició per treballar en la
recerca d'un futur d'estabilitat, de seguretat i de progrés. Referent a com es van entendre
les seves declaracions al demanar responsabilitat, lamenta la mala interpretació de les
paraules que va adreçar als treballadors, als quals demana disculpes.
A continuació, es continua amb els temes que figuren a l’ordre del dia.
1. Aprovació de les actes de les sessions plenàries dels dies 4 i 18 de març de 2016.
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S'aproven, per unanimitat, les actes dels dies 4 i 18 de març de 2016.
2. Informació de l’Alcaldia
El Sr. Pellicer dóna compte del següent:
De la recepció als equips del Reus Deportiu, on l'equip juvenil de patinatge artístic ha estat
campió d'Espanya de Grups Xou Juvenils, i el conjunt Quartet de patinatge artístic ha estat
subcampió estatal.
De la sessió tinguda, al Teatre Bartrina, amb les entitats de Reus per explicar els preparatius
i funcionament de Reus Capital de la Cultura Catalana 2017.
De l'assistència a la presentació de l’edició del núm. 3000 del Diari Més, que va tenir lloc a
Port Aventura.
De la presència als actes de la Setmana Santa de Reus
De la reunió tinguda per la Junta Local de Seguretat, amb la presència de l’Honorable
Conseller d’Interior, Sr. Jordi Jané.
De l'assistència a la inauguració de la 34a Olimpíada Escolar
De la celebració dels Tres Tombs a Reus.
De la commemoració, amb la lectura del manifest, del dia internacional de les dones, en
Saló de Plens de Palau Municipal.
De la celebració de la XVIII edició del Festival Europeu de Curtmetratges de Reus, amb
molt d'èxit.
De la conferència “Reus, una il·lusió compartida” a la Biblioteca Pere Anguera
De la reunió amb l’Honorable Conseller de Salut Sr. Antoni Comín, a Barcelona, en la que
es va acordat crear una comissió mixta de treball formada per directius del CatSalut i de
l’Ajuntament, amb l’encàrrec que estudiï els diferents escenaris que han de permetre
garantir de manera sostenible la viabilitat pressupostària de l'HSJR
De l'assistència a la inauguració 2a. Fira d'FP a la Llotja de Reus. La qual ha tingut molt
d'èxit. Felicita a les regidories que l'han organitzat.
De la inauguració de l’edició de primavera del Ganxet Pintxo.
De la recepció institucional a l’Honorable Conseller de Territori i Sostenibilitat, Sr. Josep Rull,
a qui va traslladar els reptes que tenim com a ciutat en l'àmbit de les infraestructures, amb
una reunió prèvia amb ell per tractar alguns temes pendents de ciutat i de territori.
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De l'assistència a la celebració, el dia 8 d'abril, del Dia Internacional del Poble Gitano amb
una ofrena floral.
Del reconeixement a l'Ajuntament de Reus amb el Segell Infoparticipa 2015 a la qualitat i la
transparència de la comunicació pública local, que atorga la Universitat Autònoma de
Barcelona. Reus ha obtingut una puntuació del 96,5%. Felicita als departaments i a tot el
Consistori per l'assoliment d'aquesta nota de transparència que ens ha atorgat el Segell
Infoparticipa 2015.
De la recepció de l’equip Sènior Femení de Rugby del Reus Deportiu que va ascendir a la
Primera Divisió Catalana.
Finalment informa que la Junta de Portaveus del dia 14 d'abril de 2016 va acordar donar
compte al Ple de les mocions, a les que els grups municipals van donar-hi suport per
unanimitat, de les quals fa un resum i són les següents:
- Moció de suport al municipi de Flix arran de la viabilitat de la planta d'Ercros de Flix.
La Junta de Portaveus manifesta:
Durant molt de temps la planta ha estat en aquest municipi i ara la volen traslladar. Per tot
això, la Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Reus recolza la moció aprovada per
l’Ajuntament de Flix i dóna suport a les accions que aquest emprengui en la defensa del
seu municipi i la seva població, conscients que el futur industrial d'aquest municipi fa
temps que requereix d'actuació per part de tothom. En aquest cas la notícia d'Ercros,
desprès de tants anys i en la línia del tema del riu, etc., convé que tots recolzem a aquest
municipi tant important de la Ribera.
- Proposta de resolució/ moció en relació als treballadors pel tancament de la planta
productora de MDI (Covestro)
La Junta de Portaveus manifesta:
Expressar de manera clara i contundent el total suport als treballadors i treballadores de la
planta de MDI i a les seves reivindicacions.
Manifestar el nostre total desacord amb el tancament de la planta pels greus perjudicis
que ocasiona a cadascun dels 120 treballadors.
Exigir a l’empresa Covestro la continuïtat de la planta
Requerir al grup Bayer i a la seva filial Covestro que abordi noves inversions per potenciar la
planta.
Manifestar la contrarietat a la decisió presa per la direcció de Covestro
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- Moció de suport per a l'acollida de població refugiada víctima dels conflictes armats
a la mediterrània.
La Junta de Portaveus manfesta:
El món local català i el de Reus manifesta la seva preocupació per la crisi humanitària en
matèria de refugi que està tenint lloc a la Mediterrània, arran de la guerra civil a Síria i
d’altres conflictes internacionals.
Per això demanem una major dotació de recursos a la UE per suport jurídic, assistència,
acollida i integració social . Augmentar el nombre de places d'asil i augmentar de sis mesos
a un mínim de 24 mesos el període d'acollida.
Instem el Govern de la Generalitat de Catalunya a:
Actualitzar la dotació pressupostària del Pla de Protecció Internacional a Catalunya
Territorialitzar els serveis d'atenció a les persones demandants d'asil.
Així com elaborar o revisar els plans d'acollida municipals per a incorporar-hi l'asil.
L'alcalde dóna per informats als regidors i a la ciutadania de les esmentades mocions.
Seguidament l'alcalde proposa que es tracti el punt núm. 5 de l'ordre del dia.
5. Informe de la Sindicatura Municipal de Greuges de l’exercici 2015
EL SR. PAGÉS, SINDIC DE GREUGES DE REUS EXPLICA L'INFORME QUE S'ANNEXARA A
AQUESTA ACTA. INTERVENEN ELS SRS/SRES.: DOMENECH, VALLÈS, SÀNCHEZ, VIDAL, RUBIO,
LLAURADÓ, VILELLA I PELLICER.
Els membres del Ple es donen per assabentats de l'Informe.
A les 11:20 hores, la presidència fa un recés en la sessió del Ple. A les 11:27 hores, es
reinicia la sessió amb els següents temes.
MOCIONS DE L'ALCALDIA
3. Alcaldia. Donar compte de distints decrets de l’Alcaldia en matèria d’organització
municipal
Decret núm. 2571 de 7 de març de 2016
"Atès que per Decret de l’Alcaldia, núm. 9177, de data 7 d'agost de 2015, es va nomenar al
Sr. Santiago Valldosera Ibañez, Delegat de Servei, en funcions d'assessorament i tasques de
col·laboració immediata a l'Alcaldia en relació a determinats serveis.
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Vist el que disposa el punt 2 de l’article 10 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual
s’aprova el reglament del personal al servei de les entitats locals de Catalunya de que el
cessament o la separació d’aquest personal és lliure i pot produir-se en qualsevol moment
del mandat corporatiu, i que aquesta atribució s’ha de fer mitjançant decret de l’Alcalde.
Alés el que disposa l'article 55, punt n) del Decret 214/1990, de 30 de juliol, he resolt:
Primer. Agrair al Sr. Santiago Valldosera Ibañez els serveis prestats com a Delegat de Servei.
Segon. Cessar al Sr. Santiago Valldosera Ibañez com a Delegat de Servei en funcions
d'assessorament i tasques de col·laboració immediata a l'Alcaldia en relació a determinats
serveis, amb efectes 29 de febrer de 2016.
Tercer. Donar compte al ple."
Decret núm. 3620 de 5 d'abril de 2016
"Atès que per Decret de l’Alcaldia, núm. 7415, de data 30 de juny de 2015, es va nomenar
a la Sra. Montserrat Gené Nolla, Assessora d'Àrea, en funcions d'assessorament i tasques de
col·laboració immediata a regidors/es delegats/es en relació a determinats Àrees.
Vist el que disposa el punt 2 de l’article 10 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual
s’aprova el reglament del personal al servei de les entitats locals de Catalunya, que el
cessament o la separació d’aquest personal és lliure i pot produir-se en qualsevol moment
del mandat corporatiu, i que aquesta atribució s’ha de fer mitjançant decret de l’Alcalde.
Atés el que disposa l'article 55, punt n) del Decret 214/1990, de 30 de juliol, he resolt:
Primer. Agrair a la Sra. Montserrat Gené Nolla els serveis prestats com a Assessora d'Àrea.
Segon. Cessar a la Sra. Montserrat Gené Nolla com a Assessora d'Àrea, en funcions
d'assessorament i tasques de col·laboració immediata a regidors/es delegats/es en relació
a determinats Àrees, amb efectes 31 de març de 2016."
Decret núm. 3142 de 21 de març de 2016
"Atès que per acord plenari adoptat en data 30 de juny de 2015 es van determinar el
nombre, la denominació i la composició de les comissions informatives.
Atès que, d'acord amb l’article 136 del Reglament orgànic municipal, la presidència de les
comissions informatives correspon a l’alcalde qui pot delegar-la en un/a regidor/a.
Atès el que s’estableix a l’article 62 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya respecte als òrgans de participació sectorial.
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Atès que els estatuts del Consell Municipal de Polítiques de Gènere, del Consell Municipal
de la Gent Gran, del Consell Municipal de Joventut i del Consell Municipal de Solidaritat i
Cooperació Internacional preveuen que la presidència correspondrà a l’alcalde qui podrà
delegar-la en un regidor/a.
Atès que per decret de l'Alcaldia núm. 9228 de data 13 d'agost de 2015 i núm. 9851 de
data 1 de setembre de 2015 es va delegar la presidència del Consell Municipal de
Polítiques de Gènere, del Consell Municipal de la Gent Gran i del Consell Municipal de
Solidaritat i Cooperació Internacional en la llavors regidora delegada de l'Àrea de Serveis a
la Ciutadania i Gent Gran, Sra. Maria Dolors Sardà Lozano.
Atès que per decret de l'Alcaldia núm. 9228 de data 13 d'agost de 2015 es va delegar la
presidència del Consell Municipal de Joventut en la llavors regidora delegada de l'Àrea de
Cultura i Joventut, Sra. Montserrat Caelles Bertran.
Atès que la signatura del pacte per la integració al govern de la ciutat de Reus del
grup municipal d'ERC-MES-MDC-AVANCEM-AM ha donat lloc a una reestructuració de
les Regidories delegades d'Àrea i de les facultats que, per delegació d'aquesta
Alcaldia, se'ls atribueixen.
Atès que per decret de l'Alcaldia núm. 2337 de data 29 de febrer de 2016 s'ha nomenat la
Sra. Montserrat Flores Juanpere regidora delegada de l’Àrea de Participació, Ciutadania i
Transparència.
En conseqüència, considero oportú resoldre el següent:
Primer. Delegar la presidència de la Comissió Informativa de Transparència en la regidora
Sra. Montserrat Flores Joanpere.
Segon. Deixar sense efectes la delegació de la presidència del Consell Municipal de
Polítiques de Gènere, del Consell Municipal de la Gent Gran i del Consell Municipal de
Solidaritat i Cooperació Internacional efectuada a la regidora Sra. Maria Dolors Sardà
Lozano, agraint-li els serveis prestats.
Tercer. Deixar sense efectes la delegació de la presidència del Consell Municipal de Joventut
efectuada a la regidora Sra. Montserrat Caelles Bertran, agraint-li els serveis prestats.
Quart. Delegar la presidència dels Consells Municipals, que seguidament es relacionen, en
la Sra. Montserrat Flores Juanpere, regidora delegada de l'Àrea de Participació,
Ciutadania i Transparència:
- Consell Municipal de Polítiques de Gènere
- Consell Municipal de la Gent Gran
- Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació Internacional
- Consell Municipal de Joventut
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Cinquè. Donar compte d’aquesta resolució al Ple de la Corporació en la propera reunió que
es dugui a terme."
Els membres del Ple es donen per assabentats.

4. Alcaldia. Nomenament de membres i representants en distints òrgans, organismes i
entitats
"Atès que per diferents acords plenaris s'han designat els membres en diferents òrgans i
organismes de l'Ajuntament i representants d'aquest en distintes entitats.
Vista les propostes de modificació de designacions ja efectuades.
En conseqüència es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords:
Primer. Designar els membres dels següents òrgans i organismes de l'Ajuntament i
representants de l'Ajuntament en distintes entitats.
CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL
- Representant de l'Ajuntament:
Sra. Marta Llorens Pérez, en substitució del Sr. Antoni Bardají Rus (CUP)
- Representant de llars d'infants:
Sra. Mònica Tortajada Hernández, en substitució de la Sra. Núria Saló Jubany
CONSORCI PER A LA GESTIÓ INTEGRAL D’AIGÜES DE CATALUNYA
Junta Rectora:
Sr. Marc Arza Nolla, en substitució del Sr. Hipòlit Monseny Gavaldà
CONSORCI CONCESSIONARI D'AIGÜES PER ALS AJUNTAMENTS I INDÚSTRIES DE
TARRAGONA
Assemblea General:
Designar el Sr. Marc Arza Nolla, com a representant d’aquest Ajuntament en l'Assemblea
General d'aquest Consorci, en substitució del Molt Il·lustre Sr. Carles Pellicer Punyed.
FUNDACIÓ REGO
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Cessar, a petició pròpia, el Molt Il·lustre Sr. Carles Pellicer Punyed com a representant
d’aquest Ajuntament en la seva qualitat de patró permanent.
Designar la Sra. Maria Dolors Sardà Lozano com a representant d’aquest Ajuntament en la
seva qualitat de patró permanent, en substitució del Molt Il·lustre Sr. Carles Pellicer Punyed.
FUNDACIÓ CULTURAL DE REUS PEDROL RIUS
Cessar, a petició pròpia, el Molt Il·lustre Sr. Carles Pellicer Punyed com a representant
d’aquest Ajuntament en la seva qualitat de patró permanent.
Designar el Sr. Marc Arza Nolla com a representant d’aquest Ajuntament en la seva qualitat
de patró permanent, en substitució del Molt Il·lustre Sr. Carles Pellicer Punyed.
FUNDACIÓ ESPORT BASE DE REUS, FUNDACIÓ PRIVADA
Cessar, a petició pròpia, el Molt Il·lustre Sr. Carles Pellicer Punyed com a representant
d’aquest Ajuntament en la seva qualitat de patró permanent.
Designar el Sr. Hipòlit Monseny Gavaldà com a representant d’aquest Ajuntament en la
seva qualitat de patró permanent, en substitució del Molt Il·lustre Sr. Carles Pellicer Punyed.
PATRONAT COMARCAL DE TURISME DE LES MUNTANYES DE LA COSTA DAURADA
Un representant del sector de Patronats de Turisme:
Sra. Montserrat Caelles Bertran, en substitució del Sr. Josep Maria Cabré Llaberia"
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat (CiU: Srs./Sres. Pellicer, Vilella,
Monseny, Arza, Sardà, Enrech, Caelles; CUP: Srs./Sres. Vidal, Llorens, Fernández, Cuadrada,
Angelergues, Ciurana; CIUTADANS: Srs./Sres. Sánchez, Morales, Figueras, Labrador; PSC-CP:
Srs./Sres. Vallès, Borrell, Martín, Martínez; ERC-MES-MDC-AVANCEM: Sres. Llauradó i Flores;
PP: Sr. Domènech i Sra. Compte; ARA REUS: Srs. Cervera i Rubio).
5. Informe de la Sindicatura Municipal de Greuges de l’exercici 2015
Aquest punt s'ha tractat abans del punt núm. 2 de l'Ordre del Dia.
SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS
6. Intervenció. Donar compte de la liquidació del pressupost de l'exercici de 2015 i dels
criteris per a la dotació per insolvències
Fa ús de la paraula l'Interventor municipal i dóna compte de la liquidació del pressupost de
l'exercici 2015 següent:
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"En data 29 febrer de 2016, mitjançant resolució del Regidor delegat de l’Àrea d’Hisenda i
Recursos Generals, en virtut de les competències que li foren delegades per Decret de
l’Alcaldia de 15 de juny de 2015, s’aprovaren les liquidacions del Pressupost de l’Ajuntament i
dels Organismes Autònoms Administratius corresponents a l’exercici 2015, sent el seu text
literal el que a continuació es transcriu:
“D'acord amb l'article 191 i següents del RDL 2/2004 de 5 de març pel que s’aprova el Text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i amb els articles 89 i següents del Reial
Decret 500/1990, de 20 d'abril i amb l’informe previ i preceptiu de l’Interventor general.
Vist que de conformitat amb els articles 191.3r i 192.2n del RDL 2/2004, correspon
l'aprovació de la liquidació del pressupost, tant de l'Ajuntament com dels Organismes
Autònoms al President de l'Entitat Local, i vist el decret de delegació de competències de 15
de juny de 2015, he resolt:
Primer:
A).- Aprovar la liquidació del pressupost de l'Ajuntament de l'exercici 2015, en la forma que
ha estat redactada, el resum de la qual és el següent:
1.- Fons líquids . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.332.449,60 €

2.- Drets pendents de cobrament . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32.200.707,28 €

3.- Obligacions pendents de pagament . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17.818.230,08 €

I.- Romanent de Tresoreria Total (1+2-3) . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16.714.926,80 €

II.- Saldos de dubtós cobrament . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.318.531,41 €

III.- Excés de finançament afectat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.302.449,53 €

IV.- Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals (I-II-III).

2.093.945,86 €

B) Aprovar les incorporacions de romanents de crèdits a l'exercici 2016 per un import global
de 1.808.179,47 € amb llur finançament segons consta a l'expedient, així com el
finançament afectat definitiu d’acord amb els projectes de despesa que consten a l’expedient.
C) Aprovar el resultat pressupostari ajustat de l'exercici, per import de 6.320.199,08 € i la
resta de documentació de l'expedient, tal i com ha estat redactada.
Segon:
A).- Aprovar la liquidació del pressupost de l'Institut Municipal d'Acció Cultural corresponent
a l'exercici 2015, en la forma que ha quedat redactada, el resum de la qual és el següent:
1.- Fons líquids . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.- Drets pendents de cobrament . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49.337,84 €
236.251,42 €
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3.- Obligacions pendents de pagament . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

227.120,15 €

I.- Romanent de Tresoreria Total (1+2-3) . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58.469,11 €

II.- Saldos de dubtós cobrament . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36,88 €

III.- Excés de finançament afectat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.615,39 €

IV.- Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals (I-II-III).

47.816,84 €

B) Aprovar el resultat pressupostari ajustat de l'exercici 2015 per import de 65.262,79 € i la
resta de documentació, tal i com ha estat redactada.
Tercer:
A).- Aprovar la liquidació del Pressupost de l’Agència de Promoció de Ciutat, corresponent a
l'exercici 2015, en la forma que ha estat redactada, el resum de la qual és el següent:
1.- Fons líquids . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

136.995,69 €

2.- Drets pendents de cobrament . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

253.495,59 €

3.- Obligacions pendents de pagament . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

234.420,24 €

I.- Romanent de Tresoreria Total (1+2-3) . . . . . . . . . . . . . . . . . .

156.071,04 €

II.- Saldos de dubtós cobrament . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15.987,50 €

III.- Excés de finançament afectat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.375,71 €

IV.- Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals (I-II-III).

134.707,83 €

B) Aprovar el resultat pressupostari ajustat de l'exercici per import de -5.866,18 € i la resta de
documentació, tal i com ha estat redactada.
Quart:
A).- Aprovar la liquidació del pressupost de l’Institut Municipal de Museus, corresponent a
l'exercici 2015, en la forma que ha estat redactada, el resum de la qual és el següent:
1.- Fons líquids . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14.565,24 €

2.- Drets pendents de cobrament . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

94.137,43 €

3.- Obligacions pendents de pagament . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66.716,71 €

I.- Romanent de Tresoreria Total (1+2-3) . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41.985,96 €

II.- Saldos de dubtós cobrament . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,00 €

III.- Excés de finançament afectat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.444,66 €
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IV.- Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals (I-II-III).

29.541,30 €

B) Aprovar el resultat pressupostari ajustat de l'exercici per import de 10.243,69 € i la resta de
documentació, tal i com ha estat redactada.
Cinquè:
A).- Aprovar la liquidació del Pressupost de l’Institut Municipal de Puericultura Dr. Frías,
corresponent a l'exercici 2015, en la forma que ha estat redactada, el resum de la qual és el
següent:
1.- Fons líquids . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.136,77 €

2.- Drets pendents de cobrament . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22.559,06 €

3.- Obligacions pendents de pagament . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.785,27 €

I.- Romanent de Tresoreria Total (1+2-3) . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17.910,56 €

II.- Saldos de dubtós cobrament . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,00 €

III.- Excés de finançament afectat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.317,34 €

IV.- Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals (I-II-III).
B) Aprovar el resultat pressupostari ajustat de l'exercici per import de
de documentació, tal i com ha estat redactada.

15.593,22 €
13.447,27 € i la resta

Sisè:
A).- Aprovar la liquidació del Pressupost de l'Institut Municipal de Formació i Empresa,
corresponent a l'exercici 2015, en la forma que ha estat redactada, el resum del qual és el
següent:
1.- Fons líquids . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

617.105,25 €

2.- Drets pendents de cobrament . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-194.003,77 €

3.- Obligacions pendents de pagament . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

329.448,40 €

I.- Romanent de Tresoreria Total (1+2-3) . . . . . . . . . . . . . . . . . .

93.653,08 €

II.- Saldos de dubtós cobrament . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

697,43 €

III.- Excés de finançament afectat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36.757,70 €

IV.- Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals (I-II-III).

56.197,95 €

B) Aprovar el resultat pressupostari ajustat de l'exercici
-197.472,99 € i la resta de documentació, tal i com ha estat redactada.

per

import

de
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Setè: Donar compte del present Decret al Ple de l'Ajuntament, en la primera sessió que es
celebri, de conformitat amb allò establert a l'article 193.4t del RDL 2/2004 de 5 de març pel
que s’aprova el Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals.”
Pel que fa als criteris seguits per a la quantificació dels drets de difícil o impossible recaptació,
per tal de donar compliment a les previsions de l’article 193.bis del RDL 2/20014, de 5 de
març, que aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, es dona compte de
la resolució del Regidor delegat d’hisenda i Recursos generals de data 29 de febrer de 2016,
segons el següent literal:
“Atès l’existència de deutes pendents de cobrament en el pressupost municipal a data 31
de desembre de 2015.
Vist l’article 103 del R.D. 500/1990 de 20 d’abril, en relació a l’article 191.2 del Reial
decret legislatiu 2/2004 que aprova el Text refós de la Llei d’hisendes locals, el qual
estableix que el romanent de tresoreria es quantificarà deduïts els drets pendents de
cobrament d’impossible o difícil recaptació.
Tenint en compte el previst a les de Bases d’execució del Pressupost de l’exercici 2015,
concretament a la Base 41ena estableix uns criteris homogenis per al càlcul del drets de
dubtós cobrament, i que aquest es realitzarà, amb caràcter general, tenint en compte
l’antiguitat dels deutes i la naturalesa dels recursos de que es tracti.
Tenint en compte els criteris recomanats per la Direcció General de Política Financera de la
Generalitat de Catalunya, consistents amb els recomanats per la Sindicatura de Comptes
de Catalunya, s'apliquen els següents percentatges de provisió en funció de l'antiguitat del
deute:
Capítols I, II i III de l’estat d’ingressos (excepte multes de circulació):
Antiguitat del deute

Percentatge provisió

Deutes amb antiguitat igual o superior a 4 anys
Deutes amb antiguitat igual o superior a tres anys i inferior a
quatre
Deutes amb antiguitat igual o superior a dos anys i inferior a tres
Deutes amb antiguitat igual o superior a 1 any i inferior a dos
Deutes amb antiguitat inferior a 1 any

100,00%
90,00%
60,00%
30,00%
10,00%

Multes de circulació:
Antiguitat del deute

Percentatge provisió

Deutes amb antiguitat igual o superior a 4 anys
Deutes amb antiguitat igual o superior a tres anys i inferior a
quatre
Deutes amb antiguitat igual o superior a dos anys i inferior a tres

100,00%
90,00%
60,00%
15

Deutes amb antiguitat igual o superior a 1 any i inferior a dos
Deutes amb antiguitat inferior a 1 any

50,00%
50,00%

Vist l’informe de la Intervenció General en què es dona compliment amb l’aplicació
d’aquests criteris a la previsió de l’art. 193.bis del TRLRHL, en termes de límits mínims a
provisionar per a cada any d’antiguitat.
He resolt:
Primer: Quantificar en 10.318.531,41€ l’import dels drets pendents de cobrament que es
consideren de difícil o impossible recaptació en relació als deutes existents a 31 de
desembre de 2015 i assentar en aquesta data la provisió per insolvències corresponent.
Aquest import equival a aplicar als deutes corresponents als Capítols I a III del Pressupost
d’ingressos pendents, en funció de la seva naturalesa i antiguitat, els criteris següents:

Exercici
2011 i anteriors
2012
2012 (multes)
2013
2013 (multes)
2014
2014 (multes)
2015
2015 (multes)
Totals

Pendent 31-122015
3.096.201,60
2.714.504,94
43.794,14
3.138.619,23
425.660,99
3.838.241,65
725.280,78
6.914.510,31
791.457,17
21.688.270,81

Provisió
3.096.201,60
2.443.054,45
39414,73
1.883.171,54
255.396,59
1.151.472,50
362.640,39
691.451,03
395.728,59
10.318.531,41

Percentatge provisió
100%
90,00%
90,00%
60,00%
60,00%
30,00%
50,00%
10,00%
50,00%

Segon: Donar compte del resultat de l’aplicació d’aquests criteris al Ple de l’Ajuntament de
Reus i al Ministeri d’Hisenda, segons disposa l’art. 193.bis del TRLRHL.”
D’aquestes resolucions es dona compte al Ple als efectes oportuns."
Els membres del Ple es donen per assabentats
7. Intervenció. Donar compte de l'Informe de control intern exercici 2014
Fa ús de la paraula l'Interventor municipal i dóna compte de l'informe següent:
"Vist l'informe de control intern de data 6 d’abril de 2016, redactat per l’Interventor General,
relatiu a l’exercici 2014, el qual es dona per íntegrament reproduït, juntament amb els
annexos i tota la documentació que l’acompanya, amb el següent contingut:
•

La fiscalització plena posterior prevista a l’art. 219 del TRLRHL.
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•

El control financer previst a l’art. 220 del TRLRHL.

•

El control d’eficàcia previst a l’art. 221 del TRLRHL.

Atès que d’acord amb la previsió dels art. 219 i 220 del TRLRHL, s’ha d’elevar al Ple, per al seu
coneixement i efectes oportuns, junt amb les al·legacions al mateix que, si s’escau, s’hagin
determinat pels serveis gestors objecte del control.
Aquest document conté la informació relativa al previst a l’article 218 del TRLRHL, en la
redacció donada per la Llei 27/2013 LRSAL, pel que fa a les objeccions i convalidacions de dit
exercici.
Considerant que la tramitació de l'expedient s'ha realitzat amb subjecció a les disposicions
legals vigents, i vist el que disposa l'art. 133 del ROM, la Comissió Informativa informa sobre el
present assumpte que s'ha de sotmetre a la consideració del Ple, resultant:
Primer. Donar compte al Ple, per al seu coneixement i efectes, de l'informe de control intern
de data 6 d’abril de 2016, redactat per l’Interventor General, relatiu a l’exercici 2014, que
incorpora les previsions dels art. 218, 219 i 220 del TRLRHL.
Segon. En compliment de les previsions de l’art. 41.4 de la Llei 18/2010, de 7 de juny, de la
Sindicatura de Comptes de Catalunya, trametre aquest informe a aquest Òrgan de Control
Extern, així com al Tribunal de Comptes, segons el previst a l’art. 218 del TRLRHL."
Els membres del Ple es donen per assabentats.
8. Intervenció. Donar compte de les resolucions de l'exercici 2015 previstes a l'art. 218
del TRLRHL, en compliment de la resolució de 10 de juliol de 2015 del Tribunal de
Comptes.
Fa ús de la paraula l'Interventor municipal i dóna compte del següent:
"El President del Tribunal de Cuentas, per Resolució de 10 de juliol de 2015, va disposar la
publicació de l'acord del Ple de 30 de juny de 2015, pel que s'aprova la instrucció que regula la
remissió telemàtica d'informació sobre acords i resolucions de les entitats locals contraris a
reparaments formulats per interventors locals i anomalies detectades en matèria d'ingressos,
així com sobre acords adoptats amb omissió del tràmit de fiscalització prèvia.
L'objecte de la instrucció és la de donar compliment a l'obligació prevista a l'article 218.3
del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, estant sotmeses a aquesta obligació els òrgans
interventors de les entitats locals subjectes a control intern sota la modalitat de fiscalització
prèvia, aquesta obligació també abasta a qualsevol altra entitat del sector públic local
adscrita o dependent que estiguin sotmeses a l'esmentada modalitat de fiscalització.
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El contingut de la informació a remetre es detalla en l'apartat II de la Resolució de 10 de
juliol de 2015 i es concreta en els següents apartats:
1. Informació general.
2. Acords de despeses contraris al criteri d'un reparament de l'interventor.
3. Acords i resolució amb omissió del tràmit de fiscalització prèvia.
4. Anomalies en la gestió d'ingressos.
En relació a l'apartat 2, durant l'exercici 2015, per part de l'Ajuntament i dels seus
Organismes Autònoms i altres entitats incloses dins l'àmbit objectiu de la resolució
indicada, no s'ha adoptat cap acord d'aprovació de despeses contrari al criteri d'un
reparament de l'interventor.

En relació a l'apartat 3 el seu contingut es concreta en expedients administratius de
despesa, hagin estat instrumentats o no en expedients de reconeixement extrajudicial de
crèdits, tramitats al marge del procediment i, en tot cas, amb omissió de la fiscalització
prèvia. En aquest sentit durant l'exercici 2015 s'han adoptat les resolucions que s'indiquen
en el quadre adjunt i que es detallen en document annex a aquest informe.
En relació a l'apartat 4, durant l'exercici 2015, en relació a l'Ajuntament i els seus
Organismes Autònoms i altres entitats incloses dins l'àmbit objectiu de la resolució
indicada, no s'han observat anomalies en la gestió d'ingressos.
De tot el qual es dona compte al Ple de l'Ajuntament als efectes del seu coneixement i
posterior tramesa al Tribunal de Cuentas així com de la seva inserció en el Compte General
de l'exercici 2015.
Tot el qual es posa de manifest als efectes oportuns.
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ANNEX RELACIÓ DE DECRETS DE CONVALIDACIÓ DE DESPESA ADOPTATS DURANT
L'EXERCICI 2015.

Els membres del Ple es donen per assabentats.
9. Intervenció. Expedient de modificació de crèdits
“Vist l'expedient tramitat per ordre del Regidor delegat de l’Àrea d’Hisenda i Recursos
Generals, en el que s'adjunta informe de la Intervenció de Fons i atesa la proposta de la
Presidència en la què s'assenyala la necessitat d'efectuar un expedient de modificació de
crèdits en el pressupost de l’Ajuntament de Reus, de l’Institut Municipal d’Acció Cultural, de
l’Agència de Promoció Ciutat “Reus Prromoció”, de l’Institut Municipal de Museus i de l’Institut
Municipal de Formació i Empresa.
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Considerant que la tramitació de l'expedient s'ha realitzat amb subjecció a les disposicions
legals vigents, i vist el que disposa l'art. 133 del ROM, la Comissió Informativa informa sobre el
present assumpte que s'ha de sotmetre a la consideració del Ple, resultant
Primer. Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits en el pressupost de
l’Ajuntament de Reus, de l’Institut Municipal d’Acció Cultural, de l’Agència de Promoció Ciutat
“Reus Prromoció”, de l’Institut Municipal de Museus i de l’Institut Municipal de Formació i
Empresa, essent el detall per aplicacions pressupostàries el següent:
AJUNTAMENT DE REUS
CRÈDITS
EXTRAORDINARIS
40634
153400
40634
153400
SUPLEMENTS DE
CRÈDIT

Via Pública-Altres actuacions via pública-inversions
600 terrenys
22699 Via Pública-Altres actuacions VP-Despeses diverses

20711

133600

626

40634
40634
40634
40832

153400
165000
171020
933120

609
619
609
632

21108

011

913

STIT-Mobilitat smart cities-equips processos
informació
Via Pública-Altres actuacions via pública-Inv nova
infrastructura
Via Pública-Enllumenat públic-Inv reposició
Via Pública-Parcs i Jardins-Inv nova infrastructura
Arq i Urb-Edificis mpals-Inv reposició edificis
Serveis Grals-Deute públic-Amort. Préstecs ll/t. ens
fora s.pub

190.000,00
400.000,00

10.000,00
157.503,36
500.000,00
40.000,00
50.000,00
2.418.631,04

TOTAL ALTES CRÈDITS 3.766.134,40
ALTA INGRÉS
87000

Romanent tresoreria despeses generals
1.347.503,36
Romanent tresoreria despeses amb finançament
afectat
2.418.631,04
TOTAL ALTA INGRÉS 3.766.134,40

87010
CRÈDITS
EXTRAORDINARIS
30422

2310020

789

Serveis Socials-1% Fons social-A fam i inst sense
lucre
TOTAL ALTES CRÈDITS

19.858,01
19.858,01

BAIXA DESPESA
10203
20711
31425
40634
40634

134000
491000
330000
134000
153203

609
626
629
609
619

Guàrdia urbana-Mobilitat PG-Inversió nova
infrastructura
STIT-PG-Equips processos informació
Cultura-PG-Altres inv.associades al funcionament
Via pública-Mobilitat-Inversió nova infrastructura
Via pública-Pavimentació vies públi-Inversió

1.250,00
4.067,44
910,00
900,00
4.420,96
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40634
40635

165000
454005

619
619

40832
40832

151000
933120

640
632

50150

153405

609

reposició
Via pública-Enllumenat públic-Inversió reposició
Medi Ambient-Camins-Inversió reposició
Arq.i Urb.-Urbanisme PG-Inversions caràcter
immaterial
Arq.i Urb.-Edificis Mpals PG.-Inv.reposicio edificis
BSVI-Altres actuacions VP BSVI-Inversió nova
infrastructura
TOTAL BAIXA DESPESA
INSTITUT MUNICIPAL D’ACCIÓ CULTURAL

1.299,76
500,00
1.612,83
4.797,02
100,00
19.858,01

SUPLEMENTS DE
CRÈDIT
31428 3341000
31428 3341121
ALTA INGRÉS
87000

SUPLEMENTS DE
CRÈDIT
21360 432000
21360 432000
ALTA INGRÉS
87000

IMAC-Programa general-Treballs realitzats altres
22799 empreses
IMAC-Subvencions i conv.-A famílies i instituc.sense
489
ànim lucre
TOTAL ALTES CRÈDITS

11.201,84
15.615,00
26.816,84

Romanent tresoreria despeses generals
TOTAL ALTA INGRÉS
AGÈNCIA PROMOCIÓ CIUTAT “REUS PROMOCIÓ”

26.816,84
26.816,84

22799 Turisme-Treballs realitzats altres empreses
489
Turisme-A families i inst sense ànim lucre
TOTAL ALTES CRÈDITS

116.417,83
18.290,00
134.707,83

Romanent tresoreria despeses generals
TOTAL ALTA INGRÉS
INSTITUT MUNICIPAL DE MUSEUS

134.707,83
134.707,83

SUPLEMENTS DE
CRÈDIT
31431 333000
31431 333150
ALTA INGRÉS
87000

IMMR-Programa general-Treballs realitzats altres
22799 empreses
IMMR-Projecte “In living memory”-Despeses di22699 verses
TOTAL ALTES CRÈDITS
Romanent tresoreria despeses generals
TOTAL ALTA INGRÉS
INSTITUT MUNICIPAL FORMACIÓ I EMPRESA

12.025,03
17.516,27
29.541,30
29.541,30
29.541,30

SUPLEMENTS DE
CRÈDIT
21

326072010
20721
0
326061000
20721
0
326051000
20721
0
326051000
20721
0
326051000
20721
0
326051000
20721
0
326051000
20721
0
326051000
20721
0
326051000
20721
0
326051000
20721
0
326051000
20721
0
326062000
20721
0
326072010
20721
0
326112030
20721
2
326121020
20721
1
326122010
20721
1
326122010
20721
2
326122010
20721
2
326122020
20721
1
326132010
20721
1
326132010
20721
2
326132010
20271
2

Encàrrecs gestió Marta Mata. D'altres despeses
22699 diverses
131 Presidència-personal laboral eventual
General-reparació, manteniment i cons.-equips
216 proc. Informac.
22100 General-subministrament energia elèctrica

21.960,05
6.982,55
1.241,46
211,23

22103 General-subminsitrament combustibles

94,38

22199 General-altres subministraments

276,32

22201 General-comunicacions postals

26,55

22699 General-despeses diverses
22700 General-neteja

4.320,48
451,48

22701 General-seguretat

37,51

22799 General-treballs realitzats per altres empreses

202,68

22799 Recursos Humans-PRL-Treballs real. Altr. Empreses

560,95

22109 Encàrrecs de gestió i formació-materials didàctics
224 Espai de recerca de feina-primes d'assegurances

37,80
460,00

22109 Formació inicial-PTT/PQPI-PTT-materials didàctics

199,63

22109 FP presencial-certif. Profes.-materials didàctics

330,60

22104 FP presencial-programa integral-vestuari
22109 FP presencial-programa integral. Materials didàctics
22716 Formació inicial-PTT/PQPI/PQPI-serveis docents
Concertació territorial-treball als barris-Carme224 assegurances
Concertació territorial-treball als barris-BSVI224 assegurances
22104 Concertació territorial-treb. Barris-Si V-Vestuari
TOTAL ALTES CRÈDITS

37,77
257,51
1.225,54
75,00
75,00
263,78
39.328,27

ALTA INGRÉS
22

AJUNTAMENT DE REUS

87000

Romanent tresoreria despeses generals
TOTAL ALTA INGRÉS

39.328,27
39.328,27

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

EL SR. ENRECH EXPLICA EL TEMA I ES PRODUEIX DEBAT
Sotmesa la proposta a votació, es rebutjada amb 13 vots a favor (CiU: Srs./Sres. Pellicer,
Vilella, Monseny, Arza, Sardà, Enrech, Caelles; ERC-MES-MDC-AVANCEM: Sres. Llauradó i
Flores; PP: Sr. Domènech i Sra. Compte; ARA REUS: Srs. Cervera i Rubio) i 14 vots en contra
(CUP: Srs./Sres. Vidal, Llorens, Fernández, Cuadrada, Angelergues, Ciurana; CIUTADANS:
Srs./Sres. Sánchez, Morales, Figueras, Labrador; PSC-CP: Srs./Sres. Vallès, Borrell, Martín,
Martínez).
INTERVENCIÓ DE L'ALCALDE
10. Intervenció. Sol·licitud al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques relativa a
l'Oferta d'ocupació pública per a l'exercici de 2016
"Vist l'expedient tramitat per ordre del Regidor delegat de Recursos Humans, amb el que
s'adjunten els informes del Cap de Servei de Recursos Humans i l’informe de la Intervenció de
Fons, en relació als acords a adoptar per a l’oferta pública d’ocupació corresponent a l’exercici
2016.
Vist l’art. 20. ú. 2. C) de la Llei 48/2015, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’exercici de
2016, en relació a l’oferta pública per al cos de la Policia Local, en el qual s’estableix que:
“C) A les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat, als Cossos de Policia Autònoma d'aquelles
Comunitats Autònomes que comptin amb Cossos propis d'aquesta Policia al seu territori, i, en
l'àmbit de l'Administració Local, al personal de la Policia Local, en relació amb la cobertura
de les corresponents places d'aquesta Policia.
En el supòsit de les places corresponents al personal de la Policia Local, es podrà aconseguir
el cent per cent de la taxa de reposició d'efectius sempre que es tracti d'Entitats Locals que
compleixin o no superin els límits que fixi la legislació reguladora de les Hisendes Locals o, si
escau, les Lleis de Pressupostos Generals de l'Estat, en matèria d'autorització d'operacions
d'endeutament. A més hauran de complir el principi d'estabilitat al que es refereix l'article
11.4 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera tant en la liquidació del pressupost de l'exercici immediat anterior com al
pressupost vigent. En relació amb aquest últim, l'Entitat haurà d'adoptar un Acord del Ple o
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òrgan competent en el qual se sol·liciti la reposició de les places vacants i en el qual es posi
de manifest que aplicant aquesta mesura no es posa en risc el compliment de l'objectiu
d'estabilitat pressupostària. L'indicat en el present paràgraf haurà de ser acreditat per la
corresponent Entitat Local davant el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques,
prèviament a l'aprovació de la convocatòria de places.”
Vist l’informe de recursos humans de 4 d’abril de 2016, en relació a l’oferta pública de 2016 i
en que s’ha pres en consideració el previst a l’apartat 4 del punt ú de l’art. 20 de la Llei
48/2015, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’exercici de 2016, i la possibilitat
d’acumular altres vacants a efectes de taxa de reposició per a que siguin acumulades al cos de
la guàrdia Urbana, fins a assolir una oferta pública de 9 places.
Vist l’exigit a l’apartat C) del punt Dos de l’art. 20 de la Llei 48/2015, de Pressupostos Generals
de l’Estat per a l’exercici de 2016, cal analitzar el següent:
El compliment del principi d’estabilitat pressupostària recollit a l’art. 11.2 de la LOEPSF, tant pel
que fa a la liquidació de l’exercici 2015, com a l’exercici 2016.
No superar els límits que fixi la legislació reguladora de les Hisendes Locals o, si escau, les
Lleis de Pressupostos Generals de l'Estat, en matèria d'autorització d'operació d'endeutament,actualment situats en el 75%.
Que l’Oferta pública d’ocupació resultant d’aquesta mesura no implica posar en risc l'estabilitat pressupostària de l’Entitat Local.
Pel que fa al primer dels requisits, l’estabilitat pressupostària, resulta:
Estabilitat pressupostària exercici 2015 (liquidació, amb caràcter consolidat): Capacitat de
finançament de 51.863.662,02 €
Estabilitat pressupostària exercici 2016 (Pressupost aprovat, amb caràcter consolidat):
Capacitat de finançament de 17.876.506,31 €
Pel que fa al segon dels requisits, no superar el límit del procediment d’autorització en matèria
de tutela financera, resulta:
Ingressos corrents consolidats exercici 2015: 282.065.082 €
Deute viu a 31/12/2015:
159.178.161 €
Ràtio legal d’endeutament:
56,43 %
Amb projecció exercici 2016:
Ingressos corrents consolidats exercici 2015: 282.065.082 €
Deute viu a 31/12/2016:
146.965.667 €
Ràtio legal d’endeutament:
52,10 %
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I en relació al tercer requisit, cal dir que el Pressupost General de l’exercici de 2016 preveu a la
Plantilla unes vacants d’agents de la Guàrdia Urbana de 20 places, de les quals l’annex de
personal preveu una dotació pressupostària de fins a 12 d’elles. Per aquest motiu, aprovar una
oferta pública d’agents de la Guàrdia Urbana inferior a les vacants pressupostades durant
l’exercici 2016 no posa en risc l’estabilitat pressupostària d’aquesta entitat local, ja avaluada
amb aquestes premisses en relació a l’estabilitat pressupostària per al pressupost general de
l’exercici 2016.
Amb aquests antecedents, i tot considerant que la tramitació de l'expedient s'ha realitzat amb
subjecció a les disposicions legals vigents, i vist el que disposa l'art. 133 del ROM, la Comissió
Informativa informa sobre el present assumpte que s'ha de sotmetre a la consideració del Ple,
resultant:
Primer. Sol·licitar al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques la reposició de les places
vacants que computen a efectes de taxa de reposició d’efectius per a l’exercici de 2016, en la
l’escala d’administració especial, subescala serveis especials, Policia Local, Agents de la
Guàrdia urbana (C1), fent un total de 9 efectius, en compliment del previst a l’art. 20. ú. 2. C)
de la Llei 48/2015, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’exercici de 2016 .
Segon. Donar a aquest expedient els tràmits oportuns."

EL SR. ENRECH EXPLICA EL TEMA I ES PRODUEIX DEBAT
Sotmesa la proposta a votació, es rebutjada amb 13 vots a favor (CiU: Srs./Sres.
Pellicer, Vilella, Monseny, Arza, Sardà, Enrech, Caelles; ERC-MES-MDC-AVANCEM:
Sres. Llauradó i Flores; PP: Sr. Domènech i Sra. Compte; ARA REUS: Srs. Cervera i
Rubio) i 14 vots en contra (CUP: Srs./Sres. Vidal, Llorens, Fernández, Cuadrada,
Angelergues, Ciurana; CIUTADANS: Srs./Sres. Sánchez, Morales, Figueras, Labrador;
PSC-CP: Srs./Sres. Vallès, Borrell, Martín, Martínez).
INTERVENCIÓ DE L'ALCALDE
11. Recursos Humans. Sol·licitud de compatibilitat amb una activitat privada per part
d'un treballador de l'Ajuntament de Reus
“Vista la sol·licitud presentada pel Sr.
, que ocupa una plaça de Tècnic de
Jardineria de la plantilla del personal laboral d’aquesta Corporació, interessant declaració
de compatibilitat de l’exercici de llur lloc de treball en aquest Ajuntament amb la
corresponent activitat privada de treballar en el negoci de la cònjuge de comerç de plantes i
flors.
Considerant que la vigent normativa en matèria d’incompatibilitats del personal al servei de
les entitats locals, permet efectuar declaració de compatibilitats de l’exercici d’un lloc de
treball a l’administració local, amb les activitats privades, docents i del sector públic, en
determinats supòsits i condicions (arts. 324, 325, 326, 329, 330, 335, 343 del Reglament
del personal al servei de les entitats locals).
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Vistos els articles 321 i següents del Reglament del personal al servei de les entitats locals i
els aplicables de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al
servei de les administracions públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre,
d’incompatibilitats del personal al servei de l’administració de la Generalitat de Catalunya,
la disposició final tercera del Real Decret Llei 5/2015, de d’octubre pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, i amb el previ dictamen de la
Comissió Informativa de Serveis Generals i Econòmics, s'acorda:
Primer. Declarar la compatibilitat de l’exercici del lloc de treball ocupat pel treballador al
servei d’aquesta Corporació Sr.
, amb la corresponent activitat privada sol·licitada.
Segon. Aquesta declaració ve subjecte al compliment de les condicions previstes en els
articles 324, 325, 326, 329, 330, 335, 343 del Reglament del personal al servei de les
entitats locals i més concretament el personal autoritzat no podrà realitzar les activitats
següents:
a)Aquelles que tinguin per clients persones físiques o jurídiques amb interessos econòmics
a la ciutat de Reus.
Aquelles que el seu resultat hagi de ser sotmès a autorització, llicència, permís, ajuda
financera o control de l’Ajuntament de Reus.
Les que es relacionin directament amb la que realitza en la unitat o servei a què estigui
adscrit el personal autoritzat.
Aquelles que requereixin o puguin requerir la coincidència d’horari o la presència física del
personal amb el que tingui atribuït en l’Ajuntament.
Les què el assumptes en què intervingui o hagi intervingut en els dos darrers anys o en els
que hagi d’intervenir per raó del lloc públic.
Aquelles que es tractin de gestories, mediació, representació i defensa d’interessos de
particulars davant l’Ajuntament de Reus o dels seus organismes autònoms.
El personal no podrà invocar la seva condició pública, ni fer-ne ús, per a l’exercici de cap
activitat.
Tercer. Els efectes dels anteriors acords seran des de la data d’avui.”
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat (CiU: Srs./Sres. Pellicer, Vilella,
Monseny, Arza, Sardà, Enrech, Caelles; CUP: Srs./Sres. Vidal, Llorens, Fernández, Cuadrada,
Angelergues, Ciurana; CIUTADANS: Srs./Sres. Sánchez, Morales, Figueras, Labrador; PSC-CP:
Srs./Sres. Vallès, Borrell, Martín, Martínez; ERC-MES-MDC-AVANCEM: Sres. Llauradó i Flores;
PP: Sr. Domènech i Sra. Compte; ARA REUS: Srs. Cervera i Rubio).
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12. Servei d'Aprovisionaments, Contractació i Patrimoni. Impulsar la incorporació de
clàusules socials en la contractació pública de l'Ajuntament de Reus, els organismes
autònoms i les societats de capital íntegrament municipal
"Atès que arrel de la proposta realitzada per l’Àrea de Benestar Social de l’Ajuntament de
Reus, en data 14 de gener de 2014, d’inclusió de clàusules socials a l'àmbit de la contractació
pública, per tal de poder desenvolupar eficaçment polítiques socials inclusives, va ser dictat
Decret d'Alcaldia, número 2176, de data 3 de març de 2014, pel qual es va aprovar la
constitució d'una Comissió d'estudi i seguiment per a la implementació de les clàusules
socials, i establir-ne un règim periòdic de reunions de treball.
Atès que en relació a l'esmentada Comissió d'estudi i seguiment, s'establí que estaria formada
per un coordinador del Servei d’Aprovisionaments, Contractació i Patrimoni, un membre del
Departament de Serveis Socials, un membre de la Intervenció municipal, un membre del
Departament de Recursos Humans, un membre del Servei d’Aprovisionaments, Contractació i
Patrimoni, i qualsevol altra que es considerés oportú.
Atès que resulta procedent designar al personal de l'Ajuntament que formarà part de
l'esmentada Comissió d'estudi i seguiment.
Vist que la nova Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer
de 2014, sobre contractació pública, recull diverses previsions a tenir en compte per a la
consideració d'aspectes d'índole social en la contractació pública.
Vist que el Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós
de la Llei de Contractes del Sector Públic, també incorpora previsions en relació a la
inclusió de clàusules socials en la contractació el sector públic, i que, a grans trets, es
refereixen als següents aspectes:
- en la definició dels objectes dels contractes,
- en la redacció dels plecs de prescripcions tècniques,
- en la determinació dels mitjans per acreditar la solvència empresarial,
- en la formulació dels criteris de valoració i adjudicació de les ofertes,
- en l'establiment de criteris de desempat de les ofertes,
- en la inclusió de condicions especials d'execució en els contractes,
- en la reserva de contractes a favor de centres especials de treball, o reserva d'execució en
el marc de programes d'ocupació protegida.
Atès que per a facilitar el compliment de la incorporació de les esmentades clàusules
socials en les licitacions públiques, i per tal que sigui realitzada conforme la normativa de
contractació pública, resulta necessària l'elaboració d’una Instrucció en la qual es facilitin
als destinataris de la mateixa, les pautes i guies adients per a assolir els objectius de
polítiques d'indole social.
Atès que aquesta Instrucció serà d'aplicació a les licitacions que es realitzin des de
l'Ajuntament de Reus, els Organismes Autònoms i les Societats de capital íntegrament
municipal.
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Vist el que disposa l’article 51, en relació a la disposició addicional segona apartat segon
del TRLCSP, en virtut de la qual aquesta competència correspon al Ple, i a proposta de la
Comissió Informativa de Serveis Generals i Econòmics de data 11 d'abril de 2016, s'acorda:
Primer. Impulsar la incorporació de clàusules socials en la contractació pública de l'Ajuntament
de Reus, els Organismes Autònoms, i les Societats de capital íntegrament municipal, a través
de l'inici dels treballs de redacció d'una Instrucció per a la inclusió de clàusules socials en la
contractació pública municipal.
Del resultat d'aquest treballs se'n donarà compte a la Comissió Informativa de Serveis
Generals i Econòmics prèviament a l'aprovació de la instrucció.
Segon. Nomenar com a membres, o persones en qui deleguin, de la Comissió d'estudi i
seguiment per a la implementació de les clàusules socials a:
-Coordinador del Servei d’Aprovisionament, Contractació i Patrimoni: Sr. Jordi Voltas i
Francisco.
-Un membre del Departament de Serveis Socials: Sra. Mar Aparicio Mauleon.
-Un membre de la Intervenció municipal: Sr Josep Jaume Mateu Bea.
-Un membre del Departament de Recursos Humans: Sr. Víctor de la Guàrdia Giménez.
-Un membre del Servei d’Aprovisionaments, Contractació i Patrimoni: Sra. M. Carme Coll Bové.
Es podrà requerir la participació d’altres tècnics que es considerin necessaris per la correcta
redacció de la Instrucció, així com també, l’assistència de Regidors i Gerents d'Àrea, per tal de
validar les actuacions que es vagin desenvolupant.
Tercer. Establir que el règim periòdic de reunions de la Comissió sigui mensual, per a
l'elaboració de l'esmentada Instrucció, i trimestral, per a la realització del seguiment de la seva
implementació, un cop la Instrucció sigui aprovada."
EL SR. ENRECH EXPLICA EL TEMA I ES PRODUEIX DEBAT
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat (CiU: Srs./Sres. Pellicer, Vilella,
Monseny, Arza, Sardà, Enrech, Caelles; CUP: Srs./Sres. Vidal, Llorens, Fernández, Cuadrada,
Angelergues, Ciurana; CIUTADANS: Srs./Sres. Sánchez, Morales, Figueras, Labrador; PSC-CP:
Srs./Sres. Vallès, Borrell, Martín, Martínez; ERC-MES-MDC-AVANCEM: Sres. Llauradó i Flores;
PP: Sr. Domènech i Sra. Compte; ARA REUS: Srs. Cervera i Rubio).
SERVEIS DE TERRITORI I URBANISME
13. Medi Ambient-Gestió Ambiental. Imposició de sancions per infracció de la normativa
sobre tinença d'animals potencialment perillosos
13 a)"Atès que per decret del Regidor delegat de l’Àrea de Via Pública i Medi Ambient de data
28.10.15 es va iniciar un procediment sancionador contra el Sr. J.G.R. per la suposada comissió
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d’una infracció greu tipificada a l’article 13.2.d) de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre
el Règim Jurídic per a la tinença d’animals potencialment perillosos, pel fet de portar al parc
de l’avinguda Universitat un gos de raça creuada de Pitbull i American Staffordshire Terrier
,sense morrió i deslligat.
Aquest decret juntament amb el plec de càrrecs formulat per la instructora va ser notificat a
l’interessat mitjançant edicte publicat al Boletín Oficial del Estado núm. 305 de data 22.12.15 i
al tauler d’anuncis de la Corporació en no haver-se pogut practicar la notificació en el domicili
de l’interessat, malgrat haver-se intentat.
Atès que s’ha tramitat el corresponent procediment sancionador d’acord amb el que preveuen
els articles 14 i següents de l’Ordenança general reguladora del procediment per a l’exercici de
la potestat sancionadora de l’Ajuntament de Reus.
Atès que la instructora ha formulat en data 19.02.16 la proposta de resolució, la qual ha estat
notificada a l’interessat en data 05.03.16, sense que aquest hi hagi formulat al·legacions.
Atès que de la instrucció del procediment resulten provats els fets imputats i que en resulta
responsable el Sr. J.G.R.
Vista la proposta de resolució efectuada per la instructora de l’expedient, en la qual es
proposa imposar una sanció de 301 euros a l’empara de l’article 13.5) de la Llei 50/1999,
de 23 de desembre.
Vist el que disposa l’article 13 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos
considerats potencialment perillosos, segons modificació feta per la Llei 7/2004, de 16 de
juliol, de mesures fiscals i administratives, a proposta de la Comissió Informativa de Serveis
de Territori i Urbanisme del dia 11 d’abril de 2016, S’acorda
Primer. Imposar al Sr. J.G.R. com a responsable d’una infracció qualificada com a greu
tipificada a l’article 13.2.d de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, la sanció consistent en una
multa de 301 euros.
S'haurà de fer efectiu aquest import a les Oficines de la Recaptació Municipal situades al carrer
Sant Llorenç, núm. 25 de Reus, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores, en els següents
terminis:
Si la notificació es realitza entre els dies 1 i 15 del mes, el pagament haurà de fer-se, des de la
data de recepció de la notificació fins el dia 20 del mes posterior o, si aquest no fos hàbil fins
l’immediat hàbil següent:
Si la notificació es realitza entre els dies 16 i el darrer del mes, el pagament haurà de fer-se,
des de la data de recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior o, si aquest
no fos hàbil fins l’immediat hàbil següent.
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Una vegada transcorreguts els terminis assenyalats per al pagament en període voluntari,
sense haver-se efectuat l'ingrés, s'iniciarà el procediment de constrenyiment, amb el recàrrec,
interessos de demora i despeses del procediment que corresponguin.
Segon.- Atorgar els recursos legals procedents.”
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 21 vots a favor (CiU: Srs./Sres. Pellicer, Vilella,
Monseny, Arza, Sardà, Enrech, Caelles; CIUTADANS: Srs./Sres. Sánchez, Morales, Figueras,
Labrador; PSC-CP: Srs./Sres. Vallès, Borrell, Martín, Martínez; ERC-MES-MDC-AVANCEM:
Sres. Llauradó i Flores; PP: Sr. Domènech i Sra. Compte; ARA REUS: Srs. Cervera i Rubio) i 6
vots en contra (CUP: Srs./Sres. Vidal, Llorens, Fernández, Cuadrada, Angelergues, Ciurana).
13 b) "Atès que per decret del Regidor delegat de l’Àrea de Via Pública i Medi Ambient de
data 11.02.16 es va iniciar un procediment sancionador contra el Sr. F.M.R. per la suposada
comissió d’una infracció greu tipificada a l’article 13.2.d) de la Llei 50/1999, de 23 de
desembre, sobre el Règim Jurídic per a la tinença d’animals potencialment perillosos, pel
fet de portar al Parc Jaume Vidal i Alcover un gos de raça creuat de Boxer i Pitbull sense
morrió. Aquest decret va ser notificat a l’interessat en data 25.02.16 juntament amb el plec
de càrrecs formulat per la instructora.
Atès que s’ha tramitat el corresponent procediment sancionador d’acord amb el que preveuen
els articles 14 i següents de l’Ordenança general reguladora del procediment per a l’exercici
de la potestat sancionadora de l’Ajuntament de Reus.
Atès que la instructora ha formulat en data 10.03.16 la proposta de resolució, la qual ha estat
notificada a l’interessat en data 16.03.16, sense que aquest hi hagi formulat al·legacions.
Atès que de la instrucció del procediment resulten provats els fets imputats i que en resulta
responsable el Sr. F.M.R.
Vista la proposta de resolució efectuada per la instructora de l’expedient, en la qual es
proposa imposar una sanció de 301 euros a l’empara de l’article 13.5) de la Llei 50/1999,
de 23 de desembre.
Vist el que disposa l’article 13 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos
considerats potencialment perillosos, segons modificació feta per la Llei 7/2004, de 16 de
juliol, de mesures fiscals i administratives, a proposta de la Comissió Informativa de Serveis
de Territori i Urbanisme del dia 11 d’abril de 2016, S’acorda:
Primer. Imposar al Sr. F.M.R. com a responsable d’una infracció qualificada com a greu
tipificada a l’article 13.2.d de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, la sanció consistent en una
multa de 301 euros.
S'haurà de fer efectiu aquest import a les Oficines de la Recaptació Municipal situades al carrer
Sant Llorenç, núm. 25 de Reus, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores, en els següents
terminis:
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Si la notificació es realitza entre els dies 1 i 15 del mes, el pagament haurà de fer-se, des de la
data de recepció de la notificació fins el dia 20 del mes posterior o, si aquest no fos hàbil fins
l’immediat hàbil següent:
Si la notificació es realitza entre els dies 16 i el darrer del mes, el pagament haurà de fer-se,
des de la data de recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior o, si aquest
no fos hàbil fins l’immediat hàbil següent.
Una vegada transcorreguts els terminis assenyalats per al pagament en període voluntari,
sense haver-se efectuat l'ingrés, s'iniciarà el procediment de constrenyiment, amb el recàrrec,
interessos de demora i despeses del procediment que corresponguin.
Segon. Atorgar els recursos legals procedents.”
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 21 vots a favor (CiU: Srs./Sres. Pellicer, Vilella,
Monseny, Arza, Sardà, Enrech, Caelles; CIUTADANS: Srs./Sres. Sánchez, Morales, Figueras,
Labrador; PSC-CP: Srs./Sres. Vallès, Borrell, Martín, Martínez; ERC-MES-MDC-AVANCEM:
Sres. Llauradó i Flores; PP: Sr. Domènech i Sra. Compte; ARA REUS: Srs. Cervera i Rubio) i 6
vots en contra (CUP: Srs./Sres. Vidal, Llorens, Fernández, Cuadrada, Angelergues, Ciurana).
13 c) “Atès que per decret del Regidor delegat de l’Àrea de Via Pública i Medi Ambient de
data 28.01.16, s’inicià un procediment sancionador contra el Sr. R.V.A. per la suposada
infracció de l’article 13.1.b) de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim Jurídic
per a la tinença d’animals potencialment perillosos, per fel de posseir un gos de raça creuat
de Pitbull Terrier sense disposar de la corresponent llicència. Aquest decret, juntament amb
el plec de càrrecs formulat per la instructora, va ser notificat a l’interessat en el seu domicili
el dia 08.02.16.
Atès que s’ha tramitat el corresponent procediment sancionador d’acord amb el que
preveuen els articles 14 i següents de l’Ordenança general reguladora del procediment per
a l’exercici de la potestat sancionadora de l’Ajuntament de Reus.
Atès que la instructora ha formulat en data 26.02.16 la proposta de resolució, la qual ha
estat notificada a l’interessat, en el seu domicili el dia 04.03.16, sense que per la seva part
s'hagin formulat al·legacions, aportat documents o proposat la practica de qualsevol tipus
de proves.
Atès que de la instrucció del procediment resulten provats els fets imputats i que en resulta
responsable el Sr. R.V.A.
Vista la proposta de resolució efectuada per la instructora de l’expedient, en la qual es
proposa imposar una sanció de 2.500,00 euros a l’empara de l’article 13.5 de la Llei
50/1999, de 23 de desembre, per la provada comissió d’una infracció molt greu qualificada
a l’article 13.1.b) de la mateixa llei.
Vist el que disposa l’article 13 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos
considerats potencialment perillosos, segons modificació feta per la Llei 7/2004, de 16 de
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juliol, de mesures fiscals i administratives, a proposta de la Comissió Informativa de Serveis
de Territori i Urbanisme del dia 11 d’abril de 2016, s'acorda:
Primer. Imposar al Sr. R.V.A. una sanció consistent en una multa de 2.500,00 euros com a
responsable de la comissió d’una infracció molt greu tipificada a l’article 13.1.b) de la Llei
50/1999, de 23 de desembre, pel fet de tenir un gos potencialment perillós sense disposar
de la corresponent llicència.
S'haurà de fer efectiu aquest import a les Oficines de la Recaptació Municipal situades al
carrer Sant Llorenç, núm. 25 de Reus, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores, en els
següents terminis:
Si la notificació es realitza entre els dies 1 i 15 del mes, el pagament haurà de fer-se, des de
la data de recepció de la notificació fins el dia 20 del mes posterior o, si aquest no fos hàbil
fins l’immediat hàbil següent:
Si la notificació es realitza entre els dies 16 i el darrer del mes, el pagament haurà de ferse, des de la data de recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior o, si
aquest no fos hàbil fins l’immediat hàbil següent.
Una vegada transcorreguts els terminis assenyalats per al pagament en període voluntari,
sense haver-se efectuat l'ingrés, s'iniciarà el procediment de constrenyiment, amb el
recàrrec, interessos de demora i despeses del procediment que corresponguin.
Segon. Requerir al Sr. R.V.A. per tal que en el termini de 15 dies, a comptar des del dia
següent al de la notificació d’aquest acord, presenti la sol·licitud i la documentació per a
l’obtenció de la llicència per la tinença i conducció d’animals potencialment perillosos.
Tercer.- Atorgar els recursos legals procedents.”
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 21 vots a favor (CiU: Srs./Sres. Pellicer, Vilella,
Monseny, Arza, Sardà, Enrech, Caelles; CIUTADANS: Srs./Sres. Sánchez, Morales, Figueras,
Labrador; PSC-CP: Srs./Sres. Vallès, Borrell, Martín, Martínez; ERC-MES-MDC-AVANCEM:
Sres. Llauradó i Flores; PP: Sr. Domènech i Sra. Compte; ARA REUS: Srs. Cervera i Rubio) i 6
vots en contra (CUP: Srs./Sres. Vidal, Llorens, Fernández, Cuadrada, Angelergues, Ciurana).
13 d) “Atès que per decret del Regidor delegat de l’Àrea de Via Pública i Medi Ambient de
data 12.11.15 es va iniciar un procediment sancionador contra el Sr. J.P.P. per la suposada
comissió d’una infracció greu tipificada a l’article 13.2.d) de la Llei 50/1999, de 23 de
desembre, sobre el Règim Jurídic per a la tinença d’animals potencialment perillosos, pel
fet que es trobava per la zona del Raval de Sant Pere amb un gos considerat potencialment
perillós sense morrió.
Aquest decret juntament amb el plec de càrrecs formulat per la instructora va ser notificat a
l’interessat mitjançant edicte publicat al Boletín Oficial del Estado núm. 14 de data 16.01.16 i
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al tauler d’anuncis de la Corporació en no haver-se pogut practicar la notificació en el domicili
de l’interessat malgrat haver-se intentat.
Atès que s’ha tramitat el corresponent procediment sancionador d’acord amb el que preveuen
els articles 14 i següents de l’Ordenança general reguladora del procediment per a l’exercici
de la potestat sancionadora de l’Ajuntament de Reus.
Atès que la instructora ha formulat en data 01.02.16 la proposta de resolució, la qual ha estat
notificada a l’interessat mitjançant edicte publicat al Boletín Oficial del Estado núm. 64 de data
15.03.16 i al tauler d’anuncis de la Corporació en no haver-se pogut practicar la notificació en
el domicili de l’interessat malgrat haver-se intentat, sense que aquest hi hagi formulat
al·legacions.
Atès que de la instrucció del procediment resulten provats els fets imputats i que en resulta
responsable el Sr. J.P.P.
Vista la proposta de resolució efectuada per la instructora de l’expedient, en la qual es
proposa imposar una sanció de 301 euros a l’empara de l’article 13.5) de la Llei 50/1999,
de 23 de desembre.
Vist el que disposa l’article 13 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos
considerats potencialment perillosos, segons modificació feta per la Llei 7/2004, de 16 de
juliol, de mesures fiscals i administratives, a proposta de la Comissió Informativa de Serveis
de Territori i Urbanisme del dia 11 d’abril de 2016, s'acorda:
Primer. Imposar al Sr. J.P.P. com a responsable d’una infracció qualificada com a greu tipificada
a l’article 13.2.d de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, la sanció consistent en una multa de
301 euros.
S'haurà de fer efectiu aquest import a les Oficines de la Recaptació Municipal situades al carrer
Sant Llorenç, núm. 25 de Reus, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores, en els següents
terminis:
Si la notificació es realitza entre els dies 1 i 15 del mes, el pagament haurà de fer-se, des de la
data de recepció de la notificació fins el dia 20 del mes posterior o, si aquest no fos hàbil fins
l’immediat hàbil següent:
Si la notificació es realitza entre els dies 16 i el darrer del mes, el pagament haurà de fer-se,
des de la data de recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior o, si aquest
no fos hàbil fins l’immediat hàbil següent.
Una vegada transcorreguts els terminis assenyalats per al pagament en període voluntari,
sense haver-se efectuat l'ingrés, s'iniciarà el procediment de constrenyiment, amb el recàrrec,
interessos de demora i despeses del procediment que corresponguin.
Segon.-Atorgar els recursos legals procedents.”
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Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 21 vots a favor (CiU: Srs./Sres. Pellicer, Vilella,
Monseny, Arza, Sardà, Enrech, Caelles; CIUTADANS: Srs./Sres. Sánchez, Morales, Figueras,
Labrador; PSC-CP: Srs./Sres. Vallès, Borrell, Martín, Martínez; ERC-MES-MDC-AVANCEM:
Sres. Llauradó i Flores; PP: Sr. Domènech i Sra. Compte; ARA REUS: Srs. Cervera i Rubio) i 6
vots en contra (CUP: Srs./Sres. Vidal, Llorens, Fernández, Cuadrada, Angelergues, Ciurana).
13e) “Atès que per decret del Regidor delegat de l’Àrea de Via Pública i Medi Ambient de
data 11.12.15 es va iniciar un procediment sancionador contra el Sr. B.M.A. per la suposada
comissió d’una infracció greu tipificada a l’article 13.2.d) de la Llei 50/1999, de 23 de
desembre, sobre el Règim Jurídic per a la tinença d’animals potencialment perillosos, pel
fet de portar a la zona del carrer Closa de Freixa un gos de raça Dog de Burdeus sense
morrió i deslligat. Aquest decret va ser notificat a l’interessat en data 22.12.15 juntament
amb el plec de càrrecs formulat per la instructora.
Atès que s’ha tramitat el corresponent procediment sancionador d’acord amb el que preveuen
els articles 14 i següents de l’Ordenança general reguladora del procediment per a l’exercici
de la potestat sancionadora de l’Ajuntament de Reus.
Atès que la instructora ha formulat en data 19.01.16 la proposta de resolució, la qual ha estat
notificada a l’interessat en data 16.02.16, sense que aquest hi hagi formulat al·legacions.
Atès que de la instrucció del procediment resulten provats els fets imputats i que en resulta
responsable el Sr. B.M.A.
Vista la proposta de resolució efectuada per la instructora de l’expedient, en la qual es
proposa imposar una sanció de 301 euros a l’empara de l’article 13.5) de la Llei 50/1999,
de 23 de desembre.
Vist el que disposa l’article 13 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos
considerats potencialment perillosos, segons modificació feta per la Llei 7/2004, de 16 de
juliol, de mesures fiscals i administratives, a proposta de la Comissió Informativa de Serveis
de Territori i Urbanisme del dia 11 d’abril de 2016, s'acorda:
Primer. Imposar al Sr. B.M.A. com a responsable d’una infracció qualificada com a
greu tipificada a l’article 13.2.d de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, la sanció
consistent en una multa de 301 euros.
S'haurà de fer efectiu aquest import a les Oficines de la Recaptació Municipal situades al carrer
Sant Llorenç, núm. 25 de Reus, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores, en els següents
terminis:
Si la notificació es realitza entre els dies 1 i 15 del mes, el pagament haurà de fer-se, des de la
data de recepció de la notificació fins el dia 20 del mes posterior o, si aquest no fos hàbil fins
l’immediat hàbil següent:
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Si la notificació es realitza entre els dies 16 i el darrer del mes, el pagament haurà de fer-se,
des de la data de recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior o, si aquest
no fos hàbil fins l’immediat hàbil següent.
Una vegada transcorreguts els terminis assenyalats per al pagament en període voluntari,
sense haver-se efectuat l'ingrés, s'iniciarà el procediment de constrenyiment, amb el recàrrec,
interessos de demora i despeses del procediment que corresponguin.
Segon. Atorgar els recursos legals procedents.”
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 21 vots a favor (CiU: Srs./Sres. Pellicer, Vilella,
Monseny, Arza, Sardà, Enrech, Caelles; CIUTADANS: Srs./Sres. Sánchez, Morales, Figueras,
Labrador; PSC-CP: Srs./Sres. Vallès, Borrell, Martín, Martínez; ERC-MES-MDC-AVANCEM:
Sres. Llauradó i Flores; PP: Sr. Domènech i Sra. Compte; ARA REUS: Srs. Cervera i Rubio) i 6
vots en contra (CUP: Srs./Sres. Vidal, Llorens, Fernández, Cuadrada, Angelergues, Ciurana).
13f) “Atès que per decret del Regidor delegat de l’Àrea de Via Pública i Medi Ambient de
data 28.01.16 es va iniciar un procediment sancionador contra el Sr. A.R.S. per la suposada
comissió d’una infracció greu tipificada a l’article 13.2.d) de la Llei 50/1999, de 23 de
desembre, sobre el Règim Jurídic per a la tinença d’animals potencialment perillosos, pel
fet de portar al carrer Llobregat amb un gos de raça Rottweiler sense morrió. Aquest decret
va ser notificat a l’interessat en data 12.02.16 juntament amb el plec de càrrecs formulat
per la instructora.
Atès que s’ha tramitat el corresponent procediment sancionador d’acord amb el que preveuen
els articles 14 i següents de l’Ordenança general reguladora del procediment per a l’exercici
de la potestat sancionadora de l’Ajuntament de Reus.
Atès que la instructora ha formulat en data 03.03.16 la proposta de resolució, la qual ha estat
notificada a l’interessat en data 15.03.16, sense que aquest hi hagi formulat al·legacions.
Atès que de la instrucció del procediment resulten provats els fets imputats i que en resulta
responsable el Sr. A.R.S.
Vista la proposta de resolució efectuada per la instructora de l’expedient, en la qual es
proposa imposar una sanció de 301 euros a l’empara de l’article 13.5) de la Llei 50/1999,
de 23 de desembre.
Vist el que disposa l’article 13 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos
considerats potencialment perillosos, segons modificació feta per la Llei 7/2004, de 16 de
juliol, de mesures fiscals i administratives, a proposta de la Comissió Informativa de Serveis
de Territori i Urbanisme del dia 11 d’abril de 2016, s’acorda:
Primer. Imposar al Sr. A.R.S. com a responsable d’una infracció qualificada com a greu
tipificada a l’article 13.2.d de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, la sanció consistent en una
multa de 301 euros.

35

S'haurà de fer efectiu aquest import a les Oficines de la Recaptació Municipal situades al carrer
Sant Llorenç, núm. 25 de Reus, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores, en els següents
terminis:
Si la notificació es realitza entre els dies 1 i 15 del mes, el pagament haurà de fer-se, des de la
data de recepció de la notificació fins el dia 20 del mes posterior o, si aquest no fos hàbil fins
l’immediat hàbil següent:
Si la notificació es realitza entre els dies 16 i el darrer del mes, el pagament haurà de fer-se,
des de la data de recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior o, si aquest
no fos hàbil fins l’immediat hàbil següent.
Una vegada transcorreguts els terminis assenyalats per al pagament en període voluntari,
sense haver-se efectuat l'ingrés, s'iniciarà el procediment de constrenyiment, amb el recàrrec,
interessos de demora i despeses del procediment que corresponguin.
Segon. Atorgar els recursos legals procedents.”
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 21 vots a favor (CiU: Srs./Sres. Pellicer, Vilella,
Monseny, Arza, Sardà, Enrech, Caelles; CIUTADANS: Srs./Sres. Sánchez, Morales, Figueras,
Labrador; PSC-CP: Srs./Sres. Vallès, Borrell, Martín, Martínez; ERC-MES-MDC-AVANCEM:
Sres. Llauradó i Flores; PP: Sr. Domènech i Sra. Compte; ARA REUS: Srs. Cervera i Rubio) i 6
vots en contra (CUP: Srs./Sres. Vidal, Llorens, Fernández, Cuadrada, Angelergues, Ciurana).
EL SR. RUBIO EXPLICA EL TEMA I ES PRODUEIX DEBAT
S'absenta de la sessió el Sr. Vidal
SERVEIS A LA PERSONA
14. Assessoria Jurídica. Aprovació definitiva de l'extinció de l’Institut Municipal de
Puericultura Dr. Frías i integració dels seus recursos i serveis en l’organització ordinària
municipal.
"Atès que les tendències en la millora de l'administració pública i la situació econòmica
actual fa que sigui adequada una simplificació i unificació dels recursos econòmics i
humans, evitant la duplicitat d'estructures.
Vist els informes emesos pel director de l'organisme autònom, Institut Municipal de
Puericultura Dr. Frías i per la Gerència de Serveis a la Persona, de dates 15 de desembre de
2015 i 21 de gener de 2016, respectivament, obrant en l'expedient, els quals posen de
manifest que les activitats que actualment desenvolupa l'Institut coincideixen o generen
duplicitats amb les que es porten a terme des del Departament de Salut Pública.
Atès que l'article 208 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament
d'obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS) i en els mateixos termes l'article 34 dels
estatuts de l'Institut estableixen que, entre d'altres causes, l'organisme autònom podrà
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extingir-se en qualsevol moment per acord del ple de l'Ajuntament quan es consideri
convenient gestionar el servei per una altra modalitat diferent entre les previstes legalment.
Atès que el Ple de la Corporació de data 29 de gener de 2016 adoptà l'aprovació inicial de
l'extinció de l'organisme autònom «Institut Municipal de Puericultura Dr. Frías» i la integració
dels seus recursos i serveis en l'organització ordinària municipal.
Atès que durant el període d'informació pública no s'han formulat al·legacions o
suggeriments a l'acord d'aprovació inicial.
Vist l'article 85. bis 1 a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases de Règim Local i l'article
201 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i
serveis dels ens locals (ROAS).
En conseqüència, i amb el previ dictamen de la Comissió Informativa de Serveis a la
Persona, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents ACORDS:
Primer. Aprovar definitivament l'extinció de l'organisme autònom «Institut Municipal de
Puericultura Dr. Frías». L'extinció d'aquest organisme es produiria amb efectes a data 30
d'abril de 2016.
Segon. Dur a terme el conjunt d'accions necessàries per tal d'integrar els recursos i serveis
de l'organisme autònom «Institut Municipal de Puericultura Dr. Frías» en l'organització
ordinària municipal.
L'extinció de l'Institut Municipal de Puericultura Dr. Frías comportarà, en conseqüència, la
successió universal de l'Ajuntament de Reus en tots els béns, drets i obligacions, així com la
subrogació del seu personal laboral per part de l'Ajuntament de Reus.
Tercer. Efectuar el conjunt de tràmits necessaris per fer efectius els acords anteriors, i
específicament, efectuar les operacions pressupostàries i comptables oportunes per tal de
fer front a les obligacions de caire econòmic que assumeixi l'Ajuntament com a
conseqüència de l'extinció i, en el seu cas, les modificacions adients en la plantilla i el
catàleg de llocs de treball de l'Ajuntament. Igualment caldrà realitzar les corresponents
operacions de liquidació de les obligacions econòmiques de l'Institut."
LA SRA. LLAURADÓ EXPLICA EL TEMA I ES PRODUEIX DEBAT
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat (CiU: Srs./Sres. Pellicer, Vilella,
Monseny, Arza, Sardà, Enrech, Caelles; CUP: Srs./Sres. Llorens, Fernández, Cuadrada,
Angelergues, Ciurana; CIUTADANS: Srs./Sres. Sánchez, Morales, Figueras, Labrador; PSC-CP:
Srs./Sres. Vallès, Borrell, Martín, Martínez; ERC-MES-MDC-AVANCEM: Sres. Llauradó i Flores;
PP: Sr. Domènech i Sra. Compte; ARA REUS: Srs. Cervera i Rubio).
S'incorpora a la sessió el Sr. Vidal i s'absenta de la mateixa el Sr. Figueras
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15. Benestar Social. Modificació puntual de les bases de subvenció del menjador
escolar per a l'alumnat d'ensenyament obligatori i de segon cicle d'educació infantil de
centres educatius, sufragat amb fons públics, de la ciutat de Reus
"Atès que la Junta de Govern Local de la Corporació, en sessió de data 4 d’abril de 2014 va
aprovar inicialment les bases que regeixen la concessió de subvencions per a l’assistència
als menjadors escolars adreçats a l’alumnat d’ensenyaments obligatoris d’educació infantil i
primària i d’educació secundària obligatòria de centres educatius sufragats amb fons
públics de la ciutat de Reus, bases que foren publicades íntegrament al BOPT número 83
de data 9 d’abril de 2014.
Atès que la base segona, sisena, vuitena, desena i setzena foren modificades per acord de
la Junta de Govern Local en sessió de data 20 de març de 2015. Realitzat el tràmit
d'informació pública, en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm. 116 de data 20
de maig de 2015 s'efectuà una publicació íntegra de les bases amb la incorporació de les
esmentades modificacions.
Atès que el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya ha fixat nous
criteris per al curs 2016/2017 circumstància que obliga a aquest Ajuntament a revisar el
contingut de les bases municipals per ajustar-les a aquests criteris. Així mateix, aquest
Ajuntament també valora la necessitat de modificar i/o incorporar aspectes puntuals en les
seves bases.
Vist l’informe emès el dia 7 d’abril de 2016 per la Cap de Serveis socials i la regidora delegada de l’Àrea de Benestar social, en el qual es proposa la modificació puntual de les bases
(concretament la segona, cinquena, novena, onzena i dissetena) i es posa de manifest els
motius justificatius d'aquestes modificacions.
Vist el que disposen la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el capítol
1 del títol III del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals, així com l’ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Reus (publicada al BOPT núm. 214 de 16 de setembre de 2010) en relació a les
subvencions.
Vist l’article 124.3 del Decret 179/1995, que determina que l’òrgan competent per a l’aprovació de les bases és el Ple de la Corporació.
D’acord amb tot l’exposat, i amb el previ dictamen de la Comissió Informativa de Serveis a
la Persona es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Aprovar inicialment la modificació de les bases per la concessió de subvencions per
a l'assistència als menjadors de l’alumnat d’ensenyament obligatori i de segon cicle d’educació infantil de centres educatius sufragat amb fons públics de la ciutat de Reus, en el sentit a continuació detallat:
La base segona que fins a la data ostentava el següent redactat:
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''2.- Destinataris
Podran ser destinataris d'aquestes subvencions les persones físiques que compleixin els
requisits establerts en aquestes bases i en les respectives convocatòries.
Requisits per poder sol·licitar subvenció en virtut del finançament provinent, a través del
Consell Comarcal del Baix Camp, de la Generalitat de Catalunya.
a) Estar matriculat en un centre educatiu sostingut amb fons públics de Catalunya, en
qualsevol dels cursos dels ensenyaments de segon cicle d’educació infantil i d’ensenyaments obligatoris, durant el curs corresponent a la convocatòria.
b) No tenir el servei de menjador amb caràcter preceptiu i, per tant, gratuït.
c) Fer ús del servei de menjador escolar.
d) Trobar-se en la situació socioeconòmica que es determini en les respectives
convocatòries.
Requisits per gaudir de subvenció o de subvenció complementada en virtut del
finançament provinent de l’Ajuntament de Reus:
a) El progenitor (o si s’escau, el/la tutor/a o persona encarregada de la guarda i
protecció) de l’alumne, que sol·liciti la subvenció ha d’estar empadronat a la ciutat de
Reus amb una antiguitat mínima de dos anys consecutius, a comptar des de la data d’inici
del curs escolar.
b) En el cas que es presentin sol·licituds de subvenció per situació sobrevinguda després
de l'inici del curs escolar es comptaran els dos anys consecutius d’empadronament a la
ciutat de Reus a partir de la data de presentació de la sol·licitud.
c) Acreditar una renda per càpita anual que no superi els límits de renda que s’estableix a
la convocatòria corresponent.
d) Altres requisits que es determinin en la convocatòria.''
Restaria a partir de l’aprovació definitiva, amb el següent literal:
''2.- Destinataris
Podran ser destinataris d'aquestes subvencions les persones físiques que compleixin els
requisits establerts en aquestes bases i en les respectives convocatòries.
Requisits per poder sol·licitar subvenció en virtut del finançament provinent, a través del
Consell Comarcal del Baix Camp, de la Generalitat de Catalunya.
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a) Estar matriculat en un centre educatiu sostingut amb fons públics de Catalunya, en
qualsevol dels cursos dels ensenyaments de segon cicle d’educació infantil i d’ensenyaments obligatoris, durant el curs corresponent a la convocatòria.
b) No tenir el servei de menjador amb caràcter preceptiu i, per tant, gratuït.
c) Fer ús del servei de menjador escolar.
d) Trobar-se en la situació socioeconòmica que es determini en les respectives
convocatòries.
Requisits per gaudir de subvenció o de subvenció complementada en virtut del
finançament provinent de l’Ajuntament de Reus:
a) El progenitor (o si s’escau, el/la tutor/a o persona encarregada de la guarda i
protecció) de l’alumne, que sol·liciti la subvenció ha d’estar empadronat a la ciutat de
Reus el dia abans de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de
Tarragona (BOPT).
b) Acreditar una renda per càpita anual que no superi els límits de renda que s’estableix a
la convocatòria corresponent.
c) Altres requisits que es determinin en la convocatòria.''
La base cinquena que fins a la data ostentava el següent redactat:
''5.- Sol·licituds.
Per poder optar a una subvenció, les persones interessades hauran de formalitzar una
sol·licitud, que presentaran en el Registre General de la Corporació, a la plaça Mercadal,
número 1, o per qualsevol de les formes previstes en l’article 38 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim jurídic de les Administracions Públiques i del procediment
administratiu comú.
També es podrà presentar la sol·licitud a l’Oficina Virtual de l’Ajuntament www.reus.cat. Per
realitzar tràmits de forma telemàtica, els sol·licitants hauran de disposar d'un certificat
digital de qualsevol de les entitats de certificació admesos i validats per l'Agència Catalana
de Certificació.
Les sol·licituds seran signades per la persona beneficiària de la subvenció o pel seu
representant legal (progenitor/a, tutor/a o encarregat/da de la seva guarda i protecció) i
hauran d'anar acompanyades de la documentació acreditativa tant dels requisits com
dels criteris establerts en aquestes bases, i en les corresponents convocatòries.
En aquest sentit, més enllà de la documentació que s’especifiqui en les respectives
convocatòries, amb les sol·licituds s’haurà d’acompanyar la documentació següent:
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•

NIF/NIE del sol·licitant. En el cas de no disposar-ne, el certificat de naixement o
llibre de família.

•

A la sol·licitud s’haurà de declarar el nombre de membres de la unitat familiar que
conviuen en el mateix domicili indicant el nom, cognoms i NIF/NIE, si s’escau, de
cadascun d’ells.

En les respectives convocatòries, es determinarà que s’ha d’entendre per unitat familiar.
a) La resta de documentació acreditativa de les circumstàncies socioeconòmiques de
la unitat familiar, en els termes que es determini a les respectives bases.
b) El volant d’empadronament del sol·licitant. Si aquest està empadronat a la ciutat,
l’Ajuntament de Reus incorporarà d’ofici aquest document a la sol·licitud.
c) Una declaració on es faci constar que no concorre cap dels supòsits que
impedeixen obtenir la condició de beneficiari, i si s’han sol·licitat i/o obtingut altres
ajuts o subvencions o si es pretenen sol·licitar, amb referència a les quantitats
sol·licitades i/o concedides, i amb el compromís de comunicar a l’Ajuntament la
percepció de qualsevol ajut o subvenció.
L’òrgan instructor podrà sol·licitar qualsevol altra documentació que es consideri
necessària per tal que resulti acreditat que el sol·licitant compleix els requisits adients per
esdevenir beneficiari.
Si algun dels documents requerits ja ha estat prèviament aportat a l’Ajuntament per part
del sol·licitant (i no han transcorregut més de cinc anys des de la finalització del
procediment en el qual es van presentar), aquests no s’hauran d’aportar, si bé s’haurà de
fer constar la data i l’òrgan o dependència on van ser presentats, i s’haurà de fer constar
mitjançant una declaració responsable que la informació continguda en la documentació
continua essent certa.
Tampoc no serà preceptiva la presentació d’aquells documents emesos per altres
Administracions i dels quals l’Ajuntament, en virtut dels convenis que ha formalitzat amb
aquelles, en té accés per a la seva consulta. En aquest cas, els sol·licitants i la resta de
persones afectades hauran d’autoritzar de forma expressa l’accés a les dades que
ostenten aquestes altres Administracions. Els corresponents anuncis on es publiciti la
convocatòria d’aquestes subvencions determinaran aquells documents susceptibles de no
ésser presentats en virtut d’aquest paràgraf.
Si la sol·licitud no reuneix els requisits establerts en aquestes bases o en la corresponent
convocatòria, es requerirà l’interessat perquè l’esmeni en el termini màxim i improrrogable
de 10 dies, indicant-li que si no ho fa se’l tindrà per desistit de la seva sol·licitud, un cop
s’hagi dictat la corresponent resolució.''
Restaria a partir de l’aprovació definitiva, amb el següent literal:

41

''5.- Sol·licituds.
Per poder optar a una subvenció, les persones interessades hauran de formalitzar una
sol·licitud, que presentaran en el Registre General de la Corporació, a la plaça Mercadal,
número 1, o per qualsevol de les formes previstes a la normativa vigent.
També es podrà presentar la sol·licitud a l’Oficina Virtual de l’Ajuntament www.reus.cat. Per
realitzar tràmits de forma telemàtica, els sol·licitants hauran de disposar d'un certificat
digital de qualsevol de les entitats de certificació admesos i validats per l'Agència Catalana
de Certificació.
Les sol·licituds seran signades per la persona beneficiària de la subvenció o pel seu
representant legal (progenitor/a, tutor/a o encarregat/da de la seva guarda i protecció) i
hauran d'anar acompanyades de la documentació acreditativa tant dels requisits com
dels criteris establerts en aquestes bases, i en les corresponents convocatòries.
En aquest sentit, més enllà de la documentació que s’especifiqui en les respectives
convocatòries, amb les sol·licituds s’haurà d’acompanyar la documentació següent:
•

NIF/NIE o en el cas de no disposar-ne: el certificat de naixement o llibre de família.

•

En el cas del sol·licitant, s’haurà d’informar de l’IDALU (codi identificador únic que
s’assigna a cada alumne, dins el Registre d’alumnes matriculats en centres
educatius públics i privats d'ensenyaments reglats i no universitaris de Catalunya).

•

A la sol·licitud s’haurà de declarar el nombre de membres de la unitat familiar que
conviuen en el mateix domicili indicant el nom, cognoms i NIF/NIE, si s’escau, de
cadascun d’ells.

En les respectives convocatòries, es determinarà què s’ha d’entendre per unitat familiar.
•

La resta de documentació acreditativa de les circumstàncies socioeconòmiques de
la unitat familiar, en els termes que es determini a les respectives convocatòries.

•

El volant d’empadronament del sol·licitant. Si aquest està empadronat a la ciutat,
l’Ajuntament de Reus incorporarà d’ofici aquest document a la sol·licitud.

•

Una declaració on es faci constar que no concorre cap dels supòsits que
impedeixen obtenir la condició de beneficiari, i si s’han sol·licitat i/o obtingut altres
ajuts o subvencions o si es pretenen sol·licitar, amb referència a les quantitats
sol·licitades i/o concedides, i amb el compromís de comunicar a l’Ajuntament la
percepció de qualsevol ajut o subvenció.

L’òrgan instructor podrà sol·licitar qualsevol altra documentació que es consideri
necessària per tal que resulti acreditat que el sol·licitant compleix els requisits adients per
esdevenir beneficiari.
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Si algun dels documents requerits ja ha estat prèviament aportat a l’Ajuntament per part
del sol·licitant (i no han transcorregut més de cinc anys des de la finalització del
procediment en el qual es van presentar), aquests no s’hauran d’aportar, si bé s’haurà de
fer constar la data i l’òrgan o dependència on van ser presentats, i s’haurà de fer constar
mitjançant una declaració responsable que la informació continguda en la documentació
continua essent certa.
Tampoc no serà preceptiva la presentació d’aquells documents emesos per altres
Administracions i dels quals l’Ajuntament, en virtut dels convenis que ha formalitzat amb
aquelles, en té accés per a la seva consulta. En aquest cas, els sol·licitants i la resta de
persones afectades hauran d’autoritzar de forma expressa l’accés a les dades que
ostenten aquestes altres Administracions. Els corresponents anuncis on es publiciti la
convocatòria d’aquestes subvencions determinaran aquells documents susceptibles de no
ésser presentats en virtut d’aquest paràgraf.
Si la sol·licitud no reuneix els requisits establerts en aquestes bases o en la corresponent
convocatòria, es requerirà l’interessat perquè l’esmeni en el termini màxim i improrrogable
de 10 dies, indicant-li que si no ho fa se’l tindrà per desistit de la seva sol·licitud, un cop
s’hagi dictat la corresponent resolució.''
La base novena que fins a la data ostentava el següent redactat:
''9.- Resolució i notificacions de les subvencions
Efectuat l’estudi per la Comissió abans esmentada, s’elevarà proposta al Regidor delegat
de l’Àrea de Benestar Social (o al/a la regidor/a, que esdevingui competent) per tal que
resolgui sobre la concessió de les subvencions. El termini que es disposa per emetre
resolució és de tres mesos a comptar des de l’endemà de la data de finalització de la
presentació de les sol·licituds de la subvenció. Transcorregut aquest termini sense que
l’òrgan competent hagi resolt al respecte, els interessats podran entendre desestimada per
silenci administratiu la sol·licitud de concessió de la subvenció.
La resolució del procediment es notificarà als interessats en la forma que es determini en
les respectives convocatòries.
Les respectives convocatòries també podran establir sistemes alternatius de notificació de
la resolució dictada en els termes previstos a l’article 59.6.b) de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, del règim jurídic de les Administracions Públiques i del procediment
administratiu comú.''
Restaria a partir de l’aprovació definitiva, amb el següent literal:
''9.- Resolució i notificacions de les subvencions
Efectuat l’estudi per la Comissió abans esmentada, s’elevarà proposta al Regidor delegat
de l'Àrea de Benestar Social (o al/a la regidor/a, que esdevingui competent) per tal que
resolgui sobre la concessió de les subvencions. El termini que es disposa per emetre
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resolució és de tres mesos a comptar des de l’endemà de la data de finalització de la
presentació de les sol·licituds de la subvenció. Transcorregut aquest termini sense que
l’òrgan competent hagi resolt al respecte, els interessats podran entendre desestimada per
silenci administratiu la sol·licitud de concessió de la subvenció.
La resolució del procediment es notificarà als interessats en la forma que es determini en
les respectives convocatòries.
Les respectives convocatòries també podran establir sistemes alternatius de notificació de
la resolució dictada en els termes previstos a la normativa vigent.''
La base onzena que fins a la data ostentava el següent redactat:
''11.- Disponibilitat pressupostària
En tot cas, l’atorgament de subvencions resta subjecta a l’existència de disponibilitat
pressupostària per a l’exercici corresponent, de conformitat amb l’ import màxim establert
en les respectives convocatòries o en les seves ampliacions.
En cas que el nombre de sol·licituds amb dret a subvenció suposi un import superior al
pressupost disponible, de tal manera que el crèdit pressupostari sigui insuficient per
atendre la totalitat de les sol·licituds en els imports indicats a la convocatòria, la Regidoria
delegada de l’Àrea de Benestar Social podrà realitzar la distribució de les subvencions
efectuant el prorrateig pertinent per ajustar l’ import global de les subvencions a concedir
al crèdit disponible.
Les respectives convocatòries podran preveure mesures alternatives o complementàries a
l’expressada quan es produeixi aquesta insuficiència de crèdit.''
Restaria a partir de l’aprovació definitiva, amb el següent literal:
''11.- Disponibilitat pressupostària
En tot cas, l’atorgament de subvencions resta subjecta a l’existència de disponibilitat
pressupostària per a l’exercici corresponent, de conformitat amb l’import màxim establert
en les respectives convocatòries o en les seves ampliacions.
En cas que el nombre de sol·licituds amb dret a subvenció suposi un import superior al
pressupost disponible, de tal manera que el crèdit pressupostari sigui insuficient per
atendre la totalitat de les sol·licituds en els imports indicats a la convocatòria, es
prioritzaran les subvencions que s'atorguen amb el finançament provinent de la
Generalitat de Catalunya. Concedides aquestes, en les subvencions concedides o
complementades amb finançament municipal, es prioritzarà aquelles sol·licituds que
presentin major risc social, d'acord amb els informes emesos pel personal tècnic del
Departament de Serveis Socials, i d 'entre aquests, si és necessari, s'atendran les
sol·licituds per rigorós ordre d'entrada al registre general de l'Ajuntament.
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En les sol·licituds sobrevingudes es seguiran els mateixos criteris d'atorgament a d'alt
esmentats.
Les respectives convocatòries podran preveure mesures alternatives o complementàries a
l’ expressada quan es produeixi aquesta insuficiència de crèdit.”
La base dissetena que fins a la data ostentava el següent redactat:
''17.- Revocació de la subvenció
1. Sens perjudici de la resta de causes de revocació que preveu la normativa vigent,
l’Ajuntament iniciarà el procediment de revocació de les subvencions concedides en els
següents supòsits:
a) Per la inassistència de l’alumne al servei de menjador escolar per un període de deu
dies consecutius, si no aporta justificant mèdic de la citada inassistència.
b) Per la inassistència de l’alumne al servei de menjador escolar per un període de
quinze dies no consecutius, compresos en un període màxim de dos mesos, si no
aporta justificant mèdic de la citada inassistència.
Les respectives convocatòries podran modificar aquests termes.
2. Per a la revocació de la subvenció, s’haurà de tramitar el corresponent procediment,
atorgant als beneficiaris el corresponent tràmit d’audiència en els termes previstos a
l’article 42 de la Llei 38/2003.
3. Quan es produeixin els períodes d’inassistència previstos en el primer apartat d’aquesta
clàusula, i es prevegi en la corresponent resolució d’inici de l’expedient de revocació, es
produirà la suspensió cautelar de la subvenció, amb efectes des del dia següent al qual es
completen els períodes d’inassistència abans esmentats.''
Restaria a partir de l’aprovació definitiva, amb el següent literal:
''17.- Revocació de la subvenció
1. Sens perjudici de la resta de causes de revocació que preveu la normativa vigent,
l’Ajuntament iniciarà el procediment de revocació de les subvencions concedides en els
següents supòsits:
a) Per la inassistència de l’alumne al servei de menjador escolar per un període de deu
dies consecutius, si no aporta justificant mèdic de la citada inassistència.
b) Per la inassistència de l’alumne al servei de menjador escolar per un període de
quinze dies no consecutius, compresos en un període màxim de dos mesos, si no
aporta justificant mèdic de la citada inassistència.
Les respectives convocatòries podran modificar aquests termes.
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2. Per a la revocació de la subvenció, s’haurà de tramitar el corresponent procediment,
atorgant als beneficiaris el corresponent tràmit d’audiència en els termes previstos a
l’article 42 de la Llei 38/2003.
3. Quan es produeixin els períodes d’inassistència previstos en el primer apartat d’aquesta
clàusula, i es prevegi en la corresponent resolució d’inici de l’expedient de revocació, es
produirà la suspensió cautelar de la subvenció, amb efectes des del dia següent al qual es
completen els períodes d’inassistència abans esmentats.
4. L'Ajuntament de Reus podrà decidir no iniciar expedient de revocació i /o suspensió
cautelar en aquells supòsits d'inassistència de beneficiaris que tinguin expedient social i
pla de treball i la tècnica referent faci un informe social que acrediti i justifiqui motius
excepcionals per tal de mantenir la subvenció."
Segon. Sotmetre aquesta modificació puntual de les bases al tràmit d'informació pública en la
forma reglamentàriament establerta, entenent-se definitivament aprovada en el cas que en el
termini establert per aquest tràmit no es formulin al·legacions ni reclamacions.
Tercer. Facultar a la Regidora delegada de l'Àrea de Benestar Social, per tal que formalitzi els
documents necessaris per tal de fer efectius els acords anteriors."
LA SRA. VILELLA EXPLICA EL TEMA I ES PRODUEIX DEBAT
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 24 vots a favor (CiU: Srs./Sres. Pellicer, Vilella,
Monseny, Arza, Sardà, Enrech, Caelles; CUP: Srs./Sres. Vidal, Llorens, Fernández, Cuadrada,
Angelergues, Ciurana; CIUTADANS: Srs./Sres. Sánchez, Morales, Labrador; PSC-CP: Srs./Sres.
Vallès, Borrell, Martín, Martínez; ERC-MES-MDC-AVANCEM: Sres. Llauradó i Flores; ARA
REUS: Srs. Cervera i Rubio) i 2 abstencions (PP: Sr. Domènech i Sra. Compte).

S'incorpora a la sessió el Sr. Figueras
16. Participació, Ciutadania i Transparència. Aprovació del Pla Local de Joventut de
Reus 2016-2020
"Atès que l’article 7.2 de la Llei 33/2010, de l’1 d’octubre, de polítiques de joventut, atorga
als governs locals de Catalunya, juntament amb l’Administració de la Generalitat,
competència per actuar en matèria de joventut, d’acord amb aquesta llei i la resta de la
legislació aplicable.
Atès que l'article 13 de la esmentada llei assenyala que els municipis poden dur a terme
actuacions complementàries en matèria de joventut següents, i en concret, elaborar plans
locals en matèria de polítiques de joventut, amb l’assessorament, si ho requereixen, de l’Agència Catalana de la Joventut.
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Vist, així mateix, allò que disposa l’article 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, respecte a les
funcions de programació i planificació dels ens locals.
Atès que un Pla Local de Joventut és una planificació estratègica de definició de les
polítiques que permet conèixer i definir, decidir i coordinar, impulsar i dirigir les polítiques
locals en matèria de joventut.
Per tant, el Pla Local de Joventut a més a més de ser un full de ruta necessari per tal de definir, coordinar i impulsar les polítiques de joventut del municipi, també és una condició indispensable per presentar-se i rebre les subvencions de la Direcció General de Joventut de
la Generalitat de Catalunya.
Atès que la Junta de Govern Local, en reunió tinguda el dia 11 de maig de 2012, va aprovar
l’actual Pla Local de Joventut corresponent al període 2012-2015.
Atès que ha finalitzat la vigència de l’actual pla, esdevé necessari elaborar-ne un de nou,
amb la voluntat d’esdevenir un instrument àgil i, en aquest sentit, modulable a les
necessitats de la joventut. Així mateix, pel disseny dels continguts del Pla s'han tingut en
compte les aportacions de totes les àrees i regidories de l’ajuntament que hi estan
implicades i, s'ha comptat amb la participació directa i decisiva dels joves.
Atès que aquest nou Pla Local de Joventut 2016-2020, d’acord amb les línies que marca el
nou Pla nacional de joventut de Catalunya 2010-2020, esdevé una eina per a la població
jove del nostre país que permet afavorir els processos d'emancipació de les persones joves
i fomentar la seva participació en la construcció del seu propi projecte de vida.
Atès que el nou Pla Local de Joventut, referenciat en el Pla Nacional de Joventut esmentat,
pretén definir, impulsar i coordinar polítiques de joventut integrals de participació i
emancipació, a través de 9 eixos estratègics: educació i formació, treball, mobilitat, salut,
esports, cultura i oci, participació i suport a entitats, empoderament personal i cohesió
social i informació i comunicació.
En conseqüència la Comissió Informativa de Serveis a la Persona proposa al Ple de la
Corporació Municipal l’adopció de l’acord següent:
Aprovar el Pla Local de Joventut per al període 2016-2020."
LA SRA. FLORES EXPLICA EL TEMA I ES PRODUEIX DEBAT
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 23 vots a favor (CiU: Srs./Sres. Pellicer, Vilella,
Monseny, Arza, Sardà, Enrech, Caelles; CUP: Srs./Sres. Vidal, Llorens, Fernández, Cuadrada,
Angelergues, Ciurana; PSC-CP: Srs./Sres. Vallès, Borrell, Martín, Martínez; ERC-MES-MDCAVANCEM: Sres. Llauradó i Flores; PP: Sr. Domènech i Sra. Compte; ARA REUS: Srs. Cervera i
Rubio) i 4 abstencions ( CIUTADANS: Srs./Sres. Sánchez, Morales, Figueras, Labrador).
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S'absenta de la sessió el Sr. Rovira
PROPOSTES DE RESOLUCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS
El Sr. Pellicer informa que, tal com es va acordat ahir a la Junta de Portaveus, els punts
núms. 17, 18 i 19 es tractaran conjuntament i es farà votació separada de cada un dels tres
punts. També informa que el Grup municipal del PP s'afegeix a les tres propostes.
17. Proposta de CiU, ARA REUS, ERC-MES-MDC-AVANCEM, CIUTADANS I PP, sobre
pobresa energètica i subministrament de gas
"Malgrat les accions empreses tant pel govern municipal i les empreses subministradores
que en depenen, i les accions que s'han produït en l'àmbit competencial de l'administració
autonòmica i que resten en vigor, es creu convenient, i especialment per a
subministraments com el del gas en que no existeixen competències municipals, realitzar
propostes més ambicioses i fermes en la lluita contra el fenomen de la pobresa energètica
que en la nostra ciutat i en el nostre territori, està incrementant-se de manera considerable.
Malgrat que els municipis de Tarragona i Reus han avançat en els darrers anys en ajuts,
bonificacions, en molts dels aspectes que impacten en les despeses familiars més generals,
cal no oblidar que la pobresa energètica, entesa com una branca de la pobresa en un
àmbit més general, per la qual el ciutadà no pot fer front a les despeses que li suposa l'ús i
disponibilitat de subministraments entesos com a bàsics, no està sols centrada en els
costos i despeses estrictament lligades a aquests subministraments, si no que es fruit de la
disminució de recursos disponibles de la família, i per tant la lluita contra aquest fenomen,
passa per seguir estudiant i adoptant mesures que apaivaguin no sols els costos de
subministraments, si no també els costos que les famílies suporten, i molts d'aquests, en
forma de taxes, tributs i impostos, son competència de les administracions locals, les quals
podrien apaivagar la pressió impositiva en casos de vulnerabilitat, permetent a les persones
poder gestionar per elles mateixes la seva situació i facilitant la sortida de la situació de
vulnerabilitat.
Aquestes propostes sobre el subministrament de gas, han de cercar la complicitat,
coresponsabilitat i coordinació de les administracions que son competents per tal d'assolir
els objectius de no tant sols apaivagar l'impacte de la pobresa energètica en les famílies del
nostre territori, per mitjà del recurs de fer front al pagament dels rebuts que les famílies no
poden assolir, si no que ha de tendir a solucionar els factors que originen aquesta pobresa
energètica.
Alguns d'aquests factors, com la situació laboral i d'ingressos de les famílies, no es
susceptible de que puguin tenir solució efectiva en base a adequació normativa o per mitjà
de resolucions, ja que depenen de factors i context socioeconòmic que no es troben
subjectes a l'acció de la legislació, però si des de l'administració es disposa de capacitat
d'acció en d'altres factors importants que provoquen el fenomen al que la societat en el
seu conjunt s'enfronta, com ara els costos, components de factures i impostos d'alguns dels
subministraments de les famílies.
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En l'àmbit del subministrament de gas es detecten certes problemàtiques que han dut a
aquest subministrament a ser un dels que més incidència te en el fenomen de la pobresa
energètica, degut a principalment a:
No es disposen d'eines com el bo social, de que es disposa en d'altres subministraments
energètics per a la protecció de persones especialment vulnerables i davant de situacions
especials a les que aquestes famílies es veuen exposades.
La càrrega impositiva del subministrament de gas no contempla el concepte de
subministrament bàsic o essencial per a les persones, gravant el subministrament al tipus
impositiu d'IVA més alt en tots els contractes i situacions.
L'impost sobre hidrocarburs, tot i que discrimina entre usos domèstics i altres, no
contempla un tram que discrimini en la seva aplicació entre els usos sumptuaris dels
recursos i la part que es podria considerar essencials o bàsics per a les persones,
Els preus per a la disponibilitat del recurs o terme fix es elevat i tampoc disposa de
discriminació del que es considera un accés essencial o bàsic al subministrament del que
es podria considerar us sumptuari.
Per tant, es proposen els següents acords:
1. Instar al Govern d'Espanya i en concret al Ministeri amb competències en l'àmbit
energètic, a desenvolupar un marc tarifari domèstic per al subministrament de gas que
contempli uns trams de subministrament en la tarifa que, atenent a la potència contractada
i consum energètic, tinguin en compte i considerin com a subministrament bàsic i essencial
una part del consum sempre que el consum es trobi dins uns paràmetres de consum bàsic,
amb el que tots els usuaris domèstics puguin situar-se en un consum de cost reduït que els
permeti modular la despesa més directament respecte al seu consum.
Aquests trams, que haurien de ser coherents amb els que es defineixin pels diferents nivells
d'impostos amb els que es grava el subministrament, haurien de considerar:
Inclusió d'un nou tram en les tarifes regulades com a tarifa super-reduïda per a consums en
contractes de igual o menys de 2500kWh de consum anual
Mantenir els dos trams de consum a tarifa regulada TUR actuals.
Aquesta proposta apropa el consums domèstics de baixa potència contractada i reduït
consum als criteris especificats i suggerits en les directives europees sobre els
subministraments bàsics i en l'informe del Síndic de Greuges de Catalunya en el seu
informe de desembre de 2014, com als recollits en els articles de la llei 24/2015 de 29 de
juliol, de mesures urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa
energètica, en que es demanen sistemes tarifaris assequibles sempre que els consums
estiguin dins dels paràmetres de consum bàsic, essencial i no sumptuaris.
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2. Instar al Govern d'Espanya i en l'àmbit competencial del Ministerio de Hacienda, a
implementar un tipus impositiu per a l'Impost de Valor Afegit (IVA) adaptat als
condicionants del subministrament, ja sigui per reducció del tipus en cada cas o per
compensació o, de forma que es tributi segons:
Tipus super-reduït del 4% en els contractes de subministrament domèstic i tarifa
superreduïda per consums fins a 2500 kWh anuals
Un tipus impositiu del 10% en contactes domèstics de TUR 1 de 2550 a 5000 kWh anuals
Tipus impositiu normal del 21% a contractes de més consum
3. Instar al Govern de l'Estat Espanyol a regular i implantar la normativa necessària per a la
creació d'un bo d'especial protecció per a les persones que disposin de consideració de
vulnerables, per tal de que aquestes disposin d'uns costos especialment reduïts i que els
donin opció a poder fer front a les difícils situacions financeres que moltes famílies
sofreixen en l'actualitat sense ajuts de l'administració, si es compleixen els condicionants
següents:
Ser titular del subministrament o disposar d'un contracte de lloguer en vigor per al punt de
subministrament encara que el titular del subministrament no sigui la mateixa persona.
Tenir un consum igual o inferior als 5000 kWh anuals
Que l'usuari tingui la consideració de família vulnerable per part dels serveis socials
municipals.
Aquest bo especial hauria de permetre a les persones que poden disposar-ne, d'un tracte
especial en els costos de tots els components de la factura de manera que es cobreixin els
següents aspectes:
a)Tarifa de consum subvencionada en un 20%
b)Terme de potència subvencionat en un 35%
c)IVA super reduït del 4%
d)Exempció en l'impost sobre hidrocarburs, com a subministraments considerats bàsics i
especialment protegits, d'acord amb l'establert en els acords 4 i 5 del present.
4. Instar al Govern d'Espanya a exonerar de la recaptació de l'impost sobre hidrocarburs per
aquells subministraments que tenen consideració de família vulnerable amb informe
preceptiu dels Serveis Socials Municipals.
5. Instar al Govern de la Generalitat i en concret al departament de consum a promulgar la
normativa necessària per tal d'endurir les condicions que es promouen amb accions

50

AJUNTAMENT DE REUS

comercials agressives porta a porta, per tal de passar a usuaris de TUR a mercat lliure,
incloent les següents accions:
Que la nova normativa permeti que aquest pas a mercat lliure sols es pugui realitzar en
oficines de la companyia.
Que la companyia disposi d'un fulletó informatiu complert amb exemples clars i
entenedors per als usuaris, separant preus d'ofertes temporals i costos comparats a llarg
termini.
Que es realitzarà una campanya informativa en medis de gran audiència i es disposi
d'informació clara i concreta al telèfon d'informació 012 i fulletons a les dependències
d'atenció ciutadana.
Que la nova normativa i el codi de consum permeti el retorn a tarifa TUR automàtic,
immediat i exonerat de recàrrecs, compensacions o pagaments per permanència a les
companyies de les famílies que disposin d'informe de vulnerabilitat per part dels Serveis
Socials."
LA SRA. VILELLA EXPLICA LES PROPOSTES I ES PRODUEIX DEBAT. DURANT EL DEBAT, A LES
13:30 HORES, ELS SRS/SRES.: VIDAL, LLORENS, FERNÁNDEZ, CUADRADA, ANGELERGUES I
CIURANA, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP ABANDONEN ELS SEUS SEIENTS DE
REGIDORS I SEUEN ALS SEIENTS DEL PÚBLIC I CONTINUA EL DEBAT.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat (CiU: Srs./Sres. Pellicer, Vilella,
Monseny, Arza, Sardà, Enrech, Caelles; CIUTADANS: Srs./Sres. Sánchez, Morales, Figueras,
Labrador; PSC-CP: Srs./Sres. Vallès, Borrell, Martín, Martínez; ERC-MES-MDC-AVANCEM:
Sres. Llauradó i Flores; PP: Sr. Domènech i Sra. Compte; ARA REUS: Srs. Cervera i Rubio).
18. Proposa de CiU, ARA REUS, ERC-MES-MDC-AVANCEM, CIUTADANS I PP, sobre
pobresa energètica i subministrament d'aigua
"Malgrat les accions empreses tant pel govern municipal i les empreses subministradores
que en depenen, i les accions que s'han produït en l'àmbit competencial de l'administració
autonòmica i que resten en vigor, es creu convenient, realitzar propostes més ambicioses i
fermes en la lluita contra el fenomen de la pobresa energètica que en la nostra ciutat i en
el nostre territori, està incrementant-se de manera considerable.
Aquestes propostes, no sols afecten a les competències municipals, si no que han de cercar
la complicitat, corresponsabilitat i coordinació amb d'altres administracions per tal d'assolir
els objectius de no tant sols apaivagar l'impacte de la pobresa energètica en les famílies del
nostre territori, fent front al pagament dels rebuts que aquestes no poden assolir, si no
tendir a solucionar, en l'àmbit competencial de cada administració, els factors que originen
aquesta pobresa energètica.
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Alguns d'aquests factors, com la situació laboral i d'ingressos de les famílies, no es
susceptible de que puguin tenir solució real des d'una moció d'un municipi, ja que
depenen de factors i context socioeconòmic que no es troben subjectes a l'acció de la
legislació, però si disposem de capacitat d'acció en l'altre factor important que provoca el
fenomen, com ara els costos i components de factures d'alguns dels subministraments de
les famílies.
Per tant, es proposen els següents acords:
Primer. Instar a les empreses de subministrament d’aigua a estudiar si les tarifes actuals i
les bonificacions que en son d’aplicació es troben d'acord amb els criteris de progressivitat
que entre d'altres ja manifesta el Síndic de Greuges de Catalunya en el seu informe
respecte a la pobresa energètica d'octubre de 2013 demanant un sistema tarifari que
impliqui un cost de factura més progressiu en funció del consum del be subministrat, les
persones que viuen a l'habitatge o altres, de tal manera que el cost del be incrementi a
mida que n'augmenta el seu consum, esdevenint «de facto» una tarifa social.
Aquesta revisió platejada en coordinació amb representants de la regidoria de Serveis
Socials, hauria de portar a la verificació en el compliment d'aquests criteris i si no fos així a
la proposta d'adequació, de manera que es minimitzin o modulin els termes fixes o mínims
respecte als variables o la tipologia d'habitatges i la seva repercussió d'escomeses o
elements comuns vers al nombre de persones i habitatges subministrats per aquestes per
tal que s'obtingui una progressivitat de cost real respecte al be subministrat.
Segon. Instar a les empreses de subministrament d’aigua a estudiar com millorar la
protecció a les persones més vulnerables, redefinint i ampliant la base o franja de cobertura
de les “TARIFES SOCIALS” que actualment les empreses subministradores tenen aprovades.
Tercer. Instar a les empreses de subministrament d’aigua a estudiar com millorar la
protecció als col·lectius més vulnerables eliminant, reduint o transitòriament implantant,
per aquests, noves polítiques de tarificació dels sobrecostos associats a l’impagament del
servei (recàrrecs, precintatge, reconnexió, etc..).
Quart. Instar a les empreses de subministrament d'aigua a estudiar una campanya de
sensibilització i publicitat d’hàbits de consum sostenibles i recursos a l'abast de les
persones en situació de vulnerabilitat que s’incloguin de forma entenedora en el revers de
totes les factures o en document adjunt a aquesta.
Cinquè. Instar a les empreses de subministrament d’aigua a explorar la possibilitat
d’instal·lar mecanismes de limitació de consum, tant per als precintatges com per a les
situacions de vulnerabilitat, de forma que es pugui mantenir el subministrament d’aigua
amb una quantitat mínima garantida però que impedeixi els consums excessius d’aigua i
simplifiqui tant la gestió com els controls d’aquests subministraments.
Sisè. Instar al Govern d’Espanya i en concret al Ministerio de Hacienda, a implementar un
tipus de gravamen per a l’impost del valor afegit (IVA) super-reduït del 4%, almenys per als
consums d’aigua potable que es trobin als blocs inferiors de subministrament domèstic
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(equivalents al primer tram del cànon de l’aigua 2015) deixant, si cal, la resta de blocs al
tipus impositiu actual del 10%.
Setè. Instar al Govern de la Generalitat a revisar l’estructura tarifària del cànon de l’aigua:
Incorporant els següents paràmetres, de forma coherent amb les actuacions portades a
terme per companyies i municipis:
1. Crear un “microtram” del cànon de l’aigua, de menys de 9 m3/mes, equivalent allò que
es consideri ha de ser el consum mínim vital o bàsic garantit, que d’acord al dret d’accés a
subministraments bàsics esmentats la llei 24/2015, elimini o redueixi notablement el cost
del cànon de l’aigua per aquesta franja de consum i que permeti aplicar al cànon els
mateixos criteris de revisió a la baixa que s’implementin en les tarifes del subministrament.
2. Homogeneitzar/harmonitzar els criteris a aplicar a tot Catalunya en la tarificació del
cànon per a la població vulnerable, ampliant la seva base d’accés i fixant una estructura
tarifària del cànon més alineada a les tarifes del servei, que normalment tenen en
consideració costos fixes i variables per al seu establiment.
3. Eliminar el cost mínim fix de facturació de 6m3 al mes actualment establert (si existeixen
lectures de comptadors) i que el cànon es calculi en base al consum real, mantenint el
sistema de diferent tarificació per trams de consum.
Vuitè. Instar al Govern de la Generalitat a impulsar la redefinició consensuada de:
1. Rols a assumir pels diferents actors implicats(administració local, administració
autonòmica, empreses subministradores, usuaris).
2. Establir els circuïts de reconeixement de les situacions de vulnerabilitat.
3. Finançament de la solidaritat de col·lectius vulnerables.
4. Atorgament d’ajuts, reconeixement de tarifes socials, paralitzacions de tall.
5. Establir un ordenament jurídic que reconegui com a titulars del dret als
subministraments bàsics totes les persones, i protegeixi especialment els que compleixin
els requisits per ser definides com a consumidores vulnerables segons els paràmetres que
estableixi la normativa per a cadascun dels serveis, mantenint per a les persones no
incloses en grups de vulnerabilitat, les metodologies i procediments de reclamació i
suspensió de subministrament que s'aprovin i s'estimin oportunes en cada cas i que
permetin contribuir a garantir el finançament de les mesures socials que es proposen."
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat (CiU: Srs./Sres. Pellicer, Vilella,
Monseny, Arza, Sardà, Enrech, Caelles; CIUTADANS: Srs./Sres. Sánchez, Morales, Figueras,
Labrador; PSC-CP: Srs./Sres. Vallès, Borrell, Martín, Martínez; ERC-MES-MDC-AVANCEM:
Sres. Llauradó i Flores; PP: Sr. Domènech i Sra. Compte; ARA REUS: Srs. Cervera i Rubio).
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19. Proposta de CiU, ARA REUS, ERC-MES-MDC-AVANCEM i CIUTADANS sobre pobresa
energètica i subministrament d'electricitat
"Malgrat les accions empreses tant pel govern municipal i les empreses subministradores
que en depenen, i les accions que s'han produït en l'àmbit competencial de l'administració
autonòmica i que resten en vigor, es creu convenient, i especialment per a
sumbinistraments com el de l'electricitat en que no existeixen competències municipals,
realitzar propostes més ambicioses i fermes en la lluita contra el fenomen de la pobresa
energètica que en la nostra ciutat i en el nostre territori, està incrementant-se de manera
considerable.
Malgrat que els municipis de Tarragona i Reus han avançat en els darrers anys en ajuts,
bonificacions, en molts dels aspectes que impacten en les despeses familiars més generals,
cal no oblidar que la pobresa energètica, entesa com una branca de la pobresa en un
àmbit més general, per la qual el ciutadà no pot fer front a les despeses que li suposa l'ús i
disponibilitat de subministraments entesos com a bàsics, no està sols centrada en els
costos i despeses estrictament lligades a aquests subministraments, si no que es fruit de la
disminució de recursos disponibles de la família, i per tant la lluita contra aquest fenomen,
passa per seguir estudiant i adoptant mesures que apaivaguin no sols els costos de
subministraments, si no també els costos que les famílies suporten, i molts d'aquests, en
forma de taxes, tributs i impostos, son competència de les administracions locals, les quals
podrien apaivagar la pressió impositiva en casos de vulnerabilitat, permetent a les persones
poder gestionar per elles mateixes la seva situació i facilitant la sortida de la situació de
vulnerabilitat.
Aquestes propostes sobre el subministrament d'electricitat, han de cercar la complicitat,
coresponsabilitat i coordinació de les administracions que son competents per tal d'assolir
els objectius de no tant sols apaivagar l'impacte de la pobresa energètica en les famílies del
nostre territori, per mitjà del recurs de fer front al pagament dels rebuts que les famílies no
poden assolir, si no que ha de tendir a solucionar els factors que originen aquesta pobresa
energètica.
Alguns d'aquests factors, com la situació laboral i d'ingressos de les famílies, no es
susceptible de que puguin tenir solució efectiva en base a adequació normativa o per mitjà
de resolucions, ja que depenen de factors i context socioeconòmic que no es troben
subjectes a l'acció de la legislació, però si des de l'administració es disposa de capacitat
d'acció en d'altres factors importants que provoquen el fenomen al que la societat en el
seu conjunt s'enfronta, com ara els costos, components de factures i impostos d'alguns dels
subministraments de les famílies.
En l'àmbit del subministrament elèctric es detecten certes problemàtiques que han dut a
aquest subministrament a ser un dels que més incidència te en el fenomen de la pobresa
energètica, degut a principalment a:
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Es contempla un bo social, aquest s'ha demostrat poc efectiu en la protecció de persones
especialment vulnerables i davant de situacions especials a les que aquestes famílies es
veuen exposades.
La càrrega impositiva del subministrament elèctric no contempla el concepte de
subministrament bàsic o essencial per a les persones, gravant el subministrament al tipus
impositiu d'IVA més alt en tots els contractes i situacions.
L'impost sobre l'electricitat que actualment ja no es recapta amb les finalitats amb la que es
va crear, i es destina a d'altres aplicacions però que tampoc discrimina en la seva aplicació
entre els usos sumptuaris dels recursos i els que es considerin essencials o bàsics per a les
persones,
Els preus per a la disponibilitat del recurs o terme de potència que col·loquialment es
coneix com a terme fix elevat i que tampoc disposa de discriminació del que es considera
un accés essencial o bàsic al subministrament del que es podria considerar us sumptuari
Accions comercials d'elevada agressivitat dutes a terme per comercials «porta a porta» per
aconseguir que usuaris que actualment es troben en el mercat regulat o Preu Voluntari de
Petit Consumidor (PVPC), passin al mercat lliure en base a ofertes temporals que a mitjà
termini impliquen increments considerables en les tarifes respecte al PVPC, deixant a
usuaris en situació més vulnerable.
Per tant, es proposen els següents acords:
1. Instar al Govern d'Espanya i en concret al Ministeri amb competències en l'àmbit
energètic, a desenvolupar un marc tarifari domèstic per a l'energia elèctrica que contempli
uns trams de subministrament en règim regulat o PVPC, atenent a la potència contractada i
consum energètic que tinguin en compte de subministrament bàsic i essencial, en el que
tots els usuaris domèstics puguin disposar d'una part de l'energia en condicions favorables.
Aquests trams, que haurien de ser coherents amb els que es defineixin pels diferents nivells
d'impostos amb els que es grava el subministrament, haurien de considerar:
Tarifa super-reduïda pel terme de energia o consum en contractes de igual o menys de
3,45 kW contractats i menys de 250kWh de consum mensual.
Tarifa reduïda pel terme d'energia o consums en contractes de igual o menys de 6,9 kW
contractats i menys de 350 kWh de consum mensual.
Aquesta proposta apropa el consums domèstics de baixa potència contractada i reduït
consum als criteris especificats i suggerits en les directives europees sobre els
subministraments bàsics i en l'informe del Síndic de Greuges de Catalunya en el seu
informe de desembre de 2014, com als recollits en els articles de la llei 24/2015 de 29 de
juliol, de mesures urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa
energètica, en que es demanen sistemes tarifaris assequibles sempre que els consums
estiguin dins dels paràmetres de consum bàsic, essencial i no sumptuaris.

55

2. Instar al Govern d'Espanya i en l'àmbit competencial del Ministerio de Hacienda, a
implementar un tipus impositiu per a l'Impost de Valor Afegit (IVA) adaptat als
condicionants del subministrament, ja sigui per reducció del tipus en cada cas o per
compensació o , de forma que es tributi segons:
Tipus super-reduït del 4% en els contractes de subministrament domèstic inferiors a una
potència contractada que es consideri dins el que es consideraria un consum bàsic o
essencial d'energia elèctrica, que es podria situar en l'entorn del 3,45 kW contractats o
inferior.
Un Tipus impositiu del 10% en contactes domèstics de potencia contractada igual o interior
als 6,9 kW.
Tipus impositiu normal del 21% a contractes de més potencia.
Per tal de mantenir l'especial protecció als consums d'acord al que s'estipula com a
consums bàsics i essencials i no sumptuaris, fomentant la coresponsabilitat en l'ús de
l'energia i evitar per tant usos poc adequats i malbaratament d'energia més enllà del
raonable, aquestes condicions haurien de disposar de factors correctors sobre l'energia
consumida de manera que:
La tributació al tipus super-reduït 4% es contempla sols per a consums inferiors als 250
kWh mensuals.
La tributació d'IVA reduït al 10% es aplicable tant sols en la franja de consum dels 250 als
350 kWh mensuals.
3. Instar al Govern de l'Estat Espanyol a regular i implantar la normativa necessària per a la
creació d'un bo d'especial protecció per a les persones que disposin de consideració de
vulnerables, per tal de que aquestes disposin d'uns costos especialment reduïts i que els
donin opció a poder fer front a les difícils situacions financeres que moltes famílies
sofreixen en l'actualitat sense ajuts de l'administració, si es compleixen els condicionants
següents:
e)Ser titular del subministrament o disposar d'un contracte de lloguer en vigor per al punt
de subministrament encara que el titular del subministrament no sigui la mateixa persona.
f)Tenir una potència contractada igual o inferior als 5,75 kW.
g)Que l'usuari tingui la consideració de família vulnerable per part dels serveis socials
municipals.
h)Que es permeti compaginar aquesta mesura amb d'altres mesures d'estalvi com tarifes
amb discrimina.
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Aquest bo especial hauria de permetre a les persones que poden disposar-ne, d'un tracte
especial en els costos de tots els components de la factura de manera que es cobreixin els
següents aspectes:
Tarifa de consum subvencionada en un 35%
Terme de potència subvencionat en un 50%
IVA super reduït del 4%
Exempció en l'impost sobre l'electricitat, com a subministraments considerats bàsics i
especialment protegits, d'acord amb l'establert en els acords 4 i 5 del present.
4. Instar al Gobierno de Espanya a exonerar de la recaptació de l'impost sobre l'electricitat
per aquells subministraments que tenen consideració de família vulnerable amb informe
preceptiu dels Serveis Socials Municipals.
5. Instar al govern de la Generalitat a sol·licitar i acceptar l'exempció de l'impost sobre la
electricitat, que actualment n'és beneficiari, per aquells subministraments que tenen
consideració de família vulnerable amb informe preceptiu dels Serveis Socials Municipals.
En cas que el punt 4 no tingués el resultat esperat per part del Gobierno de Espanya, instar
al Govern de la Generalitat a destinar el import recaptat en matèria d'impost sobre
l'electricitat a la lluita contra la pobresa energètica.
6. Instar al Govern de la Generalitat i en concret al departament de consum a promulgar la
normativa necessària per tal d'endurir les condicions que es promouen amb accions
comercials agressives porta a porta, per tal de passar a usuaris de PVPC a mercat lliure,
incloent les següents accions:
Que la nova normativa permeti que aquest pas a mercat lliure sols es pugui realitzar en
oficines de la companyia.
No permetre canvis a mercat lliure si es disposa de Bo social.
Que la companyia disposi d'un fulletó informatiu complert amb exemples clars i
entenedors per als usuaris, separant preus d'ofertes temporals i costos comparats a llarg
termini.
Que es realitzarà una campanya informativa en medis de gran audiència i es disposi
d'informació clara i concreta al telèfon d'informació 012 i fulletons a les dependències
d'atenció ciutadana.
Que la nova normativa i el codi de consum permeti el retorn a PVPC automàtic, immediat i
exonerat de recàrrecs , compensacions o pagaments per permanència a les companyies de
les famílies que disposin d'informe de vulnerabilitat per part dels Serveis Socials."
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Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat (CiU: Srs./Sres. Pellicer, Vilella,
Monseny, Arza, Sardà, Enrech, Caelles; CIUTADANS: Srs./Sres. Sánchez, Morales, Figueras,
Labrador; PSC-CP: Srs./Sres. Vallès, Borrell, Martín, Martínez; ERC-MES-MDC-AVANCEM:
Sres. Llauradó i Flores; PP: Sr. Domènech i Sra. Compte; ARA REUS: Srs. Cervera i Rubio).

MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
20. Moció del PSC-CP, per potenciar el sistema de detecció i seguiment de persones
majors de 80 anys que viuen soles i no estan vinculades a la xarxa de serveis socials
bàsic
HA PROPOSTA DEL GRUP PROPOSANT AQUESTA MOCIÓ ES RETIRÀ DE L'ORDRE DEL DIA
21. Moció del PSC-CP, perquè es mantinguin les beques de menjador als casals d'estiu
que organitzen les escoles de la ciutat
HA PROPOSTA DEL GRUP PROPOSANT AQUESTA MOCIÓ ES RETIRÀ DE L'ORDRE DEL DIA
S'absenta de la sessió la Sra. Flores
22. Moció del PP, en defensa del turisme local
"La “Llei 2/2002, del 20 de març de la Generalitat de Catalunya, de mesures fiscals,
financeres i administratives i de creació de l'impost sobre les estades en establiments
turístics” regula la coneguda com a “taxa turística”, un impost finalista en vigor des de l’1 de
novembre de 2012 que, afegit a l’IVA i als impostos especials d’alcohol, tabac i carburants,
grava, encara més, el sector turístic.
Es tracta de gravar a tota persona que faci estada en qualsevol dels establiments o
equipaments turístics següents: hotels, apartaments turístics, càmpings, cases rurals, albergs
de joventut, habitatges d'ús turístic, àrees de pernocta per a albergs mòbils i embarcacions
de creuer; i tot això amb la finalitat de la Generalitat d’augmentar els ingressos o, si més
no, d’evitar la reducció dels ingressos públics de l’administració catalana.
Segons indica la mateixa Generalitat, “els recursos generats per l’aplicació de l’impost
alimentaran el Fons per al Foment del Turisme, que neix com a mecanisme estable de
finançament de les polítiques turístiques de Catalunya”. Concretament, els recursos
econòmics dels Fons s’han de destinar a projectes o actuacions que persegueixen el
objectius de la promoció turística de Catalunya, l’impuls del turisme sostenible, el foment,
creació i millorament dels productes turístics, i el desenvolupament d’infraestructures
relacionades amb el turisme.
Per a dur a terme aquest propòsits, el 30% de la recaptació del Fons està destinat a les
administracions locals, d’acord amb la recaptació efectiva en el seu àmbit territorial. A més,
com estableix l’article 6.5 del “Decret 161/2013, de 30 d’abril, pel qual s’aprova el
Reglament del Fons per al foment del turisme”, “el percentatge de Fons amb destí local el
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gestionen els respectius consells comarcals en substitució d’aquells ajuntaments en l’àmbit
territorial dels quals la recaptació anual per exacció de l’impost no hagi superat el llindar
dels 6.000 euros. L’Administració de la Generalitat de Catalunya ha de prendre com a
referència per a la determinació d’aquest supòsit el resultat de la recaptació efectiva de
l’impost en el municipi dins l’exercici pressupostari immediatament anterior”.
Amb tot, ens trobem que no han estat els ajuntaments, administracions més afectades
directament per la crisi econòmica, qui ha pogut decidir crear una taxa municipal aplicable
als turistes dels seus municipis corresponents, sinó que ha estat la Generalitat qui ho ha fet,
creant un desequilibri en el repartiment en la participació força notable, de tal forma que
s’ha assegurat el 70% de la recaptació.
A més a més, el tram del Fons amb destí als ens locals contempla una sèrie de projectes i
intervencions que queden exclosos de ser aplicats pels ajuntaments. Dit d’un altra manera,
els municipis no decideixen en què poden destinar aquest 30% que reben, sinó que resten
obligats a destinar els diners seguint, estrictament, les línies d’actuació establertes per la
Generalitat, amb la qual cosa s’està evitant que els propis ajuntaments consensuïn amb els
organismes dedicats al turisme i, en general, amb tot el sector turístic, quines són les
necessitats reals del municipi per a poder destinar-hi les recaptacions.
La Generalitat ja s’encarrega de decidir com i a on aplicar el percentatge que rep d’aquest
Fons. Així, per exemple, dels 27,4 milions d’euros (dels 40,9 milions d’euros totals
recaptats) que corresponen a la Generalitat, l’administració catalana ha decidit quants
milions d’euros s’han invertir en infraestructures (5,6), quants en promoció del turisme
(13), quants en línies d’ajut per la millora de l’oferta turística local (8,4) i quants per a
l’execució de projectes de senyalització (0,4); per la qual cosa, els ajuntaments han de
poder decidir com aplicar els imports que els hi pertoquen, en benefici dels turistes locals.
De fet, les dades disponibles (en espera de les dades de 2015) indiquen que la recaptació
per marques turístiques de l’any 2014 respecte l’any 2013 ha estat un 1% inferior per la
marca turística Costa Daurada, i d’un 1,1% inferior per la marca Terres de l’Ebre, per tot això
el Partit Popular presenta la Moció al Ple amb els següents acords:
Primer. L’Ajuntament de Reus insta al Govern de la Generalitat a modificar el tant per cent
de la recaptació del Fons per al Foment del Turisme que rep el nostre Ajuntament -com la
resta d’ens locals- per tal de que sigui del 50% de l´impost, en igualtat al que va destinat a
la Generalitat.
Segon. L’Ajuntament de Reus insta al Govern de la Generalitat a que el nostre Ajuntament
pugui establir, lliurement i en consens amb els organismes del sector turístic corresponents
a la ciutat, a quines actuacions podran destinar el 50% de la recaptació rebuda, sota uns
paràmetres que tinguin com a objecte final millorar l’experiència del visitant."
EL SR. DOMENÉCH EXPLICA LA MOCIÓ I ES PRODUEIX DEBAT
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat (CiU: Srs./Sres. Pellicer, Vilella,
Monseny, Arza, Sardà, Enrech, Caelles; CIUTADANS: Srs./Sres. Sánchez, Morales, Figueras,
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Labrador; PSC-CP: Srs./Sres. Vallès, Borrell, Martín, Martínez; ERC-MES-MDC-AVANCEM: SrA.
Flores; PP: Sr. Domènech i Sra. Compte; ARA REUS: Srs. Cervera i Rubio).
A LES 13:30 HORES S'INCORPOREN ALS SEUS SEIENTS DE REGIDORS ELS SRS/SRES.:
VIDAL, LLORENS, FERNÁNDEZ, CUADRADA, ANGELERGUES I CIURANA, DEL GRUP
MUNICIPAL DE LA CUP. L'ALCALDE ES AGRAEIX LA SEVA INCORPORACIÓ ALS SEIENTS
DELS REGIDORS.
23. Moció de CIUTADANS, per a la creació de la figura del regidor de l'oposició amb
dedicació exclusiva i per al reequilibri dels sous i de les retribucions dels càrrecs
electes i grups municipals de l'Ajuntament de Reus
Hi ha una autoesmena presentada pel Grup municipal de CIUTADANS, sotmeten-se a
consideració del Ple amb aquestes autoesmenes.
"En els darrers mesos hem vist com l’equip de govern de Reus ha incorporat quatre nous
membres després dels corresponents pactes: primer dos regidors d’Ara Reus i després dues
regidores d’ERC-MES-MDC-Avancem-AM. L’entrada d’aquests quatre regidors al govern local
no soluciona els problemes de governabilitat a l’Ajuntament de Reus, ja que l’equip de
govern continua estant en minoria amb onze regidors davant dels setze regidors de
l’oposició.
En canvi, aquestes incorporacions han deixat palès que el sistema de retribucions dels
càrrecs electes vigent comporta un exagerat desequilibri entre el cost d’un regidor de
govern i un de l’oposició. De ben segur que l’Alcalde, en ser conscient d’aquesta
desproporcionalitat, en el moment de l’entrada al govern de les dues regidores d’ERC va
incorporar una rebaixa del 10% en les retribucions de quatre regidors de govern amb
dedicació exclusiva, una rebaixa que no deixa de ser simbòlica si tenim en compte
l’increment que van suposar aquestes incorporacions. El canvi d’estatus d’aquests quatre
regidors, que han passat d’estar a l’oposició a estar en el govern local, suposa un augment
de la despesa de 245.000 euros anuals. És una xifra molt elevada, sobretot si fem la
comparació amb el conjunt de les retribucions dels setze regidors de l’oposició, que suma
263.000 euros anuals.
És per aquests motius que, amb aquesta moció, el Grup Municipal de Ciutadans pretén
reequilibrar les retribucions corresponents als regidors de govern, per tal de fer-les més
adequades a la situació econòmica del consistori i socioeconòmica de la ciutat.
No cal anar gaire lluny per comprovar com altres ajuntaments ja compten amb unes
retribucions més ajustades als càrrecs en qüestió. Per exemple, el veí Ajuntament de
Tarragona té un sistema de sous i retribucions més equitatiu i en concordància amb la
responsabilitat i la càrrega de treball de cada càrrec. L’Alcalde de Tarragona cobra 67.680
euros anuals, mentre que el sou de l’Alcalde de Reus és de 75.000 euros per any. A
Tarragona, un regidor de govern cobra un màxim de 50.406 euros anuals i un regidor de
l’oposició amb dedicació exclusiva en cobra 29.610. A Reus, el cost mínim d’un regidor de
govern són 76.312,69 euros (Seguretat Social inclosa), mentre que les retribucions dels
regidors de l’oposició que no són portaveus són d’un màxim de 14.400 euros sense
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Seguretat Social, xifra que no sempre s’assoleix. És a dir, hi ha una diferència de 60.000
euros anuals entre el cost d’un regidor del govern i un de l’oposició.
Donat l’actual context econòmic, i en concret la precària situació econòmica de
l’Ajuntament de Reus, Ciutadans creu que l’equip de govern ha d’estar a l’alçada de les
circumstàncies.
Amb les mesures que proposa el Grup Municipal de Ciutadans aconseguiríem un estalvi
anual de més de 200.000 euros respecte a la despesa actual.
Per tots aquests motius, el Grup Municipal de Ciutadans proposa adoptar els següents
acords:
Primer. El sou anual brut de l’Alcalde de Reus (sense incloure les despeses de Seguretat
Social) es fixarà en un màxim de 65.000 euros.
Segon. El sou brut anual dels regidors de l’equip de govern es fixarà en un màxim de
53.000 euros per regidor en el cas dels tinents d’alcalde (sense incloure les despeses de
Seguretat Social) i amb un màxim de 4 tinents d’alcalde cobrant aquest sou; i en un màxim
de 50.000 euros per a la resta de regidors de govern (sense incloure les despeses de
Seguretat Social), independentment del nombre de Regidories que ostenti cada regidor. El
cost total de l’equip de govern mai podrà superar els 727.000 euros anuals. Si s’incorporen
més regidors a l’equip de govern, aquests 727.000 euros es dividiran entre el nombre de
regidors que estiguin en el govern.
Tercer. Les dietes per assistència corresponents a la presidència del Ple, a la Junta de
Govern Local i a la Comissió de Delegats quedaran suprimides.
Quart. L’aportació anual variable que els Grups reben per regidor serà de 2.400 euros per
regidor amb dedicació exclusiva, i es mantindrà en 4.800 euros per regidor amb dedicació
parcial.
Cinquè. En el cas dels regidors de govern amb dedicació parcial, el seu sou serà
proporcional a aquesta dedicació, segons el sou brut anual estipulat.
Sisè. Aquesta proposta de resolució es farà efectiva a partir de l’1 de maig del 2016."
EL SR. SANCHEZ EXPLICA LA MOCIÓ I ES PRODUEIX DEBAT
Intervenció del Secretari de la Corporació
Fa ús de la paraula i manifesta el següent:
" Vull fer un aclariment abans de la votació. El que ha llegit el Sr. Sánchez ha variat del que
hi havia escrit i com que el que resulti de la votació serà un mandat polític, l'aplicació
posterior, si ha d'haver canvis en alguna partida pressupostària, ho pot haver alguna
confusions sobre les competències de l'alcalde ho mirarem de corregir a posterior. El que
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si que puc dir és que el nombre de tinents d'alcalde el designa l'alcalde , el límit de
retribucions no. Al redactat sobrevingut poden haver alguns elements que s'hauran
d'ajustar a posterior. A més tampoc hi és l'Interventor. Potser s'hauran de fer tràmits
posteriors a la voluntat, repeteixo que pot expressar legítimament de la votació que surti."
ES TORNA A PRODUIR DEBAT
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 14 vots a favor (CUP: Srs./Sres. Vidal, Llorens,
Fernández, Cuadrada, Angelergues, Ciurana; CIUTADANS: Srs./Sres. Sánchez, Morales,
Figueras, Labrador; PSC-CP: Srs./Sres. Vallès, Borrell, Martín, Martínez) 11 vots en contra
(CiU: Srs./Sres. Pellicer, Vilella, Monseny, Arza, Sardà, Enrech, Caelles; ERC-MES-MDCAVANCEM: Sres. Llauradó i Flores; ARA REUS: Srs. Cervera i Rubio) i 2 aabstencions (PP: Sr.
Domènech i Sra. Compte).
24. Moció de CIUTADANS, per a l'adaptació dels parcs d'infants amb jocs per a nens
amb mobilitat reduïda
- L'alcalde anuncia que en relació a aquest punt de l'ordre del dia hi ha una esmena
presentada per l'equip de Govern, la qual s'accepta, sotmetent-se a consideració del
Ple amb aquest esmena.
"Els parcs infantils formen part dels equipaments públics bàsics de qualsevol municipi. No
estan específicament regulats a les normes urbanístiques ni a la legislació sectorial, de
manera que la seva disposició i les seves característiques queden definides segons la
voluntat de cada municipi. Aquests espais urbans desenvolupen una important tasca social,
ja que potencien la socialització i la comunicació entre els nens, són un lloc natural de
trobada dins d’àrees urbanes i, amb les seves zones d’esbarjo, estimulen el
desenvolupament i l’aprenentatge dels nens a través del joc.
Actualment, a la nostra societat hi ha una creixent demanda d’accessibilitat, adaptació i
trencament de barreres arquitectòniques en el nostre entorn, i els parcs infantils són un
exemple més d’aquesta necessitat social. Crear parcs infantils accessibles no només suposa
nombrosos beneficis per als nens i nenes amb discapacitat, sinó que també crea llocs de
trobada on la resta d’infants també aprenen a conviure amb la diversitat, fet que ajuda a
generar una societat més tolerant a la diferència i més conscienciada amb la inclusió i amb
la igualtat d’oportunitats.
Un parc infantil ha de ser un lloc inclusiu, on tots els nens i nenes es diverteixin jugant
junts i coneixent les diferències. Els infants necessiten espais on poder compartir el seu
temps sense importar quines són les seves capacitats i on aprenguin a viure en igualtat.
A més, un parc infantil ha de ser un lloc accessible, on tots els nens puguin entrar i
desplaçar-se de forma segura, i també ha de tenir un objectiu social. Crear parcs infantils
accessibles és un acte responsable, ja que fomenta els valors socials en els quals volem
formar els nostres nens i promou la participació activa dels municipis en un projecte amb
un clar i directe benefici social, percebut pels ciutadans com una necessitat.
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Els infants amb diversitat funcional també necessiten i tenen dret al joc i a la diversió,
elements fonamentals en el seu desenvolupament físic i psíquic. És per això que Reus ha
de convertir-se en una ciutat accessible per a tots, sobretot per als nens, i en conseqüència
l’Ajuntament ha d’adaptar els parcs infantils del municipi a les necessitats dels menors amb
discapacitats, instal·lant elements de joc adaptats (gronxadors, tobogans, etc., avui en dia
àmpliament comercialitzats), eliminant les barreres arquitectòniques i condicionant els
accessos i les diferents àrees de cada parc infantil.
Tot i que la pàgina web municipal informa que actualment a Reus hi ha dues zones de jocs
infantils accessibles i adaptades per als infants amb problemes de mobilitat, el Grup
Municipal de Ciutadans ha comprovat que no és així, de manera que cal iniciar un procés
d’adaptació d’aquestes àrees com més aviat millor.
D’altra banda, el Grup Municipal de Ciutadans també s’ha posat en contacte amb empreses
proveïdores d’elements de joc adaptats i ha consultat tarifes, constatant que l’adaptació de
cada parc infantil suposaria un cost aproximat d’uns 5.000 euros. Havent realitzat també
una tasca de localització i anàlisi de cada parc infantil de la ciutat (78 en total), des de
Ciutadans es proposa adaptar-ne 7 o 8 a l’any (una despesa de 40.000 euros anuals), per
assolir l’adaptació de totes les zones de joc infantil de la ciutat en un procés que duraria 10
anys.
Per tots aquests motius, el Grup Municipal de Ciutadans proposa adoptar els següents
acords:
Primer. Adaptar, si cal, tots els parcs i les zones de joc infantils de la ciutat, per fer-los
accessibles als nens amb diversitat funcional, tant pel com als accessos i a les diferents
àrees d’esbarjo.
Segon. Elaborar un estudi de valoració, adaptació dels parcs infantils i jocs de zona que ho
precisin i segons la distribució urbana on es trobin. D'acord amb la comissió d'Accessibilitat
del Consell Municipal de la Discapacitat establir un calendari d'execució amb la previsió i
el compromís que comenci a executar-se a inicis del 2017 i amb la partida pressupostària
adient a aquests efectes.
Tercer. Que els parcs i les zones de joc infantils que d’ara en endavant es creïn a Reus ja
incorporin els elements necessaris per ser considerats accessibles a tots els nens."
LA SRA. LABRADOR EXPLICA LA MOCIÓ I ES PRODUEIX DEBAT
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat (CiU: Srs./Sres. Pellicer, Vilella,
Monseny, Arza, Sardà, Enrech, Caelles; CUP: Srs./Sres. Vidal, Llorens, Fernández, Cuadrada,
Angelergues, Ciurana; CIUTADANS: Srs./Sres. Sánchez, Morales, Figueras, Labrador; PSC-CP:
Srs./Sres. Vallès, Borrell, Martín, Martínez; ERC-MES-MDC-AVANCEM: Sres. Llauradó i Flores;
PP: Sr. Domènech i Sra. Compte; ARA REUS: Srs. Cervera i Rubio).
25. Moció de la CUP, per la creació d'una comissió de seguiment del procés constituent
i de suport als càrrecs electes encausats per l'aparell judicial espanyol
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"El dret a l’autodeterminació dels pobles és un dret fonamental reconegut pel Dret
Internacional en diversos tractats. Prenent com exemple el Pacte Internacional dels Drets
Civils i Polítics de les Nacions Unides, ratificat pels estats francès i espanyol, que en l’article
1 proclama: «Tots els pobles tenen dret a l’autodeterminació. En virtut d’aquest dret
determinen lliurement el seu estatus polític i procuren també pel seu desenvolupament,
econòmic, social i cultural».
Per aquest motiu el poble de Catalunya s'ha manifestat de manera massiva els darrers anys
i el Parlament de Catalunya ha expressat, en diverses ocasions, i de forma majoritària, el
reconeixement del dret a l’autodeterminació dels pobles així com la voluntat de recolzar
l’exercici del dret a decidir. A més a més, el poble de Catalunya, mitjançant l'aprovació al
seu Parlament de la resolució 5/X del 23 de gener del 2013 es va reconèixer a si mateix
com a subjecte de caràcter polític i jurídic sobirà.
En aquest ordre de coses i recollint així la voluntat popular democràticament expressada, el
passat 9 de novembre, el Parlament de Catalunya va aprovar la Resolució 1/XI sobre l’inici
del procés polític a Catalunya com a conseqüència dels resultats electorals del 27 de
setembre de 2015. Per donar suport a aquesta Resolució, el món local de Catalunya
(ajuntaments, consells comarcals i diputacions) ha anat aprovant una moció que, a hores
d’ara, ja ha estat secundada per 280 institucions de representació local a través dels seus
plens.
Arran d’aquests acords, l’Estat espanyol i determinats àmbits judicials, clarament polititzats,
han iniciat una persecució indigna contra ajuntaments catalans i els seus regidors i
regidores. A més, l’Audiència Nacional ha obert una causa general, per investigar l’Associació
de Municipis per la Independència, l’Associació Catalana de Municipis i l’Assemblea
Nacional Catalana.
Així, tal i com hem vist en les darreres setmanes, mentre que altres magistrats, com De la
Mata, han optat per considerar que de cap manera podia considerar-se com a constitutiu
dels delictes de sedició o rebel·lió els actes de suport a la Resolució del Parlament per part
dels regidors amb arguments tant contundents com que la mateixa fiscalia no havia
denunciat als parlamentaris promotors de la Resolució del 9N, el Magistrat Ismael Moreno,
-cèlebre pel cas dels «titiriteros»-, no només manté oberts tres procediments concrets contra
els Ajuntaments de Vic, Girona i Deltebre sobre les mocions de suport al 9N sinó que, a
més, és el responsable d’una ordre genèrica als Cossos i Forces de Seguretat de l’Estat per
tal que es dirigeixin als Ajuntaments del país que han aprovat mocions de suport per tal
que li aportin tota mena d’informació.
Cal doncs que el poble i les institucions catalanes deixem de supeditar-nos a les decisions
de les institucions espanyoles, en particular a les decisions del Tribunal Constitucional,
carent ja de legimititat democràtica. Cal exercir la desobediència: per fer una truita, caldrà
trencar els ous.
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En consonància al que s'exposa al punt vuitè de la citada Declaració i davant de tot aquest
escenari de persecució indigna, el grup municipal de la CUP proposa al ple de l’Ajuntament
de Reus l’adopció dels següents acords:
Primer: Donar ple suport a les persones que, a causa d'aquests requeriments puguin ser
encausades o citades a declarar per part de l'Audiència Nacional, recordant el dret
fonamental a la lliure expressió.
Segon: Declarar, una vegada més, que el dret a l’autodeterminació és un exercici
eminentment cívic i democràtic que ha de ser reclamat i defensat des de totes les
institucions que emanen de la voluntat popular i, molt particularment, des dels
ajuntaments entesos com l’administració més propera a la ciutadania.
Tercer: Manifestar que el Ple d’aquest ajuntament està sotmès, exclusivament, a la voluntat
popular emanada de la ciutadania i que, per tant, si aquesta es troba en contradicció a les
ordres dictades per tribunals espanyols democràticament deslegitimats, aquest Ple no
col·laborarà amb aquestes en la persecució de persones escollides democràticament per
exercir les seves obligacions i que, per tant, no respondrà als requeriments rebuts.
Quart: Emplaçar a la Conselleria d'Interior que desatenguin les ordres de la mateixa
Audiència ja que aquestes tenen com a objectiu trobar les excuses per poder imputar a
regidors i regidores, alcaldes i alcaldesses per haver dut a terme la seva funció de
representació popular.
Cinquè: La creació d'una Comissió Especial de Treball on, amb la participació activa de les
entitats, plataformes i organitzacions de la ciutat, poder fer seguiment del procés
constituent català.
Sisè: Comunicar l’adopció d’aquests acords al Parlament de Catalunya, al Govern de la
Generalitat de Catalunya, a l'Associació de Municipis per la Independència, a l'Assemblea
Nacional Catalana i al Pacte pel Dret a Decidir de Reus. "
Sotmesa la proposta a votació, es rebutjada amb 8 vots a favor ( CUP: Srs./Sres. Vidal,
Llorens, Fernández, Cuadrada, Angelergues, Ciurana; ERC-MES-MDC-AVANCEM: Sres.
Llauradó i Flores) 10 vots en contra (CIUTADANS: Srs./Sres. Sánchez, Morales, Figueras,
Labrador; PSC-CP: Srs./Sres. Vallès, Borrell, Martín, Martínez; PP: Sr. Domènech i Sra.
Compte) i 9 abstencions (CiU: Srs./Sres. Pellicer, Vilella, Monseny, Arza, Sardà, Enrech,
Caelles; ARA REUS: Srs. Cervera i Rubio).
El Sr. Vidal, abans de tractar el següent punt de de l'Ordre del Dia, amb el permís del
president llegeix la nota que l'ha lliurat el Comitè d'Empresa de l'Hospital de Sant Joan de
Reus. La seva intervenció amb les dels debats consta a l'arxiu de l'audio que forma part
d'aquesta acta.
26. Moció de la CUP, en relació al dèficit de l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus
de l'exercici 2015
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- L'alcalde anuncia que en relació a aquest punt de l'ordre del dia hi ha una esmena
presentada pel Grup municipal de CIUTADANS, que és acceptada, i dos esmenes de
l'equip de Govern, acceptant-se la segona esmena, sotmetent-se a consideració del Ple
amb aquestes esmenes.
"Aquests darrers anys han estat i són crucials per garantir els nostres drets i, per tant, també
els serveis públics, especialment la sanitat. Tot i que no ve de nou: els teòrics de la
privatització dels serveis públics –i la sanitat- començaren la seva tasca als anys 80 i 90; ara,
amb l’excusa de la crisi que ells han provocat, i amb les darreres mesures aplicades pel
Conseller Boi Ruiz al final del seu mandat al capdavant de la conselleria, han consolidat
una autèntica estratègia per a desmantellar la sanitat pública, per embolicar-la a trossets i
per regalar-la al sector privat. Uns exemples clars són l’enfonsament de l’Hospital
Universitari St.Joan de Reus, en detriment de millors condicions per a centres privats com
l’hospital de St.Tecla de Tarragona, hospital que, a través d’una fundació, va fer negoci de la
sanitat,fins i tot a Argentina, on el poble després de múltiples manifestacions va aconseguir
foragitar-los com autèntics gestors i presumptes delinqüents.
Aquí a Catalunya, el mateix Boi Ruiz, va defensar amb el mateix èmfasi el seu sistema
sanitari privatitzador com la figura del Sr.Prat al capdavant dels càrrecs que ocupava. Tots i
totes sabem en quina situació es trobem ara aquest dos senyors, un afrontant imputacions
per múltiples presumptes delictes i l’altre sense cap tipus de reprovació pública i amb el
vist i plau de la gestió realitzada per part del govern municipal anterior de CIU i PP.
La manca de control per part de les institucions, el sistema gerencial i la gestió privada,
entre d’altres, sumat a l’externalització dels serveis no assistencials per part de l’ICS, han
generat grans negocis privats al llarg d’aquestes dècades i han propiciat que molts hagin fet
de la sanitat el seu benefici. I, ara, aquests interessos privats, pretenen convertir el sistema
sanitari (el “gran pastís” del sistema públic) en el seu negoci privat, ja sigui a través de
mútues o d’empreses proveïdores de serveis, ja sigui delinquint directament.
Com sempre, la ciutadania amb els nostres impostos paguem la inversió i els concerts
público-privats, i ells es queden amb els beneficis. Uns beneficis que estan per sobre de la
qualitat del servei que rebem i dels drets de les treballadores.
A Reus, concretament a l’HUSJR l’exercici 2015 s’ha tancat amb un dèficit de gairebé 3
milions d’euros. Davant d’aquesta situació representants de l’àrea gerencial, jurídica i
mèdica esgrimeixen diferents motius que han propiciat aquest dèficit, entre ells: un nou
finançament del CatSalut i la regularització interna de transaccions de capital entre
empreses vinculades del grup SAGESSA.
Davant d’aquesta situació, hem vist que la conselleria representada fins fa poc pel Sr. Boi
Ruiz no ha estat sempre disposada a atendre les demandes realitzades pel seu gerent, el Sr.
Colomer, en nom del Consell d’administració de l ‘HUSJR per evitar situacions com les que
acabem de referenciar.
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Atès que el plenari de l’ajuntament de Reus el gener del 2014 no va acceptar realitzar un
ple extraordinari per parlar de la situació de la sanitat pública a Reus.
Atès que la presidenta del Grup Salut, finalment no ha convidat als portaveus dels Grups
municipals a la reunió amb l’actual Conseller de Salut, el Sr. Comin.
Atès que en les diferents mesures que es pretenen aplicar per reequilibrar els ingressos i
les despeses es contempla la possibilitat de reduir o perdre diferents àmbits assistencials
de l’HUSJR sota un nou pla d’ajust.
Atès que davant la gestió heretada, consentida i aprovada pels diferents governs
municipals no complia amb la legislació vigent cal exigir responsabilitats a totes les que
han permès dita gestió i han fet de la gestió de la sanitat un autèntic desgavell (tal com
afirma el Jutge que instrueix diferents peces relacionades amb l’HUSJR) o un negoci, però
sobretot, cal unir-se per salvar el que ens ha costat tantes dècades de lluita aconseguir, i
posar les bases d’un nou model públic, universal i de qualitat que ens garanteixi l’accés a la
sanitat a totes, més enllà del nostre lloc d’origen o dels diners que tinguem.
És per tots aquests motius que el Grup Municipal de la Candidatura d’Unitat Popular de
Reus proposa al Ple l’adopció del següent ACORDS:
Reprovar la gestió de Boi Ruiz al capdavant de la Conselleria de Salut pels greuges
provocats a l’HUSJR i a la ciutat de Reus i fer arribar aquesta reprovació al President de la
Generalitat i Conseller de salut, Sr. Comin.
Encarregar a l’equip de gerència i a l’àrea jurídica de l’HUSJR un informe avalat per
l’interventor i el secretari de l’Ajuntament de Reus on es detalli de forma clara i entenedora
els factors que han provocat el dèficit i les principals regularitzacions fiscals, laborals i
contractuals (quantificades econòmicament) que han fet rebaixar el patrimoni net de
l’empresa i les seves reserves de capital voluntari, així com es detalli l’estalvi en bona gestió
arran del procés de regularització en relació a la prestació dels serveis/productes
contractats. Aquest informe es realitzarà en el període màxim de dos mesos i se’n donarà
compte a la Junta General de l'Hospital de Sant Joan de Reus.
Un cop presentat el citat informe en el transcurs d’una Junta General de l'Hospital Sant
Joan de Reus, se sotmetrà a votació prendre totes les mesures legals
oportunes(administratives, judicials, civils,polítiques, etc) per reclamar a qui correspongui la
responsabilitat de la presumpta mala gestió i altres aspectes relacionats amb l’estat
econòmic de l’HUSJR.
EL SR. VIDAL EXPLICA LA MOCIÓ I ES PRODUEIX DEBAT
Per part del Grup municipal de la CUP s'ha acceptat fer votació separada dels punts de la
Moció.
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Sotmès a votació el primer punt de la moció s'aprova amb 16 vots a favor (CUP: Srs./Sres.
Vidal, Llorens, Fernández, Cuadrada, Angelergues, Ciurana; CIUTADANS: Srs./Sres. Sánchez,
Morales, Figueras, Labrador; PSC-CP: Srs./Sres. Vallès, Borrell, Martín, Martínez; PP: Sr.
Domènech i Sra. Compte) 7 vots en contra (CiU: Srs./Sres. Pellicer, Vilella, Monseny, Arza,
Sardà, Enrech, Caelles ) i 4 abstencions (ERC-MES-MDC-AVANCEM: Sres. Llauradó i Flores;
ARA REUS: Srs. Cervera i Rubio).
Sotmès a votació el segon punt de la moció s'aprova per unanimitat (CiU: Srs./Sres. Pellicer,
Vilella, Monseny, Arza, Sardà, Enrech, Caelles; CUP: Srs./Sres. Vidal, Llorens, Fernández,
Cuadrada, Angelergues, Ciurana; CIUTADANS: Srs./Sres. Sánchez, Morales, Figueras,
Labrador; PSC-CP: Srs./Sres. Vallès, Borrell, Martín, Martínez; ERC-MES-MDC-AVANCEM:
Sres. Llauradó i Flores; PP: Sr. Domènech i Sra. Compte; ARA REUS: Srs. Cervera i Rubio).
Sotmès a votació el tercer punt de la moció s'aprova per unanimitat (CiU: Srs./Sres. Pellicer,
Vilella, Monseny, Arza, Sardà, Enrech, Caelles; CUP: Srs./Sres. Vidal, Llorens, Fernández,
Cuadrada, Angelergues, Ciurana; CIUTADANS: Srs./Sres. Sánchez, Morales, Figueras,
Labrador; PSC-CP: Srs./Sres. Vallès, Borrell, Martín, Martínez; ERC-MES-MDC-AVANCEM:
Sres. Llauradó i Flores; PP: Sr. Domènech i Sra. Compte; ARA REUS: Srs. Cervera i Rubio).
27. Assumptes sobrevinguts
No n'hi ha
28. Precs i preguntes del grups municipals
Intervenció del Sr. Figueras, dels Grup municipal CIUTADANS, formulant el prec sobre el
procediment de les contractacions de personal, obres i serveis
"L’Ajuntament de Reus sovint duu a terme contractacions de personal, obres i serveis en el
marc del desenvolupament de les seves funcions i segons les necessitats de l’ens local.
Pel que fa la contractació de personal, la competència ve atribuïda a l’Alcalde, d’acord amb
l’article 21.1 g) de la Llei de Bases del Règim Local que estableix que aquest té les següents
atribucions: “Aprobar la oferta de empleo público de acuerdo con el Presupuesto y la
plantilla aprobados por el Pleno, aprobar las bases de las pruebas para la selección del
personal y para los concursos de provisión de puestos de trabajo y distribuir las
retribuciones complementarias que no sean fijas y periódicas.”
I amb relació a la contractació d’obres i serveis, la Disposició Addicional Segona de la Llei
de Contractes del Sector Públic atribueix la competència a l’Alcalde en els següents
supòsits: “Corresponden a los Alcaldes y a los Presidentes de las Entidades locales las
competencias como órgano de contratación respecto de los contratos de obras, de
suministro, de servicios, de gestión de servicios públicos, los contratos administrativos
especiales, y los contratos privados cuando su importe no supere el 10 por ciento de los
recursos ordinarios del presupuesto ni, en cualquier caso, la cuantía de seis millones de
euros, incluidos los de carácter plurianual cuando su duración no sea superior a cuatro
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años, siempre que el importe acumulado de todas sus anualidades no supere ni el
porcentaje indicado, referido a los recursos ordinarios del presupuesto del primer ejercicio,
ni la cuantía señalada.”
L’anterior comporta:
- Que, en els assumptes de selecció de personal, les bases i la convocatòria les aprova
directament l’Alcalde, així com és ell qui nomena directament a la totalitat dels membres
del tribunal qualificador. Com a exemples podem citar les tres darreres convocatòries de
selecció de personal publicades en el BOP (auxiliar de Festes, coordinador de la Capital de
la Cultura i bibliotecaris).
- Que, en els assumptes de contractació d’obres i serveis, en els imports que no superin el
10% dels recursos de l’Ajuntament (pràcticament la totalitat de contractes) és l’Alcalde qui
aprova els corresponents projectes, els plecs de clàusules administratives particulars,
nomena els membres de la Mesa de Contractació i adjudica els contractes.
Atès que, en benefici de la transparència, seria positiva una major participació de la resta
de grups municipals tant en la selecció de personal com en la contractació de les obres i
serveis municipals, el Grup Municipal de Ciutadans formula els següents precs:
Primer: Que en tots els processos de selecció de personal que dugui a terme l’Ajuntament
de Reus el tribunal qualificador sigui nomenat per la Comissió Informativa de
Transparència, essent aquest òrgan igualment qui aprovi els criteris de puntuació dels
aspirants.
Segon: Que en tots els assumptes de contractació d’obres i serveis que liciti l’Ajuntament
de Reus l’import dels quals no superi el 10% dels recursos de l’Ajuntament la composició
de la Mesa de Contractació sigui nomenada per la Comissió Informativa de Transparència,
essent aquest organisme igualment qui aprovi els criteris de puntuació dels licitadors."
Intervenció del Sr. Enrech, dels Grup municipal de CiU
Fa ús de la paraula i manifesta que no atendran el prec formulat, ja que com diu
l'explicació de motius del prec, les qüestions a les que fan referència venen atribuïdes com
a competència exclusiva de l'alcalde a l'article 21, apartat g, de la Llei 7/85, reguladora de
les bases del règim local i d'altra banda a la disposició transitòria segona del Text refós de
la Llei de contractes del sector públic.
Intervenció del Sr. Morales, del Grup municipal CIUTADANS, formulant la pregunta
sobre el contracte amb la Fundació Pere Tarrés
"A data 16 de gener del 2013, el regidor delegat de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Generals va
dictar el Decret 91/2013, en virtut del qual es va adjudicar a la Fundació Pere Tarrés la
contractació d’una sèrie de serveis d’activitats de cursos i tallers de formació i oci en el marc
de la xarxa dels Centres Cívics de Reus (activitats infantils, balls i danses, informàtica i noves
tecnologies). A data 1 de febrer del 2013 es va firmar el corresponent contracte
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administratiu entre el regidor delegat de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Generals i
l’adjudicatari, representat pel sr. Josep Oriol Pujol i Humet.
Aquesta adjudicació venia precedida d’un procediment de licitació en l’àmbit del qual
l’esmentat regidor delegat d’Hisenda i Recursos Generals havia dictat el Decret amb data 7
de gener del 2013, en virtut del qual, i després de la proposta d’adjudicació de la Mesa de
Contractació i com a pas previ per a l’adjudicació, s’havia requerit a la Fundació Pere Tarrés
per tal que, de conformitat a l’establert a l’article 151.2 de la LCSP, aportés a l’expedient la
documentació justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social. (Fins a aquell moment, l’única documentació
acreditativa al respecte era del tot insuficient, ja que havia caducat a data 14 de juny del
2012, és a dir, fins i tot amb anterioritat a l’inici de la convocatòria de licitació, tal com es
reconeix a la resolució amb data de 16 de gener del 2013).
El Decret amb data de 7 de gener del 2013 va ser degudament notificat a la Fundació Pere
Tarrés a data d’11 de gener del 2013, però aquesta no va aportar la documentació
justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i
amb la Seguretat Social. Tot i això, tal i com ja s’ha explicat, va resultar adjudicatària del
contracte abans esmentat.
En definitiva, en clara vulneració de la normativa que regeix el procediment de licitació, i
amb evident perjudici a la resta de licitadors, es va adjudicar un contracte per un import de
71.915 euros sense conèixer, sabent la irregularitat que s’estava cometent, si sobre
l’adjudicatari pesava alguna de les causes de prohibició de contractar previstes a l’article
60.1.d) de la Llei de Contractes de Sector Públic.
Davant d’això, el Grup Municipal de Ciutadans formula les següents preguntes:
Va acreditar la Fundació Pere Tarrés a data de l’adjudicació del contracte (16 de gener del
2013) o a data de la signatura del contracte (1 de febrer del 2013) trobar-se al corrent en el
compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social mitjançant
certificats vigents?
En quina data es van emetre els corresponents certificats acreditatius de trobar-se la
Fundació Pere Tarrés al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb
la Seguretat Social?
Intervenció del Sr. Enrech, del Grup municipal de CiU
Fa ús de la paraula i lamenta no poder contestar amb concreció aquesta pregunta en
aquest moment. Va rebre ahir la pregunta i els responsables del departament de
Contractació ahir estaven a un curs a Barcelona i no ha pogut parlar amb ells fins aquest
matí. Segons la conversa que ha tingut aquest matí amb el Cap del departament, no és cert
que aquesta empresa no doni compliment a aquestes obligacions.
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En el proper Ple, o tant aviat com pugui, els contestarà de forma detallada el que han
preguntat.
Intervenció del Sr. Doménech, del Grup municipal del PP, formulant la pregunta envers
la Sedera, antiga Passarel.la Tèxtil.
"La antiga fabrica Passarel·la Tèxtil coneguda com La Sedera ubicada al passeig de
Misericòrdia, ens recorda al passat mes immediat del teixit econòmic de la ciutat de Reus.
Al maig de 2008 comença la polèmica degut que el Govern Municipal aprova la modificació
del Pla General i es desenvolupen les reivindicacions dels veïns de la zona afectada degut
al desús de l’espai tot i que encara a data d’avui es troba en aquesta situació ja que la
propietat correspon a l’immobiliària Solvia (Banc de Sabadell).
El Grup Municipal del PPC de Reus el passat dia 29 de Març de 2016 es va reunir amb els
representants de l’associació de Veïns Monestirs i l’associació Coordinadora Ciutadana i d´
Entitats en Defensa del Territori per conèixer i intercanviar els posicionaments sobre aquest
tema, es per això que el Partit Popular formula al Ple les següents preguntes?
Quins acords ha arribat el Govern Municipal amb l’immobiliària Solvia, per l’ús del espai de
la Sedera?
Amb aquestos usos, s’ha contemplat cedir part d’aquest espai per desenvolupar el Museu
de la Setmana Santa de la ciutat, o altra activitat de caire social, en un futur?
S’ha autoritzat l’enderrocament de l'edifici habilitat?
Intervenció del Sr. Arza, del Grup municipal de CiU
Fa ús de la paraula i contesta que la relació tinguda amb l'immobiliària Solvia ha estat la
següent: Solvia que és la propietària d'aquest edifici, el qual no està protegit de cap forma,
ni té cap valor patrimonial, va demanar una llicència d'enderroc, no se li va concedir
automàticament, tot i que tècnicament no hi havia cap argument per no donar-la. Les
llicències d'enderrocs d'edificis no protegits estan molt reglades i un ajuntament ha de tenir
arguments forts per no concedir-les. Vam demanar a l'empresa un temps per parlar amb els
veïns, conscients que es tracta d'un espai que en els darrers anys ha generat una certa
polèmica.
Fa poques setmanes Solvia, que ja tenia concedida la llicència per silenci administratiu, ens
va demanar la confirmació d'aquest silenci i se'ls va donar. Per tant Solvia ara sí que té
llicència d'enderroc.
S'ha parlat amb l'empresa i se'ls ha demanat, com que som conscients que es tracta d'un
lloc que ha generat una certa polèmica, que l'enderroc es faci d'una forma segura. És
vetllarà de forma directa perquè des del punt de vista de seguretat, de molèsties pels veïns,
d'horaris, d'entrades i sortides de camions, de rates, que l'enderroc no porti problemes als
veïns i si els porta l'Ajuntament vetllara perquè es solucionin de forma molt ràpida.
71

A partir d'aquí s'ha parlat amb l'empresa de dues coses: la primera, que tot i que el terreny
actualment té clau industrial, amb un ús complementari comercial i això vol dir que el fet
d'estar inclòs dintre de la Trama Urbana Consolidada, es podria destinar a un us comercial,
sembla que no només allò que interessa als veïns i que ens arriba de l'associació de veïns,
sinó que la voluntat de l'Ajuntament és que aquells terreny tinguin un ús residencial.
L'empresa coincideix amb aquest interès i s'està parlant de la possibilitat que puguin fer
una cessió temporal d'aquest terreny a l'Ajuntament, d'una banda per tancar possibles
usos comercials, a curt termini i, estar segurs que fins que no es faci la modificació
residencial d'aquell sòl a traves del POUM, no hi haurà cap desenvolupament. I també
pensant diverses possibilitats, una pot ser que el terreny quedi tancat i precintat, com
passa en qualsevol enderroc, l'altra possibilitat pot ser que hi hagi un aparcament, una
zona verda, una part de parc infantil. Això sempre seria en un tros de l'espai. Però no hi ha
res tancat, s'està parlant amb la propietat i amb les associacions de veïns,
Intervenció de la Sra. Llorens, del Grup municipal de la Cup, preguntant pel que a les
preinscripcions escolars a la ciutat de Reus
"Ens trobem en un període important per a l’Educació a Catalunya com a conseqüència d’
una davallada de natalitat que influirà en l’entrada d’alumnat als centres d’infantil i primària
en els propers cursos.
A més, com a resultat de les eleccions passades, hi ha hagut un canvi al capdavant de la
Conselleria d’Ensenyament, -la reusenca Meritxell Ruiz n’és l’actual consellera- amb la
corresponent reestructuració dels Serveis Territorials, que en el cas del Tarragonès (del qual
les escoles de Reus en depenen) són encapçalats per la nova directora, Sílvia Rodes i
avaluades per la inspecció que es duu a terme per part de Patrícia Terradellas.
En aquest context, el departament d’Ensenyament, també com cada any, fa la planificació
escolar en funció de la població d’alumnes que hi haurà al setembre, sobretot dels que
entren al primer curs d’infantil. La tendència, en els darrers anys, ha estat el tancament de
línies de diversos centres, amb l’argument, per part d’Ensenyament, de que els obliga a ferho aquesta davallada de natalitat que hem apuntat. En contraposició, bona part de la
comunitat educativa denuncia que hi ha una tendència a fer-ho en centres públics. Les
següents dades ho certifiquen: en els últims tres cursos s’han tancat 475 grups d’infantil,
dels quals el 90% són públics i només el 10% concertat.
Per tant, en clau local, donat que la Regidoria d’Ensenyament va anunciar el tancament
d’una línia de P-3 a l’Escola Ciutat de Reus a finals de febrer abans del període de
preinscripcions amb l’argument d’una davallada de 200 alumnes per al curs 2016-2017.
Donat que ja s’ha tancat el període de preinscripcions per educació infantil i primària.
Donat que ja es tenen dades de recepció de sol·licituds de les famílies a les Escoles.
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Donat que la Regidoria d’Ensenyament es va comprometre el passat Ple del 4 de març de
2016 a valorar el tancament de línies després del període de preinscripció.
Donat que la Regidoria d’Ensenyament a manifestat sempre la seva voluntat de
transparència.
Donat que el Consell Escolar Municipal ha de ser l’òrgan de participació per a la comunitat
educativa i de debat per tal de posar damunt de la taula aspectes a tenir en compte en
matèria d’educació.
Des de la Candidatura d’Unitat Popular de Reus realitzem les següents preguntes:
-Quines són les dades de preinscripció a P-3, escola per escola, dels centres d’infantil i
primària, tant d’escola pública com concertada?
-Quin serà el grau de compromís per part de la Regidora d’Ensenyament de fer ús de la
seva autonomia i competència municipal en matèria de matriculació i pressionar el
Departament d’Ensenyament a no tancar cap línia de l’escola pública a la ciutat de Reus?
-Quina serà la redistribució de l’alumnat per fer front al tancament de línies i també per fer
front a la retirada de dotacions de mestres a aquelles escoles amb ràtios de matriculació
baixes?
Intervenció de la Sra. Sardà, del Grup municipal de CiU
Fa ús de la paraula i contesta que a l'escola Cèlia Artiga, 22 places ofertades, 16 sol·licituds;
escola Dr. Alberich i Cases, 46 places ofertades, 54 sol.licituds; escola Eduarda Toda, 44
places ofertades, 23 sol.licituds; escola Els Ganxets, 23 places ofertades, 17 sol.licituds;
escola General Prim, 46 places ofertades, 17 sol.licituds; escola Isabel Besora, 46 places
ofertades, 50 sol.licituds; escola Joan Rebull, 69 places ofertades, 66 sol.licituds; escola la
Vitxeta, 45 places ofertades, 39 sol.licituds; escola Marià Fortuny,44 places ofertades, 33
sol.licituds; escola Misericòrdia; 22 places ofertades, 6 sol.licituds; escola Montsant, 23
places ofertades,29 sol.licituds; escola Mowgli, 23 places ofertades, 24 sol.licituds; escola
Pompeu Fabra, 22 places ofertades,13 sol.licituds; escola Prat de la Riba, 22 places
ofertades, 25 sol.licituds; escola Rosa Sensat, 22 places ofertades, 17 sol.licituds; escola
Rubió i Ors, 46 places ofertades, 44 sol.licituds; escola Sant Bernat Calbo,46 places
ofertades, 27 sol.licituds; escola Teresa Miquel i Pàmies, 46 places ofertades,53 sol.licituds;
institut Escola Pi del Burgar, 46 places ofertades, 50 sol·licituds; col.legi La Salle, 75 places
ofertades, 82 sol.licituds; col.legi Maria Rosa Molas, 50 places ofertades, 35 sol.licituds;
col.llegi Ntra. Sra. de la Presentació, 50 places ofertades, 50 sol.licituds; col.legi Pare
Manyanet, 75 places ofertades, 75 sol.licituds; escola Puigcerver, 50 places ofertades, 44
sol.licituds; col.legi Sant Josep, 75 places ofertades, 66 sol.licituds; col.legi Sant Pau, 22
places ofertades, 14 sol.licituds; escola Arce, 23 places ofertades, 10 sol.licituds. Hi ha hagut
un total de 1008 sol.licituds i s'oferien 1.152 places en el 49 grups. Això vol dir que sobren,
en aquests moments, a la ciutat 144 places.
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Pel que fa a la segona pregunta recorda que els ajuntaments no tenen competències en
matèria de matriculació, això no obstant i en la línia de corresponsabilitat entre les dues
administracions educatives, a la propera TMP el dia 28 d'abril, es prendrà la decisió una
vegada escoltat el parer de l'Ajuntament. Ja que com tots saben, la seva voluntat seria no
tancar cap línia/grup; voluntat a la que no es pot comprometre ja que dependrà del
resultat final de la preinscripció. Es voluntat també d'afavorir la distribució equilibrada de
l'alumnat per evitar l'estigmatització d'escoles, vetllar pels projectes educatius de totes les
escoles i donar el màxim d'oportunitats d'eleccions a les famílies.
Pel que fa a la tercera pregunta en el supòsit que fos necessari prendre aquesta decisió
serà en la mateixa taula mixta on se prendrà, desprès de fer la valoració del resultat final
de la preinscripció, com ha dit abans. Recorda que el procés de preinscripció encara no ha
finalitzat, les dades que ha donat són les primeres opcions, no les segones o terceres
opcions que també són escollides que les famílies i que no surten en la informació que ha
donat.
Intervenció del Sr. Ciurana, del Grup municipal de la CUP, formulant la pregunta en
relació als seguiment de llocs de treball i processos selectius a l'Ajuntament de Reus
En la moció presentada per part de la Cup al Ple del passat 4 de març de 2016, es van
aprovar -per unanimitat- els següents acords:
Primer. Activar, de nou, la Comissió, creada des de fa temps, per tal de fer el seguiment del
Catàleg de Llocs de Treball.
Segon. Buscar la forma legal que millor s'adapti per tal que puguin assistir a les reunions
d'aquesta comissió membres dels grups municipals de l'oposició, sempre amb l'acceptació
de les parts que formen part ja de la comissió.
Tercer. Encarregar un estudi que permeti posar damunt de la taula tota la política
retributiva que afecta a tots els treballadors/es municipals sense distinció.
Quart. Calendaritzar el procés d'anàlisi i actuació d'aquest estudi.
Cinquè. Prioritzar, dins d'aquest estudi, la Relació de tasques, funcions i drets del Catàleg de
Llocs de Treball.
Assabentats que el passat dia 7 d'abril de 2016 es va convocar tant la Mesa Negociadora
com la Comissió de Seguiment de Catàlegs de Llocs de Treball i, tenint en compte el
context actual de:
-Processos selectius reiteratius a modus de Bossa de Treball.
-Irregularitats entre el lloc efectiu de treball i la seva funció i perfil tècnics.
-La no publicació de tota l'oferta pública.
Preguntem en relació a tot allò exposat anteriorment:
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Primer. Qui va assistir tant a la reunió de la Mesa Negociadora com a la reunió de la
Comissió de Seguiment del Catàleg de Llocs de Treball?
Segon. Per què no es van convocar totes les forces sindicals formalment?
Tercer. Quan s'oferiran totes les places d'oferta pública?
Quart. Quantes persones hi ha en processos de borsa i contractes d'obra i servei?
Intervenció del Sr. Enrech, del Grup municipal de CiU
Fa ús de la paraula i en primer lloc aclareix que la comissió fa temps que està constituïda
però no hi havien membres designats.
Pel que fa a les preguntes, la reunió que va hi haver no va ser de la mesa negociadora era
la de la Comissió de seguiment del catàleg de llocs de treball. Per part de l'Ajuntament van
assistir-hi els Srs. Lluís Rodríguez i Víctor de la Guàrdia, i per part dels empleats municipals
van assistir els Srs. Linus Olle, Silvia Pares, Joan Barrabeig i Francisco Ortega, també hi va
assistir el Sr. Rafael Julbé, encara que no forma part d'aquesta comissió. Com que té la
condició de president del Comitè d'Empresa es va considerar que no hi havia cap
inconvenient en que hi fos. Per part de l'Ajuntament també haurien d'haver assistit els Srs.
Solé i Font de Rubinat però no hi van poder assistir.
No es va convocar a totes les forces sindicals, formalment, perquè el que es va convocar
va ser la Comissió de seguiment del catàleg de llocs de treball i de la mateixa formen part
unes determinades persones i les forces sindicals, d'entrada, no formen part de la mateixa.
Aquesta comissió es va convocar per constituir-la i deixar constància de quins són els seus
integrants. En properes comissions se'ls pot convocar, hi ha un acord pres pel Ple on
s'indica que si s'invita a algú i les dues terceres parts dels que assisteixin hi estan d'acord
en aquell moment es decidirà el que sigui.
Pel que fa a quan s'oferiran totes les places de l'oferta pública, actualment, no es pot fer
oferta publica mentre el Ministeri d'Hisenda no obri la possibilitat que hi hagi oferta
pública, l'únic que podem fer és cobrir les vacants que es produeixin i avui, en aquest Ple,
s'ha votat en contra de cobrir nou llocs de treball vacants a la Policia Local.
Referent a l'última pregunta no l'entenc, fa referència al procés de borses de treball. El que
pot dir és que hi han constituïdes les bosses següents: borsa de delineants, amb vint-i-set
aprovats; borsa de tècnic superior, amb vint-i-vuit aprovats; borsa d'educadors, vint-i-dos
aprovats; borsa d'auxiliars administratius, amb trenta-sis aprovats; borsa de conserges, amb
vuitanta-cinc aprovats; borsa d'auxiliars de biblioteca, amb quaranta-sis aprovats. Recorda
que això no vol dir que tots aquests persones tinguin, lamentablement, una ocupació, a
mesura que hi hagin vacants a cobrir, per l'ordre de l'avaluació d'aquesta bossa s'aniran
cobrint els llocs que hi hagin.
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Intervenció de la Sra. Compte, del Grup municipal del PP, formulant la pregunta envers
el soterrament de la línia d'alta tensió a la Urbanització del Pinar
"L’any 2007, l’ Ajuntament de Reus va signar un conveni amb la companyia elèctrica Endesa
i la Generalitat de Catalunya per fer efectiu el soterrament de la línia elèctrica al seu pas
per l´ urbanització del Pinar.
Aquest grup municipal va presentar el passat dia 11 de Febrer de 2016 l´instancia
sol·licitant copia del conveni firmat i a data d’avui no s’ha donat resposta per part del
Govern Municipal a la petició.
El passat dia 21 de Marc de 2016, el Grup Parlamentari del PPC al Parlament de Catalunya,
a petició d’aquest grup municipal va presentar la PR ( Proposta de Resolució)sobre aquest
tema al Govern de la Generalitat instant a:
Retomar de manera inmediata el proyecto de soterramiento de la línea de 110KV a su paso
por la urbanización “El Pinar” de Reus, informando a los vecinos de la zona, y a las
empresas eléctricas afectadas.
Poner en marcha la comisión mixta Generalitat-Ayuntamiento-Endesa antes de un mes, una
vez aprobada esta propuesta.
Dotar en los presupuestos 2017 las partidas necesarias para llevar a cabo el proyecto antes
de finalizar dicho ejercicio.
Asumir el coste adicional en la elaboración del proyecto o en la ejecución de la obra,
derivado del retraso en el soterramiento.
Segons noticies publicades als mitjans de comunicació, la Generalitat de Catalunya descarta
el soterrament de la línia d’alta tensió de el Pinar i proposa fer un desplaçament de les
torres d’alta tensió , per això el Partit Popular formula al Ple les següents preguntes:
Quin es el motiu, de no lliurament de la petició de copia del conveni que es va firmar al
2007 al Grup Municipal del PPC de Reus?
El Govern Municipal es vanagloria de transparència llavors, perquè no ha explicat a la
corresponent Comissió de Territori i Urbanisme dels canvis de criteris del Govern de la
Generalitat?
Aquests canvis de criteri poden afectar a altres veïns tant per servitud de pas de línies,
indemnitzacions, expropiacions, etc, així com els interessos de la ciutat ja que hi ha un
conveni signat i quantificat. Ha avaluat el Govern Municipal aquesta qüestió?
Si es afirmatiu, podrà fer entrega del corresponent informe tècnic i jurídic d’avaluació
d’aquestos a la propera comissió de Territori i Urbanisme?"
Intervenció del Sr. Arza, del Gup municipal CiU
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Fa ús de la paraula i li diu a la Sra. Compte que no li ha lliurat aquest informe perquè ell no
era coneixedor d'aquesta petició, probablement ho sabien els serveis tècnics. De seguida li
faran arribar el conveni.
Manifesta que per posar en context el que reclama la Sra. Compte, sobre el suposat canvi
de criteri de la Generalitat, el que va passar és que ell va acompanyar al president de
l'Associació de Veïns del Pinar i el president de l'Associació de Veïns de Reus, a una reunió
amb el director general d'Energia, on el president de l'Associació de Veïns del Pinar li va
portar un informe que s'havia redactat des de la Universitat en el que s'explicaven els
suposats riscs per la salut que suposaven el pas de les torres d'alta tensió del Pinar.
Des de la Direcció General d'Energia se'ns va explicar que, en tot cas, si allò que
preocupava als veïns, no era tant una qüestió estètica com una qüestió de salut, les torres
en aeri fan passar els cables a uns 7 o 8 metres d'alçada, mentre que els cables soterrats
passen només a 2 metres de la superfície, per tant el risc per la salut, si és que existeix, és
més alt en el cas de línia soterrada que en el cas de línia aèria i fruit d'això es va plantejar,
de forma oberta, sense cap mena de compromís que seria interessant que en el marc del
POUM, l'Ajuntament estudies, la hipotètica possibilitat, del trasllat d'aquestes línies.
Això és el que l'Ajuntament es va comprometre a fer. Això ja s'havia estudiat en algun
moment i els tècnics de la regidoria hi estan treballant. De seguida que tinguin l'informe
l'exposaran a la Comissió de Territori i Urbanisme, que és on correspon fer-ho.
Intervenció del Sr. Vidal, del Grup municipal de la CUP, formulant la pregunta amb
relació a l'Informe del mecanisme català per a la prevenció de la tortura 2015
"L’informe del mecanisme català per a la prevenció de la tortura 2015 realitzat per la Síndic
de Catalunya exposa en la pàgina 37:
“les visites ha diferents centres s’han realitzat amb normalitat, i com en anys anteriors,
s’han fet sense previ avís i a qualsevol hora de dia. Val a dir que en la visita a la Guàrdia
Urbana de Reus es va produir un incident quan, a l’inici, l’agent policial que acompanyava
l’Equip va rebre la trucada del seu cap que li ordenava que l’Equip sortís de l’àrea de
custodia de persones detingudes. Després el cap s’hi va personar i amb paraules textuals
va dir que a l’àrea de persones detingudes no hi entrava ningú sense la seva autorització.
Així i tot,l’ Equip va dur a terme la visita sense més entrebancs i va recordar al cap de la
policia local, i posteriorment a l’alcalde el marc legal en virtut del qual el Síndic de
Greuges de Catalunya té funcions de prevenció de la tortura i els maltractaments”
La pàgina 56 del citat informe el Síndic torna a explicar el mateix incident i afegeix::
“Per la seva banda , el regidor de seguretat demana disculpes”
I la pàgina 58 el Síndic ens explica que les seves recomanacions no han estat acceptades.
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Aquest passat dilluns 11 d’abril el Síndic en comissió parlamentària a preguntes d’un
diputat reafirmava aquest incident, fet que va provocar la indignació de la majoria de grups
polítics presents.
Per altra banda i arran de l’incident amb el cap de la Guàrdia Urbana publicat en algun
mitjà de comunicació, l’ajuntament pública una nota de premsa negant tal incident prou
explícita, amb el següent titular: L’Ajuntament nega que la Guàrdia Urbana hagi entorpit
l’entrada del Síndic a la comissaria”
Per això es fa la següent pregunta:
·L’Ajuntament de Reus diu una cosa i el Síndic una altra, qui menteix?
.Quines van ser les disculpes que va traslladar el regidor de seguretat i com és que si el cap
de la Guàrdia Urbana no fa fer res malament es van demanar aquestes disculpes?
.Quines paraules li va traslladar el Síndic a l’alcalde de Reus via telefònica? i quina va ser la
resposta de l’alcalde?
Intervenció del Sr Enrech, del grup municipal de CiU
Fa ús de la paraula i diu al Sr. Vidal, que l'esmentat informe ell no l'ha vist. Suposa que el
que està aquí escrit és el que hi ha allí. Dóna per entès que el Sr. Vidal no menteix.
Reitera que l'actuació del Cap de la Policia Local va ser la correcta, si no ho recorda
malament i el secretari i el vicesecretari també hi eren presents, i li estranya que aquest
informe, en cap moment parli de la seva presència, ho diu perquè el secretari municipal té
la fe pública administrativa. Per tant qui millor que ell per dir el que va passar, sortiríem de
dubtes. M'estranya que no ho reculli, si és que no ho recull, jo l'informe no l'he vist sencer.
Recorda, que li van telefonar en el senti que hi havia una comissió, no recorda si eren
quatre o cinc persones, dos senyors i dos o tres senyores, una d'elles amb unes formes
millorables, que estaven dins de la comissaria i que volien anar, al que la pregunta diu
Àrea de custodia de Persones Detingudes, però que vol dir els calabossos simplement .
Aquell dia no hi havia ningú detingut.
Aquestes persones van entrar a la Comissaria, sense identificar-se i van voler anar als
calabossos i el guàrdia que hi havia a la porta va trucar al Cap de la Policia Local, qui va dir
que baixava de seguida, no va arribar a baixar perquè mentre tant un sergent de la Policia
Local els va acompanyar directament , perquè aquest senyor si que els va reconèixer i van
fer la visita d'inspecció.
Recorda que va hi haver un moment de tensió que va ser quan el síndic, que ja l'havíem
reconegut com a tal, va demanar el llibre de detinguts, li van dir que no hi havia llibre de
detinguts, davant del qual ell va tenir la impressió que no es portava cap mena de control
del detinguts. Se li va explicar que la actuació de la Policia Local en aquest sentit el que fa
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es seguir les instruccions del Jutge degà, comunicant les dades de la detenció mitjançant
els mitjans electrònics pels jutjats de Reus.
Sap, per coneixement directe, que els jutjats de Reus no tenen llibres, com a tal, de cap
mena d'assumpte des de fa quinze o vint anys, la qual cosa no tenen llibre en paper però
el consulten informàticament i es va explicar que el registre de detinguts era informàtic.
El síndic va demanar accedir, se'l va dir que era el secretari de la Corporació qui havia de dir
si es podia accedir. Ell sota la seva responsabilitat va dir que podia accedir.
No recorda haver demanat disculpes ja que no hi havia cap motiu per demanar-les.
Pel que fa a l'última pregunta desconeix si el síndic i l'alcalde van tenir cap conversa
telefònica o d'altra forma.
29. Pregunta presentada a l'empara del que disposa l'article 26 del Reglament de
Participació Ciutadana
Intervenció del Sr. Gerard Bargalló Boivin qui en nom de Podemos formula la pregunta
següent:
Quin ús té previst l'actual Govern per a l'edifici de l'antic Hospital Sant Joan de Reus, així
com dels terrenys coneguts com a Pich Aguilera, i perquè amb la d'usos que podria tenir un
edifici d'aquesta envergadura i la seva ubicació dins de la ciutat, i la necessitat d'espai
d'aquest tipus per al municipi, tant l'actual Govern, com l'anterior, han permès l'estat
d'abandonament que té l'edifici.
Intervenció del Sr. Arza, del Grup municipal de CiU
Fa ús de la paraula i manifesta el següent: Primer, pel que fa als terrenys de Pich Aguilera,
que són els terreny que hi ha a l'avinguda President Companys, estan classificats com a sòl
residencial i està previst que en el moment en que hi hagi un promotor interessat es faci
una promoció d'habitatges, el tipus, altura, etc, està tot estipulat, formen part del catàleg de
sòl que l'Ajuntament té a la venda i que s'està comercialitzant activament a l'espera que
algun promotor hi estigui interessat.
Pel que fa estrictament als terrenys de l'antic hospital històric, l'ús que se'n fa ara és
destinat a oficines municipals. Hi ha una part de les oficines de Serveis Socials. La part que
toca al gegant Indi té un ús sanitari encara, hi han dependències sanitàries. Manifesta que
hi ha idees diverses per a usos futurs de l'espai, ara mateix és per a destinar-lo a
dependències municipals, amb un objectiu fonamental, per una banda aprofitar aquells
espais i per l'altra evitar la seva degradació.
A la part del darrera de l'antic Hospital, a l'ampliació última que es va fer, està previst que
en el marc del POUM allò es passi d'equipaments a residencial, però cal veure encara
quina forma tindria aquest projecte. Hi havia un projecte definit per l'Ajuntament del
període 2007-2011, que pretenien fer unes torres de gran alçada però és un projecte que
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va quedar descartat. Ara quan es transformi en residencial caldrà definir de quina forma i
amb quines alçades.
Finalment diu que tot això no està deslligat d'una part dels assumptes i de la polèmica
tinguda avui en el Ple i que té a veure amb el deute actual de l'Hospital i com es farà per
quadrar els seus comptes i és que tant els terrenys del Pich Aguilera com una part de
l'Hospital antic, fonamentalment la darrera ampliació, formen part de les garanties ofertes
per al finançament de l'Hospital. Es comptava amb uns diners fruït de la promoció
immobiliària que mai s'ha fet per pagar una part del deute i fa que la gestió que l'actual
govern ha de fer del deute sigui més complicada.
I, sense més assumptes a tractar, s'aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc
aquesta acta amb el vistiplau de l’alcalde president.
L’alcalde

CPISR-1
C Carles
Pellicer
Punyed

El secretari general
Firmado
digitalmente por
CPISR-1 C Carles
Pellicer Punyed
Fecha:
2016.05.13
09:51:46 +02'00'

CPISR-1
C Jaume
Renyer
Alimbau

CPISR-1 C Jaume Renyer
Alimbau
cn=CPISR-1 C Jaume
Renyer Alimbau, sn=Renyer
Alimbau, givenName=Jaume,
c=ES, o=Ajuntament de
Reus, ou=Secretaria,
title=Secretari General,
serialNumber=39655200A
2016.05.12 09:21:26 +02'00'

80

