
AJUNTAMENT DE REUS
                                                                                                                                                                                    

ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE REUS

Núm.: 16/2016

Caràcter: ordinari   
Data: 19.12.2016
Horari: de 16:25 a 19:45  hores
Lloc: Saló de Plens del Palau Municipal 

Hi assisteixen:

Carles Pellicer Punyed, alcalde-president 
Marc Arza Nolla  
Montserrat Caelles Bertran
Jordi Cervera Martínez
Oriol Ciurana Zaragoza
Maria Dolors Compte Llusà 
Mariona Cuadrada Monteverde
Sebastià Domènech Bosch 
Joaquim Enrech Garola
Edgar Fernández Blázquez
Guillermo Figueras Talarn
Montserrat Flores Juanpere
Sandra Guaita Esteruelas ( s'incorpora en el moment en que consta a l'acta) 
Josefa Labrador Barrafón
Noemí Llauradó Sans
Marta Llorens Pérez
Andreu Martín Martínez
Ana Isabel Martínez Serrano
Hipòlit Monseny Gavaldà   
Damián Morales Arcas
Daniel Rubio  Angosto, 
Juan Carlos Sánchez Martínez
Maria Dolors Sardà Lozano
Montserrat Vilella Cuadrada

S'ha excusat: 
Xavier Angelergues Abellà 

1



 

Jaume Renyer Alimbau, secretari general
Baldomero Rovira López, interventor  
M. Rosa Ferré Amador, adjunta a la Secretaria General

ORDRE DEL DIA

1. Pressa de possessió de la regidora Sra. Sandra Guaita Esteruelas.

2. Aprovació de les actes de les sessions plenàries dels dies 2 i 17 de novembre de 2016.

3. Informació de l’Alcaldia.
 

MOCIONS DE L'ALCALDIA

4. Alcaldia. Donar compte i ratificar el Decret de l’Alcaldia número 2016012962, de
05.12.2016, sobre l'aprovació definitiva del projecte de millora, ampliació del sanejament i
connexió amb l'EDAR de Reus dels sectors situats al sud-est del terme municipal de Reus a
l'entorn de la riera de la Boella i la Baorada. 

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

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

SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS 

7. Patrimoni del Sòl. Modificació del cànon mensual a satisfer pels paradistes del Mercat
Central durant els anys 2017 i 2018.

8. Intervenció. Donar compte de l'Informe d'Intervenció de fiscalització plena posterior,
control financer i control d'eficàcia corresponent a l'exercici 2015.

9. Recursos Humans. Sol·licitud de compatibilitat amb activitat privada per part de dues
treballadores de l'Ajuntament de Reus.

10. Servei d'Aprovisionaments, Contractació i Patrimoni. Aprovació de la Instrucció per a
la incorporació de clàusules socials a la contractació pública de l'Ajuntament de Reus i els
seus ens dependents. 
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11. Servei d'Aprovisionaments, Contractació i Patrimoni. Renuncia a l'ús del local cedit
per Metrovacesa (actualment, Merlín Properties, SOCIMI, SA) a l'Ajuntament de Reus,
segons l'acta de lliurament de la possessió de data 20 d'octubre de 2015.

SERVEIS DE TERRITORI I URBANISME

12. Medi Ambient. Resolució de procediments sancionadors per infracció de la normativa
sobre tinença d'animals potencialment perillosos.

13. Medi Ambient. Aprovació inicial del «Pla de verificació d’activitats comunicades de
Reus, 2017-2022».

14. Medi Ambient. Ratificació i adhesió de l’Ajuntament de Reus a la Carta Internacional
per Caminar. 

15. Via Pública. Pròrroga del conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Baix
Camp per la prestació del servei de tractament de la fracció orgànica i vegetal dels residus
municipals, per a l'exercici 2017.

SERVEIS A LA PERSONA 

16. Benestar Social. Aprovació del conveni de col·laboració amb l'Agència de l'Habitatge de
Catalunya relatiu al desenvolupament del projecte comunitari per a escales a la zona de
Mas Pellicer al Barri de Sant Josep Obrer, corresponent a l'any 2016.

17. Cultura. Aprovació del conveni de col·laboració amb la Corporació Catalana de Mitjans
Audiovisuals amb motiu de Reus Capital de la Cultura Catalana 2017.

18. Cultura. Aprovació del conveni de col·laboració amb el Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya, i l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural per al suport a la
programació d'arts escèniques i musicals del Teatre Fortuny i del Teatre Bartrina durant els
anys 2016 i 2017.

19. Participació, Ciutadania i Transparència. Modificació puntual del reglament del règim
d'ús dels horts ubicats en terrenys de titularitat municipal. 

20. Assessoria Jurídica. Aprovació inicial de la modificació dels estatuts de l'Institut
Municipal de Museus de Reus i de l'extinció de l'organisme autònom Institut Municipal
d'Acció Cultural i aprovació de la integració dels serveis i recursos de l'organisme autònom
Institut Municipal d'Acció Cultural a l'Institut Municipal Reus Cultura.
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TRANSPARÈNCIA

21. Aprovació inicial de la carta de serveis del servei de transport públic col·lectiu de
viatgers.

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

22. Moció del grup municipal del PARTIT POPULAR (PP) per donar suport al Jutjat de
Violència de la Dona núm. 1 de Reus.

MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS

23. Moció del grup municipal CIUTADANS–REUS (C’S) referent a la realització d'una
inspecció per verificar la taxa per ús o aprofitament del vol, sòl i subsòl de la via pública
que pertoca a les empreses explotadores de serveis de subministraments d'interès general.

24. Moció del grup municipal CIUTADANS–REUS (C’S) referent a les antenes de telefonia
del municipi de Reus.

25. Moció del grup municipal del PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA–
CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) per intensificar el protocol de detecció i seguiment
de les persones sense sostre a la ciutat.

26. Moció del grup municipal del PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA–
CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) referent a l'eliminació de la violència envers les
dones.

27. Moció del grup municipal de la CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP) referent a
l'elaboració d'un Pla d'Acció Municipal.

28. Moció del grup municipal de la CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP) per la
retirada de la publicitat sexista i la no col·laboració en esponsorització amb empreses que
facin ús d'aquest tipus de publicitat. 

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

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

1. Pressa de possessió de la regidora Sra. Sandra Guaita Esteruelas.

La Sra. Sandra Guaita Esteruelas pren possessió del càrrec com a nou membre de la
Corporació, la qual fa la promesa, de complir fidelment les obligacions del càrrec, amb
lleialtat al Rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat, així
com l’Estatut de Catalunya i a la ciutat de Reus. 

El senyor alcalde informa que la Sra. Guaita s’ha incorporat com a nou membre de la
Corporació per la baixa del Sr. Vallès. Felicita a la Sra. Guaita en nom seu i de la Corporació
i li dóna la benvinguda. 

El Sr. Pellicer també dóna compte de l'adscripció de la regidora Sra. Sandra Guaita
Esteruelas al Grup municipal del PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA– CANDIDATURA
DE PROGRÉS (PSC-CP).

La Sra. Guaita s'incorpora al seu lloc en el saló de Plens. 

El Sr. Pellicer proposa, i així s'acorda per unanimitat, declarar d'urgència el següent
assumpte per a ser inclòs a l'ordre del dia:

Benestar Social. Aprovació de l'addenda del Contracte Programa 2016-2019 per a la
coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies i l'Ajuntament de Reus, en matèria de serveis socials, altres programes relatius al
benestar social i polítiques d'igualtat.
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2. Aprovació de les actes de les sessions plenàries dels dies 2 i 17 de novembre de
2016.

S'aproven, per unanimitat les actes de les sessions plenàries dels dies 2 de novembre de
2016  i 17 de novembre de 2016, aquesta última amb l'esmena següent: 

"Punt núm 5. Autorització de les tarifes dels serveis de subministrament d'aigua potable i
clavegueram per a l'any 2017, ja que es va produir el següent error  material: 

On deia: 
Primer. Autoritzar les tarifes d’aigua i clavegueram d'acord amb el quadre que figura a
l’annex del present document amb l'objectiu que sigui d'aplicació a partir de l'1 de gener
de 2017, amb la salvetat de la incorporació de les modificacions següents: 

Ha de dir: 
Primer. Autoritzar les tarifes d’aigua i clavegueram d'acord amb el quadre que figura a
l’expedient, prorrogant, per tant, el quadre de tarifes d'aigua i clavegueram de l'exercici
2016 amb l'objectiu que sigui d'aplicació a partir de l'1 de gener de 2017, amb la salvetat
de la incorporació de les modificacions següents: "

3. Informació de l’Alcaldia.

El Sr. Pellicer informa que el punt núm.11 de l'ordre del dia: Servei d'Aprovisionaments,
Contractació i Patrimoni. "Renuncia a l'ús del local cedit per Metrovacesa (actualment,
Merlín Properties, SOCIMI, SA) a l'Ajuntament de Reus, segons l'acta de lliurament de la
possessió de data 20 d'octubre de 2015", es retira de l'ordre del dia. 

Seguidament dóna compte del següent: 

De la recepció, al Saló de Plens, de la flama Olímpica i dels participants als Jocs Special
Olympics, que van tenir lloc a la ciutat de Reus, del 24 al 27 de novembre. Felicita a la
regidoria d'Esports per l'èxit assolit.

De l'assistència, al Centre de Convencions de PortAventura, a la Nit del Turisme. 

De l'assistència, al Palau de Bofarull a l'acte de reconeixement dels “7 Tresors del Patrimoni
Cultural de Reus”, en el qual es van lliuraran els diplomes acreditatius a les persones o
entitats representants d'aquests elements culturals. Aquest és un dels actes previs de Reus
Capital de la Cultura Catalana 2017. 
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De l'assistència, el dia 14 de desembre, a l’acte de reconeixement als treballadors i
treballadores de l'Ajuntament que es van jubilar durant l'any 2016 que va tenir lloc al Saló
de Plens de l'Ajuntament. 

De la visita institucional, el dia 14 de novembre, del Molt Honorable President de la
Generalitat Carles Puigdemont a l'Ajuntament de Reus. 

De l'assistència, al Teatre Fortuny, a la gala per celebrar el 130è aniversari de la Cambra de
Comerç de Reus.

De la culminació, el dia 27 de novembre, de la segona fase de l'obertura de la Biblioteca
Pere Anguera amb l'entrada en servei de la sala general de la primera planta. 

De l'assistència, a la ciutat de Vic, als actes de cloenda de la Capital de la Cultura Catalana
2016 i el traspàs del testimoni a Reus que ostentarà aquest títol l'any que vindrà. 

De la participació en els actes de “La marató de TV3 2016”, que va recollir, en conjunt, 8‘5
milions d’euros. Agraeix la participació de totes les entitats i voluntaris que varen fer actes a
la ciutat. 
 

MOCIONS DE L'ALCALDIA

4. Alcaldia. Donar compte i ratificar el Decret de l’Alcaldia número 2016012962, de
05.12.2016, sobre l'aprovació definitiva del projecte de millora, ampliació del sanejament
i connexió amb l'EDAR de Reus dels sectors situats al sud-est del terme municipal de
Reus a l'entorn de la riera de la Boella i la Baorada.

”Atès que per Acord del Ple de data 28 de desembre de 2015, es va aprovar inicialment el
projecte de millora, ampliació del sanejament i connexió amb l'EDAR de Reus dels sectors
situats al sud-est del terme municipal de Reus a l'entorn de la riera de la Boella i la
Baorada.

Vist que el termini legal per a l'aprovació definitiva finalitzaria el 23 de desembre de 2016. 

Vist que en data 05.12.2016 no es tenia constància de la data de celebració de cap sessió
del Ple.

Vist que es feia del tot necessari procedir a l'aprovació definitiva del projecte a l'empara de
l'article 235.2 d) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (en endavant, TRLMRLC), i l’article 37·5
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del Decret 179/95, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis
dels ens locals (en endavant, ROAS).

Vist que de l’article 38.1 del ROAS, s’infereix que l’aprovació dels projectes d’obres
ordinàries correspon als diferents òrgans dels ens locals, segons la distribució de
competències en matèria de contractació que estableix el Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya
(en endavant, TRLMRLC) llevat que l’execució d’aquests comporti l’expropiació forçosa, en
aquest cas han de ser aprovats pel ple de la Corporació.

Vist que l’article 52.2.r) del TRLMRLC estableix que corresponen al Ple les altres atribucions
que expressament li atribueixin les lleis.
De conformitat amb allò previst a l'article 21.1 k) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases del règim local.

Per tot l’exposat, s'acorda: 

Primer. Donar compte i ratificar íntegrament el Decret de l’Alcaldia número 2016012962, de
05.12.2016, que va resoldre el que literalment es transcriu:

“1.- Desestimar les al·legacions presentades per part de l'Ajuntament de Salou pels
motius que consten a l'informe tècnic específic, de data 29 d'abril de 2016, emès per la
divisió Aigües de Reus de l'empresa municipal Reus Serveis Municipals SA, i el qual
s'adjuntarà a la notificació del present acord.

2.- Aprovar definitivament el projecte de millora, ampliació del sanejament i connexió
amb l'EDAR de Reus dels sectors situats al sud-est del Terme Municipal de Reus a l'entorn
de la riera de la Boella i la Baorada, amb un pressupost d'execució per a contractar de
2.021.516,36 € (IVA inclòs).

3.- Notificar l’adopció d’aquest Decret als interessats, segons el que disposa l’article 58 de
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les Administracions Públiques i
del procediment administratiu comú.

4.- Trametre còpia de la versió definitiva del projecte de les obres de referència a
Subdirección General de Planificación Ferroviaria del Ministerio de Fomento, i a ADIF.

5.- Sotmetre a ratificació del Ple l'adopció del present acord. 

6.- Establir que l'execució i el finançament del projecte d'obres serà a càrrec de
l'empresa Municipal Reus Serveis Municipals SA -divisió Aigües-, donada la seva
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condició d'ens instrumental que exerceix la gestió del servei públic relatiu al
sanejament de les aigües residuals, en aplicació de la previsió continguda a l'art.
85.2.d) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local.

7.- Encarregar als serveis de gestió tributària municipals, a la vista de l'aprovació
definitiva del projecte d'obres, que iniciï l'elaboració de l'expedient d'ordenació i
imposició de les contribucions especials per al finançament parcial de les obres, atès
que es dona el supòsit previst a l'art. 28 del RDL 2/2004, de 5 de març, que aprova el
text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals (en endavant, TRLRHL) de
benefici especial o augment de valor de les finques afectades per les obres de
competència  municipal. 

8.- Acordar que el producte de les contribucions especials, sigui destinat al finançament
de les obres, i tal i com disposa l'art. 29 del TRLRHL, i en conseqüència sigui transferit,
una vegada satisfet, a la societat mercantil íntegrament municipal Reus Serveis
Municipals SA.”

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

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

- Decret d'Alcaldia núm. 2016012034 de data 14 de novembre de 2016

”Atès que per Decret de l'Alcaldia núm. 2016004360, de data 27 d'abril de 2016, es va
nomenar a la Sra. Montserrat GRAU COMET, Assessora d'Àrea, en en funcions
d'assessorament i tasques de col.laboració immediata a regidors/res delegats/es en relació
a determinades Àrees.

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

Vist l’acord d’aquest Ajuntament pres en el Ple de data 30 de juny de 2015, modificat per
acord del Ple de 15 de febrer de 2016. 

He resolt:

9



 

Primer. Agrair a la Sra. Montserrat GRAU COMET els serveis prestats com a Assessora d'Àrea.

Segon. Cessar a la Sra. Montserrat GRAU COMET com a Assessora d'Àrea en funcions
d'assessorament i tasques de col.laboració immediata a regidors/res delegats/es en relació
a determinades Àrees.

Tercer. Nomenar a la Sra. Montserrat GRAU COMET, amb NIF 46344000N,
Delegada de Serveis, en funcions d’assessorament i tasques de col·laboració immediata a
l'Alcaldia en relació a determinats serveis.

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

Al lloc de treball ocupat per la Sra. Montserrat GRAU COMET, li correspon les retribucions
equivalents a un lloc de treball A1, nivell 24 amb especial dedicació i un complement
específic anual de 15.851,50€.

Els efectes del nomenament seran a partir del dia 14 de novembre de 2016.

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

-Els membres del ple es donen per assabentats del Decret. 

- Decret d'Alcaldia núm. 2016012035 de data 14 de novembre de 2016

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

Vist l’acord d’aquest Ajuntament pres en el Ple de data 30 de juny de 2015, modificat per
acord del Ple de 15 de febrer de 2016, i vista la proposta del portaveu del grup municipal
d'Ara Reus,

He resolt:
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Primer. Nomenar a la Sra. Andrea PATIÑO MANCEBON, amb NIF 46466197X,
Assessora de Grup Municipal, en funcions d’assessorament i tasques de col·laboració
immediata al grup polític municipal d'Ara Reus.

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

Al lloc de treball ocupat per la Sra. Andrea PATIÑO MANCEBON, li correspon les retribucions
equivalents a un lloc de treball C1, nivell 22, amb especial dedicació i un complement
específic anual de 5.453,00€.

Els efectes del nomenament seran a partir del dia 14 de novembre de 2016.

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

Els membres del Ple es donen per assabentats del Decret. 

- Decret d'Alcaldia núm. 2016012038 de data 14 de novembre de 2016

”Atès que per Decret de l'Alcaldia núm. 2016001121, de data 4 de febrer de 2016, es va
nomenar al Sr. Enric BOSCH SANCHEZ, Assessor de Grup Municipal , en funcions
d'assessorament i tasques de col.laboració immediata als diferents grups polítics
municipals.

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

Vist l’acord d’aquest Ajuntament pres en el Ple de data 30 de juny de 2015, modificat per
acord del Ple de 15 de febrer de 2016. 

He resolt:

Primer. Agrair al Sr. ENRIC BOSCH SANCHEZ els serveis prestats com a Assessor de Grup
Municipal.
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Segon. Cessar al Sr. ENRIC BOSCH SANCHEZ com a Assessor de Grup Municipal en funcions
d'assessorament i tasques de col.laboració immediata als diferents grups polítics
municipals.

Tercer. Nomenar al Sr. ENRIC BOSCH SANCHEZ, amb NIF 77299493N, Assessor d'Àrea, en
funcions d’assessorament i tasques de col·laboració immediata a regidors/es delegats/es en
relació a determinades Àrees.

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

Al lloc de treball ocupat pel Sr. ENRIC BOSCH SANCHEZ, li correspon les retribucions
equivalents a un lloc de treball A1, nivell 22, amb especial dedicació i un complement
específic anual de 14.779,94€.

Els efectes del nomenament seran a partir del dia 14 de novembre de 2016.

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

-Els membres del ple es donen per assabentats del Decret. 

6. 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 del següent organisme autònom i òrgans municipals
complementaris:

INSTITUT MUNICIPAL DE MUSEUS DE REUS 
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a)Un representant de cada grup polític amb representació municipal:
b)(CUP) Sra. Mariona Cuadrada Monteverde, en substitució del Sr. Ferran Sugranyes
Liñana.

INSTITUT MUNICIPAL D'ACCIÓ CULTURAL

c)Un representant de cada grup polític amb representació municipal:
d)(CUP) Sra. Mariona Cuadrada Monteverde, en substitució de la Sra. Montsant Fonts
Pallach.

CONSELL MUNICIPAL DEL MEDI AMBIENT 

a) Un/a representant de cada grup municipal:
b) (CUP) Sr. Ricard Aragonès Piqué, en substitució del Sr.  Damià Vernet Barceló

CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL      
                                                             
-  Representant de l'Ajuntament:           
Sr. David Fité Gallego, en substitució de la Sra. Marta González Arbona (Escoles d'Educació
Especial)

CONSELL MUNICIPAL DE LA GENT GRAN

- Un representant de cada partit polític o coalició electoral amb representació a
l’Ajuntament:
(ERC) Sr. Antonio Masip Fort, en substitució de la Sra. Palmira Aubi Miralles.

COMISSIÓ DE SEGUIMENT DE LA TELEVISIÓ LOCAL

- Un regidor de cada grup polític municipal:
(CUP) Sra. Marta Llorens Pérez, en substitució del Sr. David Vidal Caballé.” 

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

SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS 

7. Patrimoni del Sòl. Modificació del cànon mensual a satisfer pels paradistes del
Mercat Central durant els anys 2017 i 2018.

”Atès que l’Ajuntament de Reus és propietari dels pisos 1r 1a de l’Escala B i 3r 1a de
l’Escala A, ambdós, de l’immoble núm. 3 del Passeig Mata, conegut com Casa dels Mestres.
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Consta inscrit –tot l’edifici- al Registre de la Propietat núm. 1 de Reus, al Volum 682, Llibre
332, Foli 26, Finca registral núm.8.583.

Atès que mitjançant Acord de la Junta de Govern Local de data 30.01.09, es va acordar
aprovar la subscripció amb el Sr. Claudi Freixes Aixalà un contracte d’arrendament del pis 1r
1a de l’Escala B de l’immoble situat al Ps. Mata, núm. 3, en el marc del conveni de
reallotjament de data 11.12.08 de les persones amb un habitatge afectat dins de l’àmbit de
la modificació puntual del PGOU al Barri del Carme, en concret al PAU 14, Eixamplament
del C/ Sant Benet. El contracte d’arrendament es va subscriure en data 11.12.08 i va entrar
en vigor en data 01.02.10. Mitjançant Decret de data 30.05.14, núm. 5824, es va acceptar –
de conformitat amb les clàusules del contracte- la subrogació de la Sra. Francisca Vendrell
Ferré (esposa) en el contracte d’arrendament referit al paràgraf precedent, atesa la defunció
de l’arrendatari (marit). 

Atès que la Sra. Francisca Vendrell Ferré ha presentat sol·licitud de canvi de pis a un d’una
altra escala del mateix edifici, tot mantenint-se les mateixes condicions del contracte.
Justifica la seva petició de canvi d’escala per millorar algunes condicions personals i de
salut amb origen en les relacions de convivència amb d’altres llogaters de l’escala B.

Atès que segons resulta dels informes existents a l’expedient, els pisos de la Casa dels
Mestres són essencialment similars, no suposant la petició de canvi de pis un canvi
econòmic de la renda i despeses sobrevingudes a càrrec d’aquest Ajuntament que sempre
vetlla per la bona harmonia i convivència en les relacions veïnals. Així mateix, jurídicament
és possible el canvi de pis i la modificació contractual. 

Per tot l’exposat, vistos els informes incorporats a l’expedient, i de conformitat a l’establert
a la Llei 7/85, de 2 d’abril, D. Leg. 2/2003, de 28 d’abril, Llei 29/94, de 24 de novembre, i
Codi Civil, i previ dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Generals i Econòmics,
s'acorda:

Primer. Modificar el contracte d’arrendament del pis 1r 1a de l’escala B de l’immoble núm.
3 del Passeig Mata, del qual, actualment, és arrendatària la Sra. Francisca Vendrell Ferré en
el sentit que el pis objecte de lloguer serà el 3r 1a de l’escala A, atenent a la petició
realitzada i considerant els motius indicats a la part expositiva d’aquest acord. 

Segon. Totes les despeses del canvi de pis (entre altres canvi de serveis, butlletins i trasllat
de mobles) seran per compte i càrrec de la llogatera (Sra. Francisca Vendrell Ferré), a qui
l’Ajuntament facilitarà la cèdula d’habitabilitat. Les condicions contractuals seran les
mateixes que a l’anterior contracte de data 11.12.08. Així mateix es concedeix un termini de
2 mesos per realitzar el trasllat, termini en el qual s’abonarà la renda corresponent a un pis.
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Tercer. Subscriure la corresponent addenda del contracte d’arrendament, facultant tant
àmpliament com en dret sigui necessari a l’Alcaldia i al Regidor delegat de l’Àrea d’Hisenda
i Recursos Generals, Sr. Joaquim Enrech Garola.”

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

8. Intervenció. Donar compte de l'Informe d'Intervenció de fiscalització plena posterior,
control financer i control d'eficàcia corresponent a l'exercici 2015.

Fa ús de la paraula l'Interventor municipal i dóna compte de l'informe següent: 

”Vist l'informe de control intern de data 30 de novembre de 2016, redactat per l’Interventor 
General, relatiu a l’exercici 2015, 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.

• 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 30 de novembre de 2016, redactat per l’Interventor General, relatiu a l’exercici 2015,
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. 
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9. Recursos Humans. Sol·licitud de compatibilitat amb activitat privada per part de
dues treballadores de l'Ajuntament de Reus.

9.a) ”Vista la sol·licitud presentada per la Sra. ,que ocupa una plaça
interinament, de Tècnica Superior d'Administració General de la plantilla del personal
funcionari d’aquesta Corporació, interessant declaració de compatibilitat de l’exercici de llur
lloc de treball en aquest Ajuntament amb la corresponent activitat privada per a l'exercici
lliure de l’advocacia.

Considerant que la vigent normativa en matèria d’incompatibilitats del personal al servei de
les entitats locals, i més concretament els articles 329 i següents del Decret 214/1990, de
30 de juliol pel qual s'aprova el reglament del personal al servei de les entitats locals.

Vist que en l'art. 329 del Decret 214/1990 de 30 de juliol, es disposa:

«... 1. Es podrà declarar la compatibilitat del desenvolupament d'un lloc de treball en
l'administració o de l'exercici d'activitats públiques amb les activitats privades en els
supòsits següents:

a)Si s'ocupa un sol lloc de treball en l'entitat local en règim de jornada ordinària, sempre
que la suma de jornades de l'activitat pública principal i l'activitat privada no superi la
jornada ordinària de l'Administració incrementada en un 50%. 

2. Sens perjudici del que disposa el punt anterior, en cap cas la suma de jornades de
l’activitat pública principal i de l’activitat privada no pot superar la jornada ordinària que
tingui establerta l’entitat local, incrementada en un 50%....»

Considerant que la compatibilitat demanada no incorre en cap dels supòsits de l'art. 330
de la mateixa norma.

Vist l'informe del Cap de Recursos Humans

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:
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Primer. Declarar la compatibilitat de l’exercici del lloc de treball ocupat per la funcionària al
servei d’aquesta Corporació amb la consideració de personal funcionari interí Sra.
.                          , amb la corresponent activitat privada  per a l'exercici lliure de l'advocacia.

Segon. Aquesta declaració ve subjecte al compliment de les condicions previstes en els
articles 329, 330, 335, 343 del Reglament del personal al servei de les entitats locals.

Tercer. Els efectes dels anteriors acords seran des de la data d'avui.”

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

9.b) “Vista la sol·licitud presentada per la Sra. , que ocupa una plaça de
Tècnica de Serveis Econòmics de la plantilla del personal funcionari d’aquesta Corporació,
interessant declaració de compatibilitat de l’exercici de llur lloc de treball en aquest
Ajuntament amb la corresponent activitat privada per a l'exercici d'una activitat professional
de Dietista-Nutricionista.

Considerant que la vigent normativa en matèria d’incompatibilitats del personal al servei de
les entitats locals, i més concretament els articles 329 i següents del Decret 214/1990, de
30 de juliol pel qual s'aprova el reglament del personal al servei de les entitats locals.

Vist que en l'art. 329 del Decret 214/1990 de 30 de juliol, es disposa:

«... 1. Es podrà declarar la compatibilitat del desenvolupament d'un lloc de treball en
l'administració o de l'exercici d'activitats públiques amb les activitats privades en els
supòsits següents:

a)Si s'ocupa un sol lloc de treball en l'entitat local en règim de jornada ordinària, sempre
que la suma de jornades de l'activitat pública principal i l'activitat privada no superi la
jornada ordinària de l'Administració incrementada en un 50%. 

2. Sens perjudici del que disposa el punt anterior, en cap cas la suma de jornades de
l’activitat pública principal i de l’activitat privada no pot superar la jornada ordinària que
tingui establerta l’entitat local, incrementada en un 50%....»

Considerant que la compatibilitat demanada no incorre en cap dels supòsits de l'art. 330
de la mateixa norma.

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,

17



 

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 per la funcionària al
servei d’aquesta Corporació la Sra. , amb la corresponent activitat privada
per a l'exercici d'una activitat professional de Dietista-Nutricionista.

Segon. Aquesta declaració ve subjecte al compliment de les condicions previstes en els
articles 329, 330, 335, 343 del Reglament del personal al servei de les entitats locals.

Tercer. Els efectes dels anteriors acords seran des de la data d'avui.” 

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

10. Servei d'Aprovisionaments, Contractació i Patrimoni. Aprovació de la Instrucció per
a la incorporació de clàusules socials a la contractació pública de l'Ajuntament de
Reus i els seus ens dependents.

"Atès que per Decret d'Alcaldia, número 2176, de data 3 de març de 2014, es va aprovar la
constitució d'una Comissió d'estudi i seguiment per a la implementació de les clàusules
socials, i se'n va establir un règim periòdic de reunions de treball, arrel de la proposta
realitzada per l’Àrea de Benestar Social de l’Ajuntament de Reus, en data 14 de gener de 2014,
encaminada a la inclusió de clàusules socials a l'àmbit de la  contractació pública, per tal de
poder desenvolupar polítiques socials inclusives de forma més eficaç.

Atès que, posteriorment, el Ple de la Corporació, en reunió duta a terme el dia 15 d’abril de
2016 va adoptar, entre altres, l’acord d’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, dels quals se’n donaria
compte a la Comissió Informativa de Serveis Generals i Econòmics, prèviament a l'aprovació
de la Instrucció.

Vist que la Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell de 26 de febrer de
2014, sobre contractació pública, per la qual es deroga la Directiva 2004/18/CE, i amb
efecte directe a partir del 18 d’abril de 2016, recull diverses previsions a tenir en compte
per a la consideració d’aspectes d’índole social en la contractació pública. 
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Vist que la Directiva esmentada s'inspira en l'Estratègia Europa 2020 per al creixement
intel·ligent, sostenible i integrador (Comunicació de la Comissió de 03.03.2010), la qual
configura la contractació pública com un instrument que permet incidir en el mercat amb
l'objectiu de dur a terme, entre d'altres, polítiques per impulsar la contractació pública
socialment responsable.

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 (TRLCSP), 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.

Vist 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, la Comissió d'estudi i seguiment per a la implementació de les clàusules socials, ha
elaborat una Instrucció per a la incorporació de les clàusules socials a la contractació pública
de l'Ajuntament de Reus i els seus ens dependents.

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 amb el previ
dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Generals i Econòmics, en sessió duta a
terme el dia 12 de desembre de 2016, s'acorda: 

Primer. Aprovar la Instrucció per a la incorporació de clàusules socials en la contractació
pública de l’Ajuntament de Reus, i els seus ens dependents.

Segon. Comunicar l’aprovació d’aquesta Instrucció als ens destinataris que consten en el seu
àmbit d'aplicació subjectiu, a efectes de la seva observança i compliment."
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LA SRA. VILELLA EXPLICA EL TEMA I ES PRODUEIX DEBAT

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

11. Servei d'Aprovisionaments, Contractació i Patrimoni. Renuncia a l'ús del local cedit
per Metrovacesa (actualment, Merlín Properties, SOCIMI, SA) a l'Ajuntament de Reus,
segons l'acta de lliurament de la possessió de data 20 d'octubre de 2015.

A proposta de la presidència el tema es retira de l'ordre del dia. 

SERVEIS DE TERRITORI I URBANISME

12. Medi Ambient. Resolució de procediments sancionadors per infracció de la
normativa sobre tinença d'animals potencialment perillosos.

12.a) ”Atès que per decret del Regidor delegat de l’Àrea de Medi Ambient i Ocupació
de data 07.09.16 es va iniciar un procediment sancionador contra la Sra. J.G.G. 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 Sierra Nevada, 27 F un gos de raça Pitbull sense morrió i deslligat.
Aquest decret va ser notificat a l’interessat en data 14.09.16 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 29.09.16 la proposta de resolució, la qual ha
estat notificada a la interessada per edicte en el BOE núm. 267 de data 04.11.16, i al tauler
d’anuncis de l’Ajuntament, al no haver-se pogut practicar la notificació en el domicili, 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 la Sra. J.G.G.

Vista la proposta de resolució efectuada per la instructora de l’expedient, en la qual es
proposa imposar una sanció de 300,51 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
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juliol, de mesures fiscals i administratives, a proposta de la Comissió Informativa de Serveis
de Territori i Urbanisme del dia 12 de desembre de 2016, s'acorda:

Primer. Imposar a la Sra. J.G.G. 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 300,51 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.”

EL SR. RUBIO EXPLICA EL TEMA I ES PRODUEIX DEBAT

Sotmesa la proposta a votació, s'aprova amb 20 vots a favor (CiU: Srs./Sres. Pellicer, Vilella,
Monseny, Arza, Sardà, Enrech, Caelles; ARA REUS: Srs. Cervera i Rubio; ERC-MES-MDC-A-
VANCEM: Sres. Llauradó i Flores; CIUTADANS: Srs./Sres. Sánchez, Morales, Figueras, Labra-
dor; PSC-CP:Srs./Sres. Guaita, Martín, Martínez; PP: Sr. Domènech i Sra. Compte) i 4 vots
en contra (CUP: Srs./Sres. Llorens, Fernández, Cuadrada, Ciurana).

12.b) ”Atès que per decret del Regidor delegat de l’Àrea de Medi Ambient i Ocupació de
data 29.07.16, s’inicià un procediment sancionador contra la Sra. A.M.P. 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 tenir un gos de raça
American Staffordshire Terrier sense disposar de la corresponent llicència.
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Aquest decret, juntament amb el plec de càrrecs, va ser notificat a la interessada mitjançant
edicte publicat al BOE núm. 213 de data 03.09.16 i al tauler d’anuncis de la Corporació, al
no haver-se pogut practicar la notificació en el domicili de la interessada, fent-li avinent que
disposava d’un termini de 10 dies per formular les al·legacions, aportar documents o
proposar les proves que consideres adient en defensa seva

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 19.09.16 la proposta de resolució, la qual ha
estat notificada a la interessada, per edicte en el BOE núm. 267 de data 04.11.16, i al tauler
d’anuncis de l’Ajuntament, al no haver-se pogut practicar la notificació en el domicili, 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 la Sra. A.M.P.

Vista la proposta de resolució efectuada per la instructora de l’expedient, en la qual es
proposa imposar una sanció de 2.404,05 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
juliol, de mesures fiscals i administratives, a proposta de la Comissió Informativa de Serveis
de Territori i Urbanisme del dia 12 de desembre de 2016, s'acorda:

Primer. Imposar a la Sra. A.M.P., una sanció consistent en una multa de 2.404,05 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:
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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. Requerir a la Sra. A.M.P. 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.“

EL SR. RUBIO EXPLICA EL TEMA I ES PRODUEIX DEBAT 

Sotmesa la proposta a votació, s'aprova amb 20 vots a favor (CiU: Srs./Sres. Pellicer, Vilella,
Monseny, Arza, Sardà, Enrech, Caelles; ARA REUS: Srs. Cervera i Rubio; ERC-MES-MDC-A-
VANCEM: Sres. Llauradó i Flores; CIUTADANS: Srs./Sres. Sánchez, Morales, Figueras, Labra-
dor; PSC-CP:Srs./Sres. Guaita, Martín, Martínez; PP: Sr. Domènech i Sra. Compte) i 4 vots
en contra ( CUP: Srs./Sres. Llorens, Fernández, Cuadrada, Ciurana).

12.c) ”Atès que per decret del Regidor delegat de l’Àrea de Medi Ambient i Ocupació de
data 08.09.16, s’inicià un procediment sancionador contra el Sr. J.G.R. 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 fet de tenir un gos de raça creuat
de Pitbull i American Staffordshire 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 15.09.16.

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 29.09.16 la proposta de resolució, la qual ha
estat notificada a l’interessat, per edicte en el BOE núm. 267 de data 04.11.16, i al tauler
d’anuncis de l’Ajuntament, al no haver-se pogut practicar la notificació en el domicili, sense
que per la seva part s'hagin formulat al·legacions, aportat documents o proposat la practica
de qualsevol tipus de proves.
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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 2.404,05 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
juliol, de mesures fiscals i administratives, a proposta de la Comissió Informativa de Serveis
de Territori i Urbanisme del dia 12 de desembre de 2016, S’ACORDA:

Primer. Imposar al Sr. J.G.R. una sanció consistent en una multa de 2.404,05 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 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. Requerir al Sr. J.G.R. 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.”
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EL SR. RUBIO EXPLICA EL TEMA I ES PRODUEIX DEBAT 

Sotmesa la proposta a votació, s'aprova amb 20 vots a favor (CiU: Srs./Sres. Pellicer, Vilella,
Monseny, Arza, Sardà, Enrech, Caelles; ARA REUS: Srs. Cervera i Rubio; ERC-MES-MDC-A-
VANCEM: Sres. Llauradó i Flores; CIUTADANS: Srs./Sres. Sánchez, Morales, Figueras, Labra-
dor; PSC-CP:Srs./Sres. Guaita, Martín, Martínez; PP: Sr. Domènech i Sra. Compte) i 4 vots
en contra ( CUP: Srs./Sres. Llorens, Fernández, Cuadrada, Ciurana).

13. Medi Ambient. Aprovació inicial del «Pla de verificació d’activitats comunicades de
Reus, 2017-2022».

"Vist que, la Directiva 2006/123/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de
desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior (Directiva de serveis), ha
comportat un seguit de canvis transcendentals en la regulació i gestió deIs règims
d'intervenció de les activitats.

Vist que, una de les conseqüències més importants de la transposició de la Directiva de
serveis a I'ordenament intern, tant estatal com autonòmic, és que, actualment, la gran
majoria d'activitats i establiments estan subjectes als règims de comunicació prèvia o de
declaració responsable. La generalització d'aquests règims d'intervenció té per finalitat
facilitar i agilitzar I'inici de les activitats, però no implica que l'Administració local es
desentengui del seu correcte funcionament. La diferència amb el règim d’intervenció prèvia
mitjançant autorització o llicència és que el control de les activitats subjectes a comunicació
o  declaració responsable es du a terme a posteriori, un cop ja han començat a funcionar.  

Vist que, són diverses les normes que fan referència a la facultat i, fins i tot, al deure de
l'Administració de comprovar que les activitats i els establiments s'ajusten a les dades de
les comunicacions i declaracions responsables presentades i que compleixen la normativa
sectorial que sigui aplicable en cada cas. 

Vista la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques
i del procediment administratiu comú, actualment derogada per la Llei 39/2015, de l'1
d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (vigent
des del 2 d'octubre de 2016), que determinen que les administracions han de vetllar
perquè les activitats comunicades compleixin la normativa sectorial que els sigui aplicable. 

Atès que la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, estableix que la presentació d'una comunicació o
d’una declaració responsable faculta l'Administració pública corresponent per verificar la
conformitat de les dades que s'hi contenen. Aquesta facultat cal entendre-Ia en el sentit
que tant es pot comprovar la documentació presentada com inspeccionar I'establiment. 
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Vist que, l'art. 84 ter de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local
(d'ara endavant LRBRL), estableix que, els ens locals han d'establir i planificar els
procediments de verificació posteriors de les activitats comunicades. Aquest article va ser
introduït per la Llei 2/2011, de 4 de març, d'economia sostenible, la qual va modificar
també el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, amb la finalitat que els
ajuntaments poguessin establir una taxa per a la realització d’aquestes comprovacions. 

Vist que, en aplicació de l’obligació que imposa el nou redactat de la Llei de bases del
règim local, l’Ajuntament en els plans i programes d’inspecció de les activitats, establiments
i instal·lacions, ha d’establir els objectius, les prioritats i els criteris, amb la finalitat de
garantir la seva adequació efectiva a la normativa vigent. 

Vist que, amb posterioritat, el 13 d'agost de 2015, va entrar en vigor la Llei 16/2015, del 21
de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i
dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica, amb l’objectiu
d’establir els principis i criteris per facilitar l’activitat econòmica, reduir les barreres
administratives i coordinar i millorar les relacions entre les administracions públiques per a
fer efectiu el dret d’accedir d’una forma fàcil a una activitat econòmica. 

Atès que la Llei 16/2015, de 21 de juliol, estableix uns principis d’actuació generals: llibertat
activitat econòmica, mínima intervenció, responsabilitat dels empresaris i professionals i
facilitar les relacions entre empreses i administracions públiques. I regula el marc
d’intervenció de les activitats econòmiques i afecta l’inici o la modificació de les activitats
amb menys risc que són les més habituals a Catalunya. Els règims generals d’intervenció
administrativa per a les activitats econòmiques són la declaració responsable i la
comunicació prèvia. En aquest sentit, per acord del Ple Municipal de data 16 d'octubre de
2015, es van aprovar els models de declaració responsable i de comunicació prèvia
d'activitats econòmiques regulades a la Llei 16/2015, de 21 de juliol. 

Vist que, l'art. 6.1 de l'esmentada Llei 16/2015, fixa l'obligació de les administracions
públiques de Catalunya d'aprovar anualment plans d’inspecció i control de les activitats
econòmiques per a afrontar les tasques de control ex post a què obliga aquesta Llei
(mandat que desenvolupa allò ja previst a l'art. 84 bis de la LRBRL esmentada). 

Vist que, en virtut d'aquest mandat legal, en data 16 d'octubre de 2015, el Ple Municipal va
acordar encarregar als serveis tècnics d'activitats l'elaboració d'un pla d'inspecció i control
pel període 2016-2020, de les activitats en règim de declaració responsable i comunicació,
així com els programes anuals d'inspecció i control derivats d'aquest pla. 

26



AJUNTAMENT DE REUS
                                                                                                                                                                                    

Vist l'informe tècnic municipal de data 10 de novembre de 2016 i el projecte de pla de
verificació d'activitats comunicades des del 2017 al 2022, elaborat pels serveis tècnics
municipals d'Activitats, que recull els objectius i prioritats que hauran de tenir en compte
els programes d'inspecció que es desenvolupin. 

Vist que, aquest pla, es proposa amb una vigència de sis anys, i té com a finalitat principal,
garantir el compliment de la normativa ambiental i especialment pel que fa a la
contaminació acústica i a la prevenció d'incendis, per tal de millorar la qualitat de vida dels
ciutadans de Reus i permetent alhora la compatibilitat amb l’activitat econòmica.

Vist que, aquest pla s'aplicarà a les següents activitats:

Activitats que en el seu dia estaven sotmeses a l'Annex III de la Llei 3/1998, de 27 de
febrer, de la intervenció integral de l'administració ambiental.

Activitats de l’Annex III de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control
ambiental de les activitats.

Establiments d’espectacles i activitats recreatives subjectes a comunicació: Activitats incloses
en l’article 124 del Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el reglament
d’espectacles públics i activitats recreatives (REPAR).

Activitats no incloses a la legislació sectorial. Activitats subjectes a comunicació prèvia o
declaració de responsable d’acord amb la taula 13, classificació municipal, aprovada pel
ple en data 16 d’octubre de 2015.

Centre de culte inclosos en l’àmbit de la Llei 16/2009, de 22 de juliol.

Activitats incloses a l’Annex I (innòcues) i a l’Annex II (baix risc) de la Llei 16/2015, del 21
de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i
dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica.

Vist l'informe jurídic de data 23 de novembre de 2016, que  consta a l'expedient.

A l'empara de l'article 22.2 d) de la LRBRL i l'article 52.2 d) del Decret legislatiu 2/2003, de
28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya, d'aplicació analògica a aquest supòsit per ser, el pla de verificació d'activitats
comunicades, una disposició de caràcter general; i a proposta de la Comissió Informativa
de Serveis de Territori i Urbanisme, s'acorda:
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Primer. Aprovar inicialment el "Pla de verificació d'activitats comunicades de Reus, 2017-
2022", redactat pels tècnics municipals.

Segon. Sotmetre a informació pública aquest expedient i el text del "Pla de verificació
d'activitats comunicades de Reus, 2017-2022", mitjançant la inserció d'anuncis en el Butlletí
Oficial de la Província, Diari Oficial de la Generalitat, a un dels mitjans de comunicació
escrita diària, en el tauler d'anuncis de la corporació durant un termini de 30 dies, per a la
formulació de reclamacions, suggeriments i al·legacions. El termini d'informació pública
començarà a comptar des de l'endemà de la darrera de les publicacions esmentades.

Tercer. Determinar que, si no es presenta cap al·legació, reclamació o suggeriment durant el
termini d'informació pública, esdevindrà definitiva l'aprovació d'aquest Pla sense necessitat
d'acord exprés, i es trametrà còpia íntegra i fefaent del Pla, juntament amb l'acord o
declaració de l'aprovació definitiva, a l'Administració de l'Estat i a la Generalitat de
Catalunya. També es procedirà a la publicació íntegra del Pla en el BOP, un cop hagi
transcorregut el termini de 15 dies previst a l'art. 65.2 LRBRL, i a la seu electrònica
municipal, i anunciar al DOGC l'aprovació, incloent la referència del BOP en què s'hagi
publicat íntegrament.

Quart. Facultar tan àmpliament com sigui necessari en dret al regidor de l'Àrea de Medi
Ambient i Ocupació, per a la tramitació i execució d'aquests acords.

Cinquè. Notificar aquesta resolució als tècnics redactors del Pla."

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

14. Medi Ambient. Ratificació i adhesió de l’Ajuntament de Reus a la Carta
Internacional per Caminar.

"La ciutat de Reus, compta amb una llarga trajectòria de treball per a la promoció d’una
mobilitat sostenible, a través del Pla de Mobilitat Urbana i Sostenible, aprovat definitivament
en el Ple municipal de 17 d’octubre del 2014.

Així mateix, va signar el Pacte d’Alcaldes el 18 de desembre de 2009 i es va presentar el Pla
d’Acció per l’Energia Sostenible (PAES) el 10 de desembre de 2010, validat per la Comissió
Europea. Amb l’adhesió al Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses, les autoritats locals es
comprometen a reduir les seves emissions de CO2 en almenys un 20% a través dels seus
territoris, essent l’increment de la mobilitat a peu un dels punts en el que es fonamenta
aquesta reducció. 
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Els signants del Pacte es comprometen a organitzar un Dia de l'Energia local, un cop l'any, a
estimular la participació dels ciutadans i els actors locals en el compliment d'aquest
desafiament, mitjançant programes d’eficiència energètica, incloent-hi la mobilitat urbana
sostenible.

La Carta Internacional és una declaració amb principis i estratègies a través de la qual
l’Ajuntament estableix el compromís de fomentar un municipi sa, segur, confortable, i
inclusiu, amb uns espais públics de qualitat que fomentin l’activitat de caminar, per
desenvolupar comunitats saludables, eficaces, sostenibles i a superar les barreres físiques,
socials i institucionals que sovint limiten la possibilitat de la gent d’escollir caminar, i ajudar
al compliment dels Plans municipals citats anteriorment.  

Amb l’adhesió de Reus a la Carta, es vol reafirmar que es dóna valor al caminar i s’instaura
el compromís de treballar per a incrementar l’experiència de gaudir de Reus caminant.  

El conjunt de principis estratègics i accions que proporcionen un marc d’orientació a les
autoritats locals són: 

-Incrementar la mobilitat integral.
-Dissenyar i gestionar espais i llocs per a les persones. 
-Millorar la integració de les xarxes de vianants.
-Planificació territorial i usos del sòl com a suport a la comunicació a peu.
-Reduir el perill d’atropellaments. 
-millorar la sensació i seguretat personal.
-Augmentar el suport de les institucions.
-Desenvolupar la cultura de caminar.

Atès que la Comissió institucional de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura de
Catalunya, ha proposat als municipis de Catalunya l’adhesió institucional a la Carta
Internacional, en el marc de la celebració de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura
celebrada del 16 al 22 al setembre del 2016, on s’han realitzat un conjunt d’activitats per
sensibilitzar la ciutadania de la importància de moure’s de manera saludable i respectuosa
amb el medi ambient.

Vist l’informe tècnic de data 19 de setembre del 2016, on es proposa l’aprovació de l’acord
de ratificació i adhesió del consistori a la Carta Internacional per Caminar, i atès que
aquests principis estratègics estan en consonància amb el Pla de Mobilitat Urbana i
Sostenible de Reus.

Vist l’informe jurídic de data 29 de novembre del 2016, on es conclou la procedència de la
ratificació i adhesió a la Carta Internacional per Caminar. 
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Atesa la competència prevista a l'article 25.2b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de
les Bases del règim local, i 66.3f) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Per tot l’exposat, i a proposta de la Comissió Informativa de Serveis de Territori i Urbanisme,
s'acorda:

Primer. La ratificació i adhesió de l’Ajuntament de Reus a la Carta Internacional per Caminar.

Segon. Traslladar l’acord a l’Autoritat Territorial de la Mobilitat del Camp de Tarragona i a
l’entitat Catalunya Camina, promotora de la Carta Internacional de Caminar."

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

15. Via Pública. Pròrroga del conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Baix
Camp per la prestació del servei de tractament de la fracció orgànica i vegetal dels
residus municipals, per a l'exercici 2017.

"Vist el conveni de col·laboració que es va subscriure entre el Consell Comarcal del Baix
Camp i l’Ajuntament de Reus de data 28 de desembre de 2012, amb vigència fins el 31 de
desembre de 2013, per a la prestació del servei de tractament de la fracció orgànica dels
residus municipals a la planta de compostatge titularitat del Consorci de Gestió de Residus
del Baix Camp, situada a la Finca de Mas d’en Duran, al terme municipal de Botarell i
gestionada per la societat comarcal SECOMSA.

Vist l'acord de pròrroga del referit conveni de col·laboració de 28 de desembre de 2012
entre el Consell Comarcal del Baix Camp i l’Ajuntament de Reus, amb vigència fins el 31
de desembre de 2014 per la prestació del servei de tractament de la fracció orgànica i
vegetal dels residus municipals, en el que s'establien els preus de tractament per a l'any
2014.

Vist l'acord de pròrroga de conveni de col·laboració subscrit entre en Consell Comarcal i
l'Ajuntament de Reus, per la prestació del servei de tractament de la fracció orgànica i
vegetal dels residus municipals, en el que s'establien els preus de tractament per a l'any
2015, amb vigència màxima de fins el 31 de desembre de 2015.

Vist, així mateix, l'acord de pròrroga de conveni de col·laboració subscrit entre en Consell
Comarcal i l'Ajuntament de Reus, per la prestació del servei de tractament de la fracció
orgànica i vegetal dels residus municipals, en el que s'establien els preus de tractament per
a l'any 2016, amb  vigència màxima  fins el 31 de desembre de 2016.
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Vist l'informe emès per la Intervenció de l'Ajuntament de Reus, en data 15 de maig de
2015, el qual va concloure que atesa l'exclusió del servei de tractament de la fracció
orgànica de la normativa de contractació pública no hi havia inconvenient legal per a
subscriure un conveni amb el Consell Comarcal del Baix Camp, conclusió que fonamenta
en la concurrència de les premisses següents: 

a) Naturalesa d'ingrés públic de la contraprestació, consistent en el tractament de la fracció
orgànica dels residus municipals, aprovat sota la forma de preu públic. Aquesta
circumstància exclou el servei de l'àmbit d'aplicació de la normativa de contractes del sector
púbic, a tenor de l'article 4.1b) del TRLCSP.

b) Titularitat pública dels centres de tractament de residus que han de donar servei als
diferents àmbits territorials d'acord amb el Pla Territorial Sectorial d'Infraestructures de
gestió de residus municipals de Catalunya 2013-2020, com els centres de tractament
biològic de la fracció orgànica de Botarell, Espluga de Francolí Mas de Barberans i la planta
de compostatge de Botarell. 

c) Els principis rectors del Pla Territorial Sectorial d'Infraestructures de gestió de residus
municipals de Catalunya, que d'acord amb l'article 5 del Decret 16/2010, de 16 de febrer,
del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, pel qual s'aprova el Pla
territorial sectorial d'infraestructures de gestió de residus municipals, són, d'una banda, la
suficiència de les instal·lacions i, de l'altra, la gestió dels residus segons el principi de
proximitat de les instal·lacions al lloc on es produeixen.

d) La forma de la prestació material del servei, que realitza la societat SECOMSA com a
mitjà propi del Consell Comarcal del Baix Camp. 

Atès que en data 10 d’octubre de 2016 la Junta de Govern del Consorci per a la Gestió de
Residus Municipals del Baix Camp va aprovar inicialment la norma reguladora del preu
públic per la prestació dels serveis de tractament de residus i altres actuacions al Centre
Comarcal de Gestió de Reisdus del Baix Camp per a l'any 2017, el qual ha estat publicat al
Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm. 206, de 28 d’octubre de 2016.

Vista la proposta d'acord de pròrroga de col·laboració entre el Consell Comarcal i
l'Ajuntament de Reus per la prestació del servei de tractament de la fracció orgànica i
fracció vegetal dels residus municipals, d'acord amb els preus públics aprovats per a l'any
2017 per part del Consorci per a la Gestió de Residus Municipals del Baix Camp, amb el
tenor literal següent: 
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«4. Preu del servei
4.1. Per a l’any 2017, els preus que haurà de satisfer l’Ajuntament de Reus a la societat
SECOMSA per la prestació d’aquests serveis són els que s’indiquen a continuació:

  Preus €/Tn 2016 

FORM

 CLASSE 1 59,24 

 CLASSE 2A 72, 24

 CLASSE 2B 75,62

 CLASSE 3 106,62

VEGETAL  CLASSE 6 16,78

Els serveis es liquidaran mitjançant factura. Els preus de la taula anterior són sense IVA.

En funció de la qualitat dels residus ORGÀNICS, s’estableixen les següents categories:

CLASSE 1:         fins al 20 % de rebuig
CLASSE 2 A:  del 21 % de rebuig i fins al 30 % de rebuig
CLASSE 2 B:  del 31 % de rebuig i fins al 40 % de rebuig
CLASSE 3:               a partir del 41 % de rebuig

4.2. S’aplicarà per a cada anualitat la classe tarifària que resulti de la mitjana de les
quatre caracteritzacions oficials realitzades i publicades per l’Agència de Residus de
Catalunya durant l’any immediat anterior per aquest municipi.

4.3. En el supòsit que ambdues parts acordin, de forma expressa, la pròrroga d’aquesta
col·laboració per a exercicis posteriors, s’haurà d’indicar, igualment, dins el text del nou
conveni, el preu del servei que hagi de ser d’aplicació.» 

Vist l'informe emès en data 30 de novembre de 2016 pel Cap de Servei de Medi Ambient,
el qual, a la vista de la proposta de preus tramesa pel Consell Comarcal del Baix Camp i
atès que no han variat les condicions que van portar a la signatura de l'anterior conveni es
proposa la subscripció d’una pròrroga de conveni de col·laboració, essent la producció
estimada per a l'any 2017 la següent:

·2.925,87 Tones de la classe 2 amb un cost total de 173.238,53€/any.
·620,67 Tones de la Classe 6 de fracció vegetal amb un cost de 9.905,89€/any.

La previsió econòmica per al conveni de col·laboració per l'any 2017, és de 183.234,61€
(IVA inclòs)
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Vist l'informe emès per la tècnica de Via Pública de l'Ajuntament en data 1 de desembre
de 2016.

Atès que la vigència d'aquest conveni es justifica per la necessitat de mantenir la prestació
del servei de tractament de la fracció orgànica i vegetal dels residus municipals, el qual és
servei mínim de prestació obligatòria pel municipi de Reus, a tenor del que disposa l'article
26.1 b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de bases de règim local i l'article 67. b)
del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova la Llei municipal i de règim
local de Catalunya, amb la continuïtat i la regularitat que sigui necessària fins a la nova
adjudicació.

Atès que en el pressupost de l’Ajuntament per a l’any 2017, pendent d'aprovació pel Ple de
la Corporació, està prevista una partida pressupostària per atendre al pagament de la
despesa derivada del tractament de la fracció orgànica i vegetal dels residus municipals. 

Vist l'informe favorable de la Intervenció de fiscalització prèvia.

A l’empara dels articles 55 a 62 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local, els articles 144 i següents del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que
aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, article 303 i següents
del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals i també segons el disposat en els articles 47 i ss. de la Llei 40/2015,
d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

Vist l’article 22.2 q) de la Llei de Bases de Règim Local, en relació amb l'article 309, a
sensu contrario i concordants del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya, d’acord amb els quals, la
competència per a l’aprovació d’aquest conveni és del Ple de la Corporació.

Per tot això, s'acorda:

Primer. Aprovar la subscripció de pròrroga del conveni de col·laboració entre el Consell
Comarcal del Baix Camp i l’Ajuntament de Reus per la prestació del servei de tractament de
la fracció orgànica i vegetal dels residus municipals, que s'iniciarà l'1 de gener de 2017 i
serà vigent fins al 31 de desembre de 2017.

Segon. Aprovar les clàusules de l'acord de pròrroga d’acord amb la proposta presentada. 

Tercer. Instar l’habilitació de les partides pressupostàries corresponents a l’any 2017 per tal
d’atendre al pagament de les obligacions econòmiques que es derivin de l’aprovació
d’aquest conveni.
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Quart. Facultar al Regidor delegat de Via Pública, senyor Hipòlit Monseny Gavaldà, la
signatura d’aquest conveni.”

Sotmesa la proposta a votació, s'aprova amb 20 vots a favor (CiU: Srs./Sres. Pellicer, Vilella,
Monseny, Arza, Sardà, Enrech, Caelles; ARA REUS: Srs. Cervera i Rubio; ERC-MES-MDC-A-
VANCEM: Sres. Llauradó i Flores; CUP: Srs./Sres. Llorens, Fernández, Cuadrada, Ciurana;
PSC-CP:Srs./Sres. Guaita, Martín, Martínez; PP: Sr. Domènech i Sra. Compte) i 4 absten-
cions (CIUTADANS: Srs./Sres. Sánchez, Morales, Figueras, Labrador).

SERVEIS A LA PERSONA 

16. Benestar Social. Aprovació del conveni de col·laboració amb l'Agència de
l'Habitatge de Catalunya relatiu al desenvolupament del projecte comunitari per a
escales a la zona de Mas Pellicer al Barri de Sant Josep Obrer, corresponent a l'any
2016.

”Atès que la Regidoria de Benestar Social, té atribuït l’estudi, definició i proposta
d’estratègies, plans, projectes i directrius en matèria de educació cívica, participació i
relacions cíviques i immigració i que dins d'aquest àmbit porta a terme accions per tal
de promoure la convivència i la cohesió social al municipi, com el projecte Escales a la
zona de Mas Pellicer del Barri de St. Josep Obrer per a l'any 2016. 

Atès que aquest projecte presentat per l'Ajuntament de Reus a l'Agència de l'Habitatge de
Catalunya té com objectius responsabilitzar a les persones que viuen als habitatges de
protecció oficial de les seves obligacions com a llogater/es i/o propietaris/es dels immobles
i de les zones comunitàries compartides, així com, impulsar accions socioeducatives per
donar resposta als problemes de convivència, habitabilitat i incivisme en el context de les
escales i els espais comunitaris.

Atès que el pressupost màxim previst per a l'execució d'aquest projecte és de 17.000€.

Atès que per a l'execució de l'esmentat projecte es va sol·licitar la concessió d'una
subvenció a  l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.

Vist l'esborrany de conveni presentat per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya on es
regulen els termes de col·laboració entre ambdues parts i la concessió d'una
subvenció de 10.000€ per al desenvolupament de l'esmentat projecte.

Atès que l'Ajuntament de Reus assumirà la despesa prevista al projecte no objecte de
subvenció, per un import de 7.000€.
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Vistos els informes d'intervenció favorables de dates 04.02.2016 i 28.11.2016 dins al
pressupost de l’any 2016 per assumir el compromís econòmic inherent a l'execució
del projecte.

Vistos els articles 47 a 52 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic i
els articles 108 a 111  de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de
les administracions públiques de Catalunya.

Per tot l’exposat, i amb el previ dictamen de la Comissió Informativa de Serveis a la Persona
de data 12.12.2016, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords: 

Primer. Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i
l'Ajuntament de Reus relatiu al desenvolupament del projecte comunitari per a escales a la
zona de Mas Pellicer al barri de Sant Josep Obrer, corresponent a l’any 2016.

Segon. Facultar a la regidora delegada de l'Àrea de Benestar Social, Sra. Montserrat Vilella
Cuadrada, per tal que formalitzi els documents necessaris per tal de fer efectius els acords
anteriors.

Tercer. Notificar aquest acord a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.”

LA SRA. VILELLA EXPLICA EL TEMA I ES PRODUEIX DEBAT 

Sotmesa la proposta a votació, s'aprova amb 20 vots a favor (CiU: Srs./Sres. Pellicer, Vilella,
Monseny, Arza, Sardà, Enrech, Caelles; ARA REUS: Srs. Cervera i Rubio; ERC-MES-MDC-
AVANCEM: Sres. Llauradó i Flores; CIUTADANS: Srs./Sres. Sánchez, Morales, Figueras, Labra-
dor; PSC-CP:Srs./Sres. Guaita, Martín, Martínez; PP: Sr. Domènech i Sra. Compte) i 4 vots
en contra ( CUP: Srs./Sres. Llorens, Fernández, Cuadrada, Ciurana).

17. Cultura. Aprovació del conveni de col·laboració amb la Corporació Catalana de
Mitjans Audiovisuals amb motiu de Reus Capital de la Cultura Catalana 2017.

”Atès que la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA (en endavant la CCMA, SA) és
l’empresa mercantil depenent de l’ens públic CCMA que gestiona el servei públic de
comunicació audiovisual de la Generalitat de Catalunya i que té com a una de les seves
missions principals oferir als ciutadans de Catalunya un servei públic audiovisual de
qualitat, compromès amb els principis ètics i democràtics i amb la promoció de la cultura i
de la llengua catalana. En aquest sentit, l’ens públic CCMA sempre ha tingut la voluntat de
col·laborar i projectar-se en diferents àmbits cívics i socials de Catalunya, així com en
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aquelles institucions que treballen per al foment de la cultura, l’educació, la creació, la
innovació i el foment del teixit industrial existent en les àrees d’influència de la CCMA.

Atès que segons el mandat que té la CCMA, en relació a la missió de promoció i difusió de
la cultura, s’estableix que la CCMA ha de garantir la cobertura, a partir de criteris professio-
nals, dels grans esdeveniments culturals i els festivals més rellevants del país.

Atès que el 13 d’octubre 2014 es va designar a Reus com a Capital de la Cultura Catalana
2017.

Atès que l’Ajuntament de Reus, de cara a la celebració d'aquest esdeveniment ha organitzat
tota una sèrie d’activitats al voltant de 5 eixos de treball de la Capital: 1) història i
patrimoni, 2) tradició i festes populars, 3) llengua,literatura i pensament, 4) arts i creació i
5)coneixement, creativitat i innovació.

Atès que des de la Capital de la Cultura Catalana Reus 2017, s’ha posat en marxa una
negociació amb la Presidència de la CCMA, per tal de donar cobertura informativa i difusió
a la programació prevista en el marc de la Capital i que es desenvoluparà a Reus de gener
a desembre del 2017. Aquesta cobertura informativa tindrà lloc a través dels diferents ens
que formen part de la Corporació: TV3, Canal 33, Catalunya Ràdio i Catalunya Informació.

Atès que des del començament l'organització d'aquest esdeveniment ha considerat molt
important la col·laboració amb la CCMA per tal de donar difusió i ressò a les activitats
culturals programades.

Atès que també està previst que molts dels continguts culturals que es programaran en el
marc de la Capital, passin a formar part del contingut de la programació ordinària dels
mitjans de la Corporació.

Atès que es vol que la CCC Reus 2017 se situï en un primer pla a nivell de ressò mediàtic
català i la col·laboració de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals és imprescindible.

Atès que la Capital de la Cultura Catalana s’adreça a tot el domini lingüístic i cultural català i
té com a objectius els de contribuir a ampliar la difusió, l’ús i el prestigi social de la llengua
i la cultura catalanes, incrementar la cohesió cultural dels territoris de llengua i cultura
catalanes i, finalment, promocionar i projectar el municipi designat com a Capital de la
Cultura Catalana, tant a l’interior com a l’exterior. 

Atès que es fa necessari l'aprovació d'un conveni de col·laboració entre la Corporació
Catalana de Mitjans Audiovisuals i l’Ajuntament de Reus (Reus Capital de la Cultura
Catalana 2017) .
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Vist l’esborrany de conveni en virtut del qual s’establiran els termes i condicions que regula-
ran la col·laboració entre la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i l’Ajuntament de
Reus, en relació al compliment de les seves missions pel que fa a la promoció i difusió de
la cultura i la llengua catalanes en el marc de la celebració de la Capital de la Cultura Reus
2017.

Atès que, aquest acord de col·laboració representa una oportunitat única per tal de lligar un
conveni estable amb els mitjans públics catalans i obrir un focus permanent d'atenció
durant l'any 2017 a tota aquella activitat cultural que es desenvoluparà a Reus, Capital de la
Cultura.

Vistos els articles 3 i del 47 a 53 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del
Sector Públic, els articles 108 i següents de la Llei 26/2010, de la Llei 26/2010, del 3
d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i
els articles 303 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el
Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals,

Per tot l’exposat, i 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 el conveni de col·laboració entre la Corporació Catalana de Mitjans
Audiovisuals i l’Ajuntament de Reus (Reus Capital de la Cultura Catalana 2017).

Segon. Facultar al Molt Il·lustre Senyor Alcalde i a la regidora delegada de l’Àrea de Cultura
per tal que qualsevol d’ells, indistintament, formalitzin l’esmentat conveni i adoptin
qualsevol resolució necessària per a la seva aplicació efectiva.

Tercer. Notificar aquest acord a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, als efectes
escaients.”

LA SRA. CAELLES EXPLICA EL TEMA I ES PRODUEIX DEBAT 

Sotmesa la proposta a votació, s'aprova amb 20 vots a favor (CiU: Srs./Sres. Pellicer, Vilella,
Monseny, Arza, Sardà, Enrech, Caelles; ARA REUS: Srs. Cervera i Rubio; ERC-MES-MDC-A-
VANCEM: Sres. Llauradó i Flores; CIUTADANS: Srs./Sres. Sánchez, Morales, Figueras, Labra-
dor; PSC-CP:Srs./Sres. Guaita, Martín, Martínez; PP: Sr. Domènech i Sra. Compte) i 4 abs-
tencions ( CUP: Srs./Sres. Llorens, Fernández, Cuadrada, Ciurana).

18. Cultura. Aprovació del conveni de col·laboració amb el Departament de Cultura de
la Generalitat de Catalunya, i l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural per al suport a
la programació d'arts escèniques i musicals del Teatre Fortuny i del Teatre Bartrina
durant els anys 2016 i 2017.
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”Atès que el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya dona suport econòmic
a la programació professional estable dels equipaments de titularitat municipal o gestionats
per municipis (equipaments privats però gestionats per un ens públic en virtut de convenis
o acords) mitjançant l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, empresa pública adscrita al
Departament de Cultura.

Vist el Decret 48/2009, de 24 de març, del Sistema Públic d’Equipaments Escènics i
Musicals de Catalunya, que estableix diferents tipologies dels esmentats equipaments
municipals i regula diferents tipus de suport econòmic en funció de la tipologia dels
mateixos.

Atès que d’acord amb l’article 8 del Decret 48/2009, de 24 de març, s’estipula que la
fórmula de suport per als equipaments escènics i musicals locals multifuncionals i també
centres de producció territorial es farà amb la signatura d’un conveni específic bianual. 

Atès que el Teatre Fortuny i el Teatre Bartrina, formen part del Sistema esmentat amb la
categoria E3, amb la qual cosa el sistema de suport és el conveni.

Vist l’esborrany de conveni existent a l’expedient en virtut del qual el Departament de
Cultura a través de l’Oficina de Suport de la Iniciativa Cultural aportarà per a l’activitat dels
equipaments del Teatre Fortuny i del Teatre Bartrina la quantitat de 60.000 euros per a
l’exercici 2016 i de 67.000 euros per a l’exercici 2017.

Atès que l'import plantejat al conveni coincideix amb el que se sol·licità el dia 2 de
novembre de 2016 per la regidoria delegada de Cultura.

Vist l'informe favorable dels serveis tècnics de Cultura de data 30 de novembre de 2016.

Vist el que disposen, en relació als convenis de cooperació interadministratius, els articles
108 i següents de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya; l’article 191.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, per la qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
que fa referència als convenis entre la Generalitat i els ens locals per establir cooperacions
econòmiques en assumptes d’interès comú, així com en els articles 303 i següents del
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis
dels ens locals de Catalunya.

Vist l’article 309 del citat Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya,
del qual se’n dedueix que la competència per a l’aprovació d’aquests convenis
interadministratius correspon al Ple de la Corporació.
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Per tot l’exposat, i 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 el conveni de col·laboració entre el Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya, l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural i l’Ajuntament de Reus
en relació als equipaments Teatre Fortuny i Teatre Bartrina per al suport a la seva
programació d’arts escèniques i música durant els anys 2016 i 2017. 

Segon. Facultar al Molt Il.lustre Senyor Alcalde i a la regidora delegada de l’Àrea de Cultura
per tal que qualsevol d’ells, indistintament, formalitzin l’esmentat conveni i adoptin
qualsevol resolució necessària per a la seva aplicació efectiva.

Tercer. Notificar el present acord al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i
a l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, als efectes escaients.”

LA SRA. CAELLES EXPLICA EL TEMA I ES PRODUEIX DEBAT

Sotmesa la proposta a votació, s'aprova amb 21 vots a favor (CiU: Srs./Sres. Pellicer, Vilella,
Monseny, Arza, Sardà, Enrech, Caelles; ARA REUS: Srs. Cervera i Rubio; ERC-MES-MDC-A-
VANCEM: Sres. Llauradó i Flores; CUP: Srs./Sres. Llorens, Fernández, Cuadrada, Ciurana;
CIUTADANS: Srs./Sres. Sánchez, Morales, Figueras, Labrador; PP: Sr. Domènech i Sra. Comp-
te) i 3 abstencions ( PSC-CP:Srs./Sres.  Guaita, Martín, Martínez). 

19. Participació, Ciutadania i Transparència. Modificació puntual del reglament del
règim d'ús dels horts ubicats en terrenys de titularitat municipal.

”Atès que el Ple de la Corporació, en sessió de data 13 de setembre de 2013, va aprovar
definitivament el Reglament de règim d'ús dels horts ubicats en terrenys de titularitat
municipal, el text del qual es va publicar íntegrament en el BOPT número 233 de data 9
d'octubre de 2013.

Vist l’informe emès per la Coordinadora de Centres Cívics de data 28 de novembre de
2016, en el qual s’assenyala la necessitat d’efectuar una modificació del Reglament de
règim d'ús dels horts ubicats en terrenys de titularitat municipal, per tal aconseguir un
millor funcionament del servei.

Atès que l’aprovació de les ordenances i reglaments municipals és una competència
atribuïda al Ple de la corporació amb caràcter indelegable, de conformitat amb el que
disposen els articles 22.2.d) i 22.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
del règim local.
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Per tot l’exposat, la Comissió Informativa de Serveis a la Persona proposa al Ple de la
corporació  l’adopció del següent acord:

Primer. Aprovar la modificació del Reglament de règim d'ús dels horts ubicats en terrenys
de titularitat municipal, en els termes que seguidament s’indiquen:

Al TÍTOL I.- DISPOSICIONS GENERALS:

- Article 2.- Destí dels horts, restarà amb el redactat següent:

“Els horts regulats pel present reglament es destinaran exclusivament al seu conreu agrícola
amb destinació a l'autoconsum. Resta exclòs expressament el seu ús per jardineria i plantes
ornamentals. Excepcionalment es podran cedir productes de l'hort a entitats sense ànim de
lucre per finalitats socials o benèfiques.”

- Article 4.- Termini, restarà amb el redactat següent:

“Les llicències d'ús privatiu de cadascun dels horts s'atorgaran per un període de 3 anys,
prorrogable per dues anualitats més, a comptar des de la resolució de concessió de la
llicència, llevat que en la resolució de concessió se'n determini altri.

Finalitzat el termini esmentat, i fins que la parcel·la no sigui adjudicada a un tercer amb la
concessió d'una nova llicència, el darrer titular podrà seguir fent-ne ús, amb ple
compliment del conjunt de drets i obligacions previstos en aquest reglament, en la
convocatòria de selecció i la resolució d'adjudicació.

En el cas que un hort quedi sense treballar més de sis mesos pel titular de la llicència,
sense que hi hagi una comunicació expressa i motivada a l'Ajuntament de Reus, aquest
quedarà lliure i podrà ser adjudicada novament, una vegada resolt el títol administratiu,
segons preveu aquest reglament.“

- Article 6.- Competències de l'Ajuntament, restarà amb el redactat següent:

“L'Ajuntament podrà fixar condicions generals d'ús, les condicions complementàries i
modificar els límits de les parcel·les, els traçats dels camins, les instal·lacions de reg i altres
serveis del terreny.»

Al TÍTOL II.- DRETS I OBLIGACIONS DELS TITULARS DE LES LLICÈNCIES:

- Article 9.- Règim d'ús de les parcel·les d'hort,  restarà amb el redactat següent:
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“Els titulars de la llicència dels horts estan obligats a:

a) Vetllar pel bon ús dels terrenys, els camins, el reg, les casetes i altres instal·lacions del
sector i respondre econòmicament de tots els danys que ocasioni el seu mal ús.
b) Permetre l'entrada als horts a grups escolars que, sota direcció de monitors, vulguin
conèixer els treballs agrícoles o les produccions que s'hi fan.
c) Mantenir en perfecte estat de conservació tots els elements de la instal·lació, tant les d'ús
propi com les d'ús comú. També caldrà tenir una actitud de respecte envers la resta dels
titulars de la llicència.
d) Recollir les deixalles produïdes que no s'utilitzin per al compost. No estan permeses les
acumulacions ni de deixalles, ni d'altres materials que no estiguin relacionats amb l'activitat
pròpia de l'horta.
e) Utilitzar, si en disposa l'hort, un sistema de reg localitzat (reg gota a gota, cinta exhudant
o similar), per tal de fer efectiu l'estalvi d'aigua a través d'un sistema de reg eficient. Si l'hort
no disposa de sistema de reg localitzat, el titular de la llicència ha d'efectuar una correcta
gestió de l'aigua que utilitza.
f) Cultivar l'hort de manera respectuosa amb l'entorn, seguint les tècniques de l'agricultura
ecològica.
g) Utilitzar la canya natural o fusta tractada com a tutor de les diferents collites. No es
permet l'ús d'altres materials (com ara varetes de ferro) a fi de preservar la integració
paisatgística en el seu entorn.
h) Realitzar la seva tasca dins els límits de l'hort adjudicat.
i) Tancar les portes d'accés general cada cop que s'entra o surt del recinte dels horts.
j) Accedir als horts només en les hores de llum solar.
k) En el cas que vulgui entrar a l'hort un menor, ha d'estar acompanyat per un adult.
l) Cada usuari serà responsable de les seves eines i propietats.
m) Fer un ús continuat de la parcel·la.”

- Article 10.- Actuacions no permeses, restarà amb el redactat següent:

”No es permet al titular de la llicència:

- El conreu de plantes no permeses per la llei. Conrear cap espècie que no sigui pel
consum humà, el conreu de plantes degradants del sòl, ni invasores.
- La comercialització dels productes obtinguts en el conreu de l'hort. La collita dels
productes resultants del conreu serà exclusivament per consum propi, restant prohibit el
seu ús comercial.
- La utilització de productes fitosanitaris (insecticides, fungicides, herbicides,...) d'origen
químic per al control de plagues o malalties. L'Ajuntament facilitarà assessorament per al
control integrat de les plagues si s'escau.
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- La utilització d'adobs de tipus químic, i caldrà utilitzar preferentment adobs d'origen
orgànic degudament compostats i aptes per al cultiu.
- La realització de qualsevol tipus d'obra, i, en concret, la instal·lació de qualsevol tipus de
tanca o separació, barbacoes, taules fixes o bancs, o la construcció i instal·lació de nous
elements o modificació dels existents, quedant subjecte a la possible autorització de
l'Ajuntament.
- La instal·lació de bidons o altres contenidors per acumulació d'aigua.
- La tinença i cria de qualsevol mena d'animal o bestiar.
- L'entrada a l'hort de gossos o animals domèstics. Ja que poden causar molèsties o
perjudicis a persones o conreus. Resten exceptuats els gossos d'assistència.
- Passar la nit a l'àrea dels horts municipals ni fer servir les edificacions existents com a
domicili.
- Coure menjar o cremar deixalles. No fer foc en qualsevol concepte.
- Caçar, la captura d'ocells en viu, talar arbres, l'eliminació de marges o talussos arbustius o
qualsevol altra activitat susceptible de causar un dany en la fauna i flora que pugui existir a
l'hort.
- L'acumulació o abandonament de qualsevol material o deixalla, ja sigui a dins i fora de
l'hort, així com l'aportació de qualsevol tipus d'objecte (plàstics, metalls, contenidors,
mobiliari...) aliè a la funció de l'hort i susceptible d'alterar l'estètica del lloc. Com a excepció
es permet l'acumulació de residus vegetals en el lloc habilitat corresponent, per a
l'elaboració de compost.
- Alterar els camins, les zones de pas entre parcel·les -mantenint 30cm lliures de cultiu- i les
condicions de reg de l'hort adjudicat.
- Tampoc es podran canviar els panys i cadenats de les entrades.
- Moure les fites i tanques que delimitin l'hort municipal. El titular de la llicència s'obliga a
executar el seu treball dins dels límits de l'hort adjudicat, sense extralimitar la seva activitat
més enllà dels límits de la parcel·la adjudicada.
- Plantar arbres, arbustos i plantes plurianuals amb l'excepció de la carxofa, l'espàrrec i les
maduixes, de manera que no puguin envair les finques colindants. Aquests conreus no
seran mai causa de prevalença per l'allargament del termini de la llicència d'ús privatiu, ni
causa d'indemnització.
- La cessió, préstec arrendament o subarrendament de l'hort a tercers.
- El titular de la llicència s'obliga a executar el seu treball personalment, llevat de casos de
força major que haurà d'acreditar davant l'Ajuntament.
- Circular per l'interior de l'hort amb vehicles.
- Estacionar vehicles a l'interior de l'hort.” 

- Article 11.- Manteniment, obres i danys, restarà amb el redactat següent:

”1. Aniran a càrrec del titular de la llicència:
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- Les despeses generades per la conservació i el manteniment ordinaris de la terra.
- Les indemnitzacions econòmiques i/o les reparacions que es generin derivades dels danys
causats a la parcel·la d'hort municipal, a les instal·lacions que donen servei a aquesta i en
les instal·lacions comunes de reg o altres de la zona d'horta, causades pel mal ús que en
faci el titular de la llicència o pels seus acompanyants.

2. Aniran a càrrec de l'Ajuntament:

- Les obres i reparacions de renovació o reposició en l'hort o en les seves instal·lacions
elements, degudes a l'envelliment o altres causes en les quals no concorri dany o
negligència.
El titular de la llicència s'obliga a avisar immediatament l'Ajuntament de Reus, en cas que
detecti qualsevol dany o desperfecte en l'hort o en les seves instal·lacions. També hauran
d'avisar immediatament de qualsevol incidència que afecti al sistema de reg o altres
elements comuns.”

Al TÍTOL III.- PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ DE LES LLICÈNCIES D'ÚS PRIVATIU:

- Article 13.3.- Requisits dels sol·licitants i criteris de selecció, restarà amb el redactat
següent:

“Es presentaran les sol·licituds, d'acord amb el model normalitzat, en el termini assenyalat
en l'anunci de la convocatòria al registre de l'Ajuntament de Reus, o bé per qualsevol dels
mitjans que estableix la normativa de procediment administratiu vigent en el moment, i
s'acompanyaran de la documentació que s'especifiqui en les respectives convocatòries.”

Segon. La resta de l’articulat del Reglament de règim d'ús dels horts ubicats en terrenys de
titularitat municipal es mantenen en els mateixos termes que consten en el seu redactat
original.

Terdcer. Sotmetre l’expedient al tràmit d’informació pública en la forma reglamentàriament
establerta, entenent-se definitivament aprovat en el cas que en el termini establert per a
aquest tràmit no es formulin al·legacions ni reclamacions.“

LA SRA. FLORES EXPLICA EL TEMA I ES PRODUEIX DEBAT

Sotmesa la proposta a votació, s'aprova amb 20 vots a favor (CiU: Srs./Sres. Pellicer, Vilella,
Monseny, Arza, Sardà, Enrech, Caelles; ARA REUS: Srs. Cervera i Rubio; ERC-MES-MDC-
AVANCEM: Sres. Llauradó i Flores; CIUTADANS: Srs./Sres. Sánchez, Morales, Figueras, Labra-
dor; PSC-CP:Srs./Sres. Guaita, Martín, Martínez; PP: Sr. Domènech i Sra. Compte) i 4 abs-
tencions ( CUP: Srs./Sres. Llorens, Fernández, Cuadrada, Ciurana).
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20. Assessoria Jurídica. Aprovació inicial de la modificació dels estatuts de l'Institut
Municipal de Museus de Reus i de l'extinció de l'organisme autònom Institut Municipal
d'Acció Cultural i aprovació de la integració dels serveis i recursos de l'organisme
autònom Institut Municipal d'Acció Cultural a l'Institut Municipal Reus Cultura.

”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. 

Atès que l'Ajuntament de Reus va constituir al seu dia els organismes autònoms Institut
Municipal d'Acció Cultural de Reus i Institut Municipal de Museus de Reus.

Atès que segons els estatuts dels referits organismes autònoms, l'IMAC té per objecte la
promoció, potenciació i organització de tot tipus d’iniciatives ciutadanes dins l’àmbit
cultural i juvenil i que així mateix promourà i ajudarà les associacions culturals i juvenils de
la ciutat i l'IMMR té per objecte, entre altres, la gestió dels Museus municipals ubicats a la
ciutat de Reus i el desenvolupament i foment de les activitats culturals i de recerca.

Atès que des de la Gerència de Serveis Personals, a partir de les instruccions polítiques
rebudes, s'ha presentat memòria justificativa en la que es recull la situació actual d'ambdós
organismes, recollint els aspectes laborals, patrimonials i de caire econòmic-financer. 

Atès que la Memòria planteja l'extinció de l'IMAC i la integració de la seva activitat, plantilla,
patrimoni en  l'IMMR, per a l’exercici de competències que li són pròpies.

Atès que consta també a l'expedient l'informe conjunt emès per la Secretaria General i la
Intervenció municipal de data 5 de desembre de 2016.

Atès que als respectius informes es posa de manifest l'oportunitat i la idoneïtat d'extingir l'
Institut Municipal d'Acció Cultural i d'integrar els seus recursos i serveis en l'Institut
Municipal  de Museus de Reus.

Atès així mateix que mentre s'estudiava aquesta possibilitat es va rebre del Ministeri
d'Hisenda i Administracions Públiques un requeriment per tal que en el termini de 15 dies
s'informés sobre l'estat de dissolució de l'IMAC a la que s'havia de procedir en compliment
del que disposa l'apartat 2 de la disposició addicional novena de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local (LRBRL), modificada per la Llei 27/2013, de
30 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local.
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Atès, per tant, que en base als antecedents exposats es considera adient procedir a la
dissolució de l'IMAC i a la seva integració posterior a l'IMMR, el qual assumeix la successió
universal de l'IMAC.

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
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 els efectes de l'extinció venen previstos a l'article 209 del ROAS ( i en els mateixos
termes a l'article 35 dels estatuts de l'organisme autònom ) i són:

Els béns, els drets i les obligacions s'incorporen al patrimoni de l'ens local. 
Els béns que formen part de l'actiu, atesa la seva naturalesa, s'han d'incorporar al domini
públic o als béns patrimonials de l'ens local.
Els béns procedents d'una donació o fundació han de rebre la destinació que hagin previst
els donants o fundadors.

Atès que, així mateix, el personal de l'Institut Municipal d'Acció Cultural ( els quals són tots
laborals), s'haurà d'integrar a l'Institut Municipal de Museus de Reus, el qual es subrogarà
en els drets i obligacions laborals i de Seguretat Social que tenen a l'organisme autònom,
d'acord amb l'article 44 del RD legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel que s'aprova el text
refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors.

Atès que, com a conseqüència de la integració de l'IMAC en l'IMMR, cal modificar els
estatuts de l'organisme autònom per tal d'adaptar-lo a la nova situació, que passa a
denominar-se Institut Municipal Reus Cultura.

Atès que el Consell General de l’IMAC, en sessió duta a terme el dia 12 de desembre de
2016 adoptà l'acord de proposar a l'Ajuntament de Reus la dissolució i la incorporació dels
seus serveis i recursos a l'IMMR prèvia modificació dels seus estatuts, redactats d'acord amb
el contingut que consta a l'expedient.

Vistos els articles 200 i 201 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS) i l'article 85. bis 1 a) de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, de Bases de Règim Local i previ dictamen de la Comissió Informativa
de Serveis a la Persona de data 12 de desembre de 2016, es proposa al Ple l'adopció dels
següents acords:
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Primer. Aprovar inicialment la modificació dels estatuts de l'Institut Municipal de Museus de
Reus que passaria a denominar-se Institut Municipal Reus Cultura, redactats d'acord amb el
contingut que consta a l'expedient.

Segon. Aprovar inicialment l'extinció de l'organisme autònom Institut Municipal d'Acció
Cultural.

Tercer. Aprovar la integració dels serveis i recursos de l'Institut Municipal d'Acció Cultural en
l'Institut Municipal Reus Cultura.

Quart. Sotmetre aquests acords a informació pública, per un termini de trenta dies hàbils
per a l'examen i la presentació d'al·legacions i suggeriments.”

LA SRA. CAELLES EXPLICA EL TEMA I ES PRODUEIX DEBAT

Sotmesa la proposta a votació, s'aprova amb 13 vots a favor (CiU: Srs./Sres. Pellicer, Vilella,
Monseny, Arza, Sardà, Enrech, Caelles; ARA REUS: Srs. Cervera i Rubio; ERC-MES-MDC-
AVANCEM: Sres. Llauradó i Flores; PP: Sr. Domènech i Sra. Compte) i 11 vots en contra
( CUP: Srs./Sres. Llorens, Fernández, Cuadrada, Ciurana; CIUTADANS: Srs./Sres. Sánchez,
Morales, Figueras, Labrador; PSC-CP:Srs./Sres.  Guaita, Martín, Martínez). 

TRANSPARÈNCIA

21. Aprovació inicial de la carta de serveis del servei de transport públic col·lectiu de
viatgers.

”Atès que els municipis ostenten competències en matèria de transport col·lectiu urbà de
viatgers, de conformitat amb el previst a l’article 25.2.g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local, i és un servei de prestació obligatòria per als
municipis de més de 50.000 habitants segons l'article 26.1.d) de la citada llei.

Atès que l’Ajuntament, en la seva condició de titular del servei públic de transport urbà de
viatgers del municipi de Reus, presta l’esmentat servei a través de la societat anònima
municipal Reus Transport Públic, SA.

Vist que el que estableix l'article 59 de la Llei 19/2014 de 29 de desembre, de
transparència, d'accés a la informació pública i de bon govern, de la Generalitat de
Catalunya, que preveu que l'Administració pública ha de garantir que els serveis de la seva
competència es presten en unes condicions mínimes i raonables de qualitat, i ha d'incloure
cartes de servei en el marc regulador dels serveis públics bàsics.

46



AJUNTAMENT DE REUS
                                                                                                                                                                                    

Atès que l'equip encarregat de la gestió del servei elaborà un esborrany de carta de serveis
del servei de transport públic urbà a la ciutat de Reus.

Vist el certificat de l'acord adoptat pel Consell d'Administració de Reus Transport Públic, SA,
de data 30 de novembre de 2016, pel qual es proposa a l'Ajuntament de Reus l'aprovació
de la carta del servei del transport públic col·lectiu de viatgers de la ciutat de Reus. 

Vist l'informe jurídic emès per l'Assessoria Jurídica de data 29 de novembre de 2016 pel
qual s'informà favorablement sobre el contingut de la Carta, tot ajustant-se amb el que
preveu la Llei 19/2014, del 29 de desembre de transparència, accés a la informació pública
i bon govern.

Atès que l'esmentada carta de serveis té naturalesa reglamentària, de conformitat amb
l'article 59.2 de la Llei 19/2014 de 29 de desembre, de transparència, d'accés a la
informació pública i de bon govern, de la Generalitat de Catalunya

Vist el que disposen l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local, l’article 178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i els articles 60 i següents del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels
ens locals, que estableixen el procediment d’aprovació de les ordenances i reglaments
locals.

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

Primer. Aprovar inicialment la carta de serveis del servei del transport públic col·lectiu de
viatgers de la ciutat de Reus, en els termes i amb el contingut que consta a l’expedient de
referència.

Segon. Sotmetre aquest acord i l’esmentada carta de serveis al tràmit d’informació pública,
en els termes previstos a l’article 63 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens
locals. En cas que en el decurs d’aquest tràmit no es presentin reclamacions o al·legacions,
l’acord d’aprovació inicial de la carta de serveis del servei del transport públic col·lectiu de
viatgers de la ciutat de Reus esdevindrà definitiva.”

LA SRA. FLORES EXPLICA EL TEMA I ES PRODUEIX DEBAT

Sotmesa la proposta a votació, s'aprova amb 20 vots a favor (CiU: Srs./Sres. Pellicer, Vilella,
Monseny, Arza, Sardà, Enrech, Caelles; ARA REUS: Srs. Cervera i Rubio; ERC-MES-MDC-A-
VANCEM: Sres. Llauradó i Flores; CIUTADANS: Srs./Sres. Sánchez, Morales, Figueras, Labra-
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dor; PSC-CP:Srs./Sres. Guaita, Martín, Martínez; PP: Sr. Domènech i Sra. Compte) i 4 abs-
tencions ( CUP: Srs./Sres. Llorens, Fernández, Cuadrada, Ciurana).

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

22. Proposta de resolució del grup municipal del PARTIT POPULAR (PP) per donar
suport al Jutjat de Violència de la Dona núm. 1 de Reus.

”L'any 2008 es va posar en funcionament el Jutjat de Violència de la Dona número 1 que
es sumava als altres jutjats existents (penal, instruccions, Jutjat de guàrdia, primera
instància, social ...) a l'àmbit del partit judicial a Reus.

Els canvis legislatius que es produeixen des de l'any 2000 en aquesta matèria sobre la
violència de gènere han estat molt profunds i s'han establert mesures per ajudar les
víctimes en l'àmbit psicològic, social, econòmic i laboral, a elles i als seus fills i filles incloent
mesures com l'elaboració l'Estatut de la Víctima, en el qual es recullen els seus drets i
garanties, ampliant les competències del jutge de violència sobre la dona a delictes contra
la intimitat, la mateixa imatge i l'honor de la dona, i la introducció de nous delictes en el
Codi Penal i en clara menció aquest últim any en què s'hi ha s'ha posat en marxa una
Estratègia Nacional per a l'Eradicació de la Violència contra la Dona, amb un pressupost en
2016 de 1.558 milions d'euros, per tal de dotar el sistema de prevenció i assistència d'eines
més eficaces.

Aquest ha de ser l'objectiu principal en la lluita contra la violència de gènere, elaborar,
proposar, legislar contra aquesta xacra social i reconèixer la intervenció de les corporacions
locals en el seu objectiu final: la sensibilització, assistència i protecció a les víctimes de la
violència de gènere.

Reus no és l'excepció en aquesta matèria on actualment l'Oficina d'Atenció a la Víctima de
la Guàrdia Urbana de Reus va atendre a un total de 156 ordres de protecció a dones
víctimes de la violència masclista aquest 2016 incloent a 236 persones que han estat ateses
en primera visita sense oblidar a un total de més de 808 víctimes en els diferents
paràmetres que s'elaboren en aquest marc d'atenció incloent el torn d'ofici que l'Il·lustre
Col·legi d'Advocats disposa especialitzat en la violència contra les dones i amb presència
actual d'un advocat de guàrdia les 24 hores els 365 dies de l'any.

La Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha elaborat un informe pel
Consell General del Poder Judicial en el qual es proposa la supressió i trasllat a Tarragona
de l' esmentat Jutjat de Violència de la Dona numero 1 de Reus. La proposta pot causar un
greu perjudici a un sector de la població reusenca vulnerable que veuria agreujada la seva
situació de maltractament amb la necessitat de traslladar-ne a Tarragona per obtenir la
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protecció judicial. I sent un greu perjudici al partit judicial reusenc i a la ciutat de Reus, un
fet que no pot passar desapercebut per l'alcalde de la ciutat perquè nimba la resposta en
l'àmbit d'atenció a la dona i la seva defensa per tot això el Partit Popular presenta aquesta
Moció al Ple amb les següents acords: 

Primer. Instar al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en la defensa envers mantindré
el Jutjat de Violència de la Dona, numero 1 en el partit Judicial de Reus.

Segon. Instar al Departament de Justícia de Catalunya segon acord amb la Llei Orgànica del
Poder Judicial a la garantia i millora d’un sistema de justícia i proximitat a la nostra
demarcació.

Tercer. Comunicar aquests acords als Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya,
Departament de Justícia de Catalunya, Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Consejo
General del Poder Judicial  i Ministeri de Justícia d´Espanya. ”

EL SR. DOMÉNECH EXPLICA EL TEMA I ES PRDUEIX DEBAT

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

MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS

23. Moció del grup municipal CIUTADANS–REUS (C’S) referent a la realització d'una
inspecció per verificar la taxa per ús o aprofitament del vol, sòl i subsòl de la via
pública que pertoca a les empreses explotadores de serveis de subministraments
d'interès general.

- L'alcalde anuncia que en relació a aquest punt de l'ordre del dia hi ha una esmena
presentada per CONVERGÈNCIA I UNIÓ (CIU), ERC-MES-MDC-AVANCEM, i ARA REUS
(AREUS) la qual s'accepta, sotmetent-se la moció a consideració del Ple amb aquesta
esmena. 

" L’Ajuntament de Reus té establerta a l’Ordenança Fiscal número 18 la Taxa per utilització
privativa o aprofitament especial constituït en el sòl, subsòl o vol de les vies públiques, a
favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments que resultin d’interès
general o afectin a la generalitat o a una part important del veïnat, com ara els
subministraments d’aigua, gas, electricitat, telefonia fixa i altres anàlegs. Aquesta Ordenança
obté cobertura legal en base a l’article 24.1C) de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
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D’acord amb l’esmentada Ordenança, l’import de la taxa consistirà en l’1,5% dels ingressos
bruts procedents de la facturació que obtinguin anualment a cada terme municipal
aquestes empreses. Aquesta taxa és abonada tant per empreses comercialitzadores com
distribuïdores i, en el cas d’aquestes últimes, la facturació s’obté dels peatges que abonen
les comercialitzadores pel transport d’energia a través de les seves xarxes. 

La base imposable de la taxa, és a dir, l’import de la facturació, s’obté a través d’una
declaració unilateral de l’empresa afectada, a la qual no segueix cap activitat de
comprovació per part de l’Ajuntament. Per això, des de Ciutadans considerem que la
recaptació obtinguda amb aquesta taxa és segurament inferior a la que hauria de ser. A
més, és possible que algunes empreses de menor envergadura ometin el seu pagament.

Una adequada gestió d’aquesta taxa requereix actuacions de comprovació i investigació
referents als ingressos bruts procedents de la facturació que obtinguin anualment les
esmentades empreses al terme municipal. És per això que Ciutadans creu necessari realitzar
aquestes actuacions d’inspecció i comprovació en l’àmbit de la taxa per ocupació del
domini públic local.

Per tots aquests motius, el Grup Municipal de Ciutadans proposa adoptar els següents
acords:

Primer. Que es duguin a terme per part de l’Ajuntament de Reus les mesures de
comprovació i investigació oportunes amb l’objectiu de verificar quins són els ingressos
bruts procedents de la facturació que les empreses explotadores de serveis de
subministraments d’interès general com ara els subministraments d’aigua, gas, electricitat,
telefonia fixa i altres anàlegs obtenen al nostre terme municipal.

Segon. Que aquesta inspecció s’iniciï en el termini màxim de 60 dies a comptar des del dia
30 d’abril de cada any."

EL SR. SANCHEZ EXPLICA EL TEMA I ES PRODUEIX DEBAT

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

24. Moció del grup municipal CIUTADANS–REUS (C’S) referent a les antenes de
telefonia del municipi de Reus.

- L'alcalde anuncia que en relació a aquest punt de l'ordre del dia hi ha una esmena
presentada per CONVERGÈNCIA I UNIÓ (CIU), ERC-MES-MDC-AVANCEM, i ARA REUS
(AREUS) la qual s'accepta, sotmetent-se la moció a consideració del Ple amb aquesta
esmena. 
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"Las tecnologías de la información y de las comunicaciones están cada vez más presentes
en nuestra sociedad. Estas tecnologías, en gran medida, ayudan a que la sociedad sea más
próspera, a la vez que los profesionales las usan para favorecer sus negocios y empresas,
hacerlas más eficientes y ágiles, y en general, ganar competitividad.

La llegada de Internet al público en masa junto con el apogeo de la tecnología de teléfonos
inteligentes ha derivado en que las compañías de telecomunicaciones hayan incrementado
sus esfuerzos en proporcionar servicios, y por ende, cobertura 3G, 4G y WiFi, a la mayor
cantidad del territorio posible, provocando que la Comisión del Mercado de
Telecomunicaciones tenga que regular la libertad de estas empresas y no permitir que se
someta a arbitrariedad la colocación de antenas en aras a establecer una regulación,
velando por la salud pública.

Cuando se instala una antena de telefonía se mide y se comprueba la frecuencia de
radiación para evitar que incida negativamente en la salud de los ciudadanos. 

Sin embargo, y más allá de la vida útil de los dispositivos y piezas eléctricas, y aunque estas
antenas colocadas legalmente tengan que mantenerse y realizar mediciones periódicas
para comprobar su correcto funcionamiento y certificar que la emisión de componentes
electromagnéticos no sobrepasa lo permitido por ley; en determinados momentos de
densidad de población, o por la antigüedad de dichos dispositivos fabricados en lote, no se
puede garantizar que todas las antenas estén funcionando dentro del marco legal en todo
momento.

El Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento
que establece las condiciones de protección del dominio público radioeléctrico,
restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a las
emisiones radioeléctricas indica en el CAPITULO IV, artículo 9.3 que “(…) con carácter
anual, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, sobre la base de los resultados obtenidos en
las citadas inspecciones y a las certificaciones presentadas por los operadores, elaborará y
hará público un informe sobre la exposición a emisiones radioeléctricas”. Además, según el
artículo 9.4 “el Ministerio de Sanidad y Consumo tendrá acceso a información sobre el
resultado de las inspecciones y certificaciones a que se refieren los apartados anteriores
de este artículo. Las autoridades sanitarias de las Comunidades Autónomas serán
informadas por el Ministerio de Sanidad y Consumo cuando lo soliciten”.

Queda justificada la posible falta de eficiencia dentro del marco radioeléctrico de la
totalidad de antenas de telefonía, y que un exceso en la emisión de dicho marco
radioeléctrico podría provocar efectos nocivos contra la salud de nuestros vecinos. Todo ello
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sin perder de vista que el articulo 43.1 de la Constitución Española reconoce el derecho a
la protección de la salud.

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

Primero. Instar al Ministerio de Industria, Energía y Turismo, que a través de la Secretaría de
Estado para Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Comunicación, a que haga llegar
a este Ayuntamiento los resultados del informe sobre exposición a emisiones
radioeléctricas en el territorio nacional que según el artículo 9 del RD 1066/2001 debe
realizarse con carácter anual.

El citado informe tiene por objeto describir las actuaciones realizadas por el Ministerio
durante el año:
-Verificar el cumplimiento de los límites de la exposición radioeléctrica originados por las

estaciones de radiocomunicación autorizadas mediante la instalación de medidores SMRF
de alta sensibilidad de emisiones radioeléctricas de telefonía móvil, que envían los datos a
un centro de control en tiempo real.

-Comprobar las certificaciones emitidas por los técnicos competentes en las que se
asegura el cumplimiento de los límites de exposición originados por las estaciones
radioeléctricas autorizadas para emitir o autorizadas para instalar.

-Atender a la demanda de terceros sobre los niveles de exposición radioeléctrica y su
adaptación a la normativa en vigor.

El Informe facilitado por el Ministerio se publicará año a año en la página web del
Ayuntamiento.

Segundo. Que el Ayuntamiento de Reus reporte, como ha hecho en el pasado, las
memorias de participación del municipio en el proyecto de la "Governança Radioelèctrica".

Tercero. Que la web del Ayuntamiento de Reus disponga de un enlace dirigido a la web del
Ministerio de Energía, Industria y Turismo donde se pueda consultar el Mapa Dinámico de
Emisiones Radioeléctricas de Telefonía Móvil, que contempla el nivel real existente de
energía electromagnética radiada al medio ambiente en nuestro municipio para que, en
caso de sobrepasar los niveles establecidos por la legislación actual vigente, se pueda
comunicar a los organismos competentes responsables de evitar esta situación."

EL SR. MORALES EXPLICA EL TEMA I ES PRODUEIX DEBAT

Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per unanimitat.
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25. Moció del grup municipal del PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA–
CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) per intensificar el protocol de detecció i
seguiment de les persones sense sostre a la ciutat.

"La nit del 13 al 14 de desembre es va realitzar a la ciutat un recompte de persones sense
llar, amb la col·laboració d’un grup de voluntaris. Una iniciativa impulsada per diverses
entitats socials, en col·laboració amb la regidoria de Benestar social, que ja s’ha dut a terme
en diverses ciutats de Catalunya. 

Des del Grup Municipal Socialista ens felicitem d’aquesta iniciativa impulsada per entitats
del tercer sector, que ha permès identificar aquestes persones. Però això no és suficient, ja
que hores d’ara es desconeixen els seus perfils, les seves necessitats, quina és la seva
esperança de vida, quin percentatge tenen fills, quants d'aquests porten més de tres anys
sense allotjament propi, quin percentatge d'ells busca feina, quins estudis tenen, si
disposen de targeta sanitària i altres informacions necessàries per poder activar protocols
per afavorir la seva inclusió social.

La iniciativa també ha posat en evidència que els protocols existents fins ara no han estat
efectius per identificar i fer un seguiment d’aquest col·lectiu extremadament vulnerable. I
en aquest context lamentem la mort d’un sense sostre el passat dia 13 de novembre, que
va ser trobat al carrer Frida Kalho, en ple centre de la ciutat i malgrat que els veïns de la
zona asseguren haver informat en diverses ocasions de la situació d'alguns dels sense
sostre de la zona, que malgrat no causar problemes directes als veïns, estaven vivint en una
situació lamentable i amb un pèssim estat de salut.

Cal, doncs, que des de l’Ajuntament, s’activin accions per millorar l’atenció a les persones
sense llar, fent un seguiment exhaustiu per tal de garantir-los les necessitats bàsiques
d’alimentació i higiene, així com suport psicosocial i altres mesures a favor de la seva
inclusió social. 

Per tot l’exposat, el Grup Municipal del PSC proposa l’adopció dels següents acords: 

Primer. Que l’Ajuntament de Reus revisi i actualitzi el protocol de seguiment i actuació de
les persones sense sostre, fent un treball transversal des de les diverses regidories que els
permeti la seva integració social.

Segon. Que l’Ajuntament de Reus realitzi campanyes de sensibilització per promoure la
col·laboració ciutadana per tal de detectar i donar a conèixer l’existència de persones i faci
arribar aquestes necessitats d’atenció de serveis socials a l’ajuntament."

EL SR. MARTÍN EXPLICA EL TEMA I ES PRODUEIX DEBAT
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Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per unanimitat.

26. Moció del grup municipal del PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA–
CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) referent a l'eliminació de la violència envers les
dones.

- L'alcalde anuncia que en relació a aquest punt de l'ordre del dia hi ha una esmena
presentada per CONVERGÈNCIA I UNIÓ (CIU), ERC-MES-MDC-AVANCEM, i ARA REUS
(AREUS) la qual s'accepta, sotmetent-se la moció a consideració del Ple amb aquesta
esmena. 

"Aquest 2016 portem ja, segons les dades oficials, 4 dones assassinades a Catalunya, 37 a
tot l’Estat. Per desgràcia, no són casos aïllats: el 2014 van ser assassinades a mans de les
seves parelles o exparelles 54 dones a l’Estat espanyol, 12 d’elles a Catalunya. I l’any passat,
es varen reconèixer oficialment 6 dones assassinades aquí i 60 a tot l’Estat. 

Aquesta realitat és la mostra més terrible de la violència masclista exercida contra les
dones, que també es manifesta en discriminacions i desigualtats dins el marc de relacions
de poder dels homes sobre les dones, ja sigui per mitjans físics, econòmics o psicològics,
tant en l’àmbit públic (educació, ocupació, social...),  com en el privat.

Un exemple molt visible aquest any ha estat la violència sexual exercida contra les dones
dins la denominada cultura de la violació, basada en els valors patriarcals més primitius
tant dels homes agressors, com de la part de la societat que encara, avui en dia, qüestiona
les dones víctimes dels atacs. 

Com a socialistes, i per tant, feministes, reivindiquem que els drets de les dones són drets
humans, manifestem el nostre rebuig a la violència masclista i fem públic el nostre ferm
compromís de treballar fins a eradicar-la definitivament. Reivindiquem la implicació
permanent dels i les socialistes impulsant polítiques efectives contra la violència de gènere i
la seva arrel, el masclisme, per assolir la Tolerància Zero de tota la societat i una resposta
conjunta per part de tots els partits i agents socials.

La violència masclista ha de ser considerada una qüestió d’Estat. No es pot lluitar contra
aquesta xacra quan el PP ha retallat els recursos per a la seva prevenció en un 26% des del
2010. Per això, exigim al nou Govern de Rajoy que lideri un gran acord social i polític, on
Govern i Comunitats Autònomes concertin la incorporació de mesures de sensibilització i
prevenció i es garanteixin els recursos per a totes les dones a través d'una xarxa de
protecció que precisa de la participació dels Ajuntaments, Fiscalia, CGPJ, centres escolars,
centres de salut, associacions, sindicats, organitzacions empresarials, partits polítics, mitjans
de comunicació, ciutadania, etc. 
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Tothom, societat i partits, hem de lluitar units contra les diverses manifestacions de
violència masclista, des dels feminicidis fins la tracta de dones i nenes per a l’explotació
sexual. Perquè una societat que tolera la violència masclista, no és democràtica. Perquè
tota la ciutadania perd si més de la meitat de la població pateix discriminació. Perquè sense
dones no hi ha democràcia. Perquè cap persona pot ser tractada com a mercaderia. 

Per tot l’exposat, el Grup Municipal del PSC proposa l’adopció dels següents acords: 

1.- Instar l’Ajuntament de Reus a:

1.1. Incrementar recursos, serveis i pressupostos per combatre la violència masclista. 

1.2. Reforçar les campanyes de sensibilització contra la violència de gènere i enfortir la
detecció i el recolzament a les dones víctimes i els seus fills i filles menors. 

2.- Instar la Generalitat de Catalunya a:

2.1. Impulsar el desplegament i l’aplicació de la Llei de Mesures de protecció integral
contra la violència de gènere. 

2.2. Desplegar la Llei per a l’eradicació de la violència contra les dones assolint el
compromís de finalització del desplegament de la xarxa de recursos per poder fer
front a la recuperació de les víctimes de violència masclista, així com fer efectiu el
fons per cobrir els impagaments de pensions.

3.- Instar al Govern de l’Estat a:

3.1. Adoptar i promoure un Acord Social, Polític i Institucional contra la Violència de Gènere
per construir una societat segura i lliure de violència contra les dones.

3.2. Retirar el recurs al Tribunal Constitucional de la Llei 17/2015 d'igualtat entre homes i
dones del Parlament de Catalunya.

3.3. Dotar a les comunitat autònomes que tenen les competències delegades, dels recursos
necessaris per tal de fer l'aplicació efectiva de la Llei Orgànica 1/2001 de 28 de desembre i
la llei orgànica de 22 de juliol.

4.  Traslladar aquests acords al governs de la Generalitat i de l’Estat."

EL SR. MARTÍN EXPLICA EL TEMA I ES PRODUEIX DEBAT
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El Sr. Pellicer informa que d'acord amb la petició del Grup municipal del PP es farà votació
separada. 

Sotmesos a votació els punts núm. 1 i 2 de la Moció, s'aproven per unanimitat. 

Sotmès a votació del punt núm. 3, s'aprova amb 22 vots a favor (CiU: Srs./Sres. Pellicer,
Vilella, Monseny, Arza, Sardà, Enrech, Caelles; ARA REUS: Srs. Cervera i Rubio; ERC-MES-
MDC-AVANCEM: Sres. Llauradó i Flores; CUP: Srs./Sres. Llorens, Fernández, Cuadrada,
Ciurana; CIUTADANS: Srs./Sres. Sánchez, Morales, Figueras, Labrador; PSC-CP:Srs./Sres.
Guaita, Martín, Martínez) i 2 vots en contra (PP: Sr. Domènech i Sra. Compte). 

Sotmès a votació el punt núm. 4 s'aprova per unanimitat. 

27. Moció del grup municipal de la CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP) referent a
l'elaboració d'un Pla d'Acció Municipal.

- L'alcalde anuncia que en relació a aquest punt de l'ordre del dia hi ha una esmena
presentades per CIUTADANS la qual s'accepta, sotmetent-se la moció a consideració
del Ple amb aquesta esmena. 

"El Pla d'Actuació Municipal (PAM) és el principal instrument de planificació estratègica
amb què compten les administracions locals per a la seva acció de govern. És el full de ruta
de la gestió municipal i l'instrument de priorització dels diferents pressupostos municipals
durant els mandats.

En el cas de Reus el darrer Pla d’Acció Municipal està datat de l’any 2008 i anava des
d’aquest any fins al 2011, pla en el que s’hi englobaven el conjunt de les inversions en
l’àrea social, la de territori i medi ambient i la econòmica. Tots els anys precedents va existir
aquest esforç de previsió a anys vista dels pressupostos municipals.

Atès que aquesta és una eina que serveix tant per a l’autoconeixement per part dels
Ajuntaments, així com també per assolir un coneixement amb més profunditat dels propis
municipis a qui serveixen les corporacions municipals i de les necessitats reals de la
ciutadania.

Atès que és una eina de transparència per part de l’equip de govern, tant pel que fa a la
resta de partits com pel que fa a respecte al conjunt de la ciutadania.

Atesa la situació en que cal establir un estudi per saber l’eficiència dels processos de
contractació d’empreses externes per a que realitzin serveis municipals.
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Atès els canvis que s’estan produint en el sí de l’estructura municipal, com per exemple el
recent procés de creació d’un nou organisme autònom de cultura i la supressió de l’IMAC,
sense que s’hagi presentat cap previsió ni pla estratègic per als propers anys a un nivell
públic ni amb la resta de partits, més enllà d’informacions aparentment lligades entre sí.

Atesa la necessitat evident de revisar el catàleg de llocs de treball de treballadors de
l’Ajuntament i dels ens municipals per tal d’orientar quins objectius ens marquem com
Ajuntament a l’hora de clarificar funcions i d’afrontar la necessària renovació de la plantilla,
entre d’altres objectius estratègics. Revisió demanada pels representants dels treballadors
de l’Ajuntament i que va ser aprovada en aquest plenari municipal després d’una moció
presentada per aquest grup municipal i que també és forma part d’un objectiu ineludible
per garantir el propi futur de l’Ajuntament.

Per la present moció i tenint en compte aquests precedents, sol•licitem a l’Ajuntament
l’adopció d’aquests acords:

Primer. Exigir al govern municipal l’elaboració d’un Pla d’Acció Municipal pel que resta de
mandat en un termini de 6 mesos des de l’aprovació d’aquesta moció.

Segon. Exigir que aquest Pla d’Acció Municipal incorpori el catàleg de llocs de treball de
treballadors de l’Ajuntament i dels ens dependents. 

EL SR. FERNANDEZ EXPLICA EL TEMA I ES PRODUEIX DEBAT 

El Sr. Pellicer informa que a petició dels grups municipals es farà votació separada dels dos
punts de la moció. 

Sotmès el punt núm 1 de la Moció a votació  s'aprova per unanimitat. 

Sotmès el punt núm- 2 de la Moció a votació s'aprova amb 13 vots a favor (CIUTADANS:
Srs./Sres. Sánchez, Morales, Figueras, Labrador; PSC-CP:Srs./Sres. Guaita, Martín, Martínez;
PP: Sr. Domènech i Sra. Compte; CUP: Srs./Sres. Llorens, Fernández, Cuadrada, Ciurana) i
11 vots en contra (CiU: Srs./Sres. Pellicer, Vilella, Monseny, Arza, Sardà, Enrech, Caelles; ARA
REUS: Srs. Cervera i Rubio; ERC-MES-MDC-AVANCEM: Sres. Llauradó i Flores).

28. Moció del grup municipal de la CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP) per la
retirada de la publicitat sexista i la no col·laboració en esponsorització amb empreses
que facin ús d'aquest tipus de publicitat.

El Sr. Pellicer informa que hi ha hagut un acord de grups municipals que ha modificat
substancialment el text original. Sotmetent-se a consideració del Ple la Moció amb el
text següent:  
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"Malgrat la lluita, organitzada o no, que les dones venim fent durant les últimes dècades en
exigència els nostres drets, vivim encara en una societat sexista i heteropatriarcal. El
sexisme és present a tots els àmbits i les relacions de la nostra vida, malgrat que no hi hagi
una percepció i identificació directa. 

Avui en dia, malauradament, encara seguim parlant d'assassinats. Les persones que vam
assistir a l'acte celebrat el passat 25 de novembre a les Peixateries Velles i proposat per
l'Hora Violeta, el col.lectiu feminista de l'Esquerra Independentista de Reus, vam evidenciar
la fatalitat que moltes dones han patit fins arribar a la mort per part de les seves parelles.

Aquests actes, com sempre hem dit, i amb el record de l'Any 2016 a Reus, com Any contra
els Feminicidis i les Violències Masclistes, s'evitarien si fóssim conscients de l'existència
d'actituds masclistes i sexistes en el nostre dia a dia; els micro-masclisme, la publicitat,etc.
Encara estem equivocades, si seguim pensant que s'ha arribat a la igualtat real i seguim
estant equivocades si baixem la guàrdia i no mantenim els mecanismes, mesures i accions
per tal de fer front aquest comportament heteronormatiu, i com a conseqüència,
heteropatriarcal.

La publicitat és un dels espais de transmissió i reproducció d'aquests models. Aquest mitjà,
els espais publicitaris, instauren directament i indirecta, conscientment o inconscient, en les
nostres ments i d’una forma molt ràpida a través, d’eslògans i d’imatges que consumim a
cada instant i sense adonar-nos. La percebem, la integrem i la transmetem de generació a
generació, i d'aquesta manera continuem i contribuïm alimentar l'heteropatriarcat. 

Atès que les institucions públiques, entre elles els ajuntaments, tenen per objectiu vetllar
pels drets del conjunt de la ciutadania. 

Atès que l'Ajuntament de Reus va aprovar el passat mes de març la Proposta de Declaració
de considerar l'Any 2016, Any contra els Feminicidis i les Violències Masclistes í manté des
de fa mesos campanyes per fer front a les violències masclistes en diferents àmbits. 

Atès que l'Ajuntament té capacitat reguladora sobre la via pública, i és també sobirà pel
que fa a les seves campanyes informatives i/o publicitàries.

Atès que la LLEI 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes, especifica
en l'Article 25, sobre Mitjans de comunicació i tecnologies de la informació i la
comunicació, en el seu punt 4:

“Es prohibeixen la realització, l'emissió i l'exhibició d’anuncis publicitaris que presentin
les persones com a inferiors o superiors en dignitat humana en funció del sexe, o com
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a mers objectes sexuals, i també els que justifiquin o banalitzin la violència contra les
dones o incitin a practicar-la. Aquest tipus d’anuncis es consideren publicitat il·lícita, de
conformitat amb el que estableix la legislació general de publicitat i de comunicació
institucional.”

Per tot això, la Candidatura d'Unitat Popular proposa l'adopció dels següents acords: 

Primer. Encarregar a les regidories de Participació i Via Pública la revisió de l'Ordenança
Municipal de Publicitat Exterior que data del 15 d'agost de 1976, parant esment a l'Article
13 de la mateixa Ordenança i que fa referència a l'utilització de la persona en anuncis
publicitaris.

Segon. Encarregar a l'Àrea de Polítiques per la Igualtat que col·labori en el nou redactat de
l'Ordenança per tal de vetllar per una publicitat no sexista.

Tercer. Encarregar a l'Ajuntament habiliti a través de mètodes telemàtics i presencials canals
per tal que la ciutadania pugui denunciar casos de publicitat sexista.

Quart. Dotar de competència el Consell Municipal de Polítiques de Gènere per tal que obri
una línia de treball a l'entorn de l'existència de publicitat sexista a la ciutat i que es
materialitzi amb informes periòdics per tal de saber quines accions s'emprenen en cada
cas. Conseqüentment, ho traslladi a la Regidoria competent i aquesta prengui les mesures
necessàries.

Cinquè. Exigir que, a partir de l'aprovació d'aquesta moció, qualsevol servei
d'aprovisionament, contractació i patrimoni que es contracti des de l'Ajuntament o
Organisme Autònom tingui en compte tot el que es desprèn dels articles de la Llei 17/2015
d'igualtat efectiva entre dones i homes; i més concretament totes les aportacions que es
despleguen a l'article 25 de la mateixa Llei. 

Sisè. Sensibilitzar i, en tot cas, establir formació a les persones treballadores municipals,
perquè vetllin pel compliment en contra de comportaments i actituds sexistes o violència
masclista."

LA SRA. LLORENS EXPLICA EL TEMA I ES PRODUEIX DEBAT

Sotmesa la proposta a votació, s'aprova amb 20 vots a favor (CiU: Srs./Sres. Pellicer, Vilella,
Monseny, Arza, Sardà, Enrech, Caelles; ARA REUS: Srs. Cervera i Rubio; ERC-MES-MDC-
AVANCEM: Sres. Llauradó i Flores; CUP: Srs./Sres. Llorens, Fernández, Cuadrada, Ciurana;
PSC-CP:Srs./Sres. Guaita, Martín, Martínez; PP: Sr. Domènech i Sra. Compte) i 4 abstencions
(CIUTADANS: Srs./Sres. Sánchez, Morales, Figueras, Labrador).
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 Assumptes Sobrevinguts

A continuació, es passa a tractar l'assumpte admès al començament de la sessió i que s'ha
declarat d'urgència, atès que es compleix el quòrum necessari exigit per l'article 103.3 del
Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya:

29. Benestar Social: Addenda del Contracte Programa 2016-2019 per la coordinació, la
cooperació i la col·laboració entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i
l'Ajuntament de Reus, en matèria de Serveis Socials, altres programes relatius al
Benestar Social i Polítiques d'Igualtat.

"Atès que l’article 25.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local, reconeix als municipis determinades competències en matèria d'avaluació i
informació de situacions de necessitat social i l'atenció immediata a persones en situació o
risc d'exclusió social, i que les disposicions de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis
socials, detallen de forma exhaustiva les competències que corresponen a l’administració
de la Generalitat, d’una banda, i a l’Administració local, de l’altra, en aquesta matèria, i
l’article 65 de la mateixa Llei insta les Administracions Públiques a garantir l’accés universal
als serveis socials bàsics i l’accés universal a les prestacions de servei garantides.

Atès que en data 25 de juliol de 2016 el Ple de l'Ajuntament de Reus va aprovar el
Contracte Programa per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració en matèria de
serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d'igualtat entre el
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i l'Ajuntament de Reus per al període 2016-
2019.

Atès que l'esmentat Contracte programa es va formalitzar el passat 03 d’agost de 2016.

Atès que el Govern de la Generalitat mitjançant el Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies i el Departament d’Empresa i Coneixement estan treballant en el
desenvolupament de la Llei 24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents per afrontar
l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica. 

Atès que el Govern de la Generalitat de Catalunya va acordar posar en marxa un seguit de
mesures de suport a les famílies en situació de pobresa i emergència social que no poden
assumir les despeses que comporten els subministraments bàsics d’aigua, electricitat i gas. 

Atès que l’Agència Catalana de Consum, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies,
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i la Federació de Municipis de Catalunya, el
18 de juliol de 2016 van signar un Conveni marc d’adhesió en relació a actuacions dels
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serveis bàsics d’atenció social dels ens locals, destinades a la cancel·lació de deutes per
subministraments bàsics, d’aigua, llum i gas de persones físiques i unitats familiars en
situació de pobresa energètica per a l’exercici 2015. 

Atès que els ens locals que així ho han volgut s’han adherit a aquest conveni marc i han
rebut una aportació de l’Agència Catalana de Consum destinada al reemborsament de la
despesa efectuada durant l’any 2015 i al pagament del deute pendent del 2015 que els ens
locals hagin abonat abans del 10 d’octubre de 2016. En qualsevol cas el deute ha de ser
anterior al 2016. 

Atès que el Govern de la Generalitat vol abordar de manera integral les situacions de
pobresa energètica i ha encarregat al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
treballar en aquest pla integral, de manera coordinada amb l’Agència Catalana de Consum.
Aquest pla contempla mesures immediates i accions que afavoreixin a mig i llarg termini
l’eradicació d’aquest tipus de pobresa i es donarà a conèixer als ens locals i tots els agents
implicats a principis del 2017. 

Atès que mentre es consensua i s’inicia la implantació del Pla esmentat, el Govern de la
Generalitat, segons l’acord de govern de 18 d’octubre de 2016, ha aprovat destinar 5
milions d’euros per cobrir els deutes del 2016 i l’hivern del 2016 - 2017, mitjançant una
addenda al contracte programa en matèria de serveis socials, altres programes de benestar
social i polítiques d’igualtat que el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies subscriu
amb els ens locals titulars de les Àrees bàsiques de serveis socials de tot Catalunya. 

Atès que el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, l’Associació Catalana de
Municipis i Comarques i la Federació de Municipis de Catalunya han signat una Addenda a
l’Acord Marc del contracte programa 2016 - 2019, amb la voluntat d’ampliar el marc de
col·laboració ampliant la partida de les ajudes d’urgència social en 5 milions més per
atendre les situacions de pobresa energètica. 

Atès que l'Ajuntament de Reus rep per aquest concepte d'ajuts d'urgència social per
import de 73.430,00€.

Atès que ambdues administracions han manifestat la voluntat d’ampliar la seva
col·laboració en els termes que indicà l'esborrany de l'ADDENDA que ha facilitat el
Departament de Treball, Afers socials i Famílies on s'indica que s'amplia aquest concepte en
un import de 73.430,00€ per a despeses derivades de subministraments bàsics de llum,
aigua i gas. 
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Vist l’informe emès per la Cap de Serveis Socials i la Gerent d’Àmbit de Serveis Personals de
data 14 de desembre de 2016, en el qual informa que es realitzin els tràmits pertinents per
l'aprovació de l'Addenda al Contracte Programa 2016-2019.

Vist el que disposen el citat article 41 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials,
l’article 191 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei municipal i del règim local de Catalunya, els articles 108 i següents de la Llei 26/2010,
del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya, i els articles 303 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.

Atès que en virtut del que disposa l'article 309 del Reglament d'obres, activitats i serveis
dels ens locals, la competència per a l'aprovació de la present addenda correspondria al Ple
de la Corporació.

Per tot l’exposat, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords:

Primer. Declarar la urgència de l'assumpte que seguidament s'aprova, als efectes previstos a
l'article 133 paràgraf segon del Reglament Orgànic Municipal.

Segon. Aprovar l' Addenda al Contracte programa 2016-2019 per a la coordinació, la
cooperació i la col·laboració entre el Departament de Treball, Afers socials i Famílies i
l'Ajuntament de Reus, en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar
social i polítiques d’igualtat, ampliant els termes de la col·laboració del contracte programa
2016 - 2019, signat entre ambdues administracions segons les condicions que es recullen
en el present document, amb una aportació de 73.430,00 € a l'Ajuntament de Reus en
concepte d’ajudes d’urgència social per a despeses derivades de subministraments bàsics
de llum, aigua i gas. 

Tercer. Facultar al Molt Il·lustre Sr. Alcalde i a la regidora delegada de l'Àrea de Benestar
Social, per tal que qualsevol d'ells, indistintament, formalitzin l'esmentada Addenda.

Quart. Donar trasllat d’aquesta resolució al Departament de Treball, Afers socials i Famílies
de la Generalitat de Catalunya, als efectes pertinents.”

LA SRA. VILELLA EXPLICA EL TEMA I ES PRODUEIX DEBAT 

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

30. Precs i Preguntes.
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El Sr. Pellicer informa que el Grup municipal CIUTADANS–REUS (C’S) ha retirat la pregunta
que havia presentat referent a una casa en ruïna al Barri Sòl i Vista, al tractar-se d'un un
tema que ja està resolt. 

Intervenció del Sr. Morales del Grup municipal CIUTADANS–REUS (C’S) fent un prec
sobre la manca de papereres i contenidors al Polígon DINA  

"El Grup Municipal de Ciutadans ha rebut queixes de veïns sobre la manca de papereres i
contenidors als carrers del polígon Dina de Reus, de manera que les persones que hi
passegen els gossos no tenen cap lloc on llençar els excrements que recullen del terra.

És per això que el Grup Municipal de Ciutadans formula el següent prec: 

Que s’instal·lin al polígon Dina les papereres i els contenidors necessaris per donar servei a
tota aquesta zona."

Per part del Sr. Monseny  ES DÓNA RESPOSTA al prec formulat. 

Intervenció del Sr. Figueres del Grup municipal CIUTADANS–REUS (C’S) preguntant
sobre el problema de mobilitat a la Urbanització Pàmies

"En fecha veintitrés de mayo de 2016 el Grupo Municipal de Ciudadanos registró una
instancia exponiendo que había recibido quejas por parte de vecinos de la Urbanización
Pàmies referentes a los problemas de movilidad en la vía pública para los vecinos de esta
zona de la ciudad. Además, se adjuntó un informe elaborado por vecinos de dicha
urbanización en el que se recogían las reivindicaciones de mejoras y que incluía una
recogida de firmas.

Dado el plazo de tiempo transcurrido sin haber obtenido respuesta, el Grupo Municipal de
Ciudadanos formula las siguientes preguntas: 

¿Tiene previsto el equipo de gobierno contestar a dicha instancia? 
¿Ha llevado a cabo el Ayuntamiento alguna mejora de movilidad en la Urbanización Pàmies
como respuesta a estas reivindicaciones vecinales?
En caso contrario, ¿tiene previsto hacerlo?
En caso de no dar solución a las reivindicaciones de estos vecinos, ¿tiene previsto el equipo
de gobierno entregar al Grupo Municipal de Ciudadanos el informe que solicitó
argumentando el motivo por el cual no se puede dar respuesta a esta problemática?"

Per part del Sr. Monseny  ES DÓNA RESPOSTA a la pregunta formulada. 
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Intervenció de la Sra. Cuadrada del Grup municipal Candidatura d'Unitat Popular (CUP)
fent un prec en relació a l'acompliment de la reforma del ROM. 

"L’any 2017 farà 14 anys de la redacció del Reglament Orgànic Municipal (ROM), a hores
d’ara, vigent a la ciutat de Reus.

La CUP, des de l’any 2011 no ha fet més que presentar mocions, precs o propostes per tal
d’actualitzar-lo i, sobretot, dotar-lo d’eines que incloguin la participació de les persones en
les preses de decisions ciutadanes. Només així es pot garantir una vertadera democràcia
participativa i no quedar-nos amb un vot cada 4 anys. Només així, les persones es poden
apoderar i sentir la ciutat i tot allò que s’hi esdevé, com a cosa seva i compartida.

La insistència en aquest tema es basa en criteris com la transparència, la participació i la
col·laboració. Aquests són els elements que defineixen el compromís municipal de
promoure el Govern Obert i claus perquè els ciutadans puguin implicar-se en la presa de
decisions i la millora del nostre sistema democràtic.

El govern obert suposa explicar allò que fa l´Ajuntament per millorar el coneixement, el
seguiment i la valoració per part de la ciutadania de la tasca municipal. La participació
implica reconèixer la capacitat dels ciutadans d´intervenir en els afers públics i la necessitat
de la seva implicació per elaborar i gestionar la seva pròpia ciutat.

Hi ha exemples en d’altres municipis catalans de les característiques similars a Reu en els
que la ciutadania interactua de manera directa amb els representants electes, creant un
registre de preguntes i precs.

Per altra banda, el 4 de setembre del 2015 es va aprovar una moció presentada per la CUP
en que s’instava a reformar el Reglament de Participació i també el ROM, en aquesta moció
aprovada s’hi marcaven uns terminis per tal que el nou ROM estigués en vigor ja, però en
canvi no en tenim cap notícia al respecte ni de la comissió que es va crear per aquest
motiu. 

Per tot això demanem:

Primer. Que la suposada comissió d’estudi del ROM es posi en marxa, d’una vegada i sense
més dilacions, dins dels 3 primers mesos de l’any.

Segon. Que, atès que ja s’han superat amb escreix els terminis aprovats en la moció en què
es va acordar reformar el ROM, es validi el nou ROM abans del 31 de març del 2017."

Per part del Sr. Enrech  ES DÓNA RESPOSTA al prec formulat. 
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Intervenció de la Sra. Guaita del PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA–
CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) preguntant pel que fa al desplegament de
desfibril.ladors a la ciutat.

"Al febrer de 2015 es va constituir la Comissió de Seguiment del projecte “Reus, ciutat
cardioprotegida”, per coordinar la implantació de desfibril·ladors en diversos espais públics
de la ciutat, dependències municipals i vehicles de la Guàrdia Urbana, així com per fer un
seguiment de la formació que han de rebre els agents per a la utilització d’aquests aparells.

Per això, el Grup Municipal del PSC formula les següents preguntes: 

En quin punt es troba el desplegament dels desfibril·ladors a la ciutat?
Quants n'hi ha d’instal·lats actualment i a on?
S'ha fet la formació a tots els agents de la Guàrdia Urbana per a la utilització d’aquest
aparells?
Quantes vegades s'ha reunit la comissió de seguiment del projecte "Reus ciutat
cardioprotegida" des de la seva constitució?
Qui forma part actualment d'aquesta comissió?"

Per part de la Sra. Llauradó  ES DÓNA RESPOSTA a la pregunta formulada. 

Intervenció de la Sra. Martínez del PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA–
CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) preguntant sobre els talls de subministrament
elèctric no comunicats a l'administració. 

"La mort el passat 14 de novembre d’una àvia en un incendi a casa seva provocat per una
espelma, ja que no disposava de subministrament elèctric, va posar en evidència que la
companyia elèctrica no va comunicar el tall al departament de Benestar Social, incomplint
la Llei, que obliga les companyies, en cas d’impagament per part d’un client, a avisar
l’Ajuntament perquè ho certifiqui i posi en marxa el protocol d’ajuts contra la pobresa
energètica.

Per això, el Grup Municipal del PSC formula les següents preguntes: 

Primera. Quina és la xifra de talls de subministrament no comunicats que consten a
l'ajuntament?
 
Segona. Quines actuacions s'han iniciat a partir d'aquesta informació?"

Per part de la Sra. Vilella   ES DÓNA RESPOSTA a la pregunta formulada. 
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Intervenció de la Sra. Martínez del Grup munipal del PARTIT DELS SOCIALISTES DE
CATALUNYA–CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) preguntant sobre el Servei d'Atenció
Domiciliària (SAD).

"El SAD és defineix com un servei comunitari de caràcter social, que mitjançant
professionals preparats i programes individualitzats de caràcter preventiu, rehabilitador i
educador, s’articulen un conjunt de serveis i tècniques d’intervenció, com ara l’atenció
personal, domèstica, de recolzament psicosocial i familiar i de relacions amb l’entorn, etc.

El principal objectiu és afavorir l’increment de l’autonomia personal dels usuaris en el seu
medi habitual de vida i perquè es pugui gaudir d’un projecte de vellesa satisfactori i digne,
evitant i/o retardant internaments innecessaris.

En relació a aquest servei, el Grup Municipal del PSC formula la següent pregunta:
               

Per a cada un dels anys 2012, 2013, 2014 i 2015:

- Nombre total de treballadors/-es que han prestat aquest servei
- Nombre d'hores mitjà anual que s'han prestat.
- Nombre de treballadors que han prestat un nombre d'hores mitjà anual entre 1 i el 50 %,
entre un 51% i 100%, entre un 101% i un 150% i entre un 151% i un 200% un  del
nombre d'hores mitjà anual.
- Nombre d'usuaris del SAD.
- Nombre d'hores anuals de SAD prestades efectivament a usuaris.
- Nombre d'hores anuals de SAD efectivament retribuïdes als treballadors."

Per part de la Sra. Vilella   ES DÓNA RESPOSTA a la pregunta formulada. 

Intervenció de la Sra. Compte del Grup municipal del Partit Popular (PP) preguntant
sobre el Parc de Nadal de Joventut. 

"La regidoria de Participació, Ciutadania i Transparència aquest any 2016/2017 organitza
un Parc de Nadal de Joventut a la ciutat de Reus duplicant el tradicional Parc de Nadal, que
organitza la Regidoria d’esports a traves de la empresa municipal RELLSA (entrada de 02-
24mesos, gratuïta i de 2 -14 anys inclosos:5€ i diversos descomptes 2016 (segons dades a
la pagina web de Reus Esport i Lleure (RELLSA). per tot això el Grup Municipal del Partit
Popular formula al Ple les següents preguntes:

Primera. Quin es el motiu tècnic per executar la duplicitat del Parc de Nadal a la ciutat de
Reus?
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Segona. Perquè el Parc de Nadal de Joventut s’organitza a la Palma i no a les instal·lacions
de la Fira de Reus?

Tercera. Quin es el pressupost d’execució previst del Parc de Nadal de Joventut, que
organitza la Regidoria de Participació, Ciutadania i Transparència?

Quarta. Quina valoració i criteri s’ha establert perquè aquest Parc de Nadal de Nadal de
Joventut sigui gratuït en deteniment del Parc de Nadal que organitza la Regidoria
d’esports? 

Cinquena. La contractació dels monitors per desenvolupar el Parc de Nadal de Joventut, qui
els contracta i quants es contracten?"

Per part de la Sra. Flores  ES DÓNA RESPOSTA a la pregunta formulada. 

Intervenció del Sr. Domènech del Grup municipal del Partit Popular (PP) preguntant
envers la jubilació del metge de cirurgia vascular a HUSJR de Reus.

"El passat mes de novembre el HUSJR de Reus es va jubilar l´ únic metge de cirurgià
vascular, per tan la consulta ambulatòria resta deserta, un fet que complica l’atenció als
pacients que sofreixen aquestes patologies.

Això implica la derivació de pacients al Hospital Joan XXIII de Tarragona per esser tractats
en deteniment d´ atenció ambulatòria a Reus i col·lapse als serveis de Tarragona i davant
aquesta situació es posa en evidencia la falta de previsió de la presidenta del Grup Salut,
Sra. Llauradó ja que pot posar en qüestió la manca de lideratge del HUSJR de Reus per no
te previst aquest fet per això el Grup Municipal del Partit Popular formula al Ple les
següents preguntes:

Primer. Quants pacients s’han derivat al Hospital Joan XXIII per atendre aquesta situació?

Segona. Quants metges especialistes tenen previst jubilar-se a HUSJR en el 2017?

Tercer. En quina data te previst que es podrà incorporar un nou metge titular de cirurgia
vascular a la corresponent consulta ambulatòria del HUSJR?

Quarta. Si no hi ha una data prevista d’incorporació, en quin estat es troba aquest servei
ambulatori, continuarà o desapareixerà al HUSJR?

Cinquena. Quantes queixes s’han rebut davant aquesta situació al HUSJR i quin ha segut el
procediment de resolució?
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Sisena. Es conscient la Sra. Llaurado, presidenta del Grup Salut, de la falta de previsió
davant aquesta situació?"

Per part de la Sra. Vilella   ES DÓNA RESPOSTA a la pregunta formulada. 

Intervenció de la Sra. Compte del Grup municipal del Partit Popular (PP) fent el prec
envers comunicacions electròniques amb els òrgans judicials. 

"La reforma de l'article 273.3 de la Llei d'Enjudiciament Civil (LEC), operada per la Llei
42/2015, de 5 d'octubre, va establir l'obligació per a totes les Administracions i les Forces i
Cossos de Seguretat de l'Estat de comunicar-se de forma electrònica amb els òrgans
judicials a partir de l'1 de gener de 2017.

La Guàrdia Urbana de Reus, com policia local podrà remetre per via electrònica, atestats i
altres escrits de tràmit, així com la recepció de notificacions provinents dels òrgans judicials,
eradicant, d'aquesta forma, l'ús del paper per aquest motiu el Grup Municipal del Partit
Popular formula aquest prec al Ple:

Únic: Que els usuaris que podran accedir a les corresponents aplicacions informàtiques
facilitades per al Ministeri de Justícia, rebin la corresponent formació per desenvolupar amb
èxit la nova eina de comunicació amb els òrgans judicials.

Per part del Sr. Enrech ES DÓNA RESPOSTA a la pregunta formulada. 

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                                                                      El secretari general 
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