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ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE REUS

Núm.: 01/2017

Caràcter: ordinari   
Data: 23.01.2017
Horari: de 16:34 a 20:41  hores
Lloc: Saló de Plens del Palau Municipal 

Hi assisteixen:

Carles Pellicer Punyed, alcalde-president 
Marc Arza Nolla 
Xavier Angelergues Abellà  
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 
Josefa Labrador Barrafón
Noemí Llauradó Sans
Marta Llorens Pérez
Andreu Martín Martínez
Ana Isabel Martínez Serrano
Hipòlit Monseny Gavaldà   
Damián Morales Arcas
Maria del Carmen Pozuelo Blanco, (s'incorpora en el moment en que consta a l'acta) 
Marta Puig Beltran, ( s'incorpora en el moment en que consta a l'acta) 
Daniel Rubio  Angosto 
Juan Carlos Sánchez Martínez
Maria Dolors Sardà Lozano
Montserrat Vilella Cuadrada

Jaume Renyer Alimbau, secretari general
Josep Jaume Mateu Bea,  interventor accidental 
M. Rosa Ferré Amador, adjunta a la Secretaria General
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ORDRE DEL DIA

1. Presa de possessió com a regidora de l'Ajuntament de Reus de la Sra. Maria del Carmen
Pozuelo Blanco.

2. Presa de possessió com a regidora de l'Ajuntament de Reus de la Sra. Marta Puig Beltran.

3. Aprovació de les actes de les sessions plenàries dels dies 24 de novembre i 19 de
desembre de 2017.

4. Informació de l’Alcaldia.
 

MOCIONS DE L'ALCALDIA

5. Alcaldia. Ratificar el Decret d'Alcaldia número 2016013163, de data 14 de desembre de
2016, de compareixença en el recurs contenciós administratiu número 401/2016 contra
l'Ordenança de civisme, seguit a instàncies de l'Associació Reus Som Útils (ARSU), la
Candidatura d'Unitat Popular i l'Associació Cultural Despertaferro, davant del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya.

6. Alcaldia. Donar compte de l'adscripció de la regidora Sra. Maria del Carmen Pozuelo
Blanco al Grup municipal del partit dels socialistes de Catalunya - Candidatura de progrés
(PSC-CP).

7. Alcaldia. Donar compte de l'adscripció de la regidora Sra. Marta Puig Beltran al Grup
municipal de la Candidatura Popular (CUP).

8. Alcaldia. Donar compte de la designació de portaveu i portaveus adjuntes del Grup
municipal del partit dels socialistes de Catalunya - Candidatura de progrés (PSC-CP).

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

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

SERVEIS DE TERRITORI I URBANISME

11. Gestió Urbanística. Aprovació provisional de la modificació puntual del Pla especial de
protecció del patrimoni arquitectònic, historicoartístic i natural de Reus, referent a
l'immoble núm. 10 del carrer  Llovera.

12. Medi Ambient. Resolució d'un procediment sancionador per infracció de la normativa
sobre tinença d'animals potencialment perillosos.
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SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS 

13. 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.

14. Assessoria Jurídica. Compatibilitat d'un treballador de la societat Reus Serveis
Municipals, S.A, amb la gerència temporal de la societat Reus Desenvolupament Econòmic,
SA.

SERVEIS A LA PERSONA 

15. Ensenyament i Política Lingüística. Resolució anticipada del conveni subscrit amb
l'Assemblea Local de la Creu Roja Espanyola i la Caixa d'Estalvis de Tarragona per a la
construcció, posada en marxa i manteniment de la Llar d'Infants del Roser.

MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS

16. Moció del grup municipal del PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA–
CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) referent als ajuts per accedir als casals d'estiu
municipals. 

17. Moció del grup municipal del PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA–
CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) referent a un servei gratuït d'assessorament
respecte a les clàusules terra abusives. 

18. Moció del grup municipal de la CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP) referent a
la retirada de símbols franquistes i l'acompliment de la Llei de memòria històrica. 

19. Moció del grup municipal del PARTIT POPULAR (PP) per l'inici de l'estudi del projecte
"Reus rehabilita". 

20. Moció del grup municipal CIUTADANS–REUS (C’S) per la reducció del lliscament de
les voreres, places i passejos de la ciutat. 

21. Moció del grup municipal CIUTADANS–REUS (C’S) per tal d'augmentar la seguretat
viària a l'avinguda Bellisens. 

22. Moció del grup municipal de la CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP) referent a
l'incompatibilitat de l'exercici simultani públic i privat de la professió mèdica en l'àmbit del
Grup Sagessa.

Assumptes sobrevinguts.

Precs i preguntes.
     
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. Presa de possessió com a regidora de l'Ajuntament de Reus de la Sra. Maria del
Carmen Pozuelo Blanco.

La Sra. Maria del Carmen Pozuelo Blanco. pren possessió del càrrec com a nou membre de
la Corporació, i fa la promesa de treballar per la gent, 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. 

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

2. Presa de possessió com a regidora de l'Ajuntament de Reus de la Sra. Marta Puig
Beltran.

La Sra. Marta Puig Beltran pren possessió del càrrec com a nou membre de la Corporació, i
fa la promesa per imperatiu legal, 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. 

L'alcalde li pregunta si vol afegir alguna cosa.

Intervenció de la Sra. Puig del Grup municipal de la CUP 

Fa ús de la paraula i manifesta el següent:

“Totalment obligada i coaccionada per una Junta Electoral Central il·legítima, em toca
prometre una Constitució que no representa res més que el continuisme de la dictadura
franquista sota el nom de democràcia. Des d’avui, assumint la funció que m’ha estat
delegada treballaré per enderrocar aquest règim i assolir unes institucions que assegurin a
cadascú segons necessitat i exigeixin segons capacitat. 
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Per això treballaré per defensar la qualitat dels serveis públics, que han de servir per
millorar i garantir la qualitat de vida de les persones. I denunciar-ho quan això no sigui així.

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

3. Aprovació de les actes de les sessions plenàries dels dies 24 de novembre i 19 de
desembre de 2016.

S'aproven per unanimitat les actes dels dies 24 de novembre i 19 de desembre de 2016.

4. Informació de l’Alcaldia.

El Sr. Pellicer dóna compte que el Grup Municipal de Convergència i Unió “CiU”, per acord
de tots els seus regidors, passa a denominar-se, a partir d'avui, d'acord amb l'escrit
presentat en el dia d'avui “Grup Municipal del Partit Demòcrata (PDeCAT)-CiU, que pertany
al Partit Demòcrata Europeu Català (PdeCAT). Per tant la nova denominació del grup és
Grup Municipal del Partit Demòcrata (PdeCAT)-CiU.

A continuació informa del següent: 

De la recepció, a l’Ajuntament, a la presidenta de l’Institut Català de les Dones, Sra. M.
Teresa Pitarch.

Del berenar de Nadal amb les Germanetes dels Pobres i l'Agrupació de Taxis de Reus a
l'Ajuntament. 

De la inauguració del Parc de Nadal, que va tenir lloc del 27 de desembre de 2016 al 4 de
gener de 2017 a la Fira de Reus 

De la visita que va fer a Barcelona a l’Honorable Conseller de Cultura Sr. Santi Vila. 

De la visita al primer nadó de l'any, Alan Garcia Miro, a l'Hospital Universitari de Sant Joan.

De l'assistència, al Teatre Bartrina, al concert de la Banda Simfònica de Reus a la qual
felicita amb motiu del seu primer aniversari. 

De l'assistència a l'arribada dels Reis Mags d'Orient a la plaça Anton Borrell.

De l'assistència a la cloenda de l'exposició “Eduard Toda i Güell (1855-941): de Reus al
món” i dels actes de l’Any Eduard Toda al Museu de Reus.

De l'assistència a la inauguració, a la plaça Gandhi núm. 5, de la seu de l'Oficina Integral de
la Seguretat Social, amb la presència de la Vicepresidenta del Govern i la Ministra de Treball
i Seguretat Social. 

De l'assistència a la Jornada de la 9a Cimera del Comitè de Ciutats i de les Aglomeracions
per a l'Alta Velocitat i la Interconnexió Ferroviària del Corredor del Mediterrani, i la signatura
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de l’adhesió de Reus a la mateix. Reus entra a formar part del conjunt de ciutats per les
que passa el Corredor del Mediterrani. 

De l'assistència al pregó de la Festa Major d'Hivern de Vila-seca.

De l'assistència a la Gala Els Imprescindibles de CanalReus TV, que va tenir lloc al Teatre
Fortuny. Felicita i dóna l'enhorabona, en nom de la Corporació, els guardonats.

De l'assistència, amb el Sr. Cervera, als actes organitzats pel 50è aniversari del Club Esportiu
Santes Creus del Club de Futbol  Reddis.

De l'assistència, la setmana passada, al Teatre Bartrina a la presentació de la programació
dels actes de Reus Capital de la Cultura Catalana 2017.

De l'inici dels actes Reus Capital de la Cultura Catalana 2017. Recorda que dissabte, dia 28,
tindrà lloc l’acte oficial d’inici al Teatre Fortuny a les 18h i un espectacle inaugural a la Plaça
del Mercadal a les 19h. 

També informa que l'any 2017, es dedicarà al doctor Alexandre Frias i Roig, qui, entre molts
altres aspectes, el 1919 crea l’Institut de Puericultura de Reus, conegut com “La Gota de
Llet”, amb la finalitat d’ajudar els nens protegint-los de la misèria i ignorància en base al
control de les dones embarassades i educant-les que lacten els fills. La seva obra va
contribuir a determinar una extraordinària reducció de la taxa de mortalitat infantil a Reus i
va ser el primer en estudiar una patologia, que no es diagnosticava correctament, com la
leishmaniosi.

Diu que la Junta de Portaveus, ha aprovat una Moció de suport en relació a la necessitat de
renovar el contracte de la societat amb la pagesia, presentada a instàncies d’Unió de
Pagesos, que inclou aspectes com: la dignificació i reconeixement del paper de la pagesia
en la societat, el respecte a la voluntat democràtica de la pagesia professional catalana de
ser representada institucionalment en més de dos terços per Unió de Pagesos, uns preus
remuneradors per a la pagesia, el respecte a les prioritats en desenvolupament rural, la
gestió diligent i eficaç de la fauna salvatge, i aturar arbitrarietats, per uns espais agraris
protegits i productius.

I que en el mateix sentit també s'ha aprovat una Moció presentada per ERC-MES-MDC-
AVANCEM, amb diferent contingut, però  en la mateix línia.

Finalitza informant que la marxa organitzada per la Unió de Pagesos, passarà per Reus el
proper dijous, dia 26 i ell serà al Santuari de la Mare de Déu de Misericòrdia, tal com l'han
demanat, per lliurar-los l’aprovació d’aquesta moció. 

 
MOCIONS DE L'ALCALDIA

5. Alcaldia. Ratificar el Decret d'Alcaldia número 2016013163, de data 14 de desembre
de 2016, de compareixença en el recurs contenciós administratiu número 401/2016
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contra l'Ordenança de civisme, seguit a instàncies de l'Associació Reus Som Útils
(ARSU), la Candidatura d'Unitat Popular i l'Associació Cultural Despertaferro, davant
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

"En data 14 de desembre de 2016 per Decret d'Alcaldia número 2016013163 es va resoldre
el següent: 

«PRIMER: Trametre l'expedient administratiu número 70/2016 de la Secretaria General-
Assessoria Jurídica, seguit per la tramitació de la nova Ordenança de civisme a la ciutat de
Reus, al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala Contenciosa Administrativa,
Secció 5a.

SEGON: Comparèixer en el recurs contenciós administratiu núm. 401/2016, seguit a
instàncies de l'Associació Reus Som Útils (ARSU), la Candidatura d'Unitat Popular i
l'Associació d'Acció Cultural Despertaferro, en defensa dels interessos legítims de la
Corporació.

TERCER: Encomanar la defensa de l'Ajuntament de Reus al secretari general, el Sr. Jaume
Renyer i Alimbau, a l'empara del que disposa l'article 24 de la LRJCA, amb relació a
l'article 551 de la Llei orgànica 6/1985, d'1 de juliol, del poder judicial, i la representació
al procurador dels Tribunals el Sr. Ángel Quemada Cuatrecasas.»
 
Atès que l'objecte sobre el qual versa el recurs plantejat (la nova Ordenança de civisme de
la ciutat de Reus) és una matèria competència del Ple municipal, i que, per motius
d'urgència, degut als terminis legalment establerts, es va dictar l'esmentat decret, en virtut
del previst a l'article 21.1.k) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim
local, posat en relació amb l'article 22 del mateix text legal.

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

Primer. Donar compte i ratificar el Decret d'Alcaldia núm. 2016013163 de data 14 de
desembre de 2016, la part resolutiva del qual s'ha transcrit en els antecedents d'aquest
acord. 
 
Segon. Comunicar aquest acord al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala
Contenciosa Administrativa, Secció Cinquena, amb relació al procediment ordinari del
recurs contenciós administratiu número 401/2016."

EL SR.  ALCALDE PRESENTA EL TEMA I ES PRODUEIX DEBAT

Sotmesa la proposta a votació s'aprova amb 17 vots a favor, ((PdeCAT)-CiU: Srs./Sres.
Pellicer, Vilella, Monseny, Arza, Sardà, Enrech, Caelles; C'S: Srs./Sres. Sánchez, Morales,
Figueras, Labrador; ERC-MES-MDC-AVANCEM: Sres. Llauradó i Flores; PP: Sr. Domènech i
Sra. Compte; AREUS: Srs. Cervera i Rubio) 6 vots en contra (CUP: Srs./Sres. Llorens,
Fernández, Cuadrada, Angelergues, Ciurana, Puig) i 4 abstencions (PSC-CP: Srs./Sres.
Martín, Martínez, Guaita, Pozuelo).
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6. Alcaldia. Donar compte de l'adscripció de la regidora Sra. Maria del Carmen Pozuelo
Blanco al Grup municipal del partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de
progrés (PSC-CP).

“Atès que el Ple de la Corporació, en sessió duta a terme el dia 17 de novembre de 2016, va
prendre coneixement de la renúncia de la Sra. Núria Borrell Gàllego al càrrec de regidora
d’aquest Ajuntament.

Atès que es preveu que la Sra. Maria del Carmen Pozuelo Blanco prengui possessió com a
regidora de l’Ajuntament de Reus per la llista de candidats presentada pel PARTIT DELS
SOCIALISTES DE CATALUNYA-CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP), en sessió plenària del
dia 23 de gener de 2017, i ha manifestat la seva voluntat de ser adscrita al Grup municipal
del partit dels socialistes de Catalunya - Candidatura de progrés (PSC-CP).

De conformitat amb el que preveuen els articles 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local i els articles 6 a 9 del Reglament orgànic municipal.

Per tot l’exposat, es proposa al Ple de la Corporació:

Primer: Es dóna compte de l'adscripció de la regidora Sra. Maria del Carmen Pozuelo Blanco
al Grup municipal del partit dels socialistes de Catalunya-Candidatura de progrés (PSC-CP)."

Els membres del plenari es donen per assabentats. 

7. Alcaldia. Donar compte de l'adscripció de la regidora Sra. Marta Puig Beltran al Grup
municipal de la CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP).

"Atès que el Ple de la Corporació, en sessió duta a terme el dia 2 de novembre de 2016, va
prendre coneixement de la renúncia del Sr. David Vidal Caballé al càrrec de regidor d’aquest
Ajuntament.

Atès que es preveu que la Sra. Marta Puig Beltran prengui possessió com a regidora de
l’Ajuntament de Reus per la llista de candidats presentada per CANDIDATURA D'UNITAT
POPULAR – POBLE ACTIU (CUP) en sessió plenària del dia 23 de gener de 2017 i ha
manifestat la seva voluntat de ser adscrita al Grup municipal de la CANDIDATURA D’UNITAT
POPULAR (CUP). 

De conformitat amb el que preveuen els articles 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local i els articles 6 a 9 del Reglament orgànic municipal.

Per tot l’exposat, es proposa al Ple de la Corporació:

Primer: Es dóna compte de l'adscripció de la regidora Sra. Marta Puig Beltran al Grup
municipal de la CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP)."

Els membres del plenari es donen per assabentats. 
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8. Alcaldia. Donar compte de la designació de portaveu i portaveus adjuntes del Grup
municipal del partit dels socialistes de Catalunya - Candidatura de progrés (PSC-CP).

"Atès el que disposa l’article 7 del Reglament orgànic de l’Ajuntament de Reus, en relació a
la designació dels portaveus dels grups municipals. 

Vista la proposta del Grup municipal del partit dels socialistes de Catalunya – Candidatura
de Progrés (PSC-CP) per designar el regidor Sr. Andreu Martín Martínez com a portaveu
d'aquest Grup municipal i a les regidores Sra. Ana Isabel Martínez Serrano i Sra. Sandra
Guaita Esteruelas com a portaveus adjuntes,

Per tot l’exposat, es dóna compte al Ple de la Corporació del nou portaveu i portaveus ad-
juntes del Grup municipal del partit dels socialistes de Catalunya – Candidatura de Progrés
(PSC-CP):

GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA–CANDIDATURA DE
PROGRÉS (PSC-CP)

Portaveu:  Sr. Andreu Martín Martínez
Portaveus adjuntes:  Sra. Ana Isabel Martínez Serrano i Sra. Sandra Guaita Esteruelas".

Els membres del plenari es donen per assabentats. 

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

- Decret de l'Alcaldia núm. 2017000022 de data 4 de gener de 2017

"Atès que d'acord amb el que estableixen els articles 75, 75.bis i 75.ter de la Llei 7/1985, de
2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i 30 del Reglament orgànic municipal,
correspon a l’Alcalde determinar els membres de la Corporació que realitzaran les seves
funcions en règim de dedicació exclusiva o dedicació parcial.  

Atès que el Ple de la Corporació, en reunió duta a terme el dia 30 de juny de 2015, va
establir els càrrecs que exerciran les seves responsabilitats en règim de dedicació exclusiva
o de dedicació parcial, la dedicació d’aquests darrers i les retribucions que percebran els
uns i els altres.

Atès que per decret d'Alcaldia de data 19 de febrer de 2016 es va nomenar el Sr. Jordi
Cervera Martínez, regidor delegat de l'Àrea d'Esports per desenvolupar les seves funcions
en règim de dedicació exclusiva amb una retribució de 68.500 € bruts anuals.

Atès que per decret de l'Alcaldia de data 9 de setembre de 2016 es va deixar sense efectes
l'esmentat règim de dedicació i retribució del Sr. Jordi Cervera Martínez pel
desenvolupament del seu càrrec.
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Atès que es considera convenient que el Sr. Jordi Cervera Martínez torni a desenvolupar les
seves funcions de regidor delegat de l'Àrea d'Esports en règim de dedicació exclusiva.

En conseqüència, considero oportú de resoldre el següent:

Primer. Establir el règim de dedicació exclusiva del Sr. Jordi Cervera Martínez pel
desenvolupament de les seves funcions com a regidor delegat de l'Àrea d'Esports, amb una
retribució de 68.500 € bruts anuals.

Segon. La vigència d'aquesta resolució començarà a partir del dia 3 de gener de 2017.

Tercer. Donar compte d'aquesta resolució al Ple de la Corporació."

EL SR. ALCALDE EXPLICA  EL TEMA I ES PRODUEIX DEBAT 

Els membres del plenari es donen per assabentats. 

- Decret de l'Alcaldia núm. 2017000089 de data 10 de gener de 2017:

"Atès que mitjançant decret de l'Alcaldia núm. 2016004360, de data 27 d'abril de 2016, es
va nomenar com a assessora d'Àrea la Sra. Montserrat Grau Comes, amb funcions
d'assessorament i tasques de col·laboració immediata a regidors/res delegats/des en
relació a determinades àrees.

Atès que la Sra. Grau, mitjançant decret de l’Alcaldia número 2016012034, de data 14 de
novembre de 2016, fou nomenada delegada de Serveis, amb funcions d’assessorament i
tasques de col·laboració immediata a l’Alcaldia en relació a determinats serveis.

Atès que la Sra. Grau, des del seu nomenament com a assessora d’Àrea, ha centrat les
seves accions d’assessorament i col·laboració en els àmbits propis de cultura i projecció de
ciutat, i té un ampli coneixement de les accions que es desenvolupen en ambdues àrees.

Atès que l'Ajuntament de Reus, en la sessió plenària del dia 13 de desembre de 2013,
acordà per unanimitat sol·licitar a l'Associació Capital de la Cultura Catalana la designació
de la ciutat de Reus com a Capital de la Cultura Catalana 2017, i fou elegida a l’efecte per
l’entitat organitzadora d’aquest esdeveniment, que 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 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 entre les accions en les quals ha centrat aquest assessorament han tingut una
especial rellevància el conjunt d’actuacions inherents al disseny, coordinació i programació
de les actuacions pròpies de la Capital de la Cultura Catalana 2017.
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Atès que les darreres setmanes s’han produït canvis en la coordinació d’aquest
esdeveniment, que obliguen a intensificar els esforços per reforçar la seva vessant
organitzativa.

Atès que es considera que la Sra. Grau té l’experiència i els coneixements adients per
reforçar l’acció de coordinació de la Capital de la cultura Catalana.

Vist el que disposen l’article 12 del Reial Decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei de l’estatut bàsic de l’empleat públic.

En conseqüència, considero oportú resoldre el següent:

Primer. Encarregar a la Sra. Montserrat Grau Comet, delegada de Serveis, l’assumpció de
tasques d’assessorament i col·laboració immediata amb l’Alcaldia, en relació a l'organització
i coordinació dels actes de l’esdeveniment de la Capital de la Cultura Catalana 2017.

Segon. Notificar aquesta resolució a la Sra. Grau i a la regidora delegada de l’Àrea de
Cultura."

Els membres del plenari es donen per assabentats. 

10. 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.

Vistes les propostes presentades pel Grup municipal del partit dels socialistes de Catalunya
- Candidatura de Progrés (PSC-CP) i pel Grup municipal de la Candidatura d'Unitat Popular
(CUP) de ratificació i modificació de designacions ja efectuades.

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

PRIMER: Designar els següents membres en diferents òrgans de l'Ajuntament:

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS

Sr. Andreu Martín Martínez (suplent, Sra. Ana Isabel Martínez Serrano)
Sra. Maria del Carmen Pozuelo Blanco (suplent, Sra. Sandra Guaita Esteruelas)
Sra. Mariona Cuadrada Monteverde (suplent, Sra. Marta Puig Beltran)
Sra. Marta Llorens Pérez (suplent, Sr.  Edgar Fernández Blázquez)
Sr.  Xavier Angelergues Abellà (suplent, Sr. Oriol Ciurana Zaragoza)

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS DE TERRITORI I URBANISME

Sr. Andreu Martín Martínez (suplent, Sra. Sandra Guaita Esteruelas)
Sra. Ana Isabel Martínez Serrano (suplent, Sra. Maria del Carmen Pozuelo Blanco)

11



 

Sra. Mariona Cuadrada Monteverde (suplent, Sra. Marta Puig Beltran)
Sra. Marta Llorens Pérez (suplent, Sr.  Edgar Fernández Blázquez)
Sr.  Oriol Ciurana Zaragoza (suplent, Sr. Xavier Angelergues Abellà )

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS A LA PERSONA

Sra. Ana Isabel Martínez Serrano (suplent, Sr. Andreu Martín Martínez)
Sra. Sandra Guaita Esteruelas (suplent, Sra. Maria del Carmen Pozuelo Blanco)
Sra. Mariona Cuadrada Monteverde (suplent, Sr. Xavier Angelergues Abellà )
Sra. Marta Llorens Pérez (suplent, Sr. Edgar Fernández Blázquez)
Sra. Marta Puig Beltran  (suplent, Sr. Oriol Ciurana Zaragoza)

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TRANSPARÈNCIA

Sra. Sandra Guaita Esteruelas (suplent, Sr. Andreu Martín Martínez)
Sra. Maria del Carmen Pozuelo Blanco ( suplent, Sra. Ana Isabel Martínez Serrano)
Sra. Mariona Cuadrada Monteverde (suplent, Sra. Marta Puig Beltran)
Sra. Marta Llorens Pérez (suplent, Sr.  Edgar Fernández Blázquez)
Sr. Oriol Ciurana Zaragoza (suplent,  Sr. Xavier Angelergues Abellà)

COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES 

Sr. Andreu Martín Martínez (suplent, Sra. Sandra Guaita Esteruelas)"

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

SERVEIS DE TERRITORI I URBANISME

11. Gestió Urbanística. Aprovació provisional de la modificació puntual del Pla especial
de protecció del patrimoni arquitectònic, historicoartístic i natural de Reus, referent a
l'immoble núm. 10 del carrer  Llovera.

"Vist l’acord adoptat per la Junta de Govern Local d'aquest Ajuntament en sessió de data 23
de setembre de 2016, mitjançant el qual es va aprovar inicialment la modificació puntual
del Pla especial de protecció del Patrimoni Arquitectònic, historicoartístic i natural de Reus,
referent a l'immoble del c/ Llovera , 10 (fitxa E-111), presentada per FAMÍLIA VERGÈS, CB,
que té per objecte reduir l'àmbit de protecció que defineix la fitxa E-111, per limitar-lo a la
façana de l'edifici i al nucli d'escala situat al nord, atès que la resta d'immoble no té valors
que justifiquin la seva protecció i amb aquesta reducció es facilita la possibilitat de fer una
reforma integral de l'edifici que permeti una conservació a llarg termini del mateix.
Actualment la fitxa E-111 li atribueix un nivell de protecció B (bé d'interès local) a
l'arquitectura original de l'edifici i als seus elements ornamentals i decoratius.

Atès que l'esmentada modificació puntual ha estat sotmesa a informació pública per un
termini d'un mes mitjançant edictes de convocatòria d'aquesta publicats al BOP de
Tarragona núm. 194, de l'11 d'octubre de 2016, al diari El Punt Avui del 5 d'octubre de
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2016, i també al tauler d'anuncis i a la pàgina web de l'Ajuntament, sense que s'hagin
formulat al·legacions.

Atès que sol·licitat informe al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya en
compliment a l'establert a l'article 85.5 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de
Tarragona ha emès informe favorable al respecte.

Vistos els informes tècnics i jurídics que consten a l'expedient. 

Atesa la competència prevista a l'article 22.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de
les Bases del règim local, i 52.2.c) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; a l'empara dels
articles 67, 85, 96 i concordants del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei d’urbanisme, i a proposta de la Comissió Informativa de Serveis de
Territori i Urbanisme, s'acorda:

Primer. Aprovar provisionalment la modificació puntual del Pla especial de protecció del
Patrimoni Arquitectònic, historicoartístic i natural de Reus, referent a l'immoble del c/
Llovera , 10 (fitxa E-111), presentada per FAMÍLIA VERGÈS, CB.

Segon. Elevar-ho a la Generalitat de Catalunya perquè resolgui sobre la seva aprovació
definitiva."

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 17 vots a favor ((PDeCAT)-CiU: Srs./Sres.
Pellicer, Vilella, Monseny, Arza, Sardà, Enrech, Caelles; PSC-CP: Srs./Sres. Martín, Martínez,
Guaita, Pozuelo; ERC-MES-MDC-AVANCEM: Sres. Llauradó i Flores; PP: Sr. Domènech i Sra.
Compte; AREUS: Srs. Cervera i Rubio) i 10 abstencions (CUP: Srs./Sres. Llorens, Fernández,
Cuadrada, Angelergues, Ciurana, Puig; C'S: Srs./Sres. Sánchez, Morales, Figueras,  Labrador).

12. Medi Ambient. Resolució d'un procediment sancionador per infracció de la
normativa sobre tinença d'animals potencialment perillosos.

"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. E.L.B. 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 Terrien sense disposar de la corresponent llicència. Aquest decret, juntament
amb el plec de càrrecs formulat per la instructora, va ser notificat a la interessada en el seu
domicili el dia 05.08.16.

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 19.10.16 la proposta de resolució, la qual ha
estat notificada a la interessada, per edicte en el Butlletí Oficial de l’Estat núm. 303 de data
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18.12.16, 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. E.L.B.

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 16 de gener de 2017, s'acorda:

Primer. Imposar a la Sra. E.L.B. 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 a la Sra. E.L.B. 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
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Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 21 vots a favor ((PDeCAT)-CiU: Srs./Sres.
Pellicer, Vilella, Monseny, Arza, Sardà, Enrech, Caelles; C'S: Srs./Sres. Sánchez, Morales,
Figueras, Labrador; PSC-CP: Srs./Sres. Martín, Martínez, Guaita, Pozuelo; ERC-MES-MDC-
AVANCEM: Sres. Llauradó i Flores; PP: Sr. Domènech i Sra. Compte; AREUS: Srs. Cervera i
Rubio) i 6 vots en contra (CUP: Srs./Sres. Llorens, Fernández, Cuadrada, Angelergues,
Ciurana, Puig). 

SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS 

13. Servei d’Aprovisionaments, Contractació i Patrimoni.- Renunciar 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.

"Atès que per acord del Ple de l’Ajuntament de data 31 de març de 2006, es va aprovar el
plec de clàusules administratives del concurs públic, amb procediment obert, per a
l’atorgament de la concessió administrativa per a l’ús privatiu d’una parcel·la de domini
públic, on hi havia el Palau de Fires i Congressos de la ciutat, per tal de destinar-la a la
construcció i explotació d’un centre comercial i d’oci integrat.

Atès que per acord del Ple de l'Ajuntament, de data 1 de desembre de 2006, es va
adjudicar l'esmentada concessió administrativa a l'empresa Metrovacesa, S.A.

Atès que en data 20 de maig de 2008, es va signar el contracte de concessió administrativa
d’una parcel·la de domini públic amb la finalitat de construir i explotar en ella un centre
comercial i d’oci integrat, entre l’Ajuntament de Reus Metrovacesa, S. A. Atès que en data
19 de juliol de 2013, es va signar entre l'Ajuntament de Reus i l'empresa Metrovacesa, S.A.,
la modificació del contracte de data 20 de maig de 2008.

Atès que el pacte sisè de l'esmentada modificació, referent a la «cessió espai», s'estableix
que:

«Metrovacesa cedirà a l'Ajuntament l'ús del local que s'identifica en el plànol que s'adjunta
com Annex 6, ubicat dins del Centre Comercial, d'aproximadament entre 900 i 1200 m2 ,
de forma gratuïta (a excepció del pagament de les despeses per serveis i despeses comuns
i tributs del Centre Comercial, en la part proporcional al coeficient imputable que li
correspongui al local que serà, en tot cas, a càrrec de l'Ajuntament) i permanent durant tot
el període de durada de la concessió, perquè el destini a serveis de interès públic i/o
equipament social comunitari o qualsevol altre ús que sigui compatible amb l'ús comercial
del Centre.....».

Vist que en data 20 d'octubre de 2015 es va formalitzar l'acta de lliurament de la possessió,
entre l'Ajuntament i la concessionària, del local denominat L2-9 situat a la planta segona
del Centre Comercial, amb una superfície bruta d'aproximadament 998,35 m2.

Vist que en l'estipulació primera de l'acta de lliurament es fa costar que el referit local està
destinat a albergar serveis d'interès públic i/o equipament social comunitari o qualsevol
altre ús que sigui compatible amb l'ús comercial del Centre, i que la variació de l'ús al que
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es destini ha de ser necessàriament objecte de prèvia i escrita autorització per part de
Metrovacesa, S.A.

Vist que en l'estipulació tercera de l'esmentada acta es disposa que l'Ajuntament ha de
satisfer les despeses per serveis i despeses comunes i tributs del Centre Comercial en la
part proporcional que correspon al local, la qual és de 3,453479%.

Vist que en aquesta tercera estipulació de l'acta de lliurament, es fa constar que
l'Ajuntament no podrà cedir per cap títol, cap classe de drets i obligacions sobre aquest
local, el qual haurà de romandre sempre afecte a l'ús fixat.

Vist l’informe emès pel Gerent-Coordinador de Serveis Territorials de data 26 d'abril de
2016, en el qual es posa de manifest que existeixen diversos edificis municipals que per la
seva superfície, infrautilització i localització son susceptibles, amb actuacions específiques
d'arranjament o reforma interior, d'oferir un alternativa d'ús i ocupació diferent de la que
actualment tenen.

Atès que es considera per tant més raonable optimitzar per a la ubicació de nous serveis, si
s'escau, aquells espais municipals que l'ocupació de l'espai cedit per Metrovacesa . 

Vist que per acord de Ple de l'Ajuntament de data 15 de setembre de 2016, aquest es va
donar per assabentat de la successió en la persona del contractista de la concessió de
referència, per part de l'empresa Merlín Properties, SOCIMI, S.A., la qual ha tingut lloc a
través de l'operació mercantil que consta en escriptura pública d'escissió total de
Metrovacesa, S.A. a favor de Merlín Properties, SOCIMI, S.A., de data 20 d'octubre de 2016.

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: 

1. Renunciar a l'ús del local cedit per la concessionària a l'Ajuntament, mitjançant l'acta de
lliurament de la possessió, de data 20 d'octubre de 2015, amb la condició que sigui
destinat a activitats culturals, d'espectacles públics o recreatives i de conformitat amb els
següents termes:

L'Ajuntament participarà en el 50% dels ingressos variables que s'estableixin com a renda
de l'esmentat local entre la concessionària i la titular de l'activitat.

També es determinarà mitjançant el document de formalització de la renúncia la
participació de l'Ajuntament en el 50% dels ingressos fixes que la concessionària pugui
rebre en tot allò que resultés un escreix respecte a l'estructura actual de despeses que
l'Ajuntament suporta per la disponibilitat del local esmentat.

2. Notificar el present acord a l'empresa concessionària."

EL  SR. ARZA EXPLICA  EL TEMA I ES PRODUEIX DEBAT
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Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 15 vots a favor ((PDeCAT)-CiU: Srs./Sres.
Pellicer, Vilella, Monseny, Arza, Sardà, Enrech, Caelles; PSC-CP: Srs./Sres. Martín, Martínez,
Guaita, Pozuelo; ERC-MES-MDC-AVANCEM: Sres. Llauradó i Flores; AREUS: Srs. Cervera i
Rubio) i 12 vots en contra (CUP: Srs./Sres. Llorens, Fernández, Cuadrada, Angelergues,
Ciurana, Puig; C'S: Srs./Sres. Sánchez, Morales, Figueras, Labrador; PP: Sr. Domènech i Sra.
Compte).

14. Assessoria Jurídica. Compatibilitat d'un treballador de la societat Reus Serveis
Municipals, S.A, amb la gerència temporal de la societat Reus Desenvolupament
Econòmic, SA.

"Atès que el Consell d'Administració de REUS SERVEIS MUNICIPALS, SA, de data 13 de
desembre de 2016, constituït en Junta General de REUS DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC,
SA, (en endavant, REDESSA) acordà cessar la societat REUS SERVEIS MUNICIPALS, SA com a
gerent de REDESSA, amb efectes el 31 de desembre de 2016, i revocar-li el seu
nomenament com a gerent de la societat i així mateix, s'acordà nomenar, amb caràcter
temporal i provisional, gerent de REDESSA al Sr. Víctor Álvarez Prat, amb totes les facultats
que reconeixen els Estatuts per aquest encàrrec, amb efectes el dia 1 de gener de 2017.

Atès que el Sr. Víctor Álvarez Prat, mitjançant escrit de data 21 de desembre de 2016, ha
sol·licitat la compatibilitat de les tasques que realitza a l’empresa municipal REUS SERVEIS
MUNICIPALS, SA  amb la gerència de la societat REDESSA.

Vist l'escrit de REUS SERVEIS MUNICIPALS, SA, de data 23 de desembre de 2016, adreçat a
aquest Ajuntament en què es sol·licita autoritzar per raons d'especial interès públic per al
servei, que el Sr. Álvarez, Coordinador Tècnic de l'Àrea Economicofinancera, ocupi la
gerència de REDESSA de forma temporal i es compatibilitzi amb la que desenvolupa a
REUS SERVEIS MUNICIPALS, SA.

Vist així mateix, l’informe favorable, de data 22 de desembre de 2016, emès per la gerència
de l’empresa municipal REUS SERVEIS MUNICIPALS SA i presentat com annex a l'escrit
rebut en data 23 de desembre de 2016 esmentat en l'antecedent anterior.

Vist l'informe jurídic emès per la lletrada de l'Assessoria Jurídica de REUS SERVEIS
MUNICIPALS, SA de data 23 de desembre de 2016.

Vist l'informe emès per la Intervenció Municipal de data 9 de gener de 2017.

Vist l’informe emès per l'Assessoria Jurídica amb el vist i plau de la Secretaria General del
dia 11 de gener de 2017.

Atès que, de conformitat amb l'esmentat informe de la gerència de REUS SERVEIS
MUNICIPALS, SA actualment, el Sr. Álvarez forma part de la plantilla de personal de REUS
SERVEIS MUNICIPALS, SA amb un percentatge de dedicació del 100% de la jornada laboral
com a Coordinador Tècnic de l'Àrea Economicofinancera, amb una retribució bruta màxima
total, fix més variable màxim, de 61.763,20€.
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Atès que el capital de REUS SERVEIS MUNICIPALS, SA pertany íntegrament a l'Excm.
Ajuntament de Reus, qui n'és el seu soci únic.

Atès que REDESSA pertany íntegrament a l'Excm. Ajuntament de Reus mitjançant REUS
SERVEIS MUNICIPALS, SA, que és l'empresa municipal titular del seu capital social.

Atès que el règim d’incompatibilitats del personal al servei de l’empresa municipal REUS
SERVEIS MUNICIPALS, S.A. es troba inclòs en l’àmbit d’aplicació de la Llei 53/1984, de 26
de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques,
(art. 2.1.h) (en endavant Llei 53/1984) i la Llei 21/1987 de 26 de novembre,
d’incompatibilitats del personal al servei de l’administració de la Generalitat, d’aplicació
directa a l’administració local i als seus ens, organismes i les empreses que en depenen
(art. 1.2.d) (en endavant Llei 21/1987) que fan referència, respectivament, a “h) el personal
que presta servicios en empresas en que la participación del capital, directa o
indirectamente, de las Administraciones Públicas sea superior al 50 por 100”.

Atès que d’acord amb l’article 1, apartat 3, de la Llei 21/1987 l’activitat desenvolupada pel
personal al servei d’empreses dependents de les administracions públiques té la
consideració “d’activitat al sector públic”.

Vist el que disposen els articles 4 a 10 de la Llei 21/1987 i del 3 al 10 i del 16 al 20 de la
Llei 53/1984.

Atès que, de conformitat amb els articles 14 de la Llei 53/1984 i 19 i 22 de la Llei 21/1987,
la declaració de compatibilitat correspon al Ple de la Corporació, previ informe, en el seu
cas dels directors dels organismes, ens i empreses públiques.

Atès que és necessari informe favorable de l'autoritat corresponent al segon lloc, i que
l'autoritat corresponent és també el Ple municipal.
Per tot l’exposat, i amb el previ dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Generals i
Econòmics, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords:

Primer. Informar favorablement l'autorització per concedir la compatibilitat sol·licitada pel
Sr. Víctor Álvarez Prat per ocupar la gerència de REDESSA. Aquest informe favorable s'emet
en la condició del Ple d'autoritat competent per emetre aquest informe corresponent al
segon lloc de treball.

Segon. Autoritzar la compatibilitat per raons d'especial interès públic per al servei,
sol·licitada pel Sr. Víctor Álvarez Prat, Coordinador Tècnic de l'Àrea Economicofinancera de
REUS SERVEIS MUNICIPALS, SA, perquè ocupi la gerència de REDESSA de forma temporal a
l'espera que es convoqui l'oferta pública d'ocupació de la plaça.

Tercer. Autoritzar a superar el límit retributiu fixat que es pot percebre com a conseqüència
de tenir un segon lloc de treball o una segona activitat en el sector públic, tal i com
estableix l'article 7 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del Personal
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al Servei de las Administracions Públiques i l'article 5 de la Llei 21/1987, de 26 de
novembre, d'incompatibilitats del Personal al Servei de l'Administració de la Generalitat.

Quart. El reconeixement de la compatibilitat a que fa referència l’apartat anterior resta
condicionada a l’estricte compliment, per part de l’interessat, de la jornada i l’horari de
treball en l’empresa REUS SERVEIS MUNICIPALS, SA. Així mateix, resta condicionada a
l’estricte compliment de les limitacions legals establertes a la Llei 53/1984, de 26 de
desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques, i la
Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de
l’administració de la Generalitat  i altre normativa que sigui d’aplicació."

EL SR. ARZA PRESENTA EL TEMA I ES PRODUEIX DEBAT

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 15 vots a favor ((PDeCAT)- CiU: Srs./Sres.
Pellicer, Vilella, Monseny, Arza, Sardà, Enrech, Caelles; PSC-CP: Srs./Sres. Martín, Martínez,
Guaita, Pozuelo; ERC-MES-MDC-AVANCEM: Sres. Llauradó i Flores; AREUS: Srs. Cervera i
Rubio) 6 vots en contra (CUP: Srs./Sres. Llorens, Fernández, Cuadrada, Angelergues,
Ciurana, Puig) i 6 abstencions (C'S: Srs./Sres. Sánchez, Morales, Figueras, Labrador; PP: Sr.
Domènech i Sra. Compte).

SERVEIS A LA PERSONA 

15. Ensenyament i Política Lingüística. Resolució anticipada del conveni subscrit amb
l'Assemblea Local de la Creu Roja Espanyola i la Caixa d'Estalvis de Tarragona per a la
construcció, posada en marxa i manteniment de la Llar d'Infants del Roser.

"Atès que el dia 11 d'octubre de 1977, es formalitzà escriptura d'agrupació i segregació de
finques titularitat de l'Ajuntament de Reus i de constitució sobre una de les finques
resultants de la citada segregació d'un dret de superfície en favor de la Caixa d'Estalvis de
Tarragona per un termini màxim de 50 anys per tal que aquesta darrera hi construís una llar
d'infants.

Atès que el Ple de la Corporació, en data 4 de febrer de 1980, aprovà la formalització d'un
conveni amb la Caixa Provincial d'Estalvis de Tarragona i amb l'Assemblea local de la Creu
Roja que es signà el dia 18 de febrer del mateix any per la construcció, manteniment i
posada en marxa d'una llar d'infants a Reus, a ubicar en un solar de la propietat municipal,
que es denominà Llar d'Infants «El Roser».

Atès que en l'esmentat conveni i de forma sintètica, les parts assumiren les següents
obligacions:

• La Caixa d’Estalvis Provincial de Tarragona, que ostentava el dret de superfície
esmentat al punt I, es comprometia a construir, en un termini que finalitzava el 30
de setembre de 1981, una guarderia infantil, al seu càrrec. També eren al seu càrrec
les despeses de conservació de l’edifici i del mobiliari.
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• L’Assemblea local de la Creu Roja es comprometia a portar l’Administració de la llar
d’infants, com a entitat responsable del seu funcionament, sotmetent-se a les
directrius d’un patronat, que es constituïa al mateix conveni, amb representants de
les tres entitats signats.

• La despesa ordinària de la llar d’infants s’havia d’assumir pels propis usuaris, com a
principi econòmic d’administració de la llar; ara bé, la Caixa d’Estalvis de Tarragona
es comprometia a lliurar unes beques equivalents al 10% de les places existents.

• Els eventuals dèficits d’explotació serien assumits per l’Ajuntament i la Caixa
d’Estalvis Provincial de Tarragona, en una proporció del 55% i del 45%,
respectivament, i amb el límit per a l’Ajuntament de 1.000.000 de pessetes. Tot i
que no ho indica el conveni, se suposa que aquesta xifra s’ha d’entendre per curs;
també s’ha de fer esment el fet que el conveni no preveu mecanisme d’actualització
d’aquesta xifra.

Atès que en data 11 d'abril de 2011 es formalitzà una addenda arran de la situació de
concentració de les entitats d'estalvis, i la conseqüent fusió i integració de la Caixa d'Estalvis
de Tarragona en la nova Caixa d'Estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa, que opera amb
el nom comercial de CatalunyaCaixa, de tal manera que l'entitat Fundació Caixa Tarragona
de la Caixa d'Estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa se subrogà en la posició de Caixa
d'Estalvis de Tarragona i assumí les obligacions que correspongueren fins a aquella data per
la Caixa d'Estalvis de Tarragona.

Atès que la clàusula sisena de l'esmentat conveni preveu la durada d'aquest per temps
indefinit, si bé amb el límit màxim del venciment del dret de superfície constituït sobre la
finca, és a dir, l'octubre de l'any 2027. 

Atesa la dràstica reducció en el nivell d'ocupació experimentada a la llar d'infants ''El Roser''
durant els darrers anys de funcionament de la llar (de la plena ocupació de la capacitat
màxima, 156 alumnes) a comptar el darrer curs amb tan sols 72 alumnes, amb la qual cosa
la llar generava un dèficit d'explotació creixent els darrers anys del seu funcionament, per la
qual cosa el mes de juliol de 2013 es produí el cessament definitiu de la seva activitat i fou
necessari resoldre i liquidar el conjunt de les relacions contractuals del Patronat.

Atès que després d'un llarg període de negociació, s'assoliren amb les diverses parts que
conformen el Patronat, els acords necessaris per efectuar les aportacions oportunes per fer
possible la liquidació del Patronat, en els termes que consta a la documentació obrant en
l'expedient.

Vistos els acords del Patronat de la Llar d'Infants ''El Roser'', de dates 7 d'abril i 13 de
desembre de 2016 pels quals s'acordà la dissolució de l'esmentat Patronat així com instar la
resolució anticipada del conveni subscrit amb data 18 de febrer de 1980 amb l'Assemblea
Local de la Creu Roja Espanyola i la Caixa d'Estalvis de Tarragona per a la construcció,
posada en marxa i manteniment de la Llar d'Infants ''El Roser''.
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Per tot l’exposat, i amb el previ dictamen de la Comissió Informativa de Serveis a la
Persona, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords:

Primer. Aprovar la resolució anticipada i de mutu acord el conveni subscrit en data 18 de
febrer de 1980 amb l'Assemblea Local de la Creu Roja Espanyola i la Caixa d'Estalvis de
Tarragona per a la construcció, posada en marxa i manteniment de la Llar d'Infants del
Roser.

Segon. Donar trasllat d'aquest acord a la Fundació Catalunya - La Pedrera i a la Creu Roja
Espanyola."

LA SRA. VILELLA  EXPLICA EL TEMA I ES PRODUEIX DEBAT

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 23 vots a favor ((PDeCAT)-CiU: Srs./Sres.
Pellicer, Vilella, Monseny, Arza, Sardà, Enrech, Caelles; CUP: Srs./Sres. Llorens, Fernández,
Cuadrada, Angelergues, Ciurana, Puig; C'S: Srs./Sres. Sánchez, Morales, Figueras, Labrador;
ERC-MES-MDC-AVANCEM: Sres. Llauradó i Flores; PP: Sr. Domènech i Sra. Compte; AREUS:
Srs. Cervera i Rubio) i 4 vots en contra (PSC-CP: Srs./Sres. Martín, Martínez, Guaita,
Pozuelo). 

MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS

16. Moció del grup municipal del PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA–
CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) referent als ajuts per accedir als casals d'estiu
municipals.

"L’Ajuntament de Reus ha d’assegurar que durant el període d’estiu tots els infants i joves
de la ciutat tinguin l’oportunitat de participar en activitats educatives, culturals, esportives i
de lleure en igualtat d’oportunitats.

És per això, que ha de posar tots els mitjans necessaris perquè aquesta oferta d’activitats
sigui assequible per a tothom. Des del Grup Municipal Socialista considerem necessari que
tots els infants i joves amb pocs recursos puguin accedir a tota l’oferta dels casals
generalistes i triar en funció dels seus interessos, i no com fins ara, que només alguns
poden optar als casals socials, una pràctica que considerem innecessària i contraproduent
perquè els estigmatitza i interfereix el el seu procés d’integració social. 

Això passa per establir un sistema de pagament en funció dels llindars de renda de la
família. Cal establir un sistema transparent i d’accés lliure de subvencions, amb uns barems
objectius segons els ingressos familiars.

D’aquesta manera es reduirà el preu a assumir per les famílies amb uns ingressos que no
superin els llindars fixats. Les famílies que s’hi vulguin acollir obtindran una reducció de la
quota en funció del tram de renda familiar en el qual estiguin ubicats. Es tracta d’establir un
sistema el màxim d’objectiu possible, que només tingui en compte, estrictament, el llindar
econòmic en el qual es troba cada família.
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Per tot l’exposat, el Grup Municipal del PSC proposa l’adopció dels següents acords: 

Primer. Que l’Ajuntament de Reus elabori unes bases de subvencions per als casals d’estiu
en relació a un sistema de pagament que tingui en compte els llindars de renda de les
famílies, amb una barems objectius fixats.

Segon. Que aquesta subvenció la pugui sol·licitar qualsevol família empadronada a la ciutat
que vulgui inscriure els seus fills al programa municipal de casals d’estiu."

EL SR. MARTÍN EXPLICA  EL TEMA I ES PRODUEIX DEBAT

Sotmesa la proposta  a votació, s'aprova per unanimitat 

17. Moció del grup municipal del PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA–
CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) referent a un servei gratuït d'assessorament
respecte a les clàusules terra abusives.

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

"Una recent sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea obliga les entitats
bancàries espanyoles a tornar els diners cobrats de més amb les clàusules terra.

Es tracta d'unes condicions incloses en moltes hipoteques, a partir de l’any 2008 i fins fa un
parell d’anys, per les quals es fixava un nivell mínim d'interessos a pagar per l'hipotecat
amb independència que el tipus d’interès se situés més avall d'aquest límit. En la majoria
dels casos anava acompanyada d'una clàusula sostre, un nivell màxim que aconseguirien
els interessos. Els bancs argumenten que era una manera de donar-li estabilitat al preu del
préstec i beneficiar així tant l'entitat com el client. Segons el sector, és un dels factors que
expliquen que les hipoteques espanyoles siguin de les més barates de la Unió Europea.

Durant anys aquestes clàusules van passar desapercebudes perquè el nivell de l'euríbor no
es va col·locar per sota dels nivells de la immensa majoria d'aquests mínims. Però durant
les crisis, molts hipotecats van començar a adonar-se que no es podien beneficiar de les
baixades de tipus d'interès amb què el Banc Central Europeu ha intentat recolzar
l'economia. En molts casos, amb sorpresa, perquè no eren conscients d'haver assumit
aquestes condicions. 

Associacions de consumidors van començar aleshores a canalitzar aquest descontentament
mitjançant demandes davant els tribunals. Un degoteig incessant de sentències va anar
donant la raó majoritàriament als afectats, però un primer punt d'inflexió el va marcar una
decisió del Tribunal Suprem del maig del 2013 que va obligar a retirar tots els seus mínims
a diverses entitats bancàries. L'alt tribunal va considerar legals aquestes clàusules, però no
quan fossin incloses en els contractes sense prou transparència, declarant “clàusules
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abusives” totes les estipulacions que no han estat negociades individualment i totes les
pràctiques no consentides expressament.

Ara, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, en la seva sentència del 21 de desembre, tot
i que tampoc no qüestiona la legalitat de les clàusules terra, diu que en cas que la declari
nul·la un tribunal espanyol, s’ha de procedir a la devolució del cobrat de més amb caràcter
retroactiu.

No hi ha xifres oficials però se suposa que a l’Estat espanyol hi ha hagut dos milions
d'afectats. Segons l’associació de consumidors Adicae, el que s'ha pagat de més seria fins a
2.566 euros a l'any en les hipoteques de 150.000 euros; fins a 3.421 euros en les de
200.000; i fins a 4.276 euros per a les de 250.000 euros. També ha mantingut que els
mínims han tingut un paper determinant en gairebé el 90% dels desnonaments, de
manera que eradicar-los evitaria 200.000 execucions hipotecàries.

Arran d’aquesta situació alguns ajuntaments ja han anunciat que assessoraran als ciutadans
que tinguin clàusules sòl a les hipoteques. Tenint en compte que a la nostra ciutat també hi
ha persones afectades per aquestes clàusules, el Grup Municipal del PSC considera
necessària la posada en marxa d’un servei d’informació i assessorament per part de
l’Ajuntament.

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

Primer. Instar l’Ajuntament de Reus, a través de l’Oficina d’Habitatge, que posi en marxa un
servei gratuït d’assessorament als ciutadans que tinguin clàusules terra a les hipoteques,
així com qualsevol altra clàusula la validesa de la qual pugui ser posada en dubte pels
tribunals, que els ajudi a determinar si són abusives i a reclamar judicialment per tal de
poder recuperar els diners pagats de més.

Segon. Que l’Ajuntament faci difusió d’aquest servei.

Tercer. Que la pàgina web de l’Ajuntament inclogui un document que expliqui extensament
què són les clàusules terra, si aquestes poden ser declarades abusives, des de quan es
poden reclamar els diners pagats de més, com es poden reclamar i qui ho pot fer."

EL SR. MARTÍN EXPLICA EL TEMA I ES PRODUEIX DEBAT

Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per unanimitat 

18. Moció del grup municipal de la CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP) referent a
la retirada de símbols franquistes i l'acompliment de la Llei de memòria històrica.

- L'alcalde anuncia que en relació a aquest punt de l'ordre del dia hi ha una esmena
presentada pel PARTIT DEMÒCRATA (PdeCAT)-CiU, ERC-MES-MDC-AVANCEM, i ARA
REUS (AREUS) la qual s'accepta, i una esmena "in voce" presentada pel PP que es
rebutjada sotmetent-se la moció a consideració del Ple amb aquella esmena. 
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"Aprofitem que aquest mes de gener fa 78 anys que les tropes franquistes van entrar a
Reus i van instaurar el règim dictatorial que va durar oficialment fins el 1975, amb la mort
del dictador, per plantejar novament l’acompliment tant de l’article 54 de l’Estatut de
Catalunya, referida a la Memòria Històrica com de l’article 15 de la llei 52/2007 del
Ministerio de Justícia del govern d’Espanya. La segona estableix que les administracions
públiques estan obligades a retirar de la via pública els símbols franquistes. 

Article 54. Estatut de Catalunya
1. La Generalitat i els altres poders públics han de vetllar pel coneixement i el
manteniment de la memòria històrica de Catalunya com a patrimoni col·lectiu que
testimonia la resistència i la lluita pels drets i les llibertats democràtiques. Amb aquesta
finalitat, han d'adoptar les iniciatives institucionals necessàries per al reconeixement i la
rehabilitació de tots els ciutadans que han patit persecució com a conseqüència de la
defensa de la democràcia i l'autogovern de Catalunya.
2. La Generalitat ha de vetllar perquè la memòria històrica es converteixi en símbol
permanent de la tolerància, de la dignitat dels valors democràtics, del rebuig dels
totalitarismes i del reconeixement de totes les persones que han patit persecució a causa
de llurs opcions personals, ideològiques o de consciència.

Article 15. Símbols i monuments públics. Llei 52/2007
1. Les administracions públiques, en l’exercici de les seves competències, prendran les

mesures oportunes per a la retirada d’escuts, insígnies, plaques i altres objectes o
mencions commemoratives d’exaltació, personal o col·lectiva, de la sublevació
militar, de la Guerra Civil i de la repressió de la Dictadura. Entre aquestes mesures
podrà incloure’s la retirada de subvencions o ajudes públiques.

2. El que preveu l’apartat anterior no serà aplicable quan les mencions siguin d’estricte
record privat, sense exaltació dels enfrontats, o quan concorrin raons artístiques,
arquitectòniques o artístico-religioses protegides per la llei.

3. El Govern col·laborarà amb les comunitats autònomes i les entitats locals en
l’elaboració d’un catàleg de vestigis relatius a la Guerra Civil i la Dictadura als efectes
previstos en l’apartat anterior.

4. Les administracions públiques podran retirar subvencions o ajudes als propietaris
privats que no actuïn del mode previst en l’apartat 1 d’aquest article.

Tanmateix, de la mateixa manera que encara arrosseguem una gran càrrega ideològica, que
traspua dia rere dia en les actuacions d’una determinada classe política, aquest Ajuntament
no ha complert amb la retirada dels símbols visibles al carrer. 

Des de la Cup, l’any 2012 es va presentar una moció per a la retirada de símbols
franquistes a l’espai públic. Aquesta moció demanava un inventari d’aquestes icones que
havia de realitzar l’Institut Municipal de Museus, però que, segons sembla, no s’ha arribat a
desenvolupar.

Tenim constància que Reus és la tercera població catalana on apareixen més símbols
franquistes, concretament 227, darrere de l’Hospitalet del Llobregat i Lleida. 
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Des del nostre grup polític, creiem que una societat amb una democràcia sana no pot
exhibir símbols feixistes a la via pública. L’oblit en un racó del carrer manifesta que no s’ha
fet net amb aquella època o que, simplement, s’ha girat full sense trencar amb un passat
indigne.

En aquest mateix sentit tant l’any 2013 com el 2015, la Cup va presentar precs per tal de
trobar una solució pel que fa als retrats dels alcaldes franquistes que llueixen a la Sala
Evarist Fàbregues del nostre Ajuntament. Aquest prec va ser escoltat i respost, però tampoc
no se n’ha tirat endavant cap resolució.

Per aquests motius, el Grup Municipal de la Candidatura d’Unitat Popular demana al Ple de
l’Ajuntament de Reus, l’adopció dels acords següents:

Primer. Que l’organisme corresponent es faci càrrec de fer un inventari real i eficaç dels
símbols franquistes que hi ha a Reus.

Segon. Que les brigades municipals retirin aquest material que es pugui trobar en l’espai
públic i el dipositin a les dependències que es creguin oportunes. En cas que es trobin en
un espai privat, en aplicació de la Llei de la Memòria Històrica 52/2007 s’exigirà al
propietari la seva retirada. En cas contrari, s’aplicarà la retirada de subvencions o ajudes
que puguin tenir, tal i com preveu l’article 15.4.

Tercer. Que l’IMMR guardi la documentació i en pugui fer ús com a material museístic per a
la difusió i la recuperació de la memòria històrica.

Quart. Que es compleixi el compromís que l’Alcalde va contraure tal i com es recull a l’acta
del Ple d’aquell dia, en relació al tractament als retrats dels alcaldes franquistes: “Aquest
treball anirà a càrrec dels tècnics de la casa i s'exposarà en una comissió informativa per
cercar el màxim de consens en la seva aprovació.... ...El Sr. Pellicer fa ús de la paraula i diu
al Sr. Vidal, que es farà un recull bibliogràfic de cada un dels quadres que hi ha a la sortida
del vestíbul, amb les diferents persones que conformen la galeria de fills il·lustres, tríptic
que no tenim en aquest moment.”

Cinquè. Que es facin arribar aquests acords al Memorial Democràtic de la Generalitat de
Catalunya, situat a l’avinguda de la Diagonal nº 409 de la ciutat de Barcelona.

LA SRA. CUADRADA EXPLICA EL TEMA I ES PRODUEIX DEBAT

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 25 vots a favor ((PDeCAT)-CiU: Srs./Sres.
Pellicer, Vilella, Monseny, Arza, Sardà, Enrech, Caelles; CUP: Srs./Sres. Llorens, Fernández,
Cuadrada, Angelergues, Ciurana, Puig; C'S: Srs./Sres. Sánchez, Morales, Figueras, Labrador;
PSC-CP: Srs./Sres. Martín, Martínez, Guaita, Pozuelo; ERC-MES-MDC-AVANCEM: Sres.
Llauradó i Flores; AREUS: Srs. Cervera i Rubio) i 2 abstencions (PP: Sr. Domènech i Sra.
Compte).
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19. Moció del grup municipal del PARTIT POPULAR (PP) per l'inici de l'estudi del
projecte "Reus rehabilita".

"En el marc d'inici, execució i desenvolupament d´iniciatives envers estudis a projectes per
a la millora i regeneració urbana en el desenvolupament del seu entorn resta segons decret
de competència local  a la Regidoria de Urbanisme.

Impulsar iniciatives en la millora i fomentació de la rehabilitació, com de qualitat de
l'edificació i la seva accessibilitat universal i d’altres s'ha d'establir en el conjunt de les
següents polítiques: local, autonòmica i estatal.

El projecte "Reus Rehabilita "de la nostra ciutat ha de néixer per convertir-se en un nou
referent local creant i buscant sinergies amb institucions autonòmiques, estatals i europees
per al seu desenvolupament i finançament amb inclusió d'altres sectors locals que tenen
com a objectiu: la creació en l'activitat de la rehabilitació i la creació d'ocupació com el cas
del Gremi de Construcció del Baix Camp sumant-hi la Cambra de Comerç de Reus, Col·legi
d'Arquitectes de Catalunya (demarcació de Tarragona) com l'escola Tècnica Superior
d'Arquitectura de la Universitat Rovira i Virgili (ETSA) amb possible vinculació amb el
projecte.

Altres aspectes a valorar en el marc del projecte "Reus Rehabilita" afecten a la reactivació
del sector immobiliari amb la recerca en finançament d'obres com en treballs de
manteniment en diferents elements i espais privatius comuns o en edificis de tipologia
residencial col·lectiva, unifamiliars tenint en conta l´ estat dels habitatges i la regeneració
amb els paràmetres de millora mediambiental, d'accessibilitat o de conservació reforçant la
cooperació interadministrativa  sobre els factors i sectors que intervenen.

El Partit Popular de Reus envers aquest nou projecte defineix aquestes principals línies
d’actuació: 

• Reus Rehabilita promocionarà incrementant ajudes econòmiques i incentius fiscals
la recuperació com a zona residencial de gran part del nostre nucli històric i central,
arranjant façanes i edificis.

• Reus Rehabilita apostarà pel retorn de la vida residencial aportant dinamisme i
ajudant així a la millora i manteniment del comerç tradicional.

• Reus Rehabilita es farà a través de la col·laboració públic - privat.

• Reus Rehabilita mantindrà especial atenció als edificis i habitatges que es troben en
els nostres barris i que precisin d’un manteniment i/o rehabilitació per a la seva
millora tant estètica com de seguretat per a les persones.

Contribuir a la millora dels valors arquitectònics de la nostra ciutat en impulsar el vessant
econòmic amb la conservació i consolidació d´edificis amb una clar objectiu: apostar per un
creixement sòlit, sostingut i sostenible a Reus tot seguint diverses resolucions i
recomanacions de la Comunitat Europea és per tot això el Partit Popular formula al Ple la
següent Moció.
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S'acorda:

Primer. Instar a l'ajuntament de Reus a iniciar l'estudi del projecte "Reus Rehabilita" amb els
serveis tècnics de la Regidoria d´Urbanisme i amb la col·laboració dels agents sectorials de
la nostra demarcació.

Segon. Instar a l’ajuntament de Reus a establir amb els paràmetres legals establerts en
l'àmbit autonòmic, estatal i europeu a la recerca de fons econòmics per al
desenvolupament del projecte "Reus Rehabilita".

Tercer. Instar a l'ajuntament de Reus a comunicar aquestos acords al Gremi de Construcció
del Baix Camp, Cambra de Comerç de Reus, Col·legi d'Arquitectes de Catalunya
(demarcació de Tarragona) i l'escola Tècnica Superior d'Arquitectura de la Universitat Rovira
i Virgili (ETSA)."

LA SRA. COMPTE EXPLICA  EL TEMA I ES PRODUEIX DEBAT 

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

20. Moció del grup municipal CIUTADANS–REUS (C’S) per la reducció del lliscament de
les voreres, places i passejos de la ciutat.

"Des de l'Ajuntament de Reus hem de vetllar perquè els ciutadans comptin amb els millors
serveis i equipaments possibles, amb l'objectiu final que tinguin una bona qualitat de vida.
Així doncs, des de l'Àrea de Via Pública s'ha de vetllar perquè els nostres carrers i places
siguin els adequats per als vianants, evitant i corregint els elements que puguin suposar un
perill per als mateixos.

En aquest sentit, el Grup Municipal de Ciutadans vol destacar que, en els dies de pluja,
alguns carrers de la ciutat resulten perillosos per als vianants, especialment per a la gent
gran, ja que compten amb un enrajolat que rellisca quan es mulla. De fet, sovint es
produeixen caigudes i accidents com a conseqüència d’aquestes relliscades.

El nostre Grup Municipal considera que el consistori ha de posar en marxa mesures per
evitar aquestes situacions. Per això, és necessari dur a terme un pla d’actuacions progressiu
per disminuir el grau de lliscament de les voreres, places i passejos de la nostra ciutat. El
Grup de Ciutadans ha fet una àmplia recerca sobre aquesta problemàtica i ha comprovat
que existeixen diversos tractaments químics i mecànics que donen rugositat a les rajoles i
marbres del terra i disminueixen el seu grau de lliscament de forma molt notable,
tractaments que per cert són econòmics i fàcils d’aplicar.

En ser Reus una ciutat gran, en primer lloc caldria fer una diagnosi dels carrers amb un
elevat grau de lliscament i posteriorment elaborar un calendari i una zonificació dels
tractaments a dur a terme. Com que les zones més transitades pels vianants són les del
nucli antic i el centre de la ciutat, es podria fer la primera aplicació a l’àrea de la Plaça del
Mercadal i els carrers annexes, i anar-ho estenent progressivament i concèntricament a
altres zones.
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Per tots aquests motius, el Grup Municipal de Ciutadans proposa adoptar els següents
acords: 

Primer. Demanar als tècnics de l’Àrea de Via Pública que elaborin un document de diagnosi
i detecció de les voreres, places i passejos de Reus que tenen rajoles, marbres i altres
materials amb un elevat grau de lliscament.

Segon. Demanar als tècnics de l’Àrea de Via Pública que elaborin un pla d’actuació a les
voreres, places i passejos de la ciutat incloses en aquest document de diagnosi, per tal de
disminuir el grau de lliscament de les rajoles, marbres i altres materials que els conformen
mitjançant tractaments químics i/o mecànics d’erosió dels materials.

Tercer. Fixar un calendari per a aquest pla d’actuació, no superior a 24 mesos, de manera
que s’iniciï a les zones més cèntriques de la ciutat i es vagi realitzant progressivament i
concèntricament a altres àrees de la ciutat.

Quart. Que la diagnosi es realitzi amb la celeritat suficient perquè el primer dels esmentats
tractaments es dugui a terme durant el primer trimestre del 2017.

Cinquè. Que el Pressupost Municipal per al 2017 inclogui la partida pressupostària
necessària per elaborar i dur a terme aquest pla d’actuació."

EL SR .FIGUERAS EXPLICA  LA MOCIO I ES PRODUEIX DEBAT 

Sotmesa la proposta a votació s'aprova per unanimitat

21. Moció del grup municipal CIUTADANS–REUS (C’S) per tal d'augmentar la seguretat
viària a l'avinguda Bellisens.

"Al Ple municipal del passat 2 de novembre, el Grup Municipal de Ciutadans va formular
una pregunta sobre la seguretat viària a l’avinguda de Bellissens a l’altura del barri de Mas
Pellicer, en haver detectat que són moltes les persones que salten la mitjana de l’autovia
per creuar de l’Hospital de Sant Joan a Mas Pellicer i viceversa. En l’esmentada pregunta,
Ciutadans plantejava al govern local si tenia previst dur a terme alguna mesura de seguretat
per evitar accidents o atropellaments, al qual el regidor de Via Pública va respondre que
s’havia condicionat un camí veïnal al costat de l’autovia i que s’havia descartat ubicar
semàfors o altres elements perquè els tècnics i la Guàrdia Urbana consideraven que “fins i
tot podrien augmentar la perillositat viària”.

En les darreres setmanes, el Grup Municipal de Ciutadans ha constatat que segueix havent-
hi un problema de seguretat viària a l’avinguda de Bellissens a l’altura de la sortida
d’Urgències de l’Hospital, ja que moltes persones aparquen a Mas Pellicer o al polígon del
Tecnoparc per anar a l’Hospital (i el mateix en sentit contrari) i salten la mitjana de
l’avinguda per fer drecera i no haver de caminar fins a qualsevol de les dues rotondes, fet
que comporta un elevat risc d’accidents i/o atropellaments. 
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Segons les consultes realitzades per Ciutadans, la instal·lació d’un conjunt semafòric i
l’adequació de la mitjana i de l’avinguda suposarien cost d’uns 25.000 euros, inversió que
el Grup Municipal que presenta aquesta moció considera assumible per part de
l’Ajuntament, i més encara si tenim en compte que el que està en joc és la seguretat de les
persones.

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

Primer. Que s’instal·li a l’avinguda de Bellissens, a la zona entre les rotondes de Mas Pellicer
i de Fira de Reus i davant de la sortida d’Urgències de l’Hospital, un conjunt semafòric amb
pas de vianants, per facilitar la connexió peatonal entre l’Hospital i el barri de Mas Pellicer i
evitar així que es produeixin accidents o atropellaments.

Segon. Que els tècnics de l’àrea de Mobilitat de l’Ajuntament elaborin un informe en un
termini màxim de 2 mesos des de l’aprovació d’aquesta moció per determinar la ubicació
exacta de l’esmentat conjunt semafòric.

Tercer. Que el Pressupost municipal del 2017 inclogui una partida pressupostària suficient
per al compliment de l’acord primer.

Quart. Que l’acord primer d’aquesta moció s’executi abans del juny de 2017."

EL SR. MORALES EXPLICA  EL TEMA I ES PRODUEIX DEBAT

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

22. Moció del grup municipal de la CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP) referent a
l'incompatibilitat de l'exercici simultani públic i privat de la professió mèdica en
l'àmbit del Grup Sagessa.

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

"Cada vegada més, hi ha una forta evidència del mal funcionament del sistema sanitari
públic dels Països Catalans. Aquesta es manifesta amb el retard i la desigualtat que es
genera a nivell de llistes d’espera en primeres visites a l'especialista i en la via d’accés a
l'estructura hospitalària (quiròfans) i amb el greuge que això implica en el deteriorament
de qualitat de vida de les persones afectades, més enllà de les possibles conseqüències en
la seva supervivència.

Des de fa uns mesos, la Candidatura d’Unitat Popular fa difusió de la Campanya “Fora la
privada de la pública”, i en aquest context, es realitzen taules tan d’informació com de
recollida d’inquietuds i queixes de les persones usuàries dels CAPs i Hospital. Aquests
últims mesos,a Reus, la queixa més generalitzada, ha estat que en consultes públiques es
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fa promoció de la sanitat privada. Són casos puntuals i molt concrets ja que no podem dir
que es realitzi per tot el cos de facultatius de l’HUSJR, però creiem que són prou importants
perquè evidencien l’estat crític en el qual es troba la sanitat pública des de fa molt de
temps.

En aquest dinàmica, la professió mèdica hi té un paper determinant. En primer lloc, per ser
una iniciativa d’algunes de les mateixes professionals que per tenir consulta privada, a
nivell personal, promocionen els seus interessos privats en els mateixos dispensaris públics.
I, en segon lloc, i encara de manera més preocupant, que la iniciativa vingui de les mateixes
gerències que coaccionen les professionals perquè facin difusió de la sanitat privada com a
excusa de salvació de la sanitat pública, aquest n’és un exemple: com més persones es
puguin operar per privat menys persones a llistes d’espera de la sanitat pública. 

L’existència d’aquestes dinàmiques en l’exercici mèdic desvirtuen l’autèntica tasca de les
professionals que es defineix com una lloable activitat de servei a la ciutadania i que té la
voluntat de restituir la salut de totes les persones com a dret universal. És una professió
d'un gran grau de responsabilitat que precisa del màxim reconeixement i compromís. Per
tant, fer promoció d'activitat privada com a compensació per a la pacient en front d'un
dèficit de servei de la sanitat pública no respon a la bona praxis mèdica: l'avançament
d'una primera visita, l'avançament d'una data d'intervenció, la proposta d'exercicis mèdics
no contemplats com a necessaris amb una finalitat mercantilista clara són exemples
intolerables en un sistema de sanitat pública.  

És per això, que presentem els següents acords:

1. Fer incompatible l'exercici privat en espais públics per part de les persones contractades
per Sagessa.

2. Tot el personal mèdic del Grup Salut compleix amb màxima responsabilitat i professiona-
litat un codi deontològic que entre altres aspectes preveu no poder derivar-se o derivar
amb fins lucratius pacients entre institucions, centres o consultes. Si excepcionalment hi ha-
gués proves d'un incompliment d'aquesta obligació per part d'algun professional en concret
del Grup Salut o del foment d'aquest incompliment des de la Gerència, s'exigiran les res-
ponsabilitats corresponents.

3. Implantar, de manera urgent, el sistema de fitxatge de les jornades laborals de les
treballadores de l'Hospital acordat pel Consell d'Administració del Grup Salut.

4. Traslladar aquests acords a la Junta General del Grup Salut de Sagessa per tal que es
facin efectius als respectius consells d'administració.

5. Prendre les mesures pertinents cap a les professionals que exerceixen aquesta dualitat
(activitat privada dins la pública) a partir de la data d'aprovació dels acords per part de la
Junta General del Grup Salut."

LA SRA. LLORENS 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. 

Sotmès a votació el primer punt es rebutjat amb 6 vots a favor (CUP: Srs./Sres. Llorens,
Fernández, Cuadrada, Angelergues, Ciurana, Puig) i 21 vots en contra ((PDeCAT)-CiU:
Srs./Sres. Pellicer, Vilella, Monseny, Arza, Sardà, Enrech, Caelles; C'S: Srs./Sres. Sánchez,
Morales, Figueras, Labrador; PSC-CP: Srs./Sres. Martín, Martínez, Guaita, Pozuelo; ERC-MES-
MDC-AVANCEM: Sres. Llauradó i Flores; PP: Sr. Domènech i Sra. Compte; AREUS: Srs.
Cervera i Rubio).

Sotmesos a votació els punts segon, tercer i quart s'aproven per unanimitat

Sotmès a votació el punt número cinc es rebutjat amb 6 vots a favor (CUP: Srs./Sres.
Llorens, Fernández, Cuadrada, Angelergues, Ciurana, Puig) i 21 vots en contra ((PDeCAT)-
CiU: Srs./Sres. Pellicer, Vilella, Monseny, Arza, Sardà, Enrech, Caelles; C'S: Srs./Sres. Sánchez,
Morales, Figueras, Labrador; PSC-CP: Srs./Sres. Martín, Martínez, Guaita, Pozuelo; ERC-MES-
MDC-AVANCEM: Sres. Llauradó i Flores; PP: Sr. Domènech i Sra. Compte; AREUS: Srs.
Cervera i Rubio).

ASSUMPTES SOBREVINGUTS

No n'hi ha.

PRECS I PREGUNTES: 

Intervenció de la Sra. Compte, del Grup municipal del Partit Popular (PP) preguntant
envers l'avantprojecte de Llei de comerç, serveis i fires de Catalunya.

"Aquest 3 de gener de 2017 s'ha aprovat l'avantprojecte de la nova Llei de Comerç, Serveis i
Fires de Catalunya que actualitza les diferents normatives en matèria de comerç i d'altres.

Reus com a referent de ciutat comercial en la província de Tarragona restarà a canvis
substancials en la seva política comercial envers l´actualització dins el nou marc normatiu
que s'establirà, per això el Partit Popular formula al Ple les següents preguntes,

Primera. Quins canvis normatius afecten ja de forma directa al nostre model comercial
reusenc i de serveis amb aquest avantprojecte de llei?

Segona. S'ha establert un calendari de reunions amb el sector comercial implicat, per
debatre aquests canvis?

Tercera. Si és afirmativa, podrà explicar la data que s'establiran aquestes reunions?

Quarta. Com afecta el nou avantprojecte al sector Firal, amb referència directa a Fira de
Reus i la seva gestió?"
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Per part de la Sra. Caelles ES DÓNA RESPOSTA a la pregunta formulada. 

Intervenció de la Sra. Compte del Grup municipal del Partit Popular (PP) fent el prec
referent a la millora de la visualització envers el carril bici de la carretera d'Alcolea. 

"S'ha adjudicat el contracte per la redacció del pla específic de la bicicleta a Reus, una
qüestió que en ajudarà a dissenyar, connectar, resoldre, motivar, i vetllar el futur de la
nostra ciutat amb el compromís adquirit per desenvolupar una ciutat de referència en l'ús
de la bicicleta i altres aspectes mediambientals.

Mentre s'executa aquest pla ja hi han ens ha arribat queixes envers l'alçada del carrer Joan
Busquets i Crusat amb sortida a la carretera d'Alcolea on l´ubicació d'un "mappy
promocional" ubicat a l´entorn del carril bici dificulta la visualització de reincorporació dels
cotxes cap a la mencionada carretera, per això el Partit Popular formula al Ple el següent
prec:

Que es millori aquest punt de visualització que afecta els conductors i es revisin altres
punts de la xarxa del carril bici existent pensant amb la seguretat dels usuaris."

Per part de la Sr. Arza ES DÓNA RESPOSTA al prec formulat.

Intervenció de la Sra. Compte, del Grup municipal del Partit Popular (PP) preguntant
envers el tancament dels comptes de l'HUSJR 2016.

"Aquest any 2017 en l'àmbit sanitari local ja afecten de manera precisa al dinamisme i
qualitat assistencial del nostre centre de referència Hospital de Sant Joan de Reus (HUSJR)
en deteniment dels usuaris i el personal sanitari perquè es tancarà aquest any passat 2016
en dèficit un fet que de nou consolida la falta de criteri i execució en la política sanitària de
la gestió de la Sra. Noemí Llauradó, presidenta del Grup Salut i el Pla Estratègic del Camp
de Tarragona 2016-2020, liderat per al Conseller Comí per això el Partit Popular formula al
Ple les següents preguntes:

Primera. Quin és data d'avui la previsió del dèficit de l'Hospital de Sant Joan de Reus
(HUSJR) d'aquest 2016?

Segona. Quina informació o conclusió s'han debatut a Taula creada per la gestió
compartida cap al HUSJR entre la Generalitat de Catalunya i l¨Ajuntament de Reus?

Tercera. Resta garantida l'assistència sanitària en el servei d'Urgències aquest 2017, davant
els fets ocorreguts aquest mes de desembre del 2016 davant la pèssima gestió i previsió
realitzada per part de la màxima responsable i el seu equip directiu?" 

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

Intervenció de la Sra. Martínez del Grup municipal del PARTIT DELS SOCIALISTES DE
CATALUNYA–CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) preguntant sobre la remodelació de
l'estació d'autobusos.
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"El ple de l’ajuntament de Reus va aprovar per unanimitat el passat mes de novembre la
moció del PSC en la qual es demanava a la Generalitat la remodelació de l’estació
d’autobusos. El text reclamava instar a la Generalitat incloure una partida als pressupostos
del 2017 per a la redacció del projecte, en coordinació amb els serveis tècnics de
l'Ajuntament de Reus, per modernitzar les seves instal·lacions, millorar la qualitat del servei
als usuaris i afavorir la interconnexió de serveis, un cop entri en funcionament el baixador
de Bellisens.

Aquest mes de gener hem sabut que el Departament de Territori i Sostenibilitat ha previst
als seus pressupostos la redacció de projectes per millorar una desena d’estacions arreu de
Catalunya. Però la de Reus, un any més, ha quedat fora d’aquesta planificació. Un fet
especialment greu si es té en compte que la 1a tinent d’alcalde de l’Ajuntament, Montserrat
Vilella, és diputada de Junts pel Si al Parlament i, per tant, forma part del govern
autonòmic.

És per això que el Grup Municipal del PSC de Reus formula les següents preguntes: 

-Quines gestions va fer la 1a tinent d’alcalde i diputada Montserrat Vilella perquè la
Generalitat inclogués el projecte de remodelació de l’estació d’autobusos de Reus als
pressupostos per al 2017, complint un acord de Ple?

-Quina ha estat la justificació del departament de Territori i Sostenibilitat per no incloure el
projecte de l’estació de Reus als pressupostos?"

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

Intervenció de la Sra. Guaita del Grup municipal del PARTIT DELS SOCIALISTES DE
CATALUNYA–CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) preguntant sobre els expedients de
les comissions informatives. 

"De fa un temps, els grups municipals podem consultar tota la documentació dels
expedients que es tracten als plens en format electrònic. Això ha suposat una pas endavant
molt important, que evita despeses innecessàries en fotocòpies i estalvia molt de temps i
duplicitats, ja que no cal escanejar uns documents que ja existeixen en suport digital.

Malgrat això, els expedients de les Comissions Informatives encara s’han de consultar en
suport paper, la qual cosa suposa un inconvenient perquè, a més, només hi ha una còpia a
Secretaria a disposició de tots els Grups Municipals.

És per això que el grup municipal del PSC de Reus formula el següent prec: 

-Que l’Ajuntament agiliti els tràmits perquè tota la documentació en relació als expedients
dels temes que es tracten a les Comissions Informatives puguin ser consultats en format
electrònic, de la mateixa manera que els expedients del Ple."

Per part del Sr. Enrech  ES DÓNA RESPOSTA a la pregunta formulada. 
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Intervenció del Sr. Sánchez del Grup municipal CIUTADANS–REUS (C’S) preguntant
sobre el local que l'Ajuntament té al Centre Comercial "La Fira". 

"En conversaciones mantenidas con el Gobierno municipal acerca de la conveniencia de
renunciar a favor de Metrovacesa (ahora Merlin Properties SA) al uso de un espacio de 998
metros cuadrados en el edificio del centro comercial La Fira, se nos ha puesto de
manifiesto como argumento a favor de la citada cesión tanto el elevado coste mensual que
desde noviembre de 2015 viene soportando el Ayuntamiento de Reus en concepto de
gastos de servicios comunes y tributos del centro comercial, como la imposibilidad de
ceder el uso del citado local a terceros.

A tal efecto, nos han sido mostradas un total de 14 facturas emitidas por Metrovacesa SA y
Merlin Properties SA desde noviembre de 2015 hasta diciembre de 2016 contra el
Ayuntamiento de Reus por el concepto de “gastos de comunidad”, cuyo importe global
suma la cifra de 121.084,45 euros, sin haber observado que exista consignación
presupuestaria para las mismas, ni en el presupuesto de 2016 ni en la propuesta de
presupuestos para 2017. Por otra parte, hemos podido comprobar, a la vista de la
documentación facilitada, que en ninguno de los contratos firmados con Metrovacesa SA
aparece la imposibilidad de ceder a terceros el uso del local, siendo que tal limitación, la
asume unilateralmente por primera y única vez el concejal Sr. Marc Arza con motivo de la
firma del acta de recepción del citado local.

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

¿Qué tratamiento contable ha dado el Gobierno municipal a las facturas emitidas desde
enero de 2016 hasta la actualidad por Metrovacesa SA y Merlin Properties SA y que se
hallan en poder del Ayuntamiento de Reus? 

¿A qué partida concreta del presupuesto de gastos de 2016 ha imputado el Gobierno
municipal el importe de las facturas emitidas por Metrovacesa SA y Merlin Properties SA
por el concepto de gastos de comunidad del local? 

¿Puede detallar el Gobierno municipal los conceptos e importes específicos que se
engloban en el concepto genérico “gastos de comunidad” que se hace constar en las
facturas?  

¿Por qué motivo se asume por parte de un concejal la imposibilidad de ceder el local a
terceros con motivo de la firma de un acta de recepción?

¿En qué contrato o acuerdo plenario se sustenta la inclusión de la citada cláusula de
renuncia de derechos en un documento de trámite como un acta de recepción?

¿Ha cuantificado económicamente el gobierno el coste de la renuncia de derechos
efectuada unilateralmente por el concejal Sr. Marc Arza con motivo de la firma del acta de
recepción?
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¿Se ha planteado el Gobierno la posibilidad de instar la revisión de oficio por motivos de
nulidad del contenido de la cláusula de renuncia de derechos efectuada unilateralmente
por el citado concejal con motivo de la firma del acta de recepción?

El Grupo Municipal de Ciudadanos pide que se le facilite también por escrito la respuesta a
todas estas preguntas."

Per part del Sr. Arza ES DÓNA RESPOSTA  la pregunta formulada. 

Intervenció del Sr. Figueras del Grup municipal CIUTADANS–REUS (C’S) preguntant
sobre la presentació de la col.lecció "Art, vi i territori" a Nova York. 

"El passat mes de desembre es va presentar al Museum of the City of New York la col·lecció
“Art, vi i territori”, formada per deu caixes de vi del Priorat pintades per artistes catalans.
Entre d’altres, l’acte va comptar amb la presència de l’alcalde de Reus, Sr. Carles Pellicer, i
de la regidora de Cultura, Sra. Montserrat Caelles. Segons s’ha donat a conèixer, l’objectiu
d’aquest acte va ser presentar els vins del sud de Catalunya als distribuïdors de vi i
sommeliers de Nova York. Dies després, la col·lecció també es va mostrar a la galeria d’art
Anquins de Reus.

Davant els dubtes que ens sorgeixen al voltant d’aquest viatge a Nova York, el Grup
Municipal de Ciutadans formula les següents preguntes: 

Han finançat l’Ajuntament de Reus o algun dels seus organismes o societats dependents les
despeses d’aquest viatge de l’Alcalde i la regidora de Cultura a Nova York? 

En cas afirmatiu, quin cost ha suposat per a les arques municipals?

Quina és la participació de l’Ajuntament de Reus en el projecte “Art, vi i territori”?

Tenint en compte que la col·lecció es va presentar poc després a la galeria Anquins de
Reus, era necessari que l’Alcalde i la regidora de Cultura es desplacessin a Nova York per
participar en la presentació d’un projecte que no és iniciativa d’aquest Ajuntament?

No creu l’Alcalde que la ciutadania podria considerar aquest viatge com una promoció
encoberta d’una galeria d’art privada feta amb diners públics?

Considera l’Alcalde que el fet que aquesta col·lecció de vins esmenti a Gaudí és motiu
suficient per justificar el viatge a Nova York de dos membres del govern de la ciutat de
Reus?

Per part de la Sra. Caelles  i  del Sr. Pellicer ES DÓNA RESPOSTA a la pregunta formulada.

Intervenció del Sr. Sánchez del Grup municipal CIUTADANS–REUS (C’S) preguntant
sobre l'estat del paviment en zones del Barri Gaudí.  
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"El Grupo Municipal de Ciudadanos ha podido comprobar que existen numerosas
irregularidades y desperfectos en el pavimento de algunas zonas del Barrio Gaudí, como es
el caso de la plaza de la Sagrada Familia, que tiene socavones que provocan fácilmente
caídas a cualquier transeúnte. Algo parecido sigue ocurriendo con el estado del paseo de la
Boca de la Mina. Además, aún está pendiente asfaltar el solar habilitado como párquing de
los bloques Cobalt, Blau y de la calle Badalona.

Ante esto, el Grupo Municipal de Ciudadanos formula las siguientes preguntas:

¿Tiene previsto el equipo de gobierno dar solución al mal estado del pavimento de las tres
zonas citadas anteriormente? 

Si es así, ¿cuándo piensa llevarlo a cabo?"

 Per part del Sr. Monseny  ES DÓNA RESPOSTA a la pregunta.  

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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