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ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE REUS 

 
 
Núm.: 02/2017  
 
Caràcter: ordinari    
Data: 17.02.2017 
Horari: de 10:25 a 15:36  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  
Marta Puig Beltran   
Daniel Rubio  Angosto  
Juan Carlos Sánchez Martínez 
Maria Dolors Sardà Lozano 
Montserrat Vilella Cuadrada 
 
 
Jaume Renyer Alimbau, secretari general 
Baldomero Rovira López, interventor  
M. Rosa Ferré Amador, adjunta a la Secretaria General 
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ORDRE DEL DIA 
 

 
 1. Aprovació de l'acta de la sessió del ple de data 23.01.2017. 
 
 2. Informació de l’Alcaldia. 
  

MOCIONS DE L'ALCALDIA 
 

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

SERVEIS DE TERRITORI I URBANISME 
 

5. Gestió Urbanística. Aprovació provisional de la modificació puntual del Pla parcial 
urbanístic del sector C.8 "La Comarcal" de Reus, que inclou el canvi de modalitat del 
sistema d'actuació  presentada per SNH-PARTICIPACIONES, SL. 

 
SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS  

 
6. Defensa Jurídica.  Interposició de recurs d'apel·lació contra la sentència de 31 de gener 
de 2017 del Jutjat contenciós administratiu núm. 1 de Tarragona, que declara nul l'acord de 
Ple de la Corporació de 13 de juliol de 2015, d'adhesió a l'Associació de Municipis per la 
Independència i el Decret de 15 de juliol de 2015 d'aprovació de pagament de quota. 
 
7. Assessoria Jurídica. Aprovació inicial de la modificació puntual de l'ordenança 
reguladora de les tarifes dels serveis de subministrament d'aigua potable, dels serveis de 
clavegueram i d'altres serveis vinculats. 
 
8. Intervenció. Donar compte de l'informe d'Intervenció  trimestral sobre el Pla d'Ajust 
previst al RDL 4/2012 corresponent al 4t trimestre de 2016. 
 
9. Promoció Econòmica. Aprovació inicial de la modificació de les Bases per la concessió 
de subvencions a les empreses i nous emprenedors. 
 
10. Serveis Adjunts a la Secretaria General. Sol·licitud de compatibilitat d'un treballador 
de REUS MOBILITAT I SERVEIS, S.A. amb activitat pública a REUS TRANSPORT PÚBLIC, S.A. i 
amb activitat privada a la FUNDACIÓ PRIVADA REGO. 
 
11. Serveis Adjunts a la Secretaria General. Sol·licitud de compatibilitat d'un treballador 
de REUS MOBILITAT I SERVEIS, S.A. amb activitat pública com a membre electe d'un 
Ajuntament. 
 
12. Rendes i Exaccions. Declaració d'utilitat municipal de diverses obres a efectes de l'ICIO. 
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SERVEIS A LA PERSONA  

 
13. Cultura. Modificació del conveni amb el Centre de Lectura de Reus d'integració de la 
Biblioteca del Centre de Lectura a la xarxa de lectura pública de Reus.   
 
14. Ensenyament i Política Lingüística. Aprovació dels preus públics de les sortides i 
activitats de les escoles bressol municipals. 
 
15. Participació, Ciutadania i Transparència. Modificació de les bases REUSSONA, Concurs 
de música per a joves. 

 
MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS 

 
16. Moció del Grup municipal CIUTADANS–REUS (C’S) per posar a disposició dels 
alumnes dels centres educatius de Reus les rutes culturals de la ciutat. 
 
17. Moció del Grup municipal CIUTADANS–REUS (C’S) referent al bilingüisme en els 
senyals de trànsit. 
 
18. Moció dels grup municipals ERC-MES-MDC-AVANCEM, PARTIT DEMÒCRATA 
(PdeCAT)-CiU, ARA REUS (AREUS), CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP) i PARTIT 
DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) per declarar 
Reus municipi adherit a la campanya Casa Nostra És Casa Vostra.  

 
19. Moció del Grup municipal de la CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP) per la 
realització d'un estudi del mapa social a Reus. 
 
20. Moció del Grup municipal del PP per l'impuls de línies de treball i acords amb la 
Secretària d'Estat de Cultura. 
 
21. Moció del Grup municipal del  PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA – 
CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) referent a les obres de millora de la carretera de 
Misericòrdia. 
 
22. Moció del Grup municipal del  PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-
CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) referent a actuacions contra les males pràctiques 
comercials pel que fa als subministraments bàsics. 
 
23. Moció dels grups municipals CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP), PARTIT 
DEMÒCRATA (PdeCAT)-CiU, ERC-MES-MDC-AVANCEM, ARA REUS (AREUS) per l'adhesió 
al Pacte Nacional pel Referèndum. 
 
Assumptes sobrevinguts. 
 
Precs i preguntes. 
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Desenvolupament de la sessió  
 
Les intervencions orals realitzades en aquesta sessió per l’alcalde, regidors i, en el seu 
cas, el secretari i l’interventor als diferents punts de l’ordre del dia assenyalats a l’acta 
amb ES PRODUEIX DEBAT o 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. Aprovació de l'acta de la sessió del ple de data 23.01.2017. 
 
S'aprova, per unanimitat, l'acta del ple del dia 23.01.2017. 
 
2. Informació de l’Alcaldia. 
 
El Sr. Pellicer informa del següent:  
 
De l'assistència al Consell d'Alcaldes que va tenir lloc a Riudecols.  
 
De la inauguració, a la plaça de la  Llibertat, de l'exposició Herois Ocults. Invents genials. 
Objectes quotidians  organitzada  per ExpoCaixa.  
 
De la rebuda, el 26 de gener, a la marxa organitzada  per la Unió de Pagesos  al Santuari de 
la Mare de Déu de Misericòrdia, on els va fer lliurament de la moció aprovada per 
l'Ajuntament de Reus.   
 
De l'assistència a la XXXIII recepció anual d'entitats del Centre de Lectura. Felicita a l'entitat 
per l'organització d'aquest acte. 

 
De la inauguració, al Teatre Fortuny, de Reus Capital de la Cultura Catalana 2017. Felicita a 
tots els organitzadors de l'acte, al Teatre Fortuny i a la Sra. Caelles per l'excel·lent treball que 
han fet a l'acte d'inauguració i per tota la programació que s'anirà veient durant l'any,  
 
De l'assistència, amb el Sr. Arza, a la reunió del grup nuclear impulsor de la Regió 
Coneixement CatSud a Tarragona del que l'Ajuntament forma part liderat per la URV. Es 
tracta d'un espai de pensament i de trobada per fixar punts del territori i desenvolupar-los 
pel futur.   
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Del reconeixement a l’”excel·lència” en la gestió que l’Ajuntament fa de la recollida selectiva 
del paper i el cartró amb l’obtenció de dos punts, dels tres possibles, del programa 
“Pajaritas azules” de la Asociación Española de Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón 
(ASAPEL).   
 
De l'assistència al concert del 25è aniversari de la Banda-Cobla del Pare Manyanet de Reus 
als quals felicita en nom de la Corporació.  
 
De l'assistència al lliurament dels Premis Vinari a dues marques de «Vermut de Reus» 
distingides amb el premi Vinari d'Or: el vermut Miró Reserva etiqueta negra, distingit amb 
el Gran Vinari d’Or als millors vermuts catalans i el Vermut Cori guardonat amb el Vinari 
d'Or en la categoria de Tradicionals, Vermells o Negres. El lliurament es va fer al Palau de la 
Generalitat amb la presència del president de la Generalitat.  
 
Finalment informa de la signatura, el dia 15 de febrer, del Pacte de Ciutat per a la Salut a 
l’auditori de l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus amb el doble objectiu de recuperar el 
consens polític i de consolidar un model propi de sanitat pública de qualitat, de proximitat i 
de referència territorial amb la signatura de 6 dels 7 grups municipals i de 30 entitats." 
  

MOCIONS DE L'ALCALDIA 
 

3. Alcaldia. Donar compte de resolucions de l'Alcaldia en matèria d'organització 
municipal. 
 
- Decret de l'Alcaldia núm. 2017001535 de data 8 de febrer de 2017: 
 

"Atès que per distints decrets de l'Alcaldia s'han designat els membres de la Comissió 
encarregada d'estudiar la modificació i aprovació d'un nou Reglament de participació 
ciutadana, en representació de cadascun dels grups municipals. 
 
Vistes les propostes de nomenament formulades pel Grup municipal del Partit Demòcrata 
(PdeCAT)-CIU (abans denominat Grup municipal Convergència i Unió (CIU)) i pel grup 
municipal del partit del socialistes de Catalunya - Candidatura de progrés (PSC-CP).  
 
Per tot l'exposat, resolc: 
 
Primer: Nomenar els següents membres de la Comissió encarregada d'estudiar la 
modificació i aprovació d'un nou Reglament de participació ciutadana, en representació 
dels següents grups municipals: 
 
- (PdeCAT)-CIU: Sra. Montserrat Vilella Cuadrada i Sr. Joaquim Enrech Garola com a  
suplent. 
- (PSC-CP): Sra. Maria del Carmen Pozuelo Blanco com a membre suplent." 

Els membres del plenari es donen per assabentats.  
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- Decret de l'Alcaldia núm. 2017001786 de data 14 de febrer de 2017: 
 
"Atès que per decret d'Alcaldia s'han nomenat els membres de la Comissió especial de 
Polítiques d'Habitatge Social i de la Comissió encarregada d'estudiar la modificació i 
aprovació d'un nou Reglament orgànic municipal (ROM). 
 
Vista la proposta del grup municipal del partit dels socialistes de Catalunya - Candidatura 
de Progrés (PSC-PM) de modificació de designacions ja efectuades. 
 
He resolt: 
 
Primer: Designar el següents membres de les següents Comissions: 
 
COMISSIÓ ESPECIAL DE POLÍTIQUES D’HABITATGE SOCIAL  
 
- Un regidor de cada grup polític municipal: 

• (PSC-PM) Sra. Sandra Guaita Esteruelas, com a suplent de la Sra. Ana Isabel 
Martínez Serrano. 

 
COMISSIÓ ENCARREGADA D'ESTUDIAR LA MODIFICACIÓ I APROVACIÓ  D'UN NOU 
REGLAMENT ORGÀNIC MUNICIPAL (ROM) 
 
- Un regidor de cadascun dels grups municipals:  

• (PSC-PM) Sra. Maria del Carmen Pozuelo Blanco, en substitució del Sr. Francesc 
Valles Vives." 

Els membres del plenari es donen per assabentats.  
 

- Decret de l'Alcaldia núm. 2017002001 de data 16 de febrer de 2017: 
 

"Atès que en la plantilla de personal eventual de la Corporació està inclòs el lloc de treball 
d’assessor de grup municipal en funcions d'assessorament i tasques de col·laboració 
immediata als grups municipals, amb un nivell C1/22, amb especial dedicació i un 
complement específic anual de 5.453,00 euros. 
 
Atès que mitjançant decret de l’alcaldia núm. 2016010587, de data 3 d’octubre de 2016, es 
va nomenar per ocupar el lloc esmentat a la Sra. Georgina Arnau Roig amb una dedicació 
del 62,5%. 
 
Atès el que disposa l'article 12 del RDL 5/2015, de 30 d'octubre, 304 del Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d'abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya i 10 del Decret 214/1990 de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del 
personal al servei de les entitats locals, en relació al personal eventual de confiança o 
assessorament especial. 
 
Vist l'acord d'aquest Ajuntament pres en Ple de data 30 de juny de 2015, modificat per 
acord del Ple de 15 de febrer de 2016. 
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He resolt: 
 
Ampliar al 75% la dedicació del lloc de treball que ocupa la Sra. Georgina Arnau Roig amb 
l'increment corresponent de les retribucions assignades al mateix,  tot amb efectes 15 de 
febrer de 2017." 
 
Els membres del plenari es donen per assabentats.  
 
4. Alcaldia. Nomenament de membres i representants en distints òrgans, organismes i 
entitats. 
 
"Atès que per diferents acords plenaris s'han designat els membres en diferents òrgans i 
organismes de l'Ajuntament i representants d'aquest en distintes entitats. 
 
Vista la proposta del grup municipal del partit dels socialistes de Catalunya-Candidatura de 
progrés (PSC-CP) de modificació de designacions ja efectuades. 
 
En conseqüència es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords: 
 
Primer: Designar els membres en les següents comissions, òrgans de l'Ajuntament i 
representants d'aquest en distintes entitats. 
 
COMISSIÓ ESPECIAL PER AL TRACTAMENT DE LES POLÍTIQUES D'IMMIGRACIÓ: 
 
Un regidor de cada grup polític municipal: 

• (PSC-PM) Sra. Sandra Guaita Esteruelas, com a suplent i en substitució de la Sra. 
Nuria Borrell Gàllego. 

 
COMISSIÓ DE SEGUIMENT DE LA TELEVISIÓ LOCAL: 
 
Un regidor de cada grup polític municipal: 

• (PSC-PM) Sra. Ana Isabel Martínez Serrano, en substitució del Sra. Nuria Borrell 
Gàllego 

 
COMISSIÓ DE SEGUIMENT DE LA LLENGUA CATALANA: 
 
Un regidor de cada grup polític municipal: 

• (PSC-PM) Sra. Sandra Guaita Esteruelas, en substitució del Sra. Nuria Borrell 
Gàllego 

 
CONSELL MUNICIPAL DE LA DISCAPACITAT: 
 
Un representant de cadascuna de les entitats legalment constituïdes i inscrites al registre 
municipal d’entitats ciutadanes que desenvolupin activitats que estiguin vinculades a la 
discapacitat:   
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• INSTITUT PERE MATA: Sr. Francesc Xavier Arrufat, com a representant titular i en 
substitució de la Sra. Pilar Casaus Samatán.  

 

• ASSOCIACIÓ D'ALZHEIMER DE REUS I BAIX CAMP: Sr. Germán Sánchez Camacho 
Yebra, com a representant titular i en substitució de la Sra. Mª Jesús Lerín Sicilia. 

 

• FUNDACIÓ PERE MATA: Sra. M. Josep Delor Bonfill, com a representant titular i el Sr. 
Enric Cardús Gómez, com a representant suplent. 

 
CONSORCI DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I CULTURAL DE REUS "REUS VITALITAT"  
 
Un representant designat per l’Ajuntament de Reus, d’entre els membres que integren el 
Ple municipal: 

• Sra. Sandra Guaita Esteruelas, en substitució de la Sra. Nuria Borrell Gàllego. 
 
FUNDACIÓ OFICIAL DE LA FIRA DE REUS 
 
Un regidor designat pel Ple de l'Ajuntament: 

• Sra. Maria del Carmen Pozuelo Blanco, en substitució de la Sra. Nuria Borrell 
Gàllego." 

 

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

SERVEIS DE TERRITORI I URBANISME 
 

5. Gestió Urbanística. Aprovació provisional de la modificació puntual del Pla parcial 
urbanístic del sector C.8 "La Comarcal" de Reus, que inclou el canvi de modalitat del 
sistema d'actuació  presentada per SNH-PARTICIPACIONES, SL. 
 

"Vist l’acord adoptat per la Junta de Govern Local d'aquest Ajuntament en sessió de data 27 
de maig de 2016, mitjançant el qual es va acordar:   
 
-  Aprovar inicialment la modificació puntual del Pla parcial urbanístic del sector C.8 «La 

Comarcal» de Reus, presentada per SNH-PARTICIPACIONES, SL, condicionat a les 
determinacions resultats de l'informe emès en data 29 d'abril de 2016 per l'arquitecte 
cap de Servei d'Urbanisme d'aquest Ajuntament, el qual s'annexa com a fonament 
d'aquest acord, en els aspectes que fan referència a l'àmbit inclòs dintre del sector. 

 
-  Aprovar expressament inicialment a sol·licitud dels propietaris interessats i a la vista de la 

conformitat de l'administració actuant, Reus Desenvolupament Econòmic, SA, el canvi de 
modalitat del sistema d'actuació de reparcel·lació que passa de cooperació a 
compensació bàsica. 

 
-   Condicionar l'esmentat acord d'aprovació inicial de modificació puntual de planejament i 

canvi de modalitat del sistema d'actuació sol·licitat a la no oposició dels titulars de les 
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càrregues registrals, considerant aquestes operacions de planejament i gestió urbanística 
d'actes de transformació dels terrenys i no de disposició. 

 
Atès que l'esmentada modificació puntual, segons resulta de la memòria d'aquest 
document, té per objecte: 
 
- Adaptar el límit del Pla parcial del sector C.8 «La Comarcal» d'acord amb el que determina 
el Pla general d'ordenació urbana vigent de 1999. 
 
- Ordenar com a Reserva de Vialitat (Rsv*) amb àrea exempta l'espai corresponent a la 
franja d'amplada 20,00m situada entre el sòl urbà, el terme municipal de Riudoms i el sòl 
no urbanitzable. 
 
- Com a conseqüència dels dos anteriors punts, configurar una nova definició de la parcel·la 
IF2, mantenint la mateixa edificabilitat del Pla parcial. 
 
- Canviar la modalitat del sistema d'actuació urbanística de reparcel·lació previst en el 
planejament, en el sentit de substituir la modalitat de cooperació per la de compensació 
bàsica. 
  
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. 121, de 27/06/2016, al diari El Punt Avui del 14/06/2016, i també al tauler 
d'anuncis i a la pàgina web de l'Ajuntament, sense que s'hagin formulat al·legacions. 
 
Atès que ha estat notificat l'acord als propietaris dels terrenys afectats i als titulars de les 
càrregues registrals i que, per l'entitat d'aquesta modificació puntual, no es troba cap 
organisme afectat per raó de llurs competències sectorials, per la qual cosa no ha estat 
necessari sol·licitar l'informe previst 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. 
 
Vist l'escrit presentat en data 7 de juliol de 2016 per l'Advocacia General de l'Estat a 
Tarragona del Ministeri de Justícia, pel qual s'informa que correspon informar en tot cas a 
l'autoritat judicial en relació al condicionant de l'acord d'aprovació inicial relatiu a l'anotació 
de la lletra Q de la finca registral 9.852. 
 
Atès que l'autoritat judicial a la que es fa esment a l'escrit de l'Advocacia General de l'Estat 
(Jutjat Central d'Instrucció núm. 5) ha estat notificat en data 16 de juny de 2016, sense que 
aquest s'hagi pronunciat al respecte. 
 
Vist així mateix els escrits presentats el 28/06/2016 i el 24/08/2016 per Reus Serveis 
Municipals, SA (Aigües de Reus), relatius a la xarxa d'abastament i sanejament previstes, així 
com l'informe favorable emès el 13 de gener de 2017 per aquesta mateixa societat.     
 
Vist el nou document de la citada modificació puntual de Pla parcial presentat en data 2 de 
desembre de 2016 pel senyor Carles Guilemany i Casadamon en representació de SNH 
PARTICIPACIONES, SL, per tal de donar compliment a les condicions de l'aprovació inicial, i 
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vist l'informe favorable emès al respecte per l'arquitecte cap del Servei d'urbanisme de data 
19 de desembre de 2016.   
 
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 85, 96, 121.3 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 parcial urbanístic del sector 
C.8 «La Comarcal» de Reus, presentada per SNH-PARTICIPACIONES, SL, que inclou el canvi 
de modalitat del sistema d'actuació de reparcel·lació, que passa de cooperació a 
compensació bàsica.  
 
Segon. Elevar-ho a la Generalitat de Catalunya perquè resolgui sobre la seva aprovació 
definitiva " 
 
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 abstencions (CUP: Srs./Sres. Llorens, Fernández, Cuadrada, Angelergues, Ciurana, 
Puig). 

 
SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS  

 
6. Defensa Jurídica.  Interposició de recurs d'apel·lació contra la sentència de 31 de 
gener de 2017 del Jutjat contenciós administratiu núm. 1 de Tarragona, que declara nul 
l'acord de Ple de la Corporació de 13 de juliol de 2015, d'adhesió a l'Associació de 
Municipis per la Independència i el Decret de 15 de juliol de 2015 d'aprovació de 
pagament de quota. 
 
"Vista la Sentència dictada pel Jutjat contenciós administratiu número 1 de Tarragona en el 
procediment ordinari número 358/2015, en virtut de la qual s'estima el recurs interposat 
per l'associació, Societat Civil Catalana, Josefa Labrador Barrafón, Damián Morales Arcas, 
Juan Carlos Sánchez Martínez i Guillermo Figueras Talarn, de conformitat amb el «fallo» 
següent:  
 
«Que debo estimar y ESTIMO el presente recurso contencioso-administrativo, declarando 
no conforme a Derecho y anulando tanto el Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Reus 
de 13 de julio de 2015 com o el subsiguiente Decreto del Alcalde, en cuanto a la unión de 
Reus a la Associació de Municipis per la Independència, y el pago de la cuota a la misma. 
Se condena en costas a la Administración, con el límite de 300 euros, IVA incluido.» 
 
Vist l'informe jurídic de 13 de febrer de 2017 emès que sosté la interposició de recurs 
d'apel·lació contra la sentència dictada en primera instància, i a l’empara de l'article 22.2 j)  
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de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, sobre l'exercici 
d'accions judicials en matèria de competència plenària. 
 
Vist, així mateix, l’article 81 i els següents de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la 
jurisdicció contenciosa administrativa, sobre recurs d'apel·lació contra sentències dictades 
en primera instància pels Jutjats del contenciós administratiu. 
 
S'acorda, 
 
Primer. Formular recurs d'apel·lació contra la sentència de 31 de gener de 2017, dictada pel 
Jutjat del contenciós administratiu núm. 1 de Tarragona, en el procediment ordinari 
358/2015. 
 
Segon. Comparèixer, si s'escau, en el moment procedimental oportú, com a part apel·lant 
davant la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 
en el recurs d'apel·lació referit a l'apartat primer. 
 
Tercer. Encomanar la defensa dels interessos de la Corporació al Secretari General de la 
Corporació, Sr. Jaume Renyer Alimbau, i la representació dels interessos de la Corporació al 
Procurador dels Tribunals, Sr. Ángel Quemada Cuatrecasas amb qui s’entendran totes les 
diligències i notificacions." 

 

EL SR. ENRECH EXPLICA EL TEMA I ES PRODUEIX DEBAT  
 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 11 vots a favor ((PdeCAT)-CiU: Srs./Sres. 
Pellicer, Vilella, Monseny, Arza, Sardà, Enrech, Caelles; ERC-MES-MDC-AVANCEM: Sres. 
Llauradó i Flores;  AREUS: Srs. Cervera i Rubio) 10 vots  en contra (C'S: Srs./Sres. Sánchez, 
Morales, Figueras,  Labrador; PSC-CP: Srs./Sres. Martín, Martínez, Guaita, Pozuelo; PP: Sr. 
Domènech i Sra. Compte) i 6 abstencions ( CUP: Srs./Sres. Llorens, Fernández, Cuadrada, 
Angelergues, Ciurana, Puig). 
 

El Sr. Pellicer agraeix la presència al saló de plens al president de l'Omnium Cultural Baix 
Camp, a la presidenta del Pacte pel Dret a Decidir, a la presidenta de l'AMI i a altres 
persones.  
 

S'absenten de la sessió la Sra. Martínez i els Srs. Sánchez, Doménech i Ciurana.  
 
7. Assessoria Jurídica. Aprovació inicial de la modificació puntual de l'ordenança 
reguladora de les tarifes dels serveis de subministrament d'aigua potable, dels serveis 
de clavegueram i d'altres serveis vinculats. 
 

"Atès que la societat REUS SERVEIS MUNICIPALS, SA gestiona els serveis de 
subministrament d’aigua i clavegueram i percep, com a ingressos propis, les corresponents 
tarifes, que no tenen la naturalesa jurídica de taxa. 
 
Atès que l’Ajuntament de Reus, en exercici de la seva potestat reglamentària, regula 
mitjançant una ordenança no fiscal, les tarifes corresponents a aquests serveis que presta 
l’esmentada societat. 
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Atès que el Ple de la Corporació, en sessió duta a terme el dia 30 de novembre de 2007, 
aprovà l’ordenança reguladora de les tarifes dels serveis de subministrament d’aigua 
potable, del servei de clavegueram i d’altres serveis vinculats, que ha estat objecte de 
successives modificacions de dates 7 de novembre de 2008, 4 de desembre de 2009, 2 de 
novembre de 2010, 16 de desembre de 2011, 13 de juny de 2014 i 23 de desembre de 
2014, respectivament. 
 

Vista la proposta de la gerència de la divisió d'Aigües de la societat Reus Serveis Municipals, 
de data 7 de novembre de 2016, per la qual es proposa la modificació de determinats 
preceptes de l’ordenança reguladora de les tarifes dels serveis de subministrament d’aigua 
potable, del servei de clavegueram i d’altres serveis vinculats, pels motius que s'identifiquen 
a l'esmentada proposta. 
 
Vist el certificat de la Secretària del Consell d'Administració de la societat REUS SERVEIS 
MUNICIPALS, SA, de data 14 de novembre de 2016, que proposa a l'Ajuntament el que 
seguidament es transcriu: 
 
''Modificar els articles 10 i 11  de l’ ORDENANÇA REGULADORA DE LES TARIFES DELS 
SERVEIS DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE, DEL SERVEI DE CLAVEGUERAM I 
D’ALTRES SERVEIS VINCULATS  en el sentit  d’eliminar les referències a possibles recàrrecs i 
fer referència, únicament, a preus tarifaris en l’apartat “ALTRES SERVEIS: Notificacions i 
altres despeses impagats”, així com, eliminar la referència a la publicació al Butlletí Oficial 
de la Província de Tarragona dels avisos de suspensió que no s’hagin pogut 
notificar/comunicar per causes no imputables a l’Empresa, després d’intentada en el 
domicili indicat per l’obligat al pagament i d’afegir, en substitució d’aquesta publicació, la 
publicació al tauler d'edictes electrònic de la Corporació.'' 
 
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió duta a terme el dia 17 de novembre de 2016, 
aprovà el quadre de tarifes d'aigua i clavegueram de l'exercici vigents a partir de l'1 de 
gener de 2017 i a la vegada instà la tramitació de l'ordenança reguladora de les tarifes dels 
serveis de subministrament d'aigua potable, del servei de clavegueram i d'altres serveis 
vinculats i la seva incorporació al Reglament regulador del servei de subministrament 
d'aigua i de sanejament. 
 
Vist l'informe favorable emès per l'Assessoria Jurídica de data 6 de febrer de 2017 pel qual 
es posa de manifest que no es detecta cap impediment per promoure davant els òrgans 
competents la modificació dels articles 10 i 11 de l'ordenança esmentada  i a la vegada 
informa sobre la necessitat de suprimir qualsevol referència a la consideració del quadre de 
tarifes dels serveis de subministrament d'aigua potable i del servei de clavegueram com a 
annex a l'ordenança de tarifes d'aquests serveis, per la qual cosa també es fa necessari 
modificar els articles 2.1, 3.1 i requereix la supressió d'un paràgraf de l'article 8. 
 

Vist el que disposen els articles 58 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, en relació a la modificació 
de les ordenances municipals. 
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Atès que de conformitat amb les normes esmentades, i amb l’article 52.2 del Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i del 
règim local de Catalunya, l’aprovació dels acords que seguidament s’indiquen corresponen 
al Ple de la Corporació. 
 
En conseqüència, la Comissió Informativa de Serveis Generals i Econòmics informa 
favorablement i proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords: 
 
Primer. Aprovar inicialment la modificació parcial de l’ordenança reguladora de les tarifes 
del servei de subministrament d’aigua potable i del servei de clavegueram, i que comporta 
la modificació dels articles 2.1, 3.1, 10 i 11; i la supressió d'un paràgraf de l'article 8 de 
l'esmentada Ordenança en els termes que seguidament s'indica: 
 

''2.1. L'objecte de les tarifes regulades per aquesta Ordenança és la contraprestació 
econòmica per la utilització dels serveis de subministrament d'aigua potable, de 
clavegueram, o bé per la prestació, gaudiment o realització d’algun dels fets regulats en el 
quadre de tarifes aprovat per l'Ajuntament de Reus.'' 

''3.1. Estan obligades al pagament de les tarifes a l’Empresa, en qualitat de beneficiàries 
dels serveis, les persones físiques o jurídiques titulars de contractes de subministrament 
d'aigua, subscrits amb l’esmentada Empresa, els usuaris del servei de clavegueram que 
també gestiona l’Empresa, així com aquells que, d’acord amb el corresponent 
procediment, siguin responsables o beneficiaris d’alguna prestació, gaudiment o de la 
realització d’algun dels fets regulats en el quadre de tarifes aprovat per l'Ajuntament de 
Reus.'' 

Supressió paràgraf : ''Article 8 

[...] ''Les tarifes vigents  figuren en un annex a la present ordenança.'' 

Article 10. Termini i formes de pagament 
 

10.1 La forma habitual de pagament és la domiciliació bancària d’acord amb les 
instruccions de l’obligat al pagament. La devolució per impagament d’una domiciliació 
habilita l’empresa per a procedir a trametre de nou el càrrec a l'entitat bancària o 
d'estalvi, o bé  per passar al tràmit que es regula en l'article següent. 

 
10.2. No obstant això, l’obligat al pagament també pot efectuar aquest  a l’oficina 
d’atenció al client de l’empresa o per mitjà de les entitats col·laboradores, pels canals que 
cadascuna d’elles tingui oberts  i que s’indicaran a la factura o document de pagament 
lliurat per l’Empresa. En qualsevol dels  supòsits l’obligat al pagament haurà de fer efectiu 
l’import dins el termini establert a l’esmentada factura o document de pagament. 

 
10.3. Si l’abonat no fa efectiu l’import en el termini assenyalat, s’emetrà un comunicat 
d’impagament i avís de suspensió, i l’import de la factura es veurà incrementat amb els 
conceptes tarifaris destinats a cobrir les despeses associades a la gestió de cobrament de 
l’impagat.  
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Article 11. Avis de suspensió 

 
11.1. En la comunicació d’impagament i avís de suspensió emesa s’indicarà el termini  per 
efectuar el pagament del deute que, en cap cas, podrà ser inferior a deu dies hàbils. 
Transcorregut aquest termini el gestor del servei quedarà facultat per procedir  a la 
suspensió del subministrament, quan es donin la resta de condicionants establerts legal i 
reglamentàriament. Les comunicacions es realitzaran en el domicili indicat per l’obligat al 
pagament. 
 
La comunicació  refusada o que no s’hagi pogut lliurar per causes alienes a l’Empresa   
serà publicada al tauler d'edictes electrònic de la Corporació per un període de deu dies, 
Transcorregut aquest termini la notificació s'entendrà efectuada a tots els efectes. 
 
11.2. Al mateix temps que es tramita aquesta comunicació  a l'interessat, l’Empresa 
informarà l’Ajuntament per tal que iniciï els tràmits d’autorització de la suspensió del 
subministrament. 
 

Segon. Sotmetre la modificació de l’ordenança reguladora de les tarifes del servei de 
subministrament d’aigua potable i del servei de clavegueram al tràmit d’informació pública, 
per un termini de trenta dies, a efectes de possibles al·legacions o reclamacions. Si no n’hi 
haguessin, la modificació de l’ordenança s’entendrà aprovada definitivament. 
 
Tercer. Iniciar els tràmits per a la refosa de l'ordenança reguladora de les tarifes del servei de 
subministrament d'aigua potable i del servei de clavegueram amb el reglament regulador 
dels serveis municipals de subministrament d'aigua i de sanejament d'aigües residuals atès 
que és element integrable al reglament." 
 
EL SR. ARZA EXPLICA EL TEMA I ES PRODUEIX DEBAT  
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 18 vots a favor ((PdeCAT)-CiU: 
Srs./Sres. Pellicer, Vilella, Monseny, Arza, Sardà, Enrech, Caelles; C'S: Srs./Sres. 
Morales, Figueras,  Labrador; PSC-CP: Srs./Sres. Martín, Guaita, Pozuelo; ERC-MES-
MDC-AVANCEM: Sres. Llauradó i Flores; PP: Sra. Compte; AREUS: Srs. Cervera i 
Rubio) i 5 abstencions (CUP: Srs./Sres. Llorens, Fernández, Cuadrada, Angelergues, 
Puig). 
 
S'incorporen a la sessió la Sra. Martínez i els Srs. Sánchez, Doménech i Ciurana.  
 
8. Intervenció. Donar compte de l'informe d'Intervenció  trimestral sobre el Pla d'Ajust 
previst al RDL 4/2012 corresponent al 4t trimestre de 2016. 
 
Fa ús de la paraula l'Interventor municipal i dóna compte de l'informe següent:  
"INFORME DEL INTERVENTOR GENERAL, DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE AJUSTE 
PREVISTO EN EL RDL 4/2012, APROBADO POR EL AYUNTAMIENTO DE REUS EN FECHA 
27 DE MARZO DE 2012, A FECHA 31 DE ENERO DE 2017 
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1. Carácter preceptivo del informe: 
 
De acuerdo con el articulo 10 del RDL 7/2012, de 9 de marzo, por el que se crea el Fondo 
para la financiación de los pagos a proveedores, en relación con el articulo 10 de la Orden 
HAP/2105/2012 de 1 de octubre, que desarrolla la periodicidad y el contenido del informe 
de intervención de seguimiento del  Plan de ajuste, se redacta el presente informe por 
parte del órgano Interventor de la entidad local. 
 
2. Antecedentes: Plan de Ajuste de 27 de marzo de 2012. 
 
El Pleno del Ayuntamiento de Reus aprobó en fecha 27 de marzo de  2012 el Plan de 
Ajuste previsto en el RDL 4/2012, tras la certificación de fecha 14 de marzo de 2012 de la 
Intervención general relativa a las obligaciones que cumplían con los requisitos del articulo 
2 del citado Real Decreto. 
 
Una vez validado el plan de Ajuste por parte del Ministerio de Hacienda y autorizada la 
operación de crédito correspondiente, finalmente, de acuerdo con la deuda existente en el 
momento de la formalización de las operaciones, la operación de crédito ascendió a 
36.619.729,85 €. 
 
Modificación del ámbito subjetivo de las entidades que consolidan a efectos de estabilidad 
presupuestaria y, en consecuencia, en las entidades afectadas por el Plan de ajuste 
 
La Intervención General de la Administración del Estado resolvió clasificar, las entidades 
dependientes del Ayuntamiento de Reus en el mes de marzo de 2013 y en diciembre de 
2015. 
 
Hasta la fecha de dicha clasificación y en defecto de clasificación, las Bases de ejecución del 
presupuesto del Ayuntamiento de Reus establecían un perímetro de consolidación a 
efectos de contabilidad nacional. Este perímetro de consolidación se ha visto modificado 
por distintos factores: 
 

• La clasificación de la IGAE  (comunicados en marzo 2013 y diciembre 2015). 

• La incorporación de otras entidades dependientes que no consolidaban en términos 
del TRLRHL: Fundaciones y Consorcios dependientes, en aplicación de la Ley 
Orgánica 2/2012, de 27 de abril de estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera. 

• La DA 9ª de la Ley 7/1985, LRBRL, que generó una reestructuración del Grupo 
empresarial Local, introducida por la Ley 27/2013 de 27 de diciembre de 
racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. 
 

Esta clasificación afectó al ámbito subjetivo de seguimiento del Plan de Ajuste,  quedando 
el ámbito subjetivo como sigue: 
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Entidad 
INCLUSIÓ EN EL 

PLA D'AJUST 
INICIAL 

INCLUSIÓ 
EN EL PLA 
D'AJUST 
ACTUAL 

CLASSIFICACIÓ IGAE 
(DES 2015) 

SITUACION BASE DE 
DATOS NACIONAL 

AYUNTAMIENTO DE REUS 
SI 
 

SI 
AAPP 
 

IMAC 
SI 
 

SI 
AAPP 
 

IMFE 
SI 
 

SI 
AAPP 
 

AGÈNCIA PROMOCIÓ DE 
CIUTAT 

SI 
 

SI 
AAPP 
 

IMMR 
SI 
 

SI 
AAPP 
 

INSTITUT DE PUERICULTURA 
SI 
 

SI 
Disuelto Actualizada 
BDN en fecha 
30/05/2016 

EPEL  SI NO 
Disuelta 

HOSPITAL SANT JOAN SAM 
SI 
 

SI 
AAPP 
 

GECOHSA 
SI 
 

SI 
AAPP 
 

SAGESSA SA 
SI 
 

SI 
AAPP 
 

GINSA AIE 
SI 
 

SI 
AAPP 
 

CENTRE MQ REUS SA 
SI 
 

NO 
 

Pleno: Soc no 
Financiera 
IGAE: PendIente 

GAPS SA SI NO 
Disuelta 

GINSA SA SI NO 
Disuelta 
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CENTRE OFTALMOLÒGIC DE 
REUS SL 

Si NO 
FUSIONADA CON CMQ 
REUS SA 

LABORATORI DE REF C TGNA 
SL 

Si Si 
AAPP 

REUS SERVEIS MUNICIPALS 
SA 

NO SI 
AAPP (*) 

REDESSA NO SI 
AAPP 

REUS TRANSPORT PÚBLIC 
SA 

SI 
 

SI 
AAPP 
 

REUS ESPORT I LLEURE SA 
SI 
 

SI 
AAPP 
 

FUNDACIÓ SAGESSA SALUT No 
Si 
 

AAPP 

FUNDACIÓ RECERCA 
DOCÈNCIA 

No  Si AAPP 

FUNDACIÓ ATENCIÓ SOCIAL No Si AAPP 

FUNDACIÓ ATENCIÓ 
EDUCATIVA 

No Si AAPP 

FUNDACIÓ IMFE No  Si AAPP 

Consorci Teatre Bartrina No Si AAPP 

Consorci Teatre Fortuny No Si AAPP 

(*) Entidad financiada en más del 50% por ingresos de mercado, solicitada revisión. 
 
El Pleno del Ayuntamiento de Reus en sesión del día 31 de marzo de  2014 acordó, de 
acuerdo con la DA 9ª de la Ley 7/1985, LRBRL, una reestructuración del Grupo empresarial 
Local. 
 
Esa reestructuración comportaba: 
 

• Disolución de EPEL Innova 
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• Fusión por absorción de Innova SA (soc. absorbente) y sociedades absorbidas són 
Aigües de Reus SA y Gesfursa. La nueva empresa de denomina Reus Serveis 
Municipals SA. El efecto jurídico de la fusión se produce en fecha 1 de octubre de 
2014, y  efectos contables en fecha 1 de enero de 2014. 

• Fusión por absorción de Redessa y sociedades absorbidas: Gupsa y Tecnoparc Reus 
SA. El efecto jurídico de la fusión se produce en fecha 1 de julio de 2014, y efectos 
contables en fecha 1 de enero de 2014. 

 
A partir de los efectos jurídicos de las respectivas fusiones, se comunica a la Base de datos 
General del Inventario de Entes de las Entidades Locales, para dar de baja del mismo las 
entidades disueltas y para reclasificar aquellas que han sufrido un cambio en su estructura 
financiera, en especial esta situación afecta a Reus Serveis Municipals SA, siendo su efecto 
más destacable que los ingresos a precios significativos financian en más del 50%  de sus 
costes de producción, por lo que esta entidad debería dejar de  formar parte del sector 
AAPP. 
 
En el ejercicio 2014 y con la escritura de fusión de RSM SA, se  procedió a actualizar la 
BDGEL, en concreto el apartado a que hace referencia a las fuentes de financiación, donde 
a partir del análisis del P y G de las cuentas anuales consolidadas contenidas en el proyecto 
de fusión elaboradas por el auditor de la sociedad matriz, el resultado fue: 
 

Grupo AAPP 11.207.529,96 39,40% 

Resto Sector no financiero 16.239.430,89 57,09% 

Ingresos financieros 999.181,40 3,51% 

 28.446.142,25 100,00% 

 
Siguiendo con la reestructuración y redimensionamiento, en fecha 21 de julio de 2015 se 
ha procedió a la fusión por absorción de CMQ Reus SA (absorbente) y sociedad absorbida: 
COR SL. En fecha 28 de octubre se remitió por parte de los servicios jurídicos de la 
sociedad, la escritura de fusión inscrita en el registro Mercantil. Con esta documentación 
acreditativa se procederá a actualizar la base de datos Nacional. Los efectos contables de la 
fusión lo son desde el 1 de enero de 2015. Esta escritura se remitida a la dirección 
sugerencias.BDEntidadesLocal en fecha 29/10/2015. 
 
Así mismo, partir del tercer trimestre de 2015, se incluyó el Consorcio del Teatre Bartrina, el 
Consorcio del Teatre Fortuny, y las fundaciones SAGESSA SALUT, la RECERCA DOCENCIA I 
FORMACIÓ y IMFE, ya que a pesar de que no forman parte del ámbito subjetivo del RDL 
4/2012, constan clasificadas por la IGAE como entidades dependientes del Ayuntamiento 
de Reus y pertenecientes al sector Administraciones públicas. 
 
Asimismo la Fundación SAGESSA SALUT incorpora al análisis de grupo, endeudamiento 
bancario y arrendamientos financieros. 
 
En fecha 16 de diciembre de 2015 la Intervención General del Estado (IGAE) remitió el 
informe de clasificación en términos de contabilidad nacional de las unidades en las que 
participa el Ayuntamiento de Reus, pendientes de clasificar, mediante correo electrónico. En 
este Informe se clasifican las empresas dependientes del Ayuntamiento de Reus: 
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• Reus Serveis Municipals SA:  AAPP 

• COR SL: disuelta. Realizada la correspondiente comunicación de actualización de la 
Base de Datos Nacional, 

• Laboratori de Referència del Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre SL: AAPP 

• Reus Desenvolupament Econòmic SA: AAPP 

• Fundació Privada per a l'Acció Educativa: AAPP 

• Fundació Privada Per a l'Atenció Social: AAPP 
 
En relación a Reus Serveis Municipals SA,(*) en este informe de la IGAE se analiza la nueva 
situación generada con la fusión reconociendo que los ingresos, considerados ventas en 
contabilidad nacional cubren al menos el 50% de los costes de producción en el ejercicio 
2014, pero así mismo están a la espera del análisis de la cuentas anuales correspondientes 
al ejercicio 2015 y verificar el mantenimiento de la estructura de las fuentes de financiación. 
 
En fecha 21 de abril  2016 se ha registrado la salida del expediente de remisión de las 
Cuentas Anuales 2015 de RSM SA a la IGAE, juntamente con el análisis económico de las 
fuentes de financiación, de acuerdo con la normativa SEC 2010 y verificándose el 
mantenimiento de la Regla del 50%, en el sentido que las ventas según la contabilidad 
nacional, cubren al menos el 50% de los costes de producción también en el ejercicio 
2015. 
 
A la espera de la respuesta de la IGAE, este periodo de remisión de datos,  incorpora en el 
análisis estas sociedades (RSM SA y Redessa) clasificadas por la IGAE como AAPP. 
 
Así mismo se incorporan a la consolidación la Fundació Privada per a l'Acció Educativa y la 
Fundació Privada Per a l'Atenció Social, clasificadas como AAPP.  
 
La empresa CMQ Reus SA, dependiente del Ayuntamiento de Reus, está pendiente de 
clasificar por la IGAE, y de acuerdo con los análisis realizados a partir de los datos de las 
CCAA 2014 y actualmente con las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2015, se 
clasifica esta sociedad como Sociedad no financiera, ya que los ingresos, considerados 
ventas en contabilidad nacional cubren al menos el 50% de los costes de producción, para 
estos periodos analizados. Por consiguiente no se consolidan los datos en el presente 
análisis, criterio coincidente con el del Presupuesto 2016 y sus bases de ejecución. Así 
mismo a la recepción de las Cuentas Anuales firmadas de CMQ Reus SA, se remitió el 
análisis actualizado de la Regla de 50% a la IGAE. 
 
En fecha 30 de mayo 2016 se ha comunicado a la Base de Datos General de Entidades 
Locales (BDGEL) la aprobación definitiva de la extinción del Instituto Municipal de 
Puericultura Dr. Frias, acordado por el Pleno de la corporación en sesión de fecha  15 de 
abril de 2016. Los efectos de esta extinción se producen en fecha 30 de abril de 2016.  
 
En fecha 27 de octubre se han remitido los acuerdos iniciales de liquidación del Consorci 
d'Inversions Públiques, a la Base de Datos General de Entidades Locales, al correo 
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electrónico que consta en la oficina virtual para la coordinación financiera con las entidades 
locales.   
    
3. Información relativa a la ejecución del Plan de Ajuste de 27 de marzo de 2012 
 
El articulo 10 de la Orden HAP/2105/2012 de 1 de octubre, redactado por el apartado 
cinco del artículo único de la Orden HAP/2082/2014, de 7 de noviembre, por la que se 
modifica la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, que desarrollan las obligaciones de 
suministro de información previstas en la L. O. 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, establece la obligación de remisión antes del día 
30 del mes posterior a la finalización del trimestre natural, tratándose de entidades 
incluidas en el ámbito subjetivo del artículo 111 del RDL 2/2004, que aprueba el texto 
refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales, de un informe del órgano 
interventor en relación al cumplimento del Plan de Ajuste, con el siguiente contenido 
mínimo: 
 
a) Resumen trimestral del estado de ejecución del presupuesto. Se incluye información 
referida a la previsión de liquidación del ejercicio, considerando la ejecución trimestral 
acumulada. 
 
b) Ejecución de las medidas de ingresos y gastos previstas en el Plan y, en su caso, de las 
medidas adicionales adoptadas. 
 
c) Comparación de los detalles informativos anteriores con las previsiones contenidas en el 
Plan para ese año y explicación, en su caso, de las desviaciones. 
 
De acuerdo con las previsiones del Plan de Ajuste, los datos aportados se expresan en 
miles de euros, y se presentan con carácter consolidado, referido al grupo de entidades 
que no se financian mayoritariamente con ingresos de mercado, según la clasificación 
establecida por el Pleno del Ayuntamiento de Reus, de acuerdo con las clasificaciones 
realizadas por la IGAE en los ejercicios 2013 y 2015 comentadas anteriormente. 
 
Así mismo, no se incluye, en los datos consolidados, la empresa CMQ Reus SA, pendiente 
de clasificar por parte de la IGAE, ya que de acuerdo con los análisis realizados según el 
criterio SEC 2010, las ventas cubren al menos el 50% de los costes de producción en el 
ejercicio 2015 y esta estructura económica se consolida con el análisis de los datos del 
Presupuesto 2016 que remitió la sociedad. 
 
3.1 Resumen trimestral del estado de ejecución del presupuesto. 
 
3.1.1- Ingresos (en miles de €) 
 

  
Datos del 
Plan de 
Ajuste 

   
4º trimestre 
2016 y 
Proyeccion 

  

Desviación 
estimación 
anual/plan 
ajuste 
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Ingresos 
Corrientes: 

 285.468,13    299.334,91   4,85% 

Ingresos de 
Capital: 

 0,00    7.181,17   0,00 

Ingresos no 
financieros 

 285.468,13    306.516,08   7,37% 

Ingresos 
financieros 

 0,00    12.437,02   0,00 

Ingresos totales:  285.468,13    318.953,10   11,73% 

 
Las variaciones más significativas se producen en el apartado de ingresos no financieros de 
capital y en los ingresos financieros. Ya se informó con motivo de la aprobación del Plan de 
Ajuste que las operaciones de capital se planificarían según se acordaran en los respectivos 
presupuestos anuales. 
 
La proyección de los ingresos corrientes a 31 de diciembre significa un incremento de la 
previsión del 4,85 % respecto del Plan de ajuste, este dato se explica por la incorporación 
de más entidades al ámbito subjetivo del Plan de Ajuste. Lógicamente este incremento de 
los ingresos corrientes viene acompañado de un aumento de los gastos corrientes y de 
capital (no financieros). 
 
Ajustes propuestos en el Plan en materia de ingresos 
 
Respecto los ajustes propuestos en materia de ingresos, el Presupuesto general aprobado 
del ejercicio de esta desviación responde a la variación de la actividad de las empresas 
municipales asociadas al concierto sanitario. En las proyecciones realizadas se consideran 
las medidas de reequilibrio aprobadas por la corporación, y que afectan  al grupo sanitario. 
 
3.1.2 - Gastos (en miles de €) 
 

  
Datos del 
Plan de 
ajuste 

  
4º trimestre 
2016 y 
Proyección 

  

Desviación 
de la 
estimación 
anual/plan 
de ajuste 

             

Gastos 
Corrientes: 

 264.166,49   278.026,30   5,24% 

Gastos de 
Capital: 

 0,00   14.285,38   0,00 

Gastos no 
financieros: 

 264.166,49   292.311,68   10,65% 

Gastos 
financieros: 

 17.250,46   26.641,42   54,43% 

Gastos totales:  281.416,95   318.953,10   13,34% 
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Las variaciones más significativas se producen en los gastos financieros. Ya se informo que 
se planificarían según se concretaran los respectivos presupuestos anuales con motivo de la 
aprobación del Plan de Ajuste. Esta importante variación también es debida al nuevo 
ámbito subjetivo, al incorporarse al análisis RSM SA y Redessa, sociedades con una elevada 
cifra de amortización de capital. Se realizan ajustes de variación del Fondo de maniobra 
(cap 8) en cada uno de los períodos a efectos de consolidación, correspondiente a 
magnitudes contables, no presupuestarias de las sociedades mercantiles. 
 
3.1.3 Periodo medio de pago a proveedores (PMP) 
 
El periodo de pago medio a proveedores GLOBAL relativo al grupo AAPP, se situó, a 
31/12/2016 en 13,99 días, de acuerdo con el cálculo resultante de la metodología 
introducida por el RD 635/2014 de 25 de julio. En este periodo no se ha tenido en cuenta 
para su cálculo el PMP individual de las empresas del Grupo sanitario, ya que  carecen de 
registro electrónico de facturas y teniendo en consideración el elevado número de facturas 
recibidas por cada una de las empresas que conforman el grup, no se da fiabilidad al 
contenido enviado, a la vista de la información que acompañó a una remisión de datos. 
Una vez se solucionen las incidencias detectadas se seguiran remitiendo los indicadores del 
PMP de estas sociedades. El registro electrónico de facturas está previsto que se  implante 
el 1/1/2017, según el departamento económico financiero del Grupo. 
 
El período medio de pago a 31/12/2015 fue de 54,85. A fecha 31 12 2015 y siguiendo con 
la clasificación realizada por la IGAE de fecha diciembre 2015, el ámbito subjetivo del 
cálculo del indicador del PMP ha variado en relación con el de los anteriores trimestres, al 
incorporarse al cálculo global las sociedades sectorizadas como AAPP en esta comunicación 
(Reus Serveis Municipals SA, Laboratori de Referència del Camp de Tarragona i Terres de 
l'Ebre SL, Reus Desenvolupament Econòmic SA, Fundació Privada per a l'Acció Educativa, 
Fundació Privada Per a l'Atenció Social) y por lo tanto la serie que se compara no es 
homogénea. 
 
El Ayuntamiento de Reus, a titulo individual ha conseguido disminuir el PMP global, hasta 
los 25,78 dias, a fecha 30/09/2016, estando en diciembre del  2014 en 56,57 dias. 
 
Hay que significar que en la explicación de los motivos que originaron la situación de 
desequilibrio en la tesorería del Ayuntamiento, se encontraba, entre otras causas, por el 
retraso generalizado de la deuda que otras administraciones públicas, especialmente la 
autonómica. 
 
La deuda de la Generalitat de Catalunya con el Ayuntamiento de Reus y su grupo 
empresarial, ascendía a 55.911.800,93 €, a fecha 31/12/2014, cálculo efectuado a fecha 21 
de enero de 2015. 
 
El RD-L 17/2014, en su Título II se regula el Fondo de Financiación a Comunidades 
Autónomas, que implicó una mayor liquidez financiera para la corporación y en 
consecuencia una reducción en el PMP del Ayuntamiento y de sus entes dependientes De 
acuerdo con este procedimiento la deuda que se liquidó a favor del Ayuntamiento de Reus 
y sus entes dependientes, fue de 54.374.368,42€. El FLA social finalmente se cobró el día 
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30 de abril de 2015, lo que facilitó la mejora en los plazos de pago tanto del propio 
Ayuntamiento de Reus como de sus entidades dependientes, hasta cumplir el plazo legal a 
nivel consolidado por primera vez en el  informe de seguimiento trimestral del mes de 
junio de 2015. 
 
Con todo, cabe manifestar que la GLTAT de Cataluña incumplió los pagos relativos al grupos 
sanitario de los meses de abril, mayo y septiembre de 2015, y por lo tanto  incrementó de 
nuevo la deuda de la Comunidad autónoma con el Ayuntamiento de Reus y entes 
dependientes. A fecha de 30 de septiembre de 2015, la deuda de la Generalitat con el 
Grupo Ayuntamiento se cifra en 55.935.311€ una vez actualizada la información por parte 
de los entes integrantes del Grupo al cierre del periodo. 
 
A fecha 31 de diciembre de 2015 la deuda de la Generalitat con el Grup Ayuntamiento se 
cifra en 33.423.118. Esta disminución se debe básicamente a que en el mes de diciembre 
el Grupo Salud ingresó, en gran parte procedente del Fondo de Liquidez Autonómico, la 
cifra de 49.357.731,34€ 
 
En fecha 31/12/2016, la deuda de la Generalitat con el grupo Ayuntamiento de Reus 
asciende a 39.287.253€. 
 
3.1.4 Deuda (en miles de €) 
 
En relación al saldo y movimiento de la deuda, la información facilitada por el servicio de 
Tesorería del Ayuntamiento y de cada una de las entidades incluidas en el perímetro de 
consolidación. 
 

  
Datos del 
Plan de 
ajuste 

 
4º trimestre 
2016 

  

Desviación de 
estimación 
anual/plan 
ajuste 

            

Deuda viva  128.159,96  239.880,12   87,17% 

A corto 
plazo: 

 14.775,97  87,94   -99,40% 

A largo 
plazo: 

 113.383,99  239.792,18   111,49% 

Operación 
deuda RDL 
4/2012 

 28.043,47  2.820,59   -89,94% 

Resto 
operaciones 
deuda a 

 85.340,52  236.971,59   177,67% 
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largo plazo 

Anualidades 
operaciones 
deuda largo 
plazo 

 21.252,06  34.176,35   60,81% 

Cuota total 
amortizació
n del ppal. 

 17.250,46  27.590,53   59,94% 

Operación 
deuda RDL 
4/2012 

 4.673,91  2.635,60   -43,61% 

Resto 
operaciones 
deuda a 
largo plazo 

 12.576,55  24.954,93   98,42% 

Cuota total 
intereses: 

 4.001,60  6.585,82   64,58% 

Operación 
deuda RDL 
4/2012 

 1.635,85  41,84   -97,44% 

Resto 
operaciones 
deuda a 
largo plazo 

 2.365,75  6.543,98   176,61% 

 
En fecha 29 de agosto de 2014 se produjo la primera amortización ordinaria de capitales 
del préstamo del Plan de Ajuste. 
 
El Pleno del Ayuntamiento de Reus en sesión de fecha 13 de junio de 2014, acordó 
acogerse a las medidas previstas en la Resolución de 13 de mayo de 2014, de la Secretaria 
General de Coordinación Autonómica y Local. En concreto se acogió a la modificación de 
reducción máxima del tipo de interés aplicable a las operaciones de crédito firmadas al 
amparo del RDL 4/2012, manteniendo los periodos de amortización y carencia inicialmente 
subscritos. El MHAP comunicará la valoración del Plan de Ajuste o en su defecto operará el 
silencio positivo. El Ayuntamiento de Reus confirmó el Plan de Ajuste existente. Esta 
reducción del tipo de interés es de 140 puntos básicos y se hizo efectiva en la liquidación 
del mes de noviembre de 2014. 
 
En el presente periodo se siguen consolidando las magnitudes financieras de RSM SA y 
Redessa, ascendiendo a un importe suplementario de deuda largo plazo. Esta es la 
explicación de las elevadas variaciones en relación con los importes inicialmente previstos 
en el Plan de Ajuste. Las Fundaciones Social y Educativa no incorporan deuda al análisis 
 
La Disposición Adicional 1ª del Real Decreto-ley 7/2013 de 28 de junio de medidas 
urgentes de naturaleza tributaria, presupuestaria y de fomento de la investigación, el 
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desarrollo y la innovación, establece que "Con carácter extraordinario y transitorio, las 
entidades locales que se clasifiquen en el sector de administraciones públicas, en el 
ejercicio en el que se apruebe dicha clasificación y en el siguiente no serán incluidas en el 
ámbito de aplicación del régimen de endeudamiento establecido en el texto refundido de 
la Ley reguladora de las Haciendas locales, aprobado por Real decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo y en las normas que, con vigencia indefinida o temporal lo completen o 
desarrollen, pudiendo formalizar aquellas entidades dependientes las operaciones de 
endeudamiento que tuvieren previstas en sus presupuestos o en sus estados financieros." 
En este sentido, la Ley 36/2014 de PGE del 2015, en la DA septuagésima séptima, apartado 
2, se establece que "En cuanto al régimen de endeudamiento de las entidades 
dependientes o vinculadas a entidades locales será aplicable, en 2015, la DA1ª del RDL 
7/2013de 28 de junio". A estos efectos no se considera esta deuda a efectos del cálculo de 
ratios legales de deuda, para los ejercicios 2015 y 2016. 
 
En el BOE de 30 de diciembre de 2014 se publica el RD-Ley 17/2014 de 26 de diciembre, 
de medidas de sostenibilidad financieras de las CCAA y EELL y en su Disposición adicional 
séptima, regula la modificación de las condiciones financieras de las operaciones de crédito 
suscritas con cargo al Fondo de liquidez autonómico y con cargo al Fondo para la 
financiación de los pagos a proveedores 2, aplicables a partir del 1 de enero de 2015: 
 

a) “El tipo de interés queda fijado para 2015 en el 0% anual hasta el vencimiento del 
primer periodo de interés de 2016. La base de cálculo de los intereses será actual. 

b) Durante 2015 las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales no abonarán 
vencimientos de principal de operaciones formalizadas en ejercicios anteriores con 
cargo al Fondo de Financiación a Proveedores 2. 

c) El plazo de las operaciones de endeudamiento afectadas por lo previsto en la letra 
b) se ampliará un año.” 

 
En fecha 23 de diciembre de 2015 se dicta el Decreto número 2015013989, aprobando la 
amortización parcial anticipada con efectos 28 de diciembre de 2015 por importe de 
28.017.000€ correspondiente al capital pendiente de los prestamos firmados el día 29 de 
mayo de 2012 entre el Ayuntamiento y diferentes entidades de crédito correspondientes al 
Fondo de Proveedores previsto en el RDL 4/2012. El capital pendiente antes de la 
amortización extraordinaria ascendía a 33.473.191,90€.  
 
A fecha 31/12/2015, el capital pendiente con posterioridad a la referida amortización era 
de 5.456.191,90€.  
 
Durante el presente ejercicio se habían efectuado dos amortizaciones de estos créditos por 
un valor total de 363.746,10€. En fecha 27 de julio se ha aprobado, mediante acto 
administrativo del regidor delegado de la Àrea de Hacienda y Recursos Generales, en virtud 
de las competencias delegadas por Decreto del Alcalde de fecha 3 de marzo de 2016, la 
amortización anticipada de los préstamos concertados previstos en el RDL 4/2012, por 
importe de 2.054.884,94€. Por consiguiente, el capital pendiente a 31/12/2016 después de 
la amortización ascenderá a 2.820.592,21€. 
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La deuda que las sociedades mantienen en motivo del Plan de Ajuste, con el Ayuntamiento 
se consolida con el crédito previsto por la corporación. 
 
Además, el Ayuntamiento avala tres operaciones financieras a l/p de dos entes, Redessa y 
RMS SA. Una de las operaciones avaladas es la del préstamo sindicado de REDESSA, 
clasificada por la IGAE como AAPP, concertado para la financiación del edificio de la "Fira". 
El análisis realizado a fecha 31/12/2016, al igual que en los  períodos anteriores y con 
motivo de la clasificación de la IGAE anteriormente comentado, este pasivo financiero, esta 
deuda viva, ya se incluye en los saldos analizados, con la observación realizada en este 
apartado, en relación a la no inclusión en los análisis de ratios legales de endeudamiento. 
El capital pendiente a 31 de diciembre de esta operación asciende a 28.694,74 miles de 
euros. 
 
Así esta deuda avalada no incluida en el análisis de la deuda, realizado a 3112 2016, 
correspondiente al pasivo de la empresa RMS SA, clasificada como Sociedad no Financiera 
por la IGAE, asciende a  3.728,56 miles de euros. No se incluye en la remisión al no tratarse 
de magnitudes presupuestarias. El valor de los swaps del grup, valorados a 31/12/2016 
ascienden a 7.758,37 miles de euros. 
 
Así mismo se avala el 75% de la póliza de crédito renovada por la Fundación IMFE el 22 de 
noviembre de 2016, por un importe de 100,00 miles de euros, plazo doce meses, hasta el 
22 de noviembre de 2017. A 31 de diciembre de 2016, la Fundación IMFE informa, un saldo 
dispuesto de la póliza de 87,94 miles de €. 
 
4. Magnitudes financieras y presupuestarias 
 
Se informa respecto la capacidad y necesidad de financiación de la Corporación. En este 
trimestre de 2016, se incorporan como proyección a 31/12/2016, las medidas económicas 
y financieras acordadas   en motivo del Plan de reequilibrio de una de las sociedades del 
grupo sanitario dependiente del Ayuntamiento, y que como se indicaba en anteriores 
informes, presentaba necesidad de financiación. 
 

Magnitudes 
Financieras y 
Presupuestarias 

 
Datos del 
Plan 
ajuste 

 
4ºtrimestre 
2016 

 
Desviación de la 
estimación 
anual/plan ajuste 

 

Ahorro bruto  21.301,64  21.308,61  0,03% 

Ahorro neto  4.051,18  -6.281,92  -255,06% 

Saldo de operaciones 
no financieras 

 21301,64  14.204,40  -33,31% 

Ajustes SEC  0,00  959,33  0,00% 
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Capacidad o 
necesidad de 
financiación 

 21.301,64  15.163,73  -28,81% 

 
5. Conclusiones 
 
De acuerdo con los estados de ejecución y las proyecciones realizadas, el Plan de Ajuste,  
se está ejecutando, en términos agregados, de acuerdo con las previsiones contenidas en 
el propio Plan, por parte de la corporación y con una amortización anticipada de los 
préstamos concertados por el Ayuntamiento con motivo del Plan de Ajuste, lo que puede 
llevar a su finalización anticipada. Las variaciones a nivel de ámbito subjetivo, 
incorporándose al análisis sociedades como RSM SA, Redessa, Fundación Educativa, 
Fundación Social, dificultan la comparación con el plan de ajuste inicial. Las empresas del 
Grupo Salud, según las proyecciones facilitadas por sus servicios económico financieros, a 
fecha 31/12/2016, disminuyen el importe de estabilidad del grupo. 
 

Este informe, debe ser elevado al Pleno para su conocimiento, de acuerdo con lo previsto 
en el articulo 10 del RDL 7/2012. 
Reus, 31 de enero de  2017" 
 
- Seguidament l'interventor informa de la situació económico-financera de les  societats 
que no formen part de l'àmbit subjectiu del pla d'ajust però són creditores de l'Ajuntament 
en concepte de prèstec d'acord amb el R.D. 4/2013.  
 
"Atès que l’àmbit subjectiu del RDL 4/2012, únicament contempla el grup Ajuntament, 
Organismes autònoms dependents de l’Ajuntament i els ens vinculats o dependents de 
l’ens matriu que realitzin serveis o produeixin bens que no es financen majoritàriament 
amb ingressos comercials, com ja s’explica en l’informe trimestral lliurat al Ministeri 
d’Hisenda i Administracions Públiques.  
 
En els mateixos termes, el mateix ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, admetia 
que l’ens local matriu, conforme amb la seva capacitat d’autoorganització, adoptés les 
mesures que estimés oportunes pel reintegrament a les seves comptes de l’import derivat 
de l’operació d’endeutament atribuït a aquests ens dependents no inclosos en el perímetre 
de consolidació del Pla d’ajust.  
 
Atès que es disposa de les projeccions de les empreses: Reus Mobilitat i Serveis SA 
classificada com Societat no financera,  i CMQ Reus SA com a pendent de classificació, les 
anàlisis realitzades es resumeixen en aquest quadre resum: 
 
   Projecció a 31/12/2016 Reus Mob. i Serveis SA CMQ Reus SA 

     
Resultat ex. (amb int. Pla ajust) 
Ajust)eressos Pla )Pla ajust) 

365.940,66 2.813,07 

Cash flow (sense int. Pla ajust) 1.962.617,61 244.064,21 

     
Quotes Préstec (i interessos Pla ajust) -1.435.521,16 -69.890,88 

Pla d'ajust RDL 4/2012 (int. Pla) -10.629,80 -3.946,80 
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Pla d'ajust RDL 4/2012 (capital ))PLA) -177.577,92 -65.944,08 

Devolució de capital préstecs bancaris 
vigents 

-1.247.313,44 0,00 

Saldo 527.096,45 174.173,33 

     
Deute bancari pendent (inclou RDL 

4/2012) 
13.820.002,09 362.692,55 

A curt  1.424.891,36   65.944,10 

A llarg 12.395.110,73 296.748,44 

  
De la informació del tancament provisional inclosa en l’anterior quadre, podem concloure, 
que les empreses Reus Mobilitat i Serveis SA i CMQ Reus SA presenten equilibri en termes 
d’estabilitat.  
 
Així mateix es fa nota, que la informació comptable provisional rendida al MHAP en motiu 
de l'execució pressupostària, corresponent al 4rt. trimestre de 2016, de l'HSJR SAM, preveu 
un patrimoni net inferior als 2/3 del capital social, no restablint-se, per tant la situació a 
31/12/2015 i essent d'aplicació el previst a l'article 327 de la Llei de Societats de Capital, 
per la qual cosa es faria necessari reduir el capital social.  
 
Aquesta informació s’eleva al Ple per al seu coneixement i efectes oportuns, d’acord amb el 
previst en l’article 10 del RDL 7/2012." 
 
EXPLICAT EL TEMA  PER L'INTERVENTOR, SR. ROVIRA,  ES PRODUEIX DEBAT.  

Els membres del plenari es donen per assabentats. 

9. Promoció Econòmica. Aprovació inicial de la modificació de les Bases per la 
concessió de subvencions a les empreses i nous emprenedors. 
 
"Atès que l’Ajuntament de Reus, en el marc de les competències de foment de la promoció 
econòmica del municipi, té la voluntat d’articular recursos per possibilitar el foment de 
noves activitats econòmiques i el suport al teixit empresarial existent.  
 
Donada la importància i rellevància que té per a la ciutat de Reus promoure i fomentar el 
creixement de les empreses a la ciutat, que s'ha caracteritzat pel seu caràcter emprenedor i 
per la diversitat del seu teixit econòmic productiu que continua apostant per la creativitat i 
la innovació.  
 
Atès que es considera necessari, per part de l’Ajuntament de Reus, donar suport al sector 
empresarial de la ciutat per ajudar a fer realitat els seus projectes de creació d'empreses, 
per la qual cosa i amb aquest objectiu el Ple de la Corporació de l’Ajuntament de Reus, en 
sessió duta a terme el 3 de juny de 2016, va aprovar inicialment les bases per a la 
concessió de subvencions a les empreses i als nous emprenedors, per afavorir l’impuls i la 
dinamització econòmica de la ciutat de Reus.  
 
Aquestes bases foren objecte del tràmit d’informació pública, mitjançant anunci al Butlletí 
Oficial de la Província de Tarragona número 113, de data 14 de juny de 2016, i no havent-
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se presentat al·legacions o suggeriments, per la qual cosa van estar definitivament 
aprovades foren íntegrament publicades al BOPT número 141,  de data 25 de juliol de 
2016.  
 

Atès que des de la Regidoria de Promoció Econòmica s'ha plantejat la conveniència 
d'incorporar modificacions relatives a la línia 2 de les bases més amunt esmentades. 
 
Vist l'informe emès pels serveis tècnics de l'Àrea de Promoció Econòmica en el qual 
s'informa favorablement a la proposta de modificació de bases. 
 
Vist l'esborrany resultant de bases amb la introducció de la modificació d'aquestes elaborat 
pels serveis tècnics municipals, que consten a l'expedient de referència. 
 
Vist el que disposen la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, els 
articles 55 i següents del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei 38/2003, i el capítol 1 del títol III del Decret 179/1995, de 13 de juny, 
pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, en relació a les 
subvencions, i de forma específica a les bases per al seu atorgament. 
 
Atès que l’article 124.2 del Decret 179/1995 estableix que les bases s’han de sotmetre a 
informació pública com a mínim per un termini de vint dies i s’han de publicar en el Butlletí 
Oficial de la província i en el tauler d’anuncis de la Corporació, inserint-se una referència 
d’aquest anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
 
Vist l’article 124.3 del Decret 179/1995, que determina que l’òrgan competent per a 
l’aprovació de les bases és el Ple de la Corporació. 
 
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: Aprovar inicialment la modificació de les bases que han de regir la concessió de 
subvencions a les empreses i als nous emprenedors, per afavorir l'impuls i la dinamització 
econòmica de la ciutat de Reus, en els següents punts: 
 
A la base Primera: Objecte i relativa a LÍNIA 2: Foment al manteniment d'un establiment o 
negoci a través d'un traspàs. 
 
Es substitueix el paràgraf: “Per a les empreses establertes a Reus, que hagin tingut un canvi 
de titular, que continuïn la seva activitat econòmica en el mateix establiment i que hagin 
realitzat una inversió mínima de 6.000,00 €.“ 
 
Aquest paràgraf tindrà els següent redactat: “Per a les empreses establertes a Reus, que 
adquireixen un negoci ja en funcionament, que continuïn la seva activitat econòmica en el 
mateix establiment i que hagin realitzat una inversió mínima de 10.000,00 € en despeses 
subvencionables” .  
 
A la base Segona: Beneficiaris  
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A requisits específics i referit a: 
 
* LÍNIA 2: Foment al manteniment d'un establiment o negoci a través d'un traspàs. 
En el punt 2 es substitueix el paràgraf: “Que realitzin una inversió mínima de 6.000,00 € en 
despeses subvencionables”.  
 
Aquest paràgraf tindrà el següent redactat: “Que realitzin una inversió mínima de 10.000,00 
€ en despeses subvencionables”.  
 
A la base Tretzena:  Despeses subvencionables 
En el paràgraf: “En cap cas esdevindrà despesa subvencionable”, s'afegeix:  
 - Drets de traspàs  
           - Cartera de clients 
 
A la base Catorzena: Justificació i pagament de les subvencions 
 
Es substitueix el paràgraf “En el cas de dur a terme un traspàs, el contracte del traspàs o la 
compra-venda del negoci.” 
 
Aquest paràgraf tindrà el següent redactat: “En el cas de dur a terme un traspàs, el 
contracte del traspàs o la compra-venda del negoci amb l'inventari on s'especifiquin els 
conceptes relatius a la inversió en immobilitzat i el seu valor. En el cas que aquesta 
informació no hi consti especificada, es pot presentar un annex al contracte signat per 
ambdues parts (comprador i venedor) amb l'inventari detallat.“ 
 
De la relació de documentació justificativa a aportar, s'incorpora com a punt 5, el Pla 
d'empresa. 
 
Segon: Sotmetre la modificació de les bases esmentades en el punt anterior al tràmit 
d’informació pública en la forma reglamentàriament establerta, entenent-se definitivament 
aprovada en el cas que en el termini establert per a aquest tràmit no es formulin 
al·legacions ni reclamacions.  
 
Tercer: Facultar al regidor delegat de Promoció Econòmica, el Sr. Marc Arza Nolla, per tal 
que adopti qualsevol resolució necessària per a l’aplicació efectiva d’aquestes bases." 
 
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 abstencions (CUP: Srs./Sres. Llorens, Fernández, Cuadrada, Angelergues, Ciurana, 
Puig). 
 
10. Serveis Adjunts a la Secretaria General. Sol·licitud de compatibilitat d'un 
treballador de REUS MOBILITAT I SERVEIS, S.A. amb activitat pública a REUS 
TRANSPORT PÚBLIC, S.A. i amb activitat privada a la FUNDACIÓ PRIVADA REGO. 
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"Atès que en l'exercici 1989 es va formalitzar un contracte de treball entre la societat 
APARCAMENTS REUS, S.A.M. (posteriorment APARCAMENTS I MERCATS DE REUS, S.A.M. i 
actualment REUS MOBILITAT I SERVEIS, S.A.) i el Sr. Josep M. Adserà  i Vergés per tal que 
aquest desenvolupés el càrrec de gerent d'aquesta empresa. 
 
Atès que posteriorment, en l'exercici 1998 el Sr. Adserà va passar a desenvolupar, també, el 
càrrec de gerent de la societat anònima municipal REUS TRANSPORT PÚBLIC, S.A., a temps 
parcial, amb una jornada laboral de 12 hores setmanals.   

 
Atès que amb data 28 d'octubre de 2002 la Junta General de les societats «APARCAMENTS I 
MERCATS DE REUS, S.A.M.» i «REUS TRANSPORT PÚBLIC, S.A.» varen nomenar gerent de 
dites societats a l'empresa municipal INNOVA GRUP D'EMPRESES  MUNICIPALS, S.A. 
(actualment REUS SERVEIS MUNICIPALS, S.A.). Aquesta societat  es va subrogar en els drets 
i obligacions derivats dels dos contractes de treball que el Sr. Adserà tenia formalitzats amb 
REUS MOBILITAT I SERVEIS, S.A. i amb REUS TRANSPORT PÚBLIC, S.A., a la vegada que li va 
atorgar els corresponents poders per a exercir les tasques pròpies de la gerència. 
Evidentment aquesta subrogació d'empresa fou comunicada a la Tresoreria Territorial de la 
Seguretat Social, passant llavors el Sr. Adserà a mantenir una única relació laboral amb 
REUS SERVEIS MUNICIPALS, S.A. Posteriorment, en l'exercici 2012 el Sr. Adserà va 
formalitzar un contracte de treball com a gerent de la FUNDACIÓ PRIVADA REGO amb una 
jornada laboral del 31%, amb la qual cosa va passar a desenvolupar les seves tasques a la 
societat municipal REUS SERVEIS MUNICIPALS, S.A. en un percentatge del 69% de la 
jornada laboral. 

 
Atès que amb data 6 de febrer de 2015, la Junta de Govern Local, actuant en l'àmbit de les 
competències  que li foren delegades pel Ple de la Corporació, va declarar la compatibilitat 
sol·licitada pel Sr. Josep M. Adserà, per passar a desenvolupar les seves tasques amb una 
jornada laboral a temps complet a l'empresa REUS SERVEIS MUNICIPALS, S.A. i per exercir 
una activitat privada de caràcter laboral a temps parcial a la FUNDACIÓ PRIVADA REGO. 
 
Atès que amb dates 13 de desembre i 19 de desembre de 2016 les Juntes Generals de les 
societats REUS MOBILITAT I SERVEIS, S.A. i REUS TRANSPORT PÚBLIC, S.A., respectivament, 
varen cessar a la societat REUS SERVEIS MUNICIPALS, S.A. com a gerent i varen nomenar 
per aquest càrrec al Sr. Josep M. Adserà Vergés per la qual cosa es preveu que ambdues 
societats REUS MOBILITAT I SERVEIS, S.A. i REUS TRANSPORT PÚBLIC, S.A.  es subroguin en 
els drets i obligacions que fins ara corresponien a REUS SERVEIS MUNICIPALS, S.A. respecte 
la relació laboral del Sr. Adserà. 
 

Atès que el Sr. Adserà ha sol·licitat que, donada l'existència d'interès públic se li autoritzi la 
compatibilitat per a l'exercici simultani dels dos llocs de treball a temps parcial, 
corresponents a les gerències de REUS MOBILITAT I SERVEIS, S.A. (70%) i REUS 
TRANSPORT PÚBLIC, S.A. (30%) i, també, se l'autoritzi a compatibilitzar els dos llocs de 
treball esmentats amb la relació laboral, també a temps parcial (31 %), a la FUNDACIÓ 
PRIVADA REGO, (activitat privada) amb I'objectiu de desenvolupar funcions de gerència del 
seu centre educatiu. 
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Atès que, tal com s'ha exposat, el Sr. Josep M. Adserà Vergés és treballador de la societat 
REUS SERVEIS MUNICIPALS, S.A. a jornada completa i amb durada indefinida a la vegada 
que així mateix el Sr. Adserà presta el seus serveis, com a gerent, a la FUNDACIÓ REGO a 
temps parcial (31% de la jornada laboral) mitjançant un contracte de durada indefinida. 
 

Atès que les societats REUS SERVEIS MUNICIPALS, S.A. i REUS TRANSPORT PUBLIC, S.A., 
són de titularitat 100% municipal. La societat REUS MOBILITAT I SERVEIS, S.A. és de capital 
100% municipal a través de la societat REUS SERVEIS MUNICIPALS, S.A., propietària de la 
totalitat del seu capital social a la vegada que la FUNDACIÓ PRIVADA REGO constitueix una 
entitat privada sense ànim de lucre  de la qual l'Ajuntament de Reus va ser membre 
fundador i ostenta la qualitat de patró. 
 

Atès que el personal al servei de les empreses municipals REUS MOBILITAT I SERVEIS, S.A. i 
REUS TRANSPORT PUBLIC, S.A. es troba inclòs en l’àmbit d’aplicació de les lleis 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 21/1987, de 26 de novembre, 
d'incompatibilitats del personal al servei de l'Administració de la Generalitat (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  i “d) El personal al servei de les 
corporacions locals i dels ens, els organismes i les empreses que en depenen”. 
 
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” i, per tant, en ésser la segona activitat a 
desenvolupar en una altra societat de capital íntegrament municipal, la primera 
compatibilitat que es demana és per desenvolupar una segona activitat en el sector públic. 
 
Atès que el capítol III, ''Activitats públiques'', (art. 4 a 10) de la Llei 21/1987 i el capítol III 
''Actividades públicas'' (art. 3 a 10) de la Llei 53/1984 estableixen els requisits i criteris 
normatius de la compatibilitat amb una segona activitat en el sector públic. 
 
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 o empreses públiques. 
 
Atès que és necessari informe favorable de l'autoritat corresponent al segon lloc de treball 
públic i, que l'autoritat corresponent també és el Ple municipal. 
 
Atès que de l'article 18.2 de la llei 21/1987 resulta que si s'exerceixen dos càrrecs o 
activitats públiques compatibles a temps parcial es considera principal la que té la jornada 
més llarga. 
 
Atès que  l'article 4.1 de la Llei 21/1987 preveu que ''el personal comprès en l'àmbit 
d'aplicació d'aquesta Llei solament pot tenir un segon lloc de treball o una segona activitat 
en el sector públic si ho exigeix l'interès del mateix servei públic'' i l'article 3.1 ''in fine'' de 
la llei 53/1984 preveu que ''Para el ejercicio de la segunda actividad será indispensable la 
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previa y expresa autorización de compatibilidad, que no supondrá modificación de la 
jornada de trabajo y horario de los dos puestos y que se condiciona a su estricto 
cumplimiento en ambos. 
 

En todo caso la autorización de compatibilidad se efectuará en razón del interés público.'' 
 
Atès que els articles 7.1 de la Llei 53/1984 i 5.1 de la Llei 21/1987 estableixen un topall de 
remuneracions, i aquest topall es concreta  en que la quantitat percebuda per ambdós llocs 
o activitats públiques no pot superar la remuneració prevista per a un director general ni 
tampoc en un percentatge del 30% de la retribució que li correspon per activitat principal, 
estimada en règim de dedicació ordinària sense perjudici que els articles 5.2 de la Llei 
21/1987 i 7.1 de la Llei 53/1984 possibiliten la superació d'aquest límit retributiu, però en 
aquest cas requereix un acord exprés del Ple, i solament es pot autoritzar la superació del 
topall retributiu sobre la base de raons d'especial interès per al servei. 
 

Vist l'informe emès per la gerència de REUS SERVEIS MUNICIPALS, S.A., titular del capital 
social de REUS MOBILITAT I SERVEIS, S.A. en el sentit que existeixen raons d'especial interès 
públic per al servei per tal que el Sr. Adserà compatibilitzi la gerència d'aquesta darrera 
societat amb la de REUS TRANSPORT PÚBLIC, S.A., a la vegada que d'acord amb els 
apartats 1 i 2 de l'article 5 de la llei 21/1987 la superació dels límits retributius a que fa 
referència l'apartat anterior requerirà un acord exprés del Ple de la Corporació. 
 
Atès que el Sr. Adserà no percep cap complement específic per factor d'incompatibilitat o 
concepte equiparable ni és retribuït per aranzel. 
 
Atès que el Sr. Josep M. Adserà i Vergés sol·licita, també, que es ratifiqui la compatibilitat 
que la Junta de Govern Local va declarar, en data 6 de febrer de 2015  als efectes de 
desenvolupar les seves tasques al sector públic municipal (abans a REUS SERVEIS 
MUNICIPALS, S.A. amb una jornada a temps complert i actualment a REUS MOBILITAT I 
SERVEIS, S.A. i a REUS TRANSPORT PÚBLIC, S.A., amb unes jornades de treball del 70% i 
del 30% respectivament) per exercir una activitat privada de caràcter laboral a temps parcial 
(31% de la jornada laboral) a la FUNDACIÓ PRIVADA REGO. 
 

Atès que la  FUNDACIÓ PRIVADA REGO, resta fora de l'àmbit d'aplicació previst a la Llei 
53/1984 i a la Llei 21/1987, d'acord amb l'article 2.1.g) de la primera i l'article 1.2 de la 
segona, en la mesura que l'esmentada fundació es finança majoritàriament amb ingressos 
de dret privat per la qual cosa el personal al servei d'aquesta Fundació no ocupa, en termes 
de les esmentades Lleis, un lloc de treball públic. És per això que cal considerar que el Sr. 
Josep M. Adserà no està ocupant a la FUNDACIÓ PRIVADA REGO, cap «lloc de treball 
públic». 
 
Atès que l'activitat que el Sr. Adserà exerceix a la FUNDACIÓ PRIVADA REGO no es relaciona 
amb les que pretén desenvolupar a les empreses municipals REUS MOBILITAT I SERVEIS, 
S.A. i REUS TRANSPORT PÚBLIC, S.A. i, en aquest sentit, s'ha pronunciat la gerència de 
REUS SERVEIS MUNICIPALS, S.A. 
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Atès, així mateix, que d'acord amb l'article 8 de la Llei 21/1987: «Correspon al Consell 
Executiu o, si s'escau, al Ple de la Corporació local de determinar amb caràcter general els 
llocs de treball del sector públic que es poden desenvolupar en règim de prestació a temps 
parcial.» 
 
Vist l'informe favorable emès per la gerència de REUS SERVEIS MUNICIPALS, S.A. al 
desenvolupament per part del Sr. Adserà d'una activitat al sector privat,  concretament, a la 
FUNDACIÓ PRIVADA REGO, fora de la jornada i horari de treball a les empreses REUS 
MOBILITAT I SERVEIS, S.A. i REUS TRANSPORT PÚBLIC, S.A. sense que impedeixi o 
menyscabi l'estricte compliment de les obligacions laborals que ha de contraure amb 
aquestes dues empreses ni comprometi la seva imparcialitat o independència. 
 
Vist l'informe conjunt de la Secretaria General i de la Intervenció Municipal. 
 
Per tot l'exposat amb el dictamen previ de la Comissió Informativa de Serveis Generals i 
Econòmics, es proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels següents acords: 
 
Primer: Informar favorablement la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Josep M. Adserà i Vergés 
per ocupar les gerències de REUS MOBILITAT I SERVEIS, S.A. i REUS TRANSPORT PÚBLIC, 
S.A. Aquest informe favorable s'emet en la condició del Ple d'autoritat competent per 
emetre aquest informe corresponent al segon lloc de treball al sector públic. 
 

Segon: Autoritzar la compatibilitat, per raons d'especial interès públic per al servei, 
sol·licitada pel Sr. Josep M. Adserà Vergés per tal que com a gerent de REUS MOBILITAT I 
SERVEIS, S.A. ocupi també la gerència de REUS TRANSPORT PÚBLIC, S.A. 
 

Tercer Autoritzar la superació del 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 estableixen l'article 7 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del 
Personal 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: Autoritzar la compatibilitat de la gerència de REUS MOBILITAT I SERVEIS, S.A. que 
ocupa el Sr. Josep M. Adserà i Vergés amb l'exercici d'una activitat privada de caràcter 
laboral a temps parcial a la FUNDACIÓ PRIVADA REGO. 
 

Cinquè: Autoritzar la compatibilitat de la gerència de REUS TRANSPORT PÚBLIC, S.A. que 
ocupa el Sr. Josep M. Adserà i Vergés amb l'exercici d'una activitat privada de caràcter 
laboral a temps parcial a la FUNDACIÓ PRIVADA REGO. 
 

Sisè: Determinar que els llocs de treball que ocupa el Sr. Josep M. Adserà Vergés a REUS 
MOBILITAT I SERVEIS, S.A. i a REUS TRANSPORT PÚBLIC, S.A. es poden desenvolupar a 
temps parcial. 
 
Setè: La compatibilitat atorgada al Sr. Josep M. Adserà i Vergés per a l'exercici d'una segona 
activitat de caràcter públic al sector públic com a gerent de REUS TRANSPORT PÚBLIC, S.A. 
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resta condicionada a l'estricte compliment, per part de l'interessat, de la jornada i l'horari 
de treball en l'empresa REUS MOBILITAT I SERVEIS, S.A. 
 
Així mateix l'autorització atorgada a l'interessat per a l'exercici d'una activitat privada de 
caràcter laboral a temps parcial a la FUNDACIÓ PRIVADA REGO resta condicionada a 
l'estricte compliment per la seva part de la jornada i l'horari de treball en les empreses 
REUS MOBILITAT I SERVEIS, S.A. i REUS TRANSPORT PÚBLIC, S.A. 
 
Finalment les compatibilitats atorgades resten condicionades 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 EXPLICA EL TEMA I ES PRODUEIX DEBAT  
 

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). 
 
11. Serveis Adjunts a la Secretaria General. Sol·licitud de compatibilitat d'un 
treballador de REUS MOBILITAT I SERVEIS, S.A. amb activitat pública com a membre 
electe d'un Ajuntament. 
 

"Atès que el Sr. Alejandro García Muñoz, treballador a temps complert de l'empresa 
municipal REUS MOBILITAT I SERVEIS, S.A., ha sol·licitat que s'autoritzi la compatibilitat de 
les tasques que realitza en aquesta societat amb la de regidor a l'Ajuntament de Cambrils 
amb una dedicació parcial del 50%, reduint llavors al 60% la seva jornada laboral a 
l'esmentada empresa municipal. 
 

Atès que el Sr. Alejandro García sol·licita, així mateix, la declaració de compatibilitat per a 
ser membre dels consells d'administració de les societats mercantils que l'Ajuntament de 
Cambrils li proposi. 
 

Atès que la societat REUS MOBILITAT I SERVEIS, S.A. és de capital 100% municipal a través 
de la societat REUS SERVEIS MUNICIPALS, S.A., propietària de la totalitat del seu capital 
social. 
 

Atès que el personal al servei de l'empresa municipal REUS MOBILITAT I SERVEIS, S.A. es 
troba inclòs en l'àmbit d'aplicació de les lleis 53/1984, de 26 de desembre, 
d'incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques (art. 2.1.h) i 
21/1987, de 26 de novembre, d'incompatibilitats del personal al servei de l'Administració 
de la Generalitat (art. 1.2.d) que fan referència, respectivament, a “h) el personal que 
presta servicios en empresas en que la participación del capital, directa o indirectamente, 
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de las Administraciones Públicas sea superior al 50 por 100  i “d) El personal al servei de 
les corporacions locals i dels seus ens, els organismes i les empreses que en depenen”. 
 

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”, a la vegada que els articles 1.1 de la Llei 53/1984 
i 1.2 de la Llei 21/1987 disposen que «als sols efectes d'aquestes lleis» i «per al personal 
inclòs en el seu àmbit d'aplicació es considera activitat al sector públic la desenvolupada 
pels membres electes de les corporacions locals».  
 

Atès que l'article 23 de la Constitució Espanyola en el seu apartat primer disposa que «Los 
ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por 
medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio 
universal.», tenint aquest dret la consideració de «dret fonamental», a la vegada que l'article 
5.1.b) de la llei 53/1984 declara la compatibilitat del personal al servei del sector públic 
amb la de membre d'una corporació local, excepte que es desenvolupi aquest càrrec en 
règim de dedicació exclusiva. 
 

Atès que la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general estableix les 
causes d'inelegibilitat i d'incompatibilitat per ostentar la condició de regidor si bé, l'anàlisi 
de la concurrència o no d'aquestes causes correspon a l'Ajuntament de Cambrils.  
 

Atès que de la documentació aportada pel Sr. García resulta que el seu contracte de treball 
no presenta condicions rellevants als efectes de la sol·licitud de compatibilitat ni percep cap 
complement específic per factor d'incompatibilitat o concepte equiparable ni és retribuït 
per aranzel. 
 

Atès que en ésser la segona activitat a desenvolupar la de regidor de l'Ajuntament de 
Cambrils la compatibilitat que es demana és per desenvolupar una segona activitat al 
sector públic a la vegada que de l'article 18.2 de la llei 21/1987 resulta que si s'exerceixen 
dos càrrecs o activitats públiques a temps parcial es considera principal la que té la jornada 
més llarga i, per tant, en aquest cas és la que el Sr. García desenvoluparà a REUS MOBILITAT 
I SERVEIS, S.A. amb una dedicació del 60%. 
 

Atès que els articles 14 de la Llei 53/1984 i 19 i 22 de la Llei 21/1987 preveuen que la 
declaració de compatibilitat correspon al Ple de la Corporació previ informe, en el seu cas 
dels directors dels organismes, ens i empreses públiques. Així mateix la normativa vigent 
disposa que solament es pot tenir un segon lloc o una segona  activitat en el sector públic 
si ho exigeix l'interès públic del mateix servei. 
 

Atès que l'article 75 de la llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local 
disposa en l'apartat 2 que els membres de les corporacions locals que desenvolupin el seu 
càrrec amb dedicació parcial.... percebran retribucions pel temps de dedicació efectiva a les 
mateixes essent donats d'alta a la seguretat social... a la vegada que l'esmentat article 
disposa que els regidors que siguin personal de les administracions públiques i dels ens, 
organismes i empreses dependents d'aquestes podran percebre retribucions per la seva 
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dedicació parcial a les seves funcions fora de la seva jornada laboral en els respectius 
centres de treball. 
 

Atès que l'article 5.2 de la llei 53/1984 disposa el següent: 
 

«No obstante, en los supuestos de miembros de las Corporaciones locales en la situación 
de dedicación parcial a que hace referencia el artículo 75.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, se podrán percibir retribuciones por tal 
dedicación, siempre que la desempeñen fuera de su jornada de trabajo en la 
Administración, y sin superar en ningún caso los límites que con carácter general se 
establezcan, en su caso. La Administración en la que preste sus servicios un miembro de 
una Corporación local en régimen de dedicación parcial y esta última deberán comunicarse 
recíprocamente su jornada en cada una de ellas y las retribuciones que perciban, así como 
cualquier modificación que se produzca en ellas.» 

 

Atès que l'article 7.1 de la Llei 53/1984 i 5.1 de la Llei 21/1987 estableix un topall de 
remuneracions, i aquest topall es concreta  en que la quantitat percebuda per ambdós llocs 
o activitats públiques no pot superar la remuneració prevista per a un director general ni 
tampoc en un percentatge del 30% la retribució que li correspon per activitat principal, 
estimada en règim de dedicació ordinària, a la vegada que la superació d'aquest límit 
retributiu requereix un acord exprés del Ple, i solament es pot autoritzar sobre la base de 
raons d'especial interès per al servei. 
 
Atès que els articles 8 de la llei 53/1984 i 7 de la llei 21/1987 disposen que hom no pot 
pertànyer a més de dos consells d'administració o a òrgans de govern fixats per l'apartat 1, 
llevat que aquesta pertinença ho sigui en virtut de càrrec o sigui determinada pel ple de la 
corporació local de que es tracti, resultant llavors que,  l'autorització per a pertànyer a més 
de dos Consells d'Administració en representació de l'Ajuntament de Cambrils o del seu 
sector públic correspon, en el seu cas, a l'esmentat Ajuntament que haurà de determinar 
els imports a percebre per l'assistència als esmentats Consells d'Administració respectant 
els límits legalment establerts. 
 

Atès que de l'article 8 de la llei 21/1987 resulta que «Correspon al Consell Executiu o, si 
s'escau, al Ple de la Corporació local de determinar amb caràcter general els llocs de treball 
del sector públic que es poden desenvolupar en règim de prestació a temps parcial.» 

 

Vist l'informe favorable emès per la gerència de REUS MOBILITAT I SERVEIS, S.A. en el qual 
es posa de manifest que concorren raons d'especial interès públic per a atorgar la 
compatibilitat sol·licitada de conformitat a l'article 23 de la Constitució, que no hi ha cap 
impediment per tal que el Sr. Alejandro García passi a desenvolupar les seves tasques en 
aquesta empresa amb una dedicació del 60% de la jornada laboral i, finalment, que tot i 
que les retribucions totals a percebre per l'interessat superin els topalls previstos a la 
normativa vigent el Ple de la Corporació pot acordar la superació d'aquests límits, si ho 
estima convenient.  
 

Vist l'informe conjunt elaborat per la Secretaria General i la Intervenció Municipal. 
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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. Autoritzar la compatibilitat per raons d'especial interès públic per al servei, de 
l'activitat que el Sr. Alejandro García Muñoz desenvolupa com a treballador de l'empresa 
municipal REUS MOBILITAT I SERVEIS, S.A., amb la de regidor electe de l'Ajuntament de 
Cambrils. 
 
Segon. Autoritzar al  Sr. Alejandro García Muñoz la pertinença a Consells d'Administració 
per raó del càrrec de regidor amb els requisits i limitacions previstos a la legislació vigent 
en matèria d'incompatibilitats. 
 

Tercer. Autoritzar la superació del 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 estableixen l'article 7 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del 
Personal 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. Determinar que el lloc de treball que ocupa el Sr. Alejandro García Muñoz a REUS 
MOBILITAT I SERVEIS, S.A. es pot desenvolupar en règim de prestació a temps parcial 
 

Cinquè. El reconeixement de la compatibilitat a que fan referència els apartats anteriors 
resta condicionada a l’estricte compliment, per part de l’interessat, de la jornada i l’horari 
de treball en l’empresa REUS MOBILITAT I SERVEIS, S.A. 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. 
 

Sisè. REUS MOBILITAT I SERVEIS, S.A. i l'Ajuntament de Cambrils hauran de comunicar-se 
recíprocament la jornada de treball i les retribucions que percebi el Sr. Alejandro García 
Muñoz, així com qualsevol modificació que es produeixi en elles. 
 

Setè. Comunicar els presents acords a l'Ajuntament de Cambrils, a l'empresa REUS 
MOBILITAT I SERVEIS, S.A. i a l'interessat." 
 
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per unanimitat.  
 
12. Rendes i Exaccions. Declaració d'utilitat municipal de diverses obres a efectes de 
l'ICIO. 
 

“Atès que la DIPUTACIÓ DE TARRAGONA (NIF P-4300000I), ha sol·licitat concessió de la 
bonificació de la quota de l’Impost sobre construccions instal·lacions i obres a liquidar per a 
les obres del pintat dels espais interiors del conservatori de música situat a l'immoble 
número 15 del carrer Llovera, obres que van ser informades favorablement per l'Arquitecte 
dels Serveis Tècnics d'Arquitectura i Urbanisme en data 7 de juliol de 2016. 
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Atès que la DIPUTACIÓ DE TARRAGONA (NIF P-4300000I), ha sol·licitat concessió de la 
bonificació de la quota de l’Impost sobre construccions instal·lacions i obres a liquidar per a 
les obres d'adequació d'espais de treball de laboratori a les naus ubicades a la Ct. 
Constantí, km. 2, obres que van ser informades favorablement per l'Arquitecte dels Serveis 
Tècnics d'Arquitectura i Urbanisme en data 12/12/16. 
 
Atès que la GENERALITAT DE CATALUNYA – DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT (NIF 
S0811001G), ha sol·licitat la concessió de  bonificació de la quota de l’Impost sobre 
construccions instal·lacions i obres a liquidar per a les obres d'arranjament dels banys de 
l'Escola Marià Fortuny, situada a l’immoble número 19-23 del carrer Astorga, obres que van 
ser informades favorablement per l'Arquitecte dels Serveis Tècnics d'Arquitectura i 
Urbanisme en data 1 d'agost de 2016. 
 
Atès que la GENERALITAT DE CATALUNYA – DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT (NIF 
S0811001G), ha sol·licitat la concessió de  bonificació de la quota de l’Impost sobre 
construccions instal·lacions i obres a liquidar per a les obres d'arranjament de la coberta del 
gimnàs i edifici adjunt a l'Institut Baix Camp, situat a l’immoble número 1 del carrer Jacint 
Barrau, obres que van ser informades favorablement per l'Arquitecte dels Serveis Tècnics 
d'Arquitectura i Urbanisme en data 1 d'agost de 2016. 
 
Atès que la GENERALITAT DE CATALUNYA–DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT (NIF 
S0811001G), ha sol·licitat la concessió de  bonificació de la quota de l’Impost sobre 
construccions instal·lacions i obres a liquidar per a les obres d'arranjament de pistes i banys 
a l'Institut Gaudí, situat a l’immoble número 1 del carrer Osca, obres que van ser 
informades favorablement per l'Arquitecte dels Serveis Tècnics d'Arquitectura i Urbanisme 
en data 27 de maig de 2016. 
 
Atès que la DIPUTACIÓ DE TARRAGONA (NIF P-4300000I), ha sol·licitat concessió de la 
bonificació de la quota de l’Impost sobre construccions instal·lacions i obres a liquidar per a 
les obres de construcció d'una nova porta de sortida del CPEE Alba a l'immoble situat al  
Ps. De La Mina, s/n, obres que van ser informades favorablement per l'Arquitecte dels 
Serveis Tècnics d'Arquitectura i Urbanisme en data 05/01/17. 
 
Atès que el COL·LEGI LA PRESENTACIÓ (NIF R-4300063G), ha sol·licitat concessió de la 
bonificació de la quota de l’Impost sobre construccions instal·lacions i obres a liquidar per a 
les obres d'adequació a la normativa de prevenció d'incendis a l'immoble situat al número 
2 del  cr. de La Selva, obres que van ser informades favorablement per l'Arquitecte dels 
Serveis Tècnics d'Arquitectura i Urbanisme en data 13/07/16. 
 
Atès que la Fundació REIAL CONGREGACIÓ DE LA PURÍSSIMA SANG (NIF G4327250), ha 
sol·licitat concessió de la bonificació de la quota de l’Impost sobre construccions 
instal·lacions i obres a liquidar per a les obres de rehabilitació de la façana lateral de 
l'esglesia i de la casa del conserge a l'immoble situat al número 12 del co. de La Puríssima 
Sang, obres que van ser informades favorablement per l'Arquitecte dels Serveis Tècnics 
d'Arquitectura i Urbanisme en data 17/11/16, resultant l'immoble catalogat d'acord al 
planejament urbanístic com edifici protegit de nivell C. 
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Atès que l’article 9 de l’Ordenança Fiscal núm. 5 reguladora de l’Impost sobre instal·lacions, 
construccions i obres determina els requisits que hauran de reunir les obres i els subjectes 
passius de l’impost per poder gaudir d’una bonificació del 75% al 95% de la quota de 
l’esmentat impost. 
 
Resultant que per a gaudir del referit benefici fiscal és necessari que l'obra, a sol·licitud de 
l'interessat hagi estat declarada d’especial interès o utilitat municipal  pel Ple de 
l'Ajuntament pel vot favorable de la majoria simple dels seus membres.  
 
Atès que el mateix article recull, sense perjudici de l’acord que adopti el Ple, de forma 
orientadora quines son les obres que es poden considerar d’especial interès o utilitat 
municipal, si be exigeix que es donin obligatòriament dos requisits:  
 
a).- Que la construcció, instal·lació o obra correspongui a un ús  de caràcter social, cultural, 
religiós o historicoartístic . 
 
b).-  que els subjecte passiu de l'impost, si és persona jurídica, tingui naturalesa d'entitat 
sense ànim de lucre i estigui inscrita al registre corresponent, i en el cas de persona física, 
la construcció, instal·lació o obra no tingui relació amb cap activitat econòmica del subjecte 
passius.  
 
Considerant que les obres a realitzar per les esmentades entitats, reuneixen els requisits 
per que siguin o puguin ser declarades d’especial interès o utilitat municipal. 
 
En conseqüència, la Comissió Informativa de Serveis Generals i Econòmics de data 13.02.17 
informa favorablement i proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer. Declarar d’interès o utilitat municipal a les obres del pintat dels espais interiors del 
conservatori de música situat a l'immoble número 15 del carrer Llovera d’aquesta ciutat, als 
efectes previstos en l’art. 9 de l’Ordenança Fiscal núm. 5 reguladora de l’Impost sobre 
construccions instal·lacions i obres. 
 
Segon. Declarar d’interès o utilitat municipal a es obres d'adequació d'espais de treball de 
laboratori a les naus ubicades a la Ct. Constantí, km. 2 d’aquesta ciutat, als efectes previstos 
en l’art. 9 de l’Ordenança Fiscal núm. 5 reguladora de l’Impost sobre construccions 
instal·lacions i obres. 
 

Tercer. Declarar d’interès o utilitat municipal a les obres d'arranjament dels banys de 
l'Escola Marià Fortuny, situada a l’immoble número 19-23 del carrer Astorga d’aquesta 
ciutat, als efectes previstos en l’art. 9 de l’Ordenança Fiscal núm. 5 reguladora de l’Impost 
sobre construccions instal·lacions i obres. 
 
Quart. Declarar d’interès o utilitat municipal a les obres d'arranjament de la coberta del 
gimnàs i edifici adjunt a l'Institut Baix Camp d’aquesta ciutat, als efectes previstos en l’art. 9 
de l’Ordenança Fiscal núm. 5 reguladora de l’Impost sobre construccions instal·lacions i 
obres. 
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Cinquè. Declarar d’interès o utilitat municipal a les obres d'arranjament de pistes i banys a 
l'Institut Gaudí, situat a l’immoble número 1 del carrer Osca d’aquesta ciutat, als efectes 
previstos en l’art. 9 de l’Ordenança Fiscal núm. 5 reguladora de l’Impost sobre 
construccions instal·lacions i obres. 
 
Sisè. Declarar d’interès o utilitat municipal a les obres de construcció d'una nova porta de 
sortida del CPEE Alba a l'immoble situat al  Ps. De La Mina, s/n d’aquesta ciutat, als efectes 
previstos en l’art. 9 de l’Ordenança Fiscal núm. 5 reguladora de l’Impost sobre 
construccions instal·lacions i obres. 
 
Setè. Declarar d’interès o utilitat municipal a les obres d'adequació a la normativa de 
prevenció d'incendis a l'immoble situat al número 2 del  cr. de La Selva d’aquesta ciutat, als 
efectes previstos en l’art. 9 de l’Ordenança Fiscal núm. 5 reguladora de l’Impost sobre 
construccions instal·lacions i obres. 
 
Vuitè. Declarar d’interès o utilitat municipal a les obres de rehabilitació de la façana lateral 
de l'esglesia i de la casa del conserge a l'immoble situat al número 12 del co. de La 
Puríssima Sang d’aquesta ciutat, als efectes previstos en l’art. 9 de l’Ordenança Fiscal núm. 
5 reguladora de l’Impost sobre construccions instal·lacions i obres." 
 
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per unanimitat.  

 
 

SERVEIS A LA PERSONA  
 

13. Cultura. Modificació del conveni amb el Centre de Lectura de Reus d'integració de 
la Biblioteca del Centre de Lectura a la xarxa de lectura pública de Reus. 
 
"Atès que l’Ajuntament de Reus i el Centre de Lectura formalitzaren, el dia 22 d’abril de 
2003, un conveni de col·laboració pel qual s’integrava la Biblioteca del Centre de Lectura a 
la xarxa de lectura pública amb la finalitat, entre altres, de permetre l'accés públic dels joves 
reusencs a la Biblioteca del Centre de Lectura i l'accés del públic al catàleg de la Biblioteca 
mitjançant internet. 
 
Atès que fruit d'una intensa negociació els darrers mesos per clarificar aspectes diversos de 
la relació de col·laboració, ambdues parts han consensuat una modificació parcial del 
conveni amb una voluntat de vigència provisional. 
 
Vist l'informe de la directora de Biblioteques i amb el vistiplau de la gerència d'àmbit i de la 
regidora de data 16 de gener de 2017 , en virtut del qual cal  actualitzar i explicitar els 
termes de l’aplicació del conveni en relació a dos aspectes: d’una banda, la Biblioteca del 
Centre de Lectura de Reus i la seva relació amb la Xarxa de Lectura Pública de Reus i, de 
l’altra, les condicions de pagament i la justificació de la subvenció anual de l’Ajuntament de 
Reus al Centre de Lectura de Reus per la seva Biblioteca.  
 
Vist que segons l'informe esmentat, l'addenda aporta les següents millores: 
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• La simplificació dels tràmits per a la consulta a sala de la Biblioteca del Centre de 
Lectura per part d'usuaris de les Biblioteques Municipals de Reus menors de 23 
anys, que ja no hauran d'obtenir un passi específic expedit a la Secretaria del Centre 
de Lectura, sinó que amb el mateix carnet expedit a qualsevol de les dues 
Biblioteques Municipals serà suficient per accedir a les sales i fons de la Biblioteca 
del Centre de Lectura. 

• La millora del sistema de justificació de la subvenció, amb memòria econòmica de 
l'entitat i informe d'auditor inscrit al ROAC., que no es demanava en el conveni 
signat el 2003. 

• L'establiment d'una quantitat de la subvenció, sense estar subjecte a les variacions 
de l'IPC tal i com determina la normativa vigent, i que sí que s'havia estat aplicant 
des de l'any 2003. 

• La publicació i comunicació de l'obtenció de la subvenció per part del Centre de 
Lectura, ja que el conveni de l'any 2003 no en feia esment. 

 
Vista la proposta d'addenda del conveni signat entre ambdues parts el 22 d'abril de 2003 
obrant a l'expedient. 
 
Vist l'informe de l'Assessoria Jurídica en relació al contingut de l'addenda proposada. 
Atès que en reunió del Consell Directiu del Centre de Lectura celebrada el dia 30 de gener 
de 2017, es va acordar aprovar per unanimitat dels membres presents l’addenda al conveni 
entre l’Ajuntament de Reus i el Centre de Lectura per la biblioteca.  
 
Vist el que disposa l'article 47 i següents de la Llei 40/2015,  d'1 d'octubre, de Règim Jurídic 
del Sector Públic.  
 
Atès que en virtut del que disposa l'article 309 del Reglament d'obres, activitats i serveis 
dels ens locals i l'article 174 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text Refós 
de la Llei d'Hisendes Locals,la competència per a l'aprovació de la present addenda 
correspondria al Ple de la Corporació. 
 
Per tot l'exposat, i amb 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 formalització d’una addenda al conveni de col·laboració entre 
l’Ajuntament de Reus i el Centre de Lectura de Reus de data 22 d'abril de 2003.  
 
Segon. Facultar al Molt Il·lustre Sr. Alcalde i a la regidora delegada de Cultura, per tal que 
qualsevol d'ells, indistintament, formalitzin l'esmentada Addenda. 
 
Tercer. Notificar aquest acord al Centre de Lectura de Reus. " 

LA SRA. CAELLES EXPLICA 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; PSC-CP: Srs./Sres. Martín, Martínez, 
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Guaita, Pozuelo; ERC-MES-MDC-AVANCEM: Sres. Llauradó i Flores; PP: Sr. Domènech i Sra. 
Compte; AREUS: Srs. Cervera i Rubio) i 10 vots en contra (CUP: Srs./Sres. Llorens, 
Fernández, Cuadrada, Angelergues, Ciurana, Puig; C'S: Srs./Sres. Sánchez, Morales, Figueras,  
Labrador). 
 

14. Ensenyament i Política Lingüística. Aprovació dels preus públics de les sortides i 
activitats de les escoles bressol municipals. 
 
"Atès que aquest Ajuntament compta amb una potent xarxa de recursos educatius per als 
infants de 0-3 anys (escoles bressol municipals). 
 
Atès que per tal de fomentar els aprenentatges vivencials i en coordinació amb totes les 
direccions dels centres educatius municipals de primer cicle d’educació infantil, s’ha 
proposat a les famílies usuàries dels recursos educatius esmentats les sortides i activitats 
que seguidament es relacionen. 
 
- Per a infants nascuts l’any 2014:  
 

Sortida a l’activitat cultural de la Vella Quaresma 
Sortida per visitar el Mercat de Reus (Mercat Central o Mercat Carrilet, segons 
escola) 
Dia de Granja de Reus 
Sortida al Museu d’Art Modern de Tarragona (només per a infants de l’EBM El 
Lligabosc) 
 

- Per a infants de 0 a 3 anys: 
 

Espectacle al Teatre Bartrina de la Ciutat 
 

Atès que es fa necessari fixar els preus públics corresponents al desenvolupament de 
cadascuna d’aquestes activitats. 
 
Vist l’informe emès pels serveis tècnics de l’Àrea d’Ensenyament i Política Lingüística de 
data 20 de gener de 2017, en el qual s’efectua una previsió d’infants a cada activitat i a 
partir d’aquesta i de les despeses inherents a les respectives activitats es proposa 
l’establiment dels corresponents preus públics, en els termes que seguidament es 
relacionen: 
 
Vella Quaresma        6,10 € 
Mercat                                   3,50 € 
Dia de granja                           28,50 € 
Museu d’Art Modern de Tarragona         5,50 €  
Espectacle al Teatre Bartrina    3,00 € 
 
Vist allò que preveu l’article 127, en relació amb el que disposen els articles 41 a 47 del 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals. 
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Atès que de conformitat amb l’article 47 del citat Reial Decret Legislatiu 2/2004, 
l’establiment o modificació dels preus públics correspon al Ple de la Corporació. 
 
Per tot això, i amb 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 els preus públics de les sortides i activitats de les escoles bressol 
municipals, en els termes que tot seguit s’assenyalen:  
 
Vella Quaresma         6,10 € 
Mercat                              3,50 € 
Dia de granja                          28,50 € 
Museu d’Art Modern de Tarragona              5,50 € 
Espectacle al Teatre Bartrina     3,00 € 
 
Segon. Donar trasllat d’aquest acord a la Fundació per a l’Acció Educativa (FAE), ens 
encarregat de la gestió de les escoles bressol municipals, als efectes que en tingui 
coneixement." 

 

LA SRA. SARDA EXPLICA 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). 
 
15. Participació, Ciutadania i Transparència. Modificació de les bases REUSSONA, 
Concurs de música per a joves. 
 

"Atès que durant més de 15 anys s’ha convocat, primer des de l’Institut Municipal d’Acció 
Cultural i després des de l’Ajuntament de Reus el Concurs de Música per a Joves 
“REUSSONA, Concurs de Música per a joves” amb la finalitat de fomentar i donar suport a 
les iniciatives relatives a la promoció de la música entre els joves. 
 
Atès que la Junta de Govern Local de la Corporació, en sessió de data 24 d'abril de 2009 va 
aprovar inicialment les bases que regeixen el Concurs de música per a joves.  
 
Atès que les esmentades bases van ser sotmeses al tràmit d’informació pública sense que 
s’haguessin formulat al·legacions o suggeriments, per la qual cosa, de conformitat amb 
l’esmentat acord de la Junta de Govern Local i amb l’article 124.2 del Decret 179/1995 de 
13 de juny, que aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals, les bases 
van restar definitivament aprovades. 
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Atès que les esmentades bases van ser objecte de modificacions posteriors per acords de 
data 26 de febrer i 3 de desembre de 2010 i 14 de febrer de 2014 i per acord del ple de la 
corporació en sessió de data 4 de març de 2016, publicades en el BOP de Tarragona núm. 
79, de 26.4.2016. 
 
Atès que des de la Regidoria de Participació, Ciutadania i Transparència de l’Ajuntament de 
Reus es vol seguir promocionant aquest aspecte artístic entre els joves i promocionar les 
cançons en llengua catalana, es considera oportú modificar les bases existents.  
 
Els dos últims anys es va voler promocionar els grups més joves d'edat, amb la creació 
d'una menció especial per a ells, amb l'objectiu de promocionar que els grups més joves 
d'edat es presentessin al concurs. Aquesta menció ha tingut molt poc efecte, ja que el 
primer any hi havia pocs grups que complissin el requisit de l'edat i el segon es va declarar 
deserta. Després de veure els grups que es presenten al Concurs s'observa que hi ha grups 
amb integrants d'edats diverses i fer una mitjana de l'edat és molt complicat. Per altra 
banda en canvi si que es creu necessari promocionar l'ús del català en l'àmbit musical, ja 
que continuen essent pocs els grups que utilitzen aquesta llengua en l'àmbit musical del 
territori.    
 
Vist l’informe emès el dia 18 de gener de 2017 per la tècnica de Joventut en el qual es posa 
de manifest el motiu justificat d'aquesta modificació. 
 
Atès que l’article 124.2 del Decret 179/1995, estableix que les bases s’han de sotmetre a 
informació pública com a mínim per un termini de vint dies i s’han de publicar en el Butlletí 
Oficial de la província i en el tauler d’anuncis de la Corporació, inserint-se una referència 
d’aquest anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
 
Vist l’article 124.3 del Decret 179/1995, que determina que l’òrgan competent per a 
l’aprovació de les bases és el Ple de la Corporació. 
 
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 inicialment la modificació de les bases que han de regir el REUSSONA, 
Concurs de Música per a joves, en el sentit que a continuació es detalla:  
la Base 7, que fins a la data ostentava el següent redactat: “-Els 3 grups finalistes actuaran 
en directe durant el mes de juny i d’aquesta actuació en sortiran els guanyadors. El primer 
classificat actuarà a Barraques.” 

 

restaria a partir de l’aprovació definitiva, amb el següent literal: “Els 3 grups finalistes 
actuaran en directe durant el mes de juny i d’aquesta actuació en sortiran els guanyadors, 
a proposta del jurat en funció dels criteris de la base 6 i de la posta en escena.” 

 

la Base 8, que fins a la data ostentava el següent redactat: “- 1 menció especial per a un 
grup novell, d'entre tots els participants, de 200 €, la mitjana d'edat del qual no superi els 
21 anys.””  
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restaria a partir de l’aprovació definitiva, amb el següent literal: “-1 menció especial, 
proposada pel jurat en funció dels criteris de la base 6, de 200 € per a un grup, d'entre 
tots els participants, que presenti totes  les seves obres en català.” 
 
Al final de la base 8 s’hi afegiria el següent paràgraf: “L’import dels premis i la naturalesa 
podran ser modificats en les respectives convocatòries.” 
 
Segon. Sotmetre aquesta modificació puntual de les bases al tràmit d’informació pública en 
la forma reglamentàriament establerta, entenent-se definitivament aprovada en el cas que 
en el termini establert per a aquest tràmit no es formulin al·legacions ni reclamacions. 
 
Tercer. Facultar la regidora delegada de Participació, Ciutadania i Transparència, Sra. 
Montserrat Flores Juanpere, per tal que adopti qualsevol resolució necessària per fer 
efectius els acords anteriors." 
 
LA SRA. FLORES EXPLICA 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; CUP: Srs./Sres. Llorens, Fernández, 
Cuadrada, Angelergues, Ciurana, Puig;  ERC-MES-MDC-AVANCEM: Sres. Llauradó i Flores; 
AREUS: Srs. Cervera i Rubio) 6 vots en contra ( C'S: Srs./Sres. Sánchez, Morales, Figueras,  
Labrador; PP: Sr. Domènech i Sra. Compte; i 4 abstencions ( PSC-CP: Srs./Sres. Martín, 
Martínez, Guaita, Pozuelo). 
 
S'absenta de la sessió el Sr. Ciurana.  

 
MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS 

 
16.  Moció del Grup municipal CIUTADANS–REUS (C’S) per posar a disposició dels 
alumnes dels centres educatius de Reus les rutes culturals de la ciutat. 
 
"El passat 21 de novembre es van presentar els “7 tresors del patrimoni cultural de Reus” 
escollits pels ciutadans mitjançant una votació popular, com a acte previ a la celebració de 
“Reus Capital de la Cultura Catalana 2017”. Els guanyadors es van triar entre trenta 
candidatures que incloïen elements del Seguici de la Festa Major, la Setmana Santa, la 
gastronomia, l’arquitectura o la cultura popular reusenca. 
 
Els set guanyadors van ser els gegants, la Tronada, les Tres Gràcies, el campanar, el Ball 
solemne curt de l’Àliga a la Mare de Déu de Misericòrdia, el vermut i la Plaça del Mercadal. 
Per a sorpresa del Grup Municipal de Ciutadans, aquest resultat no inclou cap edifici del 
valuós patrimoni arquitectònic i cultural amb què compta la nostra ciutat, com per exemple 
la Casa Navàs o l’Institut Pere Mata, que van quedar en vuitena i desena posició 
respectivament, o la Casa Rull o la Casa Gasull, que ni tan sols apareixen com a candidates. 
També sobta que no hagi quedat entre els “7 tresors” el nostre reconegut Teatre Fortuny, 
que durant molts anys ha estat el segon teatre de Catalunya i que en aquesta votació va 
quedar en onzena posició. 
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Vistos aquests resultats, el Grup Municipal de Ciutadans considera que la cultura reusenca 
que es promociona des de l’Ajuntament -i fins fa poc des de l’IMAC, organisme ja dissolt- 
potser està excessivament bolcada en els elements festius populars i deixa molt de banda 
el magnífic patrimoni arquitectònic i cultural de Reus, especialment el modernista, que ha 
contribuït en gran mesura a donar fama i nom a la nostra ciutat. Per això, es pot concloure 
que potser la ciutadania en general, i els joves en especial, desconeixen moltes de les 
nostres joies arquitectòniques que potser són més apreciades pels de fora que per la 
majoria dels reusencs que conviuen amb elles. 
 
Amb motiu de la capitalitat de la Cultura Catalana que Reus exercirà durant el 2017, s’estan 
elaborant diferents rutes amb l’objectiu de promocionar el nostre patrimoni. Per a 
Ciutadans és imprescindible difondre i donar a conèixer aquestes rutes entre els nens i 
joves de Reus que estan estudiant i formant-se, i que són el futur de la cultura de la ciutat. 
 
Per tots aquests motius, el Grup Municipal de Ciutadans proposa adoptar els següents 
acords:  
 
Primer. Encarregar als tècnics de les regidories de Cultura i Ensenyament que adaptin les 
esmentades rutes als estudiants dels centres educatius de Reus, amb l’objectiu que 
coneguin i aprenguin a apreciar el nostre valuós patrimoni arquitectònic, industrial, històric, 
etc. Aquesta adaptació s’ha d’elaborar tenint en compte les característiques dels cursos i 
dels alumnes que hi participaran. 
 
Segon. Que les esmentades regidories donin a conèixer i ofereixin gratuïtament aquestes 
rutes a tots els centres educatius de Reus, i els animin a que les realitzin com una activitat 
més dins dels seus plans d’estudis. 
 
Tercer. Que aquestes rutes estiguin disponibles per al curs escolar 2017-2018." 
 
LA SRA. LABRADOR EXPLICA EL TEMA I ES PRODUEIX DEBAT 
 
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 5 abstencions (CUP: Srs./Sres. Llorens, Fernández, Cuadrada, Angelergues, Puig). 
 

 S'incorpora a la sessió el Sr. Ciurana.  
 
17. Moció del Grup municipal CIUTADANS–REUS (C’S) referent al bilingüisme en els 
senyals de trànsit. 
 
"La Constitució Espanyola estableix al seu article 3 que: "El castellà és la llengua espanyola 
oficial de l'Estat. Tots els espanyols tenen el deure de conèixer-la i el dret a usar-la ". A més, 
l'article 56 de la Llei de Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial estableix que 
"les indicacions escrites dels senyals s'expressaran almenys en la llengua espanyola oficial 
de l'Estat". L'esmentada llei de seguretat viària, tal com assenyala el seu article 2, és 
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aplicable a tota Espanya i per tant també a Catalunya com a part integrant de la nació 
espanyola que és. També, l'article 138 del Reglament General de Circulació disposa que: 
"Les indicacions escrites que s'incloguin o acompanyin els panells de senyalització de les 
vies públiques, i inscripcions, han de figurar en idioma castellà i, a més, en la llengua oficial 
de la comunitat autònoma reconeguda en el respectiu estatut d'autonomia, quan el senyal 
estigui ubicat en l'àmbit territorial d'aquesta comunitat. Els nuclis de població i altres 
topònims han de ser designats en la seva denominació oficial i, quan fos necessari a 
efectes d'identificació, en castellà ".  
 
La totalitat de les llegendes dels senyals de trànsit de Reus estan exclusivament redactades 
en català.  
 
Reus és una ciutat que aspira a que es promocioni la seva gran oferta cultural a tota 
Espanya, que pot ser complementària al turisme de la Costa Daurada, on hi ha una gran 
quantitat de turistes de la resta d'Espanya.  
 
L'absència de senyals en castellà constitueix una falta d'equitat institucional envers a molts 
ciutadans de Reus, que tenen també com a llengua materna el castellà i que, a més de 
tenir-hi dret, volen veure-ho reflectit.  
 
Per tots aquests motius, el Grup Municipal de Ciutadans proposa adoptar els següents 
acords:  
  
Primer. Instar l'equip de govern perquè estableixi un pla que homologui progressivament 
els senyals de trànsit de Reus que incompleixen els requisits exigits per la Constitució 
Espanyola i la normativa de Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial en 
matèria d'idioma de les inscripcions i indicacions, havent de constar les indicacions escrites 
en castellà i català.  
 
Segon. Que, a partir d'ara i en endavant, tots els senyals que s'instal·lin o que es reposin a 
la nostra ciutat siguin bilingües.  
 
EL SR. SANCHEZ EXPLICA LA MOCIÓN I ES PRODUEIX DEBAT  
 
Sotmesa la proposta a votació, es rebutjada amb 6 vots a favor (C'S: Srs./Sres. Sánchez, 
Morales, Figueras, Labrador; PP: Sr. Domènech i Sra. Compte) i 21 vots en contra 
((PdeCAT)-CiU: Srs./Sres. Pellicer, Vilella, Monseny, Arza, Sardà, Enrech, Caelles; CUP: 
Srs./Sres. Llorens, Fernández, Cuadrada, Angelergues, Ciurana, Puig; PSC-CP: Srs./Sres. 
Martín, Martínez, Guaita, Pozuelo; ERC-MES-MDC-AVANCEM: Sres. Llauradó i Flores; AREUS: 
Srs. Cervera i Rubio). 
 

18. Moció dels grups municipals ERC-MES-MDC-AVANCEM, PARTIT DEMÒCRATA 
(PdeCAT)-CiU, ARA REUS (AREUS), CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP) i PARTIT 
DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) per declarar 
Reus municipi adherit a la campanya Casa Nostra És Casa Vostra. 
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"Des de l’estiu de 2015 Europa assisteix a una greu crisi humanitària com a conseqüència 
del desplaçament forçat de centenars de milers de persones que escapen de l’horror de la 
guerra, esperant una nova vida digna.  
 
Des del primer moment, la immensa majoria d’ens locals catalans han mostrat la seva 
predisposició a acollir persones refugiades, malgrat no disposar de les competències d’asil, 
i han dedicat recursos per ajudar-les mitjançant la campanya d’emergència del Fons Català 
de Cooperació al Desenvolupament per ajudar a les persones que cerquen refugi a Europa, 
i sensibilitzar sobre la situació en que viuen i les causes que han provocat la seva fugida.  
 
Mentre això passava, la majoria dels governs europeus i les institucions internacionals i de 
la Unió Europea han incomplert els acords signats sobre refugi i asil, mentre la societat civil 
catalana reaccionava mostrant la seva solidaritat activa, tot mobilitzant-se a l’hora de 
demanar a les institucions competents que obrissin vies segures per poder acollir persones 
refugiades.  
 
En aquest sentit, ha sorgit a Catalunya la campanya unitària Casa Nostra És Casa Vostra, 
conformada per milers de persones a títol individual, col·lectius i moviments socials, ONG i 
empreses del sector cultural, amb l’objectiu de denunciar la situació que viuen les persones 
refugiades i migrants, aconseguir la sensibilització i mobilització de la ciutadania i demanar 
polítiques d’acollida reals i efectives a les institucions, sota el lema “volem acollir”. 
 
Les entitats municipalistes catalanes han rebut la petició de la campanya Casa Nostra És 
Casa Vostra de fer tot el possible perquè el món local mantingui i reforci el seu compromís 
actiu ajudant les persones que necessiten protecció internacional, i es sumi a la seva 
iniciativa.  
 
Per tot això, des de l'Ajuntament de Reus es proposa l'adopció dels següents acords: 
 
Declarar Reus, municipi adherit a la campanya Casa Nostra És Casa Vostra. 
 
Sumar-se a la campanya de suport a l’acollida de població refugiada en trànsit a Europa 
víctima dels conflictes armats a l’àrea mediterrània del Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament. 
 
Convocar a la ciutadania a mobilitzar-se assistint a la convocatòria de manifestació de la 
campanya Casa Nostra És Casa Vostra que es celebrarà a Barcelona el proper 18 de febrer. 
 
Fer arribar aquest acord al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, a la Federació 
de Municipis de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a la Campanya Casa Nostra 
És Casa Vostra, així com a les entitats socials del municipi (o ens local supramunicipal si és 
el cas)." 
 
LA SRA. FLORES EXPLICA LA MOCIÓ I ES PRODUEIX DEBAT  
 
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per unanimitat.  
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19. Moció del Grup municipal de la CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP) per la 
realització d'un estudi del mapa social a Reus. 
 
"Reus compta amb una realitat complexa en molts àmbits i especialment en el camp social. 
La situació en què viuen les persones i l’espai on es troben determinen la qualitat de vida 
de la població a partir d’una llarga sèrie de factors socials com poden ser l’edat, el sexe, la 
formació, la ocupació, la xarxa social o l’accés a l’habitatge.  
 
Centrant-nos en aquest últim, el passat 2016 es va realitzar el conveni de col·laboració 
entre l’Agència Catalana de l’Habitatge i l’Ajuntament de Reus. En aquest document, tal i 
com s’exposa al punt IX, s’explica que l’Ajuntament ha realitzat un mapa social que permet 
saber quin és l’estat de desigualtats entre barris i àmbits. Després de demanar en reiterades 
ocasions aquest mapa social sense èxit, se’ns va reconèixer que això no havia estat així, i 
que per tant no hi havia mapa social, pel que a dia d’avui no comptem amb cap estudi 
d’aquest caire. 
 
Per això, i a causa de l’incompliment del punt IX anteriorment esmentat, considerem que és 
necessari realitzar un estudi que visualitzi la situació de risc d’exclusió social en la que es 
troba la població, en quines zones es troben i quines són les principals problemàtiques que 
pateixen les famílies per tal de poder saber les necessitats reals de la població. Aquesta és 
una eina necessària per la intervenció i gestió comunitària de la ciutat. 
 
Per tot això és proposa l'adopció del següent acord:  
 
Que l’ajuntament de Reus realitzi un estudi amb la realitat social del municipi on s’observi 
la desigualtat entre barris i àrees. " 
 
LA SRA. PUIG EXPLICA LA MOCIÓ I ES PRODUEIX DEBAT  
 
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per unanimitat.  
 
20. Moció del Grup municipal del Partit Popular (PP) per l'impuls de línies de treball 
i acords amb la Secretària d'Estat de Cultura. 
 
- 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 la consideració del Ple amb 
aquesta esmena. 
 
"La Reial Acadèmia Espanyola defineix la Cultura com l'excel·lència en el gust per les Belles 
Arts i les Humanitats, fet que Partit Popular defensa sense pragmatisme 
 
Establir, incentivar, impulsar serveis culturals locals, com la cooperació, el treball en ret amb 
altres departaments institucionals es reflecteix a la Constitució Espanyola article 44.1 
defineix “que los poderes publicos promoveran y tutelaran el acceso a la cultura, a la que 
todos tienen derecho" i al seu torn la Llei 7/1985 de 2 d'abril de la Reguladora de les Bases 
del Regim Local estableix al seu article 25.2:"el municipio ejercerá en todo caso como 
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competencias propias en los términos de la legislación del Estado y de la Comunicades 
Autónomas en lassiguientes materias"; punto m) Promoción de la Cultura y equipamientos 
culturales amb clara referència als articles 10.1; article 55: punts d) i e) 
i n'especifica referència a article 57.1 apartat 2 i a la Llei 30/1992 de 26 de novembre 
del Regim Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú 
article 4.1 punts: d). 
 
El passat mes de desembre del 2016 el Grup Municipal del Partit Popular va votar a favor 
en la fusió de IMMIR / IMMAC al Ple de la corporació local, fet que reivindica el compromís 
de treballar en impulsar la Cultura de la nostra ciutat en un marc definit: garantir el 
compliment de la LRSAL com possibilitar la comunicació cultural i dirigir en el seu actiu 
cultural com una referència  en la promoció turística de Reus així optimitzant que enguany 
Reus és Capital de la Cultura Catalana 2017. 
 
El Ministeri d'Educació, Esports i Cultura a través de la Secretaria d´ Estat de Cultura 
estableix línies de treball per desenvolupar projectes en comú amb les administracions 
autonòmiques i locals en diferents àmbits: circ, teatre programació (PLATEA) dansa, lírica 
per tot això el Partit Popular de Reus presenta aquesta Moció al Ple: 

 
Primer. Aprovar que la Regidoria de Cultura s'adhereixi, en alló que cregui convenient, al 
Programa PLATEA del Instituto Nacional de Artes Escénicas y de la Música (INAEM) amb els 
paràmetres legals establerts. 
 
Segon. Instar que la Regidoria de Cultura continuí impulsant línies de treball i acords amb 
la Secretaria d'Estat de Cultura per optimitzar i recerca de nous recursos culturals en 
benefici de la ciutat de Reus. 
 
Tercer. Instar a la Regidoria de Cultura a la potenciació dels actius culturals de Reus 
en el vessant del turisme cultural com la reincorporació de mesures d'accessibilitat i 
d'inclusió social en la diversificació de gèneres artístics. 
 
Quart. Comunicar aquests acords a la Secretaria d´Estat de Cultura,  Ministeri d´Educació, 
Esports i Cultura i a la Subdelegació del Govern de Tarragona. 
 
LA SRA. COMPTE EXPLICA LA MOCIÓ I ES PRODUEIX DEBAT 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 19 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; PP: Sr. Domènech 
i Sra. Compte; AREUS: Srs. Cervera i Rubio) i 8 vots en contra (CUP: Srs./Sres. Llorens, 
Fernández, Cuadrada, Angelergues, Ciurana, Puig; ERC-MES-MDC-AVANCEM: Sres. Llauradó 
i Flores). 
 
INTERVENCIÓ DEL SR. ALCALDE 
 
S'absenta de la sessió el Sr. Fernández. 
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21. Moció del Grup municipal del PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA – 
CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) referent a les obres de millora de la carretera de 
Misericòrdia. 
 
- 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 altra pel Grup municipal CIUTADANS–REUS 
(C’S) las quals s'han transaccionat en una sola, sotmetent-se la moció a consideració 
del Ple amb aquesta esmena. 
 
"Recentment, el departament de Territori de la Generalitat ha iniciat l’obra de construcció 
d’una de les rotondes previstes a la carretera de Cambrils per millorar la seguretat en el 
tram comprès entre el club de Golf Aigüesverds i la benzinera fins a la urbanització 
Blancafort i el Club de Tennis Monterols.  
 
No obstant, el projecte no preveu en aquest tram la realització d’una vorera ni el carril bici 
que, en un principi, l’Ajuntament s’havia compromès a dur a terme amb l’Associació de 
veïns Blancafort. Precisament, el dissabte passat, un centenar de veïns es van manifestar 
tallant la carretera per reclamar la vorera. Asseguren que se senten enganyats per l’alcalde i 
el regidor d’Urbanisme per no complir el compromís de tenir el projecte redactat el 2015 i 
executar el projecte durant aquest mandat, atribuint la situació a manca de pressupost. 
 
Cal recordar que l’any 2010, el conseller Joaquim Nadal va presentar un projecte inicial per 
al condicionament de la carretera TV-3141 de Reus a Cambrils. Aquesta carretera havia 
passat feia poc de la Diputació a la Generalitat. Sobre aquest projecte es van presentar 
al·legacions, tant per part dels ajuntaments de Reus i Cambrils, que demanaven fer una 
vorera i carril bici amb arbrat al llarg de la carretera,  com per part de l'associació de veïns 
de la Urbanització Blancafort en aquesta mateixa línia.  
 
Amb l'arribada de CiU a la Generalitat el 2010, el projecte passa només a contemplar la 
construcció de tres rotondes, sense una actuació de millora integral. El carril bici desapareix. 
Aquest canvi provoca la protesta de l'associació de veïns,  que es reuneix amb 
representants de l'Ajuntament i la Generalitat i aconsegueix l’acord verbal per a la 
construcció del carril bici en aquest tram abans del 2019.  
 
Aquest tram de via que va de la Urbanització Blancafort i Club Tennis Monterols és curt, uns 
400 m aproximadament, però és molt perillós per als vianants i ciclistes perquè, en alguns 
trams, el voral es redueix a menys de 20 cm. D’altra banda, és un tram on es generen 
moltes retencions en sentit Reus perquè s'arriba a una de les rotondes d'accés a la T-11 i hi 
ha molt trànsit com passava no fa gaire amb la rotonda de la carretera de Riudoms.  
 
Per solucionar aquesta qüestió, en aquell punt es va fer un desdoblament de l'accés a 
aquesta rotonda en sentit Reus que facilitava l'accés a la via que discorre paral·lela a la T-11 
en sentit Tarragona i que acaba a la rotonda de la via TV-3141. Per aquest fet, acaba sent el 
punt d'accés a la T-11 dels vehicles que volen incorporar-se a la T-11 en sentit Tarragona 
venint de Reus per Misericòrdia, i l’avinguda de Riudoms, de Riudoms i poblacions veïnes i 
de la carretera TV-3141 venint de Cambrils. És per això que considerem necessari el 
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desdoblament del carril en sentit Reus en aquest tram per tal de facilitar l’accés de vehicles 
a la T-11 i d’aquesta manera, descongestionar la via. 
 
Aquesta moció no pretén alterar cap projecte ni interferir en els acords que sorgeixen a la 
Comissió Especial per a la redacció del Pla específic per a la mobilitat en bicicleta. L’únic 
objectiu que persegueix és aconseguir que es doni compliment a un acord adquirit per tal 
de millorar la seguretat a la zona i, d’altra banda, reduir les retencions constants de vehicles 
que s’hi formen. 
 
És per això que el grup municipal socialista proposa l’adopció dels següents  acords:  

 
Que l’Ajuntament de Reus realitzi totes les accions necessàries per tal de complir amb el 
compromís amb l’AVV Blancafort per construir un carril bici i una vorera entre la rotonda de 
la carretera TV 3141 i la T-11, fins a l’accés a la urbanització i el Club de Tennis Monterols. 

 
Demanar que als pressupostos del 2018 de la Generalitat de Catalunya es creï la partida 
pressupostària necessària per dur a terme aquesta obra i es compleixi el compromís 
adquirit abans de 2019. 
 
Que, aprofitant l’obra, l’Ajuntament de Reus realitzi les accions necessàries davant els 
departaments de la Generalitat competents perquè es faci el desdoblament del carril 
d’accés a la T-11, en direcció Reus, per tal de reduir les retencions en aquest tram de 
carretera. 
 
Que el cost d’aquest desdoblament vagi a càrrec de la Generalitat de Catalunya. En cap cas 
s'ha d'interferir en l'acompliment del segon punt d'aquest acords." 

 
EL SR. MARTÍN EXPLICA LA MOCIÓ I ES PRODUEIX DEBAT  
 
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 5 abstencions ( CUP: Srs./Sres. Llorens,  Cuadrada, Angelergues, Ciurana, Puig). 

 
S'incorpora el Sr. Fernández.  
 
22. Moció del Grup municipal del  PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-
CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) referent a actuacions contra les males pràctiques 
comercials pel que fa als subministraments bàsics. 
 
- L'alcalde anuncia que en relació a aquest punt de l'ordre del dia hi ha una  esmena 
presentada pel Grup municipal del PP  la qual s'accepta, sotmetent-se la moció a 
consideració del Ple amb aquesta esmena. 
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"La crisi econòmica dels darrers anys ha provocat a la nostra societat un increment dels 
problemes que moltes persones tenen a l’hora de fer front al pagament dels 
subministraments bàsics, produïts, en bona mesura, per l’increment de preus. 
 
I en aquest sentit, malgrat els esforços de la ciutadania en estalviar consums, el sistema de 
tarifes dels serveis energètics, així com les diferents possibilitats en la contractació de 
serveis de telefonia i d’altres, fan que cada vegada sigui més complicat reduir les despeses 
mínimes que vénen associades a les factures per aquests serveis i que poc o res tenen a 
veure amb el consum real i amb l’esforç d’estalvi realitzat.  
 
Sovint, els ciutadans no tenim els coneixements necessaris o els recursos per prendre 
decisions sobre determinats serveis de consum que tenim contractats i que en cas de 
modificar-se podrien beneficiar la nostra economia domèstica. La poca informació que ens 
arriba de les empreses privades i el desconeixement sobre quins són els nostres drets com 
a consumidors, fan que siguin nombroses les ocasions en les que aquestes empreses 
subministradores d’electricitat, energia, telefonia, etc incorren en males pràctiques 
comercials per vendre serveis que en moltes ocasiones no necessitem o amb tarifes que no 
són les més avantatjoses per als usuaris.  
 
Tenint en compte que l’accés als subministraments bàsics estan lligats directament al 
benestar de les persones i que totes les famílies els ha de tenir coberts per tal d’assegurar-
se unes condicions mínimes de confort, cal que l’Ajuntament de Reus vetlli perquè els seus 
ciutadans no siguin presa fàcil davant d’activitats comercials poc ètiques. 
 
És per això que el grup municipal socialista proposa l’adopció dels següents acords:   

 
Primer. Que l’Ajuntament de Reus realitzi periòdicament campanyes informatives als 
Centres Cívics sobre males pràctiques comercials i els drets dels consumidors en relació als 
serveis bàsics. 

 
Segon. Que l’Ajuntament de Reus actuï com a garant dels drets dels seus ciutadans exigint 
a les empreses comercialitzadores de serveis que operen a la ciutat un codi de bones 
pràctiques en l’actuació comercial. 
 
Tercer. Que l’Ajuntament, en coordinació amb l’Oficina del Consumidor del Consell 
Comarcal del Baix Camp, posi en marxa un servei d’acompanyament i, si s’escau, de 
mediació entre els ciutadans i les empreses subministradores de serveis. 

 
Quart. Demanar a l’administració competent una legislació clara i definida de tal forma que 
les empreses energètiques  precisin d’una segona confirmació en tot el que faci referència 
als canvis que suposin una modificació dels preus i/o tarifes dels contractes de 
subministrament. 
 
EL SR. MARTÍN EXPLICA EL TEMA I ES PRODUEIX DEBAT  
 
S'absenta el Sr. Morales. 
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Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 20 vots a favor ((PdeCAT)-CiU: Srs./Sres. 
Pellicer, Vilella, Monseny, Arza, Sardà, Enrech, Caelles; C'S: Srs./Sres. Sánchez, 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 
abstencions (CUP: Srs./Sres. Llorens, Fernández, Cuadrada, Angelergues, Ciurana, Puig). 
 
23. Moció dels grups municipals CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP), PARTIT 
DEMÒCRATA (PdeCAT)-CiU, ERC-MES-MDC-AVANCEM, ARA REUS (AREUS) per l'adhesió 
al Pacte Nacional pel Referèndum. 
 
"El dia 26 de juny de 2013, es va constituir el Pacte Nacional pel Dret a Decidir, una cimera 
que vol facilitar la participació de la societat catalana en el procés cap a la celebració d’una 
consulta sobre el futur polític de Catalunya. A aquesta reunió constituent, presidida pel 
president de la Generalitat, Artur Mas, hi van ser presents una quarantena de representants 
de partits polítics, associacions municipalistes i entitats culturals, cíviques, ciutadanes, 
empresarials i sindicals. 
 
El passat mes de desembre de 2016 aquesta plataforma va acordar transformar-se en el 
Pacte Nacional pel Referèndum. En paraules de l’actual President de la Generalitat, 
 
Carles Puigdemont, l’objectiu del Pacte és treballar amb la voluntat de celebrar a Catalunya 
un referèndum sobre quin ha de ser el vincle entre Catalunya i Espanya, de fer-lo de 
manera acordada amb l’Estat espanyol i de buscar també suports fora del país. En la 
mateixa reunió es va escollir una comissió executiva està formada per: Joan Ignasi Elena 
(coordinador), Maite Arqué, Jaume Bosch, Francesc de Dalmases, Carme-Laura Gil, Itziar 
González, Francesc Pané i Carme Porta. 
 
Finalment, en data 23 de gener de 2017, els membres del comitè executiu van presentar el 
manifest, els objectius, el full de ruta i el programa de treball del Pacte. 
 
En aquest moment, atesa la transformació viscuda pel Pacte, i amb la voluntat de 
manifestar l’adhesió a la celebració, d’un referèndum on el poble de Catalunya decideixi 
llur futur, aquest Ajuntament vol ratificar llur compromís amb la ciutadania de Catalunya i 
els valors expressats en el manifest del Pacte Nacional pel Referèndum 
 
Per tot això, es proposa al Ple Municipal els següents acords:  
 
Manifestar l’adhesió al PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM. 
 
Promoure al municipi que entitats, associacions i agents econòmics es sumin també a 
aquest procés democràtic de l’exercici al dret a decidir i a la celebració d’un referèndum 
sobre el futur polític de Catalunya, en el marc d’una mesa local pel referèndum. 
 
Enviar aquesta moció aprovada a la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya, a 
l’Associació de Municipis per la Independència (AMI) i a l’Associació Catalana de Municipis 
(ACM)." 
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S'incorpora a la sessió el Sr. Morales.  
 
EL SR. FERNANDEZ EXPLICA EL TEMA I ES PRODUEIX DEBAT  
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 17 vots a favor ((PDeCAT): Srs./Sres. Pellicer, 
Vilella, Monseny, Arza, Sardà, Enrech, Caelles; CUP: Srs./Sres. Llorens, Fernández, Cuadrada, 
Angelergues, Ciurana, Puig;  ERC-MES-MDC-AVANCEM: Sres. Llauradó i Flores; AREUS: Srs. 
Cervera i Rubio) 6 vots en contra (PP: Sr. Domènech i Sra. Compte; C'S: Srs./Sres. Sánchez, 
Morales, Figueras, Labrador) i 4 abstencions (PSC-CP: Srs./Sres. Martín, Martínez, Guaita, 
Pozuelo). 
 
Assumptes sobrevinguts. 
 
El Sr. Pellicer manifesta que hi ha dos assumptes sobrevinguts:  
 
En primer informar que la Junta de Portaveus ha acordat que a partir d'ara els plens seran 
els dijous a la tarda, excepte el ple d'abril que es farà en divendres i al matí. Informa que el 
calendari es pot trobar a la pàgina web de l'ajuntament,   www.reus.cat  
 
En segon expressar el condol a l'Ajuntament de Tarragona i a la família  per la mort de la 
regidora d'esports Sra. Maribel Neguerola Morales.   
 
Precs i preguntes. 
 
Intervenció del Sr. Sánchez del  Grup municipal CIUTADANS–REUS (C’S) preguntant 
sobre  la Reus Film Office i l'escola de Cinema de Reus 
 
"El cortometraje Timecode, dirigido por Juanjo Giménez y producido por la Escuela de Cine 
de Reus (ECIR), lleva un recorrido inmejorable: ha ganado ya la Palma de Oro en el Festival 
de Cannes y el Premio Goya al Mejor Cortometraje, y también es candidato al Oscar al 
Mejor Cortometraje de Ficción. El nombre de Reus ha estado siempre presente allá donde 
el cortometraje se ha presentado y, por ello, se ha dado una notoria proyección a nuestra 
ciudad de forma gratuita. 
 
En el año 2012, el corto El Barco Pirata, de Fernando Trullols, ganó el Premio Goya al Mejor 
Cortometraje de Ficción, producido éste por Bastian Films, productora en la cual colabora la 
ECIR. En la actualidad, y en paralelo al fenómeno de Timecode, la ECIR sigue trabajando en 
nuevos proyectos y sigue demostrando el talento que surge de la Escuela, un talento que 
Reus tiene que aprovechar, apoyar y fomentar. 
 
Por otro lado, el Pleno del 3 de junio de 2016 aprobó la creación de la Reus Film Office, un 
organismo para la promoción económica y de ciudad que permitiría promocionar Reus en 
la industria cinematográfica y también a nivel turístico y cultural. Por el momento, creemos 
que el gobierno local no ha dado ningún paso para que esta Film Office sea una realidad, 
mientras que otros consistorios de la zona sí que han mostrado interés por el proyecto. 
 
Por todo ello, el Grupo Municipal de Ciudadanos formula las siguientes preguntas:  
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a)¿Ha llevado a cabo el equipo de gobierno algún paso para iniciar el proceso de creación 
de la Reus Film Office?  
b)En caso negativo, ¿cuándo piensa hacerlo?" 
 
Per part de la Sra. Caelles ES DÓNA RESPOSTA a la pregunta.  
 
S'absenta de la sessió el Sr. Doménech. 
 
Intervenció del Sr. Morales, del del Grup municipal Grup municipal CIUTADANS–REUS 
(C’S) fent el prec referent a la falta d'il.luminació i manteniment en zones del Mas 
Iglesias.  
 
"El Grupo Municipal de Ciudadanos ha recibido quejas de los vecinos del barrio de Mas 
Iglesias sobre la falta de iluminación en el parque, el túnel que conecta con el hospital y el 
paso elevado de la vía del tren.  
 
Además, pese a que respondiendo a una pregunta de Ciudadanos el concejal de Vía 
Pública explicó en la Comisión Informativa de Servicios de Territorio y Urbanismo del 14 de 
noviembre de 2016 que los parques infantiles de la ciudad se limpian unas tres o cuatro 
veces a la semana, dichos vecinos también nos han trasladado que existe a diario mucha 
suciedad en el parque Mas Iglesias. 
 
Es por eso que el Grupo Municipal de Ciudadanos formula los siguientes ruegos: 
 
Que se instale en los lugares anteriormente mencionados más iluminación, para así 
proporcionar seguridad a los vecinos de Mas Iglesias. 
Que se incremente la frecuencia del servicio de limpieza en el parque Mas Iglesias."  
 
Per part del Sr. Monseny ES DÓNA RESPOSTA al prec.  
 
Intervenció del Sr. Figueras, del del Grup municipal Grup municipal CIUTADANS–REUS 
(C’S) fent el prec referent a l'adhesió de l'Ajuntament de Reus a la Federació de 
Municipis de Catalunya (FMC). 
 
"Dado que el presidente de la Federació de Municipis de Catalunya (FMC), sr. Xavier Amor, 
del PSC, ha sido de nuevo imputado, en este caso, por una de las piezas separadas -en 
concreto, la número 25- por el caso de corrupción llamado Mercuri. 
 
Dado que esta imputación es resultado, según parece, de toda una serie de pagos 
realizados por parte de esta entidad municipalista a un cargo del PSC por unos supuestos 
trabajos de asesoría externa, no realizados en ningún momento y, por lo tanto, siendo 
injustificado su pago. 
 
Dado que no es la primera vez que esta entidad municipalista es noticia por causas 
abiertas de corrupción y falta de transparencia. Cabe recordar que en 2014 el actual 
presidente de la FMC, sr. Xavier Amor, ya tuvo que declarar como imputado por el presunto 
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cobro de sobresueldos camuflados en forma de dietas, con un total de 44 alcaldes 
involucrados. 
 
Dado que el Ayuntamiento de Reus es miembro de la Federació de Municipis de Catalunya 
(FMC), aportando anualmente una cuota de 20.000 euros. 
 
Por todos estos motivos, el Grupo Municipal de Ciudadanos formula los siguientes ruegos: 
 
Primero. Que, como institución adherida y como medida de transparencia y regeneración 
democrática, el Ayuntamiento de Reus comunique formalmente a la Federació de Municipis 
de Catalunya, antes de quince días, la petición de destitución del sr. Xavier Amor de su 
cargo de presidente de la FMC.  
 
Segundo. Que se eleve al próximo Pleno ordinario de la Corporación un punto en su orden 
del día que pida la revisión de la continuidad o no de este Ayuntamiento como institución 
adherida a esta entidad municipalista. 
 

Tercero. Que se trasladen estos acuerdos a la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) y 
a su presidente y Junta Directiva." 
 
Per part del Sr. Enrech ES DÓNA RESPOSTA al prec.  
 
Intervenció de la Sra. Cuadrada del Grup municipoal CANDIDATURA D’UNITAT 
POPULAR (CUP) preguntant pel que fa a l'acord sobre pressupostos participatius. 
 
"Com sabem, arran de l’acord de pressupostos de l’any 2016, la CUP va pactar amb l’equip 
de govern una sèrie d’acords un dels quals es referia a realitzar un procés participatiu que 
permetés als ciutadans de Reus seleccionar el destí del 25% del pressupost, –estimat en 
750.000 €–, de la dotació del Pla d’Inversions per al 2017. 
 
Ja fa unes quantes setmanes el nostre grup va presentar una proposta amb unes bases 
treballades per tirar endavant aquest procés participatiu a la regidora Montserrat Flores. 
 
Per això, preguntem: 
 
Primer. Per quan la regidora té previst començar a fer realitat aquest acord? 
Segon. En cas que ja s’hagi iniciat, en quina part del procés es troba?" 
 
Per part de la Sra. Flores ES DÓNA RESPOSTA a la pregunta.  
 
Intervenció del Sr. Enguelergues del  Grup municipoal CANDIDATURA D’UNITAT 
POPULAR (CUP) preguntant sobre el servei de neteja viària i recollida de residus a 
Reus.  
 
"El servei de Neteja Viària i recollida de residus, en el cas de Reus en mans de l’empresa 
Fomento de Construcciones y Contratas des de l’any 1967 –antiga FOCSA-, compta en tots 
els municipis on la gestió d’aquest servei està externalitzada amb un equip tècnic municipal 
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que és qui efectua el control i vetlla per tal que l’empresa concessionària acompleixi amb el 
servei pel qual és contractat, ja que és l’administració pública qui en darrera instància ha de 
vetllar perquè un servei públic essencial, com aquest és el cas, funcioni com correspon. 
 
En el cas de Reus, aquest control s’exerceix per part de plantilla assignada al Departament 
de Medi Ambient i consta de 5 treballadors municipals. 
 
En el marc del debat polític obert sobre quin model de gestió del servei de la neteja viària i 
recollida de residus ha de tenir Reus en el futur, ha arribat a coneixements d’aquest grup 
municipal que s’estan produint un seguiment i control extra, no realitzat per treballadors de 
l’Ajuntament, en el servei prestat per part dels treballadors de la neteja. 
 
Amb la finalitat de cercar un procés transparent i d’evitar forats foscos tal com va ocórrer 
durant la licitació l’any 2009 de l’actual contracte, el Grup Municipal de la CUP presenta 
aquestes preguntes en relació al que s’ha descrit: 
  
Primer. El govern municipal té notícia d’aquests seguiment per part de persones no 
treballadores municipals en el servei de la neteja viària i recollida de residus? En cas que 
així sigui, hi té part l’Ajuntament? 
 
Segona. En cas que aquests siguin per decisió del govern, pot indicar els motius pels quals 
s’ha fet amb els serveis d’alguna empresa externa per tal de controlar el servei de la neteja 
viària i recollida de residus, atès que ja hi ha treballadors de l’Ajuntament que tenen 
encomanada aquesta tasca?  
 
Tercera. Quina és la informació concreta que es cerca per part de l’Ajuntament amb aquest 
seguiment? 
 
Quarta. Pot indicar el nom de l’empresa que està realitzant aquesta tasca, fitxa tècnica i el 
cost d’aquest servei de control del servei de la neteja viària i recollida de residus?" 
 
Per part del Sr. Monseny ES DÓNA RESPOSTA a la pregunta.  
 
Intervenció de la Sra. Cuadrada del Grup municipoal CANDIDATURA D’UNITAT 
POPULAR (CUP) preguntant per l'esclariment per part de l'Ajuntament del paper 
d'algunes empreses mecenes de la capital de la cultura catalana.  
 
"En la comissió passada de Serveis a les Persones se’ns va respondre a una pregunta que 
nosaltres havíem registrat prèviament amb nº 201700491 en referència al mecenatge de la 
Capital de la Cultura on requeríem la següent informació: un llista de totes les empreses 
col•laboradores i l’aportació econòmica de cadascuna. 
 
La resposta de la regidora Caelles només es va referir a dos mecenes: La Caixa, que ha fet 
una aportació de 100.000 € i Vermuts Miró: 65.000 més material de marxandatge. 
 
La sorpresa del nostre grup municipal va ser que no se’ns va proporcionar l’aportació 
econòmica concreta ni de Repsol, ni de Port de Tarragona ni de Fomento de 
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Construcciones y Contratas que tanmateix apareixen en igualtat de condicions en la 
promoció de l’esdeveniment. 
 
La resposta, segons la regidora Caelles va ser que no hi ha l’aportació econòmica concreta 
perquè encara no s’ha signat cap conveni. També segons la regidora aquesta és un acció 
usual en estratègies de marquèting comercial. 
 
Al nostre entendre les empreses que vulguin patrocinar qualsevol iniciativa, haurien de 
signar un contracte previ. Altrament, des de l’Administració pública estem promocionant 
empreses privades de franc i per tant fomentem la connivència amb interessos privats, a 
més d’incórrer en un greuge deslleial amb les empreses que sí que han signat un conveni. 
 
Malgrat que no ho acceptem, intuïm que a Repsol se li té una deferència perquè 
contribueix amb altres patrocinis, El Port de Tarragona perquè l’Ajuntament forma part 
d’una AIE, conjuntament però, en cap cas trobem justificació per a què FCC hi tingui el 
mateix protagonisme, sense constància d’aportacions. 
 
Per tot això, el grup municipal de la Cup preguntem: 
 
Primer.  És cert senyora Caelles que vostè va dir que no hi havia un compromís econòmic 
amb les tres empreses esmentades? 
 
Segon. Ens pot justificar concretament perquè se’ls eleva a la categoria de patrocinadors, 
quan en realitat no ho són?" 
 
Per part de  la Sra. Caelles ES DÓNA RESPOSTA a la pregunta.  
 
Intervenció de la Sra. Compte del Grup municipal del PP preguntant  envers els 
apartaments turístics a Reus. 
 
"Aquest 2017 es preveu un molt bon any turístic a la nostra demarcació i Reus haurà de 
sumar esforços en aquest àmbit per seguir consolidant-se com a punt de referència 
cultural, comercial i lúdic 
 
Un dels aspectes de tot govern municipal es el de vetllar per el compliment de la 
reglamentació i revisar les diferents ofertes inclosa la turística envers pisos turístics i demes 
modalitats ja que avui per avui el sector hoteler local esta desenvolupant i aposta per la 
qualitat en benefici de la ciutat, per tot això el Partit Popular de Reus formula aquestes 
preguntes al Ple, 
 
Primer. Quantes llicencies de allotjament turístic disposa la ciutat de Reus? 
 
Segon. Quants expedients s’han obert per incompliment de la normativa que regula els 
apartaments turístics a la nostra ciutat? 
 
Tercer.- Si no s´ obert cap expedient, ha rebut queixa l’ajuntament de  Reus d’alguna 
comunitat de veïns per apartaments turístics fora de la reglamentació? 
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Quart. Si és afirmativa, quantes comunitats s’han adreçat per aquesta situació?"   
 
Per part del Sr. Rubio ES DÓNA RESPOSTA a la pregunta.  
 
Intervenció de la Sra. Compte del Grup municipal del Partit Popular (PP) preguntant 
sobre  els plans comunitaris als barris Sant Josep i Gaudí de Reus.  
 
"La creació dels Plans Comunitaris del Barris Barrri Gaudi i Samt Josep Obrer es van establir 
per desenvolupar i dinamitzar els mencionats barris, han passat els anys i l'anterior 
legislatura amb el govern del Partit Popular es va crear la Regidoria de Convivència i 
Immigració on vam impulsar noves línies de treball i de sensibilització en matèria de 
Convivència, per tot això el Partit Popular de Reus formula les següents preguntes? 
 
Primera. Quines noves línies de treball d´àmbit general s'han establert aquesta legislatura 
als Plans Comunitaris del Barri Gaudi i Sant Josep Obrer i quina d'elles ja està en 
funcionament? 
 
Segona. Te previst continuar desenvolupant la campanya "Reus conviu" amb el suport de la 
FAVR? 
 
Tercera.  Si no té previst desenvolupar la campanya "Reus conviu" quina és la línia 
especifica en matèria de Convivència, que s'establirà? 
 
Quarta. Quina és la previsió d'aportacions econòmiques de la Generalitat de Catalunya 
envers els Plans Comunitaris del Barri Gaudi i Sant Josep Obrer per aquest 2017?" 
 
Per part de la Sra. Vilella ES DÓNA RESPOSTA a la pregunta.  
 
Intervenció de la Sra. Compte del Grup municipal del PP preguntant sobre la ubicació 
de jocs infantils a l´urbanització de Golf Aigüesverds de Reus. 
 
"Dotar, potenciar  i vetllar que els veïns de Reus visquin on visquin tinguin tracte per igual 
és prioritari, aquesta és el posicionament que defensa el Partit Popular de Reus, els veïns 
de la Urbanització Aigüesverds ens han demanat que formulem aquesta petició per 
l´ ubicació d'uns jocs infantils a la mencionada urbanització petició que recollim i 
traslladem a la Regidoria de Via publica, és per tot això que el Partit Popular de Reus 
formula el següent prec: 
 
Que s´ubiquin jocs infantils a la zona d'avinguda Palmeres amb carrer Baladrers, a 
l´urbanització de Golf Aigüesverds de Reus, que segons tenim entès es tracta d'un solar de 
propietat municipal." 
 
Per part del Sr. Monseny ES DÓNA RESPOSTA a la pregunta.  
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Intervenció de la Sra. Guaita del Grup municipal del  PARTIT DELS SOCIALISTES DE 
CATALUNYA – CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) preguntant sobre ajuts d'urgència 
per a les activitats i sortides que fan les escoles bressol municipals.  
 
"La Comissió informativa de Serveis a la Persona del passat 13 de febrer va aprovar els 
preus públics de les sortides i activitats de les escoles bressol municipals. 
 
A la nostra pregunta sobre quins mitjans posa l’Ajuntament a l’abast de les famílies usuàries 
amb pocs recursos perquè aquesta oferta d’activitats sigui assequible per a tothom i tots els 
infants de la ciutat tinguin l’oportunitat de participar en aquestes activitats educatives, la 
regidora d’Ensenyament va explicar que hi havia una partida d’ajuts d’urgència per aquest 
concepte. 
 
És per això que el Grup Municipal del PSC de Reus formula la següent pregunta:  
 
-Quantes sol·licituds d’ajuts d’urgència s’han rebut per aquest concepte, especificat per 
cursos (2012/13- 2013/14-2014/15- 2015/16)? 
-Quantes sol·licituds han estat acceptades (en aquests mateixos cursos)? 
-Quantes s’han denegat i el motiu (en aquests mateixos cursos)? 
 

Per part de la Sra. Sardà 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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