
                                                                                                                                                                                    

ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE REUS

Núm.: 03/2017

Caràcter: ordinari   
Data: 16.03.2017
Horari: de 16:14 a 21:13 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 de data 17.02.2017.

2. Informació de l’Alcaldia.

3. Donar compte i ratificar el Decret de l’Alcaldia, núm. 3366, relatiu a la rectificació de les
errades materials detectades en la separata del projecte de millora, ampliació del sanejament i
connexió amb l'EDAR de Reus dels sectors situats al sud-est del terme municipal de Reus a
l'entorn de la riera de la Boella i la Baorada.

MOCIONS DE L'ALCALDIA

4. Serveis adjunts a la Secretaria General. Aprovació de l’acta de les operacions de
delimitació entre els termes municipals de Reus i de l'Aleixar.

SERVEIS DE TERRITORI I URBANISME

5. Patrimoni del Sòl. Compareixença en el recurs contenciós administratiu 29/2017 del
Jutjat del Contenciós Administratiu de Tarragona núm. 2. ( No acceptació sol.licitud
d'expropiació per ministeri de llei immoble núm. 9 carrer Vapor Vell ).

6. Patrimoni del Sòl. Acceptació de la renúncia al dret de superfície constituït sobre
l’immoble núm. 1-3 del c/ Josep Caixés.

7. Oficina d'Habitatge. Proposta d’Addenda al conveni de col·laboració entre l’Agència de l’-
Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Reus, per a l’any 2017, relatiu a l’Oficina d’Habitat-
ge.

8 Oficina d'Habitatge. Proposta d’Addenda al conveni de col·laboració entre l’Agència de
l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Reus, per a l’any 2017, relatiu al Programa de
Mediació per al lloguer social.

SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS 

9. Rendes i Exaccions. Declaració d'interès/utilitat municipal de l'activitat de Centre
Hospitalari desenvolupada a l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus, immoble núm. 2 de
Av. del Doctor Josep Laporte, a efectes de l'impost sobre béns immobles.  

10. Patrimoni del Sòl. Aprovació del plec de clàusules, prescripcions tècniques, i
convocatòria de la licitació de la concessió demanial de l'ús privatiu de l'immoble de
propietat municipal situat al carrer de Recasens i Mercadé, núm. 50, on hi ha construït
l'Estadi Municipal de Futbol de Reus i les instal·lacions annexes i complementaries.
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SERVEIS A LA PERSONA 

11. Participació, Ciutadania i Transparència. Aprovació inicial de les bases per a
l'atorgament de les subvencions per les entitats que portin a terme el foment de la
participació ciutadana a la ciutat de Reus.

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 

12. Proposta del Grup municipal CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP) referent a la
campanya de suport als estudiants represaliats políticament pel desallotjament de Can Vies.

MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS

13. Moció del Grup municipal CIUTADANS–REUS (C’S) per a la revisió de l'ordenança
fiscal reguladora de l'Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa
Urbana. 

14. Moció del Grup municipal CIUTADANS–REUS (C’S) referent a l'implantació d'un
sistema de localització per a usuaris de centres escolars, centres de dia, residències de gent
gran  i centres de salut mental.

15. Moció del Grup municipal del PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA –
CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) referent a la innovació educativa a les escoles de la
ciutat. 

16. Moció del Grup municipal del PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA –
CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) per a la instal·lació de passos elevats entorn al
col.legi la Presentació i, si s'escau, en altres centres docents. 

17. Moció del Grup municipal CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP) referent a la
celebració d'un referèndum per tal que la ciutadania decideixi quin model de gestió del
servei de neteja viària i recollida de residus vol per a la ciutat de Reus. 

18. Moció del Grup municipal del Partit Popular (PP) per a establir una convocatòria
oberta per a ajudes per llibres, material escolar i inclusió social amb càrrec als ingressos de
l'IBI de l'autopista AP-7.

Assumptes sobrevinguts.

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

Oberta la sessió, la presidència proposa, i així s'acorda per unanimitat, declarar d'urgència
els següents assumptes per a ser inclosos a l'ordre del dia:

M o c i ó  d e  l ' A l c a l d i a .  Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Reus a la xarxa interna-
cional Mayors for Peace (Alcaldes per la Pau).

Servei d'Aprovisionament, Contractació i Patrimoni. Compareixença en el recurs
contenciós administratiu núm. 57/2017 davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de
Tarragona. Designació de procurador i lletrat.

Seguidament es passen a tractar el temes que figuren a l'ordre del dia següents.:

1. Aprovació de l'acta de la sessió de data 17.02.2017.

S'aprova, per unanimitat, l'acta de la sessió plenària del dia 17.02.2017.

2. Informació de l’Alcaldia.

El Sr. Pellicer informa del següent: 

De la visita institucional a l'Ajuntament del president d’Òmnium Cultural, Sr. Jordi Cuixart.

De la inauguració de la Setmana Cultural d'Andalucía a Reus. 

De la celebració del Consell Rector del Pla Comunitari del Barri Gaudí que va tenir lloc al
Centre Civil Mestral. 

De l'assistència a la inauguració de la 35a Olimpíada Escolar, amb la presència de la
Honorable Consellera d’Ensenyament, Sra. Meritxell Ruiz, al Pavelló Olímpic Municipal.
Agraeix la feina feta per la regidoria d'esports i encoratja als nens i nenes de la ciutat
perquè continuïn participant en la mateixa.  
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De l'assistència als Tres Tombs de Reus que va tenir lloc al Parc de la Festa i pels carrers de
Reus 

De l'assistència, a l'ofrena Floral a Blas Infante al Camp de Mart de Tarragona acompanyant
a la Casa d'Andalusia de la Ciutat. 

De l'assistència a la Inauguració de l'Any Dr. Frias al Palau Bofarull. Aquest Any ha estat
aprovat per la Junta de Portaveus i es tracta de posar el valor la tasca dels fills il·lustres, en
aquest cas el Doctor Frias en l'àmbit de la medicina. Celebra la feina feta per la Sra. Vilella i
ara per la Sra. Llauradó. 

De l'assistència, al saló de Plens, a l'acte institucional amb motiu del 8 de març, Dia
Internacional de les Dones, i als diferents actes que s'han desenvolupat. Destaca la feina
feta per la regidoria i per la Sra. Flores.  

Referent a l’autopista AP-7, desprès de moltes peticions per part de l'Ajuntament l’IBI pagat
a l’Ajuntament de Reus per part de la concessionària a l´any 2016 va pujar 6.370,88 €, amb
la bonificació establerta pel govern de l'Estat. Aquest any 2017 s'ha acabat aquesta
bonificació i a partir d'ara l'Ajuntament cobrarà 127.417,61€, quantitat que formarà part del
pressupost municipal. La superfície que ocupa l’autopista AP-7 dins del terme municipal de
Reus és de dos-cents vuitanta mil tres-cents setanta-un m² i representa una longitud de
tres kilòmetres quatre-cents trenta-nou metres d’autopista que passen pel terme municipal
de Reus.

Informa que a petició del WWF (World Wide Fund for Nature o Fons Mundial per la Natura),
el dissabte vinent, 25 de març, les ciutats més importants del món i Reus està inclosa,
proposen apagar la llum d'un monument d'un àmbit important de la ciutat per sensibilitzar
a la humanitat per la lluita contra el canvi climàtic. La Junta de Portaveus ha aprovat i
informat que s'apagarà aquest dissabte 25 de març el campanar de Sant Pere, una vegada
informat el Sr. Prior i d'acord amb ell.

Finalment dona compte que en la Junta de Portaveus que va tenir lloc ahir es van informar
favorablement les propostes de resolució següents: 

La Primera és una proposta del Grup municipal CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP),
del PARTIT DEMÒCRATA (PDeCAT)-CiU i del Grup municipal ERC-MES-MDC-AVANCEM
perquè la Generalitat de Catalunya estableixi una moratòria a la tramitació de nous
projectes d'energia eòlica fins a l'aprovació d'un nou Pla de l'Energia. Aquesta proposta
sol·licita, explícitament, una moratòria en el desenvolupament i tramitació de nous parcs
eòlics a la comarca del Baix Camp, així com a la resta de Catalunya, i que la Generalitat de
Catalunya aprovi dins del marc del Pacte Nacional per a la Transició Energètica un Pla
d’Energia on s’entengui l’energia com un servei bàsic. Aquest és un resum que fa perquè
tots estiguin assabentats. 

La segona és una proposta del Grup municipal del Partit Popular (PP), per adherir-nos a la
Conferencia de "Alcaldes por la Paz - Mayors for Peace", impulsada per l’alcalde
d’Hiroshima i que treballa per la pau i l'abolició de las armes nuclears en l’horitzó 2020,
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quan es compliran 75 anys del bombardeig a Hiroshima i Nagasaki. Aquesta proposta
d'adhesió va ser aprovada ahir per la Junta de Portaveus però com que hi ha uns tràmits
que cal fer per l'adhesió i una quota a pagar de dos mil iens (18 €) a l'any, per tal de
contribuir a un millor coneixement entre ciutadania del treball a favor de la pau.
Com he informat abans es tractarà com  un assumpte sobrevingut. 

INTERVENCIÓ DEL SR. ANGELERGUES DEMANANT INFORMACIÓ TREBALLADORA RELLSA.
CONTESTACIÓ DEL SR. ALCALDE 

3. Donar compte i ratificar el Decret de l’Alcaldia, núm. 3366, relatiu a la rectificació de
les errades materials detectades en la separata del projecte de millora, ampliació del
sanejament i connexió amb l'EDAR de Reus dels sectors situats al sud-est del terme
municipal de Reus a l'entorn de la riera de la Boella i la Baorada.

"Atès que per Decret d'avocació de l'Alcaldia número 2016012962, de data 5 de desembre
de 2016, es va aprovar definitivament el projecte de millora, ampliació del sanejament i
connexió amb l'EDAR de Reus dels sectors situats al sud-est del terme municipal de Reus a
l'entorn de la riera de la Boella i la Baorada, el qual fou ratificat pel Ple de data 19 de
desembre de 2016.

Vist que la divisió Aigües de Reus de l'empresa municipal Reus Serveis Municipals, S.A. en
data 16 de febrer de 2017, ha presentat escrit al Registre General de l'Ajuntament de Reus,
amb el número de registre 2017007900, adjuntant, nova versió de la separata el projecte
que es va redactar específicament per a resoldre les mancances del projecte original en
matèria de ferrocarrils, ja que s'han detectat diverses errades importants en la transcripció
d'algunes parts del projecte original.
 
Vist el comunicat emès pel Cap d'Aprovisionaments, Contractació i Patrimoni, de data 20 de
febrer de 2017, on es sol·licita a la divisió Aigües de Reus de l'empresa municipal Reus
Serveis Municipals, S.A., informi detalladament de les errades detectades.

Vist l'informe emès per la divisió Aigües de Reus de l'empresa municipal Reus Serveis
Municipals, S.A., en data 3 de març de 2017, presentat en data 6 de març de 2017, al
Registre General de l'Ajuntament de Reus, amb el número de registre 2017010462, en el
qual es concreten les errades advertides.

Vistos els errors materials advertits en la separata del projecte aprovat definitivament per el
Decret d'avocació de l'Alcaldia número 2016012962, de data 5 de desembre de 2016.

Vist que d'acord amb el que estableix la disposició transitòria tercera, apartat a), de la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públi-
ques, als procediments ja iniciats abans de l'entrada en vigor de la Llei (02.10.2016), aques-
ta no els és aplicable, i es regeixen per la normativa anterior, que en aquest cas és la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Pro-
cediment Comú (en endavant, LRJPAC).
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Vist que l’article 105.2 de la LRJPAC, disposa que les administracions públiques poden
rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet
o aritmètics existents en els seus actes.

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

Vist que l’article 52.2.r) del TRLMRLC estableix que corresponen al Ple les altres atribucions 
que expressament li atribueixin les lleis.

Per tot l’exposat, s'acorda: 

1.- Donar compte i ratificar íntegrament el Decret de l'Alcadia número 2017003366 de
13.03.2017, que va resoldre el que literalment es transcriu:

«1) RECTIFICAR les errades materials detectades en la separata del projecte de millora,
ampliació del sanejament i connexió amb l'EDAR de Reus dels sectors situats al sud-est del
terme municipal de Reus a l'entorn de la riera de la Boella i la Baorada aprovat
definitivament per el Decret d'avocació de l'Alcaldia número 2016012962, de data 5 de
desembre de 2016, en el sentit següent:

1.1.- A l'apartat 8. Expropiaciones y servicios afectados, on diu:

NATURALEZA SERV. TEMPORAL  
(m2) 

SERV. DE PASO (m2) EXPROPIACIÓN 
(m2) 

RÚSTICA 2.048,79 3.613,57 0,0 
URBANA 286,64 1.635,81 0,0 
PÚBLICA 0,00 10.578,16 0,0 
TOTAL 2.335,43 15.827,54 0,0 

Ha de dir:

NATURALEZA 
SERVITUD 

TEMPORAL 

SERVITUD 

PERMANENTE 
EXPROPIACIÓN 

PÚBLICA 0,00 m2   7.115,25 m2 0,00 m2
 

RÚSTICA 2.078,53 m2
   3.006,45 m2 12,00 m2

 

URBANA 286,64 m2
 5.579,89 m2 0,00 m2

 

TOTAL 2.365,17 m2 15.701,99 m2 12,00 m2
 

1.2.- A l'apartat 17, punt 1. Presupuesto para el conocimiento del Administración, on diu:
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1. PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DEL ADMINISTRACIÓN 
 
PRESUPUESTO GENERAL DE EJECUCIÓN MATERIAL .................................. 1.403.928,30 € 
 
 GASTOS GENERALES (13%) ..................................................................... 182.510,68 € 
 BENEFICIO INDUSTRIAL (6%) ..................................................................... 84.235,70 € 

-------------------------- 
TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA (sin IVA) ............... 1.670.674,68 € 

 
 I.V.A. (21%) .................................................................................................. 350.841,68 € 

--------------------------- 
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL DE EJECUCIÓN  

POR CONTRATA (IVA incluido) .......................................................................... 2.021.516,36 € 

 
EXPROPIACIONES Y SERVITUDES ................................................................. 151.081,54 € 

 

TOTAL PRESUPUESTO PARA REDACCIÓN DEL PROYECTO 

CONSTRUCTIVO (21% IVA incluido) .................................................................. 72.837,11 € 

 

TOTAL PRESUPUESTO PARA DIRECCIÓN DE OBRA (21% IVA incluido) ..... 72.837,11 € 

 

--------------------------- 

TOTAL PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO  

DE LA ADMINISTRACIÓN (IVA incluido) ........................................................... 2.318.272,12 € 

 
Sube PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN (IVA incluido) a la 
cantidad de DOS MILLONES TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y 
DOS EUROS CON DOCE CÉNTIMOS (2.318.272,12 €). 

Ha de dir:
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0. PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DEL ADMINISTRACIÓN 
 
El presupuesto para conocimiento de la administración del “PROYECTO DE MEJORA, 
AMPLIACIÓN DEL SANEAMIENTO Y CONEXIÓN CON EL EDAR DE REUS LOS 
SECTORES UBICADOS EN EL SUR ESTE DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE REUS EN EL 
ENTORNO DE LA RIERA DE LA BOELLA Y LA BAORADA", es el siguiente: 
 
PRESUPUESTO GENERAL DE EJECUCIÓN MATERIAL .................................. 1.396.769,08 € 
 
 GASTOS GENERALES (13%) ..................................................................... 181.579,98 € 
 BENEFICIO INDUSTRIAL (6%) ..................................................................... 83.806,14 € 

-------------------------- 
TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA (sin IVA) ............... 1.662.155,20 € 
 
 I.V.A. (21%) .................................................................................................. 349.052,59 € 

--------------------------- 
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL DE EJECUCIÓN  

POR CONTRATA (IVA incluido) .......................................................................... 2.011.207,79 € 

 
EXPROPIACIONES Y SERVITUDES ................................................................. 113.355,37 € 

 

TOTAL PRESUPUESTO PARA REDACCIÓN DEL PROYECTO 

CONSTRUCTIVO (21% IVA incluido) .................................................................. 72.844,39 € 

 

TOTAL PRESUPUESTO PARA DIRECCIÓN DE OBRA (21% IVA incluido) ..... 72.844,39 € 

 

--------------------------- 

TOTAL PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO  

DE LA ADMINISTRACIÓN (IVA incluido) ........................................................... 2.270.251,96 € 

 
Sube PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN (IVA incluido) a la 
cantidad de DOS MILLONES DOSCIENTOS SETANTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y 
UN EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS (2.270.251,96 €). 
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2.- Notificar l’adopció d’aquest Decret als interessats, segons el que disposa l’article 58 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les Administracions Públiques i del
procediment administratiu comú."

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).

MOCIONS DE L'ALCALDIA

4. Serveis adjunts a la Secretaria General. Aprovació de l’acta de les operacions de
delimitació entre els termes municipals de Reus i de l'Aleixar.

"Per acord de la Junta de Govern Local de data 14 de desembre de 2012, l’Ajuntament de
Reus va acordar iniciar l’expedient de delimitació del terme municipal amb els termes dels
municipis d’Almoster, La Selva del Camp, Constantí, La Canonja, Vila-seca, Riudoms i
L’Aleixar i nomenar  els membres de la Comissió de Delimitació d’aquest Ajuntament.

Per acord del Ple de data 4 de setembre de 2015 es va ratificar el nomenament de la nova
Comissió de Delimitació de la Corporació que va quedar renovada degut a les eleccions
municipals de 2015.

En data 26 de gener de 2017 es van realitzar les operacions de delimitació entre els termes
municipals de Reus i de L'Aleixar, per part de les Comissions de Delimitació nomenades per
ambdós Ajuntaments amb intervenció dels tècnics designats en representació de la
Generalitat de Catalunya. 

De l'esmentada actuació es va aixecar la corresponent acta, amb la conformitat de les
Comissions de Delimitació dels respectius Ajuntaments, la qual s’ha de sotmetre al Ple de
les Corporacions afectades per tal que n’acordin, si s'escau, l'aprovació amb el quòrum de
la majoria absoluta del nombre legal dels seus membres, de conformitat amb el que
disposa l’article 31.4 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la
constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals
descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya.

En conseqüència, i vist el que disposa l’article 22.2.p), en relació a l’article 47.2.c), de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, es proposa al Ple l’adopció del
següent acord:

Primer. Aprovar l’acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals de Reus
i de L'Aleixar realitzades el dia 26 de gener de 2017.

Segon. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de L'Aleixar i a la Direcció General
d’Administració Local del Departament de Governació, Administracions Publiques i
Habitatge.
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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
abstencions (CUP: Srs./Sres. Llorens, Fernández, Cuadrada, Angelergues, Ciurana, Puig).

SERVEIS DE TERRITORI I URBANISME

5. Patrimoni del Sòl. Compareixença en el recurs contenciós administratiu 29/2017 del
Jutjat del Contenciós Administratiu de Tarragona núm. 2. (No acceptació sol.licitud
d'expropiació per ministeri de llei immoble núm. 9 carrer Vapor Vell ).

"Vista la notificació rebuda en data 08.02.2017, núm. 6524 del Registre General d'entrades,
del Jutjat del contenciós administratiu de Tarragona núm. 2, emplaçant a aquest
Ajuntament per la compareixença al recurs contenciós administratiu, ordinari, núm.
29/2017 d’aquest Jutjat, interposat pels Srs. ANGEL CABALLERO GARCIA i JOSEFINA
INGLES ADELL contra l'acord del Ple municipal, en sessió de data 17.11.2016, en el qual es
va acordar: “PRIMER.- NO ACCEPTAR la sol·licitud d'expropiació per ministeri de la Llei de
l'immoble núm. 9 del Cr. Vapor Vell (Ref. Cad. 1076904CF4517E0001HE) formulada pels
Srs. ANGEL CABALLERO GARCIA i JOSEFINA INGLES ADELL en data 08.06.2011, núm.
2011021041 del Registre General d'entrades, atès que segons l'informe emès pels Serveis
Tècnics Municipals Arquitectura aquest l'immoble és susceptible d’ésser utilitzat, i per tant
es tracta d'una causa de no aplicació de l'expropiació per Ministeri de la Llei”.

Per tot l'exposat, atès l’interès municipal en el manteniment de l'acte impugnat, vistos els
informes incorporats a l'expedient, de conformitat amb l’establert a la Llei 7/85, de 2 d'abril
reguladora de les bases del Règim Local, i a proposta de la Comissió Informativa de Serveis
de Territori i Urbanisme,  s'acorda: 

Primer. Comparèixer com a part demandada en el recurs contenciós administratiu, núm.
29/2017 del Jutjat del contenciós administratiu de Tarragona núm. 2, interposat pels Srs.
ANGEL CABALLERO GARCIA i JOSEFINA INGLES ADELL contra l'acord del Ple municipal, en
sessió de data 17.11.201, en el qual es va acordar: “PRIMER.- NO ACCEPTAR la sol·licitud
d'expropiació per ministeri de la Llei de l'immoble núm. 9 del Cr. Vapor Vell (Ref Cad.
1076904CF4517E0001HE), tal i com s'ha indicat més extensament al paràgraf primer de la
part expositiva d'aquest acord.

Segon. Encomanar la representació de la Corporació al Procurador Sr. Antonio Elias Arcalis, i
la direcció de la defensa a la lletrada Sra. M. Dolors Codina Feixas.”

EL SR. ARZA 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,
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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).

6. Patrimoni del Sòl. Acceptació de la renúncia al dret de superfície constituït sobre
l’immoble núm. 1-3 del c/ Josep Caixés.

"Vistos els acords del Ple Municipal adoptats en sessió de dates 06.05.1976 i 23.08.1977
mitjançant el qual es va constituir, a títol gratuït, un dret de superfície sobre l’immoble,
solar, situat al Cr. Josep Caixés i Carretera de Montblanc, s/núm, avui Cr. Josep Caixés núm.
1-3, Ref. Cad. 2186208 CF4528E 0001 KQ, a favor de Caixa d'Estalvis de Tarragona (Avui
Fundació Catalunya La Pedrera) i amb destí a la construcció d'una llar d'infants. Aquest dret
de superfície es va formalitzar en escriptura pública atorgada davant el Notari, que fou, de
Reus Sr. José Brunet Dalmases , en data 11.10.1977, núm. 1.425 del seu protocol.

Atès que el canvi de titularitat del dret de superfície resulta del procés de concentració de
les entitats d'estalvi, del qual ja hi ha constància a l'expedient administratiu de resolució
anticipada del conveni subscrit en data 18.02.1980 amb l'Assemblea Local de la Creu Roja
espanyola i la Caixa d'Estalvis de Tarragona per a la construcció , posada en marxa i
manteniment de la Llar d'Infants el Roser. Aquesta resolució anticipada es va aprovar
mitjançant acord del Ple de data 23.01.2017.

Vista la sol·licitud formulada per la Fundació Catalunya La Pedrera en data 15.02.2017, núm.
7593 del Registre General d'Entrades, renunciant al dret de superfície abans referit. Aquesta
renuncia es fonamenta en el fet que ja ha finalitzat l'objecte pel qual es va constituir el dret
de superfície, tal i com resulta de l'acord del Ple de data 23.01.2017, referit al paràgraf
precedent.

Per tot l'exposat, vistos els informes que consten a l'expedient, de conformitat amb
l’establert a la legislació vigent, Llei 7/85 de 2 d’abril, Codi Civil i el Reglament del
Patrimoni dels Ens Locals de Catalunya, a proposta de la Comissió Informativa de Serveis
de Territori i Urbanisme,  s'acorda: :

Primer. Acceptar la renuncia del dret de superfície referit al paràgraf primer de la part
expositiva d'aquest acord, constituït, a títol gratuït, un dret de superfície sobre l’immoble,
solar, situat al Cr. Josep Caixés i Carretera de Montblanc, s/núm, avui Cr. Josep Caixés núm.
1-3, Ref. Cad. 2186208 CF4528E 0001 KQ, a favor de Caixa d'Estalvis de Tarragona, avui
Fundació Catalunya La Pedrera. Aquest dret de superfície es va formalitzar en escriptura
pública atorgada davant el Notari, que fou, de Reus Sr. José Brunet Dalmases , en data
11.10.1977, núm. 1.425 del seu protocol.

Segon. Notificar aquest acord a la Fundació Catalunya La Pedrera, i procedir a la seva
formalització per la seva cancel·lació registral, essent les depeses i impostos que es
devenguin segons Llei. 
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Tercer. Facultar, tan àmpliament com en Dret sigui necessari, a l'Alcaldia i al Regidor Delegat
de l'Àrea d'Urbanisme, Sr. Marc Arza Nolla, perquè qualsevol d'ambdós pugui subscriure els
documents necessaris per l'execució i formalització d'aquest acord."

EL SR. ARZA EXPLICA EL TEMA I ES PRODUEIX DEBAT 

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

El Sr. Pellicer informa que els punts núms. 7 i 8 es tractaran conjuntament i posteriorment
es farà votació separada de cada punt. 

7. Oficina d'Habitatge. Proposta d’Addenda al conveni de col·laboració entre l’Agència
de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Reus, per a l’any 2017, relatiu a l’Oficina
d’Habitatge.

"Atès que amb data 29/12/2014 es va formalitzar el Conveni de col·laboració entre
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Reus, relatiu a l’Oficina d’Habitatge
situada en aquest municipi, que tenia per objecte establir els termes i les condicions de la
col·laboració entre les parts per a l’assessorament i la gestió de serveis en matèria
d’habitatge respecte de diverses tasques competència de la Generalitat de Catalunya, en el
marc del Pla per al dret a l’habitatge aprovat per Decret 75/2014, de 27 de maig. 

Atès que en el pacte desè del conveni esmentat es preveia que: 
“El conveni tindrà vigència fins al dia 31 de desembre de 2014, amb efectes de l’1 de gener,
i pot ser prorrogat, per mutu acord de les parts, prèvia petició per escrit de qualsevol de les
parts signatàries, que ho haurà de realitzar amb un preavís d’un mes del venciment del
termini inicial.” 

Ates que en data 18/05/2015 es va formalitzar l’addenda de pròrroga de l’esmentat
conveni de col·laboració per a l’any 2015.

Atès que en data 07/03/2016 es va formalitzar l’addenda de pròrroga de l’esmentat
conveni de col·laboració per a l’any 2016.

Atès que el Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l’habitatge té una vigència
mínima de quatre anys, i que ambdues parts posen de manifest l’interès en prorrogar el
conveni de col·laboració relatiu a l’Oficina d’Habitatge, amb la finalitat de mantenir el seu
funcionament durant l’any 2017.

Atès que la proposta d’Addenda de pròrroga preveu una aportació econòmica màxima a
l’Ajuntament de Reus de 69.964 €, per a l'any 2017; aquesta aportació són 47.223 € en un
pagament fix inicial pels serveis bàsics d’informació i atenció ciutadana i la quantitat restant
en funció del nombre d’expedients tramitats i de l'activitat justificada.
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De conformitat amb l'establert als articles 57 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de
les bases del règim local i 191.1 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; així com els articles
303 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals de Catalunya; a proposta de la Comissió Informativa de
Serveis de Territori i Urbanisme i en virtut de la competència atorgada al Ple de
l'Ajuntament per l'article 22.2.g) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del
règim local.

S'acorda: 

Primer. Aprovar la proposta d’Addenda del Conveni de col·laboració i encàrrec de gestions
entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Reus, per a l’any 2017, relatiu
a l’Oficina d’Habitatge situada en aquest municipi.

Segon. Facultar el Molt Il·lustre senyor alcalde, Sr. Carles Pellicer Punyed, per subscriure
l’Addenda de modificació esmentada i demés documents necessaris per fer efectiu aquest
acord."

EL SR. ARZA EXPLICA EL TEMA I ES PRODUEIX DEBAT 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 23 vots a favor ((PdeCAT)-CiU: Srs./Sres. Pelli-
cer, Vilella, Monseny, Arza, Sardà, Enrech, Caelles; CUP: Srs./Sres. Llorens, Fernández, Cua-
drada, Angelergues, Ciurana, Puig; 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 4 abstencions ( C'S: Srs./Sres. Sánchez, Morales, Figueras,  Labrador).

8 Oficina d'Habitatge. Proposta d’Addenda al conveni de col·laboració entre l’Agència
de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Reus, per a l’any 2017, relatiu al Progra-
ma de Mediació per al lloguer social.

"Atès que amb data 29/12/2014 es va formalitzar el conveni de col·laboració entre
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Reus, relatiu al Programa de
Mediació per al lloguer social d’habitatges d’aquest municipi, que tenia per objecte establir
els termes i les condicions de la col·laboració entre les parts per impulsar el programa
mitjançant la Borsa de Mediació, per tal de facilitar a la ciutadania la proximitat de la gestió
d’aquests serveis en el territori, en el marc del Pla per al dret a l’habitatge aprovat per
Decret 75/2014, de 27 de maig. 

Atès que en el pacte desè del conveni esmentat es preveia que: 

“El conveni tindrà vigència fins al dia 31 de desembre de 2014, amb efectes de l’1 de gener,
i pot ser prorrogat, per mutu acord de les parts, prèvia petició per escrit de qualsevol de les
parts signatàries, que ho haurà de realitzar amb un preavís d’un mes del venciment del
termini inicial.” 
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Atès que el Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l’habitatge té una vigència
mínima de quatre anys, i que ambdues parts posen de manifest l’interès en prorrogar el
conveni de col·laboració relatiu al Programa de Mediació per al lloguer social mitjançant la
Borsa de Mediació, amb la finalitat de mantenir el seu funcionament durant l’any 2017.

Atès que en data 18/05/2015 es va formalitzar l’addenda de pròrroga de l’esmentat
conveni de col·laboració per a l’any 2015.

Atès que en data 07/03/2016 es va formalitzar l’addenda de pròrroga de l’esmentat
conveni de col·laboració per a l’any 2016.

Atès que la proposta d’addenda preveu una aportació econòmica màxima a l’Ajuntament
de Reus de 36.650,00 €., per a l'any 2017; aquesta aportació són 21.750,00 € en un
pagament fix en concepte de bestreta i a compte de l’aportació màxima establerta i la
quantitat restant en funció del nombre d’expedients tramitats i de l'activitat justificada.

De conformitat amb l'establert als articles 57 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de
les bases del règim local i 191.1 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; així com els articles
303 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals de Catalunya; a proposta de la Comissió Informativa de
Serveis de Territori i Urbanisme i en virtut de la competència atorgada al Ple de
l'Ajuntament per l'article 22.2.g) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del
règim local. 

S'acorda: 

Primer. Aprovar la Proposta d’Addenda del Conveni de col·laboració entre l’Agència de
l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Reus, per a l’any 2017, relatiu al Programa de
Mediació per al lloguer social.

Segon. Facultar el Molt Il·lustre senyor alcalde, Sr. Carles Pellicer Punyed, per subscriure
l’Addenda de modificació esmentada i demés documents necessaris per fer efectiu aquest
acord."

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 23 vots a favor ((PdeCAT)-CiU: Srs./Sres. Pelli-
cer, Vilella, Monseny, Arza, Sardà, Enrech, Caelles; CUP: Srs./Sres. Llorens, Fernández, Cua-
drada, Angelergues, Ciurana, Puig; 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 4 abstencions ( C'S: Srs./Sres. Sánchez, Morales, Figueras,  Labrador).

SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS 

9. Rendes i Exaccions. Declaració d'interès/utilitat municipal de l'activitat de Centre
Hospitalari desenvolupada a l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus, immoble núm.
2 de Av. del Doctor Josep Laporte, a efectes de l'impost sobre béns immobles.
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"Atès que REUS SERVEIS MUNICIPALS (NIF A-43673839), mitjançant escrit amb entrada al
Registre General de l’Ajuntament el dia 27 de gener de 2017, ha sol·licitat, a l'empara de
l'establert a l'article 8è. 8 de l'ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre béns immobles,
que es sotmeti a consideració del Ple de la Corporació, l'adopció d'acord de declaració
d'especial interès o utilitat municipal de l'activitat realitzada per l'Hospital Universitari de
Sant Joan de Reus en l'immoble núm. 2 de l'Av del Doctor Josep Laporte, referència
cadastral 2568104 CF456H 0001 QJ i que posteriorment sigui concedida bonificació de la
quota de l’Impost sobre béns immobles del que és subjecte passiu l'entitat sol·licitant, en
relació al referit immoble per considerar que reuneix els requisits exigits.

Atès que l’article 8è. 8 de l’Ordenança Fiscal núm. 3 reguladora de l’Impost sobre béns
immobles que ha entrat en vigor amb efectes a partir de l'1/01/2017 i en el que basa la
seva pretensió l'entitat sol·licitant, estableix :

«Gaudiran d'una bonificació del 95% amb caràcter indefinit, sobre la quota, els béns
immobles propietat de l'Ajuntament, de les Societats anònimes municipals i dels
Organismes autònoms municipals, destinats a Centres Hospitalaris, i així determinat al
cadastre com ús predominant de l'immoble, que hagin estat declarats d’especial interès o
utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials i/o de foment de l'ocupació que
justifiquen aquesta declaració. L'acord de declaració d'especial interès o utilitat municipal
serà adoptat pel Ple de la Corporació i s'acordarà, prèvia sol·licitud del subjecte passiu
amb acreditació dels requisits exigits, amb el vot favorable de la majoria simple dels seus
membres. La bonificació tindrà efectes des de l'exercici en que es presenti la sol·licitud en
els casos de rebuts de padró i des de la data inicial del període liquidat en els casos de
nova liquidació.

No serà d'aplicació aquesta bonificació a aquells locals, o unitats constructives que
formant part de l'immoble es trobin cedits a tercers mitjançant contraprestació, en aquest
cas es determinarà, segons superfícies, el percentatge de bonificació que correspon
aplicar sobre la quota integra de l'impost. 

L'acord podrà detallar les condicions a les que resta subjecta l'aprovació, la seva revisió
periòdica, i altres condicionants que es considerin necessaris».

I que tanmateix per Decret de l'Alcaldia de data 30/01/2017 es va determinar, en
aclariment del paràgraf segon del referit article, que a efectes de l'aplicació de la bonificació
no tindran la consideració de tercers les societats municipals i organismes autònomes, la
titularitat dels quals correspongui íntegrament a l'Ajuntament, per resultar ens dependents
d'aquest i ser els instruments a través dels quals es presten determinats serveis públics. 

Atès que l'activitat que es desenvolupa a l'immoble núm. 2 de l'avinguda del Doctor Josep
Laporte, té per objecte la prestació i gestió del servei sanitari hospitalari en tots els seus
aspectes, a través d'una societat de titularitat íntegrament municipal dins del sistema
sanitari integral públic català, amb el valor afegit que al tenir el caràcter d'hospital
universitari facilita la docència, la recerca i la innovació constant.     
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Atès que si bé l'immoble té com ús predominat el de «Centre Hospitalari», como així consta
al cadastre, existeixen unitats constructives amb un ús diferent que segons manifestació de
l'entitat sol·licitant estarien cedides a tercers amb contraprestació, i que en tot cas, restarien
excloses de bonificació de la quota corresponent a l'impost sobre béns immobles.   

Per l'exposat, a la vista de la documentació obrant a l'expedient, i de l'establert a l'article
133 del ROM, la Comissió informativa informa sobre el present assumpte que ha de
sotmetre a la consideració del Ple, resultant el següent acord:

Primer. Declarar d’interès o utilitat municipal l'activitat de Centre Hospitalari desenvolupada
a l'immoble núm. 2 de l'Av. del Doctor Josep Laporte d’aquesta ciutat, als efectes previstos
en l’art. 8è. 8 de l’Ordenança Fiscal núm. 3 reguladora de l’Impost sobre béns immobles,
per considerar que concorren circumstancies socials i de foment de l'ocupació que la
justifiquen.

Segon. A efectes de l'aplicació de la bonificació sobre la quota de l'impost sobre béns
immobles s'haurà de tenir en compte que resten excloses de bonificació aquelles unitats
constructives o locals cedits a terces amb contraprestació i que a aquest efectes no tenen la
consideració de tercers les societats municipals i/o organismes autònoms, la titularitat dels
quals correspongui a l'Ajuntament, per resultar ens dependents de l'Ajuntament i ser els
instruments a través dels quals es presten determinats serveis públics."
   
EL SR. ENRECH EXPLICA EL TEMA 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; ERC-MES-MDC-
AVANCEM: Sres. Llauradó i Flores; AREUS: Srs. Cervera i Rubio) i 8 abstencions (CUP:
Srs./Sres. Llorens, Fernández, Cuadrada, Angelergues, Ciurana, Puig; PP: Sr. Domènech i Sra.
Compte).

10. Patrimoni del Sòl. Aprovació del plec de clàusules, prescripcions tècniques, i
convocatòria de la licitació de la concessió demanial de l'ús privatiu de l'immoble de
propietat municipal situat al carrer de Recasens i Mercadé, núm. 50, on hi ha construït
l'Estadi Municipal de Futbol de Reus i les instal·lacions annexes i complementaries.

"Atès que l'ajuntament de Reus, en virtut de l'art. 25,2 l) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, te
competència en matèria de promoció de l'esport, instal·lacions esportives i d'ocupació del
temps lliure. Així mateix, l'art. 39 del D. Leg. 1/2000, de 31 de juliol, estableix que
correspon als municipis promoure de manera general l'activitat física i de l'esport en llur
àmbit territorial.

Atès que les instal·lacions esportives municipals de Reus configuren un conjunt
d'instal·lacions esportives especialitzades per atendre les necessitats pròpies de la ciutat de
Reus, especialment pel que fa a l’esport de formació, tecnificació i competició.
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Atès que l’Ajuntament de Reus ha impulsat, en els últims anys, una política esportiva
orientada a assolir el major grau d’excel·lència en la pràctica esportiva, fet que es constata,
entre altres, en la modalitat esportiva del futbol, que a la nostra ciutat s’ha consolidat com
la modalitat esportiva amb més nombre de llicències esportives federades i per la
consecució, de manera progressiva, d’una millora qualitativa individual i col·lectiva, assolint
les màximes categories esportives, tant pel que fa a categories de promoció i tecnificació,
en futbol femení, com en futbol adult. 

Atès que l'Estadi Municipal de Futbol de Reus és una instal·lació municipal esportiva que,
ha evolucionat des de la configuració original cap a una instal·lació esportiva més
especialitzada en futbol.

Atès que de manera complementaria les necessitats de l’esport de ciutat, en especial el
futbol, requereixen per seguir evolucionant el desenvolupament de l'Estadi Municipal de
Futbol de Reus  per convertir-se en un centre de màximes prestacions.

Atès que mitjançant Decret de l'alcaldia de data 23.02.2017, núm. 2434 es va constatar la
voluntat municipal de tramitar la concessió administrativa de l'Estadi Municipal de Futbol
de Reus, alhora que es va aprovar la Comissió Tècnica per a l'estudi de les qüestions
d'indole tècnica i de seguiment de la concessió referida.

Atès que per implementar les finalitats indicades en el paràgraf precedent s’han elaborat
el plec de clàusules jurídiques, econòmic-administratives i prescripcions tècniques que
regiran la concessió demanial de l’ús privatiu de l'immoble de propietat municipal situat al
carrer de Recasens i Mercadé, núm. 50, amb referència cadastral 9679601 CF3597H 0001
WR, amb una superfície segons el Registre de 59.578,50 m2. Al seu interior hi ha construït
l'Estadi Municipal de Futbol de Reus i les instal·lacions annexes i complementaries. Figura
inscrita al Registre de la Propietat de Reus núm. 1, al volum 1270, llibre 826, full 155, finca
registral 30623. Actualment aquest immoble està adscrit a la societat municipal REUS
Esport i Lleure, SA, mitjançant acord del Ple municipal de data 06.10.2000; i l'atorgament i
formalització d'aquesta concessió demanial implicarà la des-adscripció del bé.

Per tot l’exposat, vistos els informes incorporats a l’expedient, l’establert a la Llei 7/85 de 2
d’abril, Llei 33/2003 de 3 de novembre, R. D. Leg. 3/2011 de 14 de novembre, D. Leg. 2/03
de 28 d’abril, i al Reglament de Patrimoni de les Entitats Locals de Catalunya, a proposta
de la Comissió Informativa de Serveis Generals i Econòmics, s'acorda:

Primer. Iniciar expedient i aprovar la licitació mitjançant procediment obert i varis criteris
d’adjudicació de la concessió demanial de l’ús privatiu de de l'immoble de propietat
municipal situat al carrer de Recasens i Mercadé, núm. 50, on hi ha construït l'Estadi
Municipal de Futbol de Reus i les instal·lacions annexes i complementaries, les dades del
qual s'han indicat més extensament a la part expositiva d'aquest acord.

Segon. Aprovar el plec de clàusules jurídiques, econòmic-administratives i prescripcions
tècniques que regiran  l’esmentada licitació.
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Tercer. Sotmetre els esmentats Plecs de clàusules jurídiques, econòmic-administratives i
prescripcions tècniques, que regiran l’esmentada licitació, al tràmit d’informació pública
per un termini de 30 dies, per tal que es puguin formular reclamacions i al·legacions. Si no
es formula cap reclamació ni al·legació els esmentats plecs s’entendran aprovats
definitivament i s’acreditarà mitjançant certificació de la Secretaria General. 

Quart. Donar per finalitzada, a partir del moment de l'entrada en vigor d'aquesta concessió
demanial, l'adscripció a la societat municipal REUS Esport i Lleure, SA, realitzada mitjançant
acord del Ple municipal de data 06.10.2000, de l'immoble de propietat municipal situat al
carrer de Recasens i Mercadé, núm. 50, on hi ha construït l'Estadi Municipal de Futbol de
Reus i les instal·lacions annexes i complementaries. Aquesta finalització de l'adscripció resta
condicionada a que efectivament s'acordi i formalitzi l'adjudicació de la concessió demanial
esmentada." 

EL SR. CERVERA 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) i 10 vots en contra (CUP: Srs./Sres. Llorens,
Fernández, Cuadrada, Angelergues, Ciurana, Puig; PSC-CP: Srs./Sres. Martín, Martínez,
Guaita, Pozuelo).

SERVEIS A LA PERSONA 

11. Participació, Ciutadania i Transparència. Aprovació inicial de les bases per a
l'atorgament de les subvencions per les entitats que portin a terme el foment de la
participació ciutadana a la ciutat de Reus.

"Atès que la Regidoria de Participació, Ciutadania i Transparència de l’Ajuntament té
voluntat de promoure projectes i activitats d’utilitat pública i d’interès social, dins l’àmbit de
la participació ciutadana. 

Atès que amb aquesta finalitat, l’esmentada Regidoria ha elaborat unes bases per tal
d’estructurar i fixar els criteris i el procediment per a la concessió de subvencions, a les
entitats que portin a terme el foment de la participació ciutadana a la ciutat de Reus. 

Atès que el règim jurídic aplicable a l’activitat de foment i promoció d’activitats socials per
part de les entitats locals ve regulat per l’articulat bàsic de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions , pel Capítol I 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, que regulen
les subvencions dels ens locals, establint els seus articles 118 a 129 el règim específic de
les subvencions, i per l’ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Reus
(publicada íntegrament BOP de Tarragona núm. 214 de 16 de setembre de 2010). 

D’acord amb allò que disposa l’article 124.2 de l’esmentat Reglament, les bases per a
l’atorgament han de sotmetre’s a informació pública per un termini mínim de 20 dies, i
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s’han de publicar al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’anuncis de la corporació,
inserint-se una referència d’aquest anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 

Vista la proposta de bases elaborada, que incorpora la totalitat dels extrems indicats a
l’article 17 de l’ordenança general de subvencions.

Atès que de conformitat amb el que disposa l’article 7 de la citada ordenança i l’article
124.3 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats
i serveis dels ens locals (ROAS), el Ple de la Corporació esdevé l’òrgan competent per a
l’aprovació de les bases específiques que regiran la concessió de les respectives
subvencions, sens perjudici de les competències establertes per la legislació i les atribuïdes
en funció de l’organització municipal existent en cada moment. 

D’acord amb tot l’exposat, aquesta Comissió Informativa informa favorablement i proposa
al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords:

Primer. Aprovar inicialment les bases per a l’atorgament de subvencions per a les entitats
que portin a terme el foment de la participació ciutadana a la ciutat de Reus, en els termes
que consta a l’expedient.

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

LA SRA. FLORES EXPLICA EL TEMA I ES PRODUEIX DEBAT 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 25 vots a favor ((PdeCAT)-CiU: Srs./Sres.
Pellicer, Vilella, Monseny, Arza, Sardà, Enrech, Caelles; CUP: Srs./Sres. Llorens, Fernández,
Cuadrada, Angelergues, Ciurana, Puig; C'S: Srs./Sres. Sánchez, Morales, Figueras, Labrador;
PSC-CP: Srs./Sres. Martín, Martínez, Guaita, Pozuelo; ERC-MES-MDC-AVANCEM: Sres.
Llauradó i Flores; AREUS: Srs. Cervera i Rubio) i 2 vots en contra (PP: Sr. Domènech i Sra.
Compte).

ASSUMPTES SOBREVINGUTS: 

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

M O C I Ó  D E  L ' A L C A L D I A .  Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Reus a la xarxa 
internacional Mayors for Peace (Alcaldes per la Pau).

"A l’agost de 1945, una bomba atòmica va reduir a runa a l’instant les ciutats d’Hiroshima i
Nagasaki, destruint milers de vides. Avui, gairebé setanta i dos anys més tard, milers de
persones sofreixen encara els devastadors efectes de la radiació i un incommensurable
dolor emocional. Per evitar la repetició d’una tragèdia com aquesta, les ciutats d’Hiroshima
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i Nagasaki no han deixat de parlar al món sobre la crueltat inhumana de les armes nuclears
i han fet crides continuades perquè s’aboleixin les armes nuclears.

Atès que Alcaldes per la Pau és una xarxa de ciutats que neix a l’any 1982, a la seu de
Nacions Unides a Nova York, on l'alcalde d'Hiroshima va proposar un programa per
promoure la solidaritat entre ciutats per l'abolició total de les armes nuclears. Des de
llavors, els alcaldes d'Hiroshima i Nagasaki han demanat als alcaldes de tot el món que
s'uneixin a ells i donin suport a aquest programa.

Atès que Mayors for Peace va estar reconeguda com a ONG de Nacions Unides i va estar
assignada al Departament d’Informació Pública en maig de 1991, aconseguint
posteriorment la categoria d’ONG amb estatus consultiu, restant registrada al Consell
Econòmic i Social. 

Tenint en compte que més de 7.000 municipis de 161 països de tot el mom, dels quals més
de 300 pertanyen a l’estat espanyol, han expressat el seu recolzament al programa que
impulsa Mayors for Peace per aconseguir l’eliminació de les armes nuclears en 2020, data
en la qual s’acompliran 75 anys dels bombardejos d’Hiroshima i Nagasaki.

En aquest sentit, la progressiva incorporació de ciutats de països europeus i
llatinoamericans a la iniciativa ha estat enriquint les seves finalitats i ha afavorit , no
únicament una dimensió de pau entesa com la no-violència i l’absència de conflictes, sinó
també com el respecte dels valors vinculats amb la justícia social. És en aquest context que
els Governs Locals juguem un paper crucial com actors principals, no únicament en
l’escenari de prevenció de conflictes, on cada vegada tenim més rellevància junt als Estats,
sinó també en les tasques de reconstrucció de les ciutats després dels conflictes i en la
tasca educativa en torn a la cultura de pau.

La FEMP ha vingut participant en l’estratègia de diplomàcia de ciutats i construcció de pau
de Ciutats i Governs Locals Units (CGLU) en la què Alcaldes per la Pau s’ha convertit en un
soci indispensable en assumptes tan rellevants com el desenvolupament, la cultura de pau,
les migracions, la convivència i el diàleg intercultural. 

Atès que la Junta de portaveus de data 15 de març de 2017, va manifestar la seva
conformitat amb la proposta presentada pel grup municipal del Partit Popular de Catalunya
(PPC) per l’adhesió a la xarxa d’Alcaldes per la Pau (Mayors for Peace).

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

Primer. Aprovar l’adhesió a la xarxa internacional Mayors for Peace (Alcaldes per la Pau). 

Segon. Habilitar el crèdit suficient per fer front al pagament de 2.000 yenes de la quota
anual corresponent a l’exercici 2017, que s’estableix com a contribució per les ciutats
adherides i que té una equivalència aproximada a data d’avui a 16,44€.

Tercer. Difondre i contribuir a un millor coneixement entre la ciutadania de la tasca portada
a terme en favor de la pau de Ciutats i Governs Locals Units i d’Alcaldes per la Pau.
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Quart. Animar als alcaldes i alcaldesses d’altres poblacions a sumar-se a la Xarxa.

Cinquè. Cooperar entre els membres de la xarxa en actuacions conjuntes en favor de la
cultura de la Pau.

Sisè. Comunicar l’adopció d’aquests acords al Parlament espanyol, a la Secretaria
Internacional de Mayors for Peace en Hiroshima i a la Federació Espanyola de Municipis i
Províncies." 

L'ALCALDE LLEGEIX 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).

L'ALCALDE FA UN ACLARIMENT 

S'absenta de la sessió la Sra. Labrador. 

SERVEI D'APROVISIONAMENTS, CONTRACTACIÓ I PATRIMONI. Compareixença en el
recurs contenciós administratiu núm. 57/2017 davant el Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 2 de Tarragona. Designació de procurador i lletrat.

"Atès que l'Ajuntament de Salou ha interposat recurs contenciós administratiu contra el
Decret de l'Alcaldia número 2016012962, de data 5 de desembre de 2016, en virtut del
qual es va aprovar definitivament el projecte de millora, ampliació del sanejament i
connexió amb l'EDAR de Reus dels sectors situats al sud-est del Terme Municipal de Reus a
l'entorn de la riera de la Boella i la Baorada, el qual fou ratificat pel Ple en data 19 de
desembre de 2016. 

Atès que mitjançant ofici de data 15 de febrer de 2017, que ha tingut entrada en el Registre
General de l'Ajuntament de Reus en data 20 de febrer de 2017 i amb número 2017008344,
el Jutjat Contenciós Administratiu número 2 de Tarragona, ha requerit que es remeti a
l’esmentat Jutjat l’expedient administratiu, en el sí del qual s’ha dictat la resolució que ara
és objecte de recurs.

Atès que cal que l’Ajuntament comparegui en l’esmentat recurs contenciós administratiu.

Atès que les persones interessades en aquest procediment, d'acord amb allò previst a l'article
8 i concordants de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, en relació amb l'article 49.1 de la Llei 29/1998, de 13de juliol, de
la jurisdicció contenciosa administrativa, són les següents: 
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GEN CAT AGENCIA CATALANA DE L'AIGUA
2000 GARVILA SL
BOCA DE LA MINA SA
BUILDINGCENTER SAU
                                    -
                                       -
                                    -
                                        -
                                -
                                     -
                            -
                                  -
                                       -
DIPUTACIO DE TARRAGONA
DIRECCION GENERAL DE FERROCARRILES
ADMINISTRADOR DE  INFRAESTRUCTURAS
                                     -
KENTON SUAZO SL
                                     -
                                  -
                                     -
                                        -
                                          -
                                      -
                                     -
                                    -
                                               -
                               -
                                    -
                                -
IOSA INMUEBLES SLU
AJUNTAMENT DE LA CANONJA

Vist que de l’article 38.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el
Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, s’infereix que l’aprovació dels
projectes d’obres ordinàries correspon als diferents òrgans dels ens locals, segons la
distribució de competències en matèria de contractació que estableix el Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local
de Catalunya, llevat que l’execució d’aquests comporti l’expropiació forçosa, en aquest cas
han de ser aprovats pel ple de la Corporació.

Vist que l’article 22.2 j), de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
Local, disposa que correspon al Ple l'exercici de les accions judicials i administratives i la
defensa de la Corporació en matèries de competència plenària.

Per tot l'exposat, s'acorda: 
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1.- Trametre l'expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu número 2 de
Tarragona.

2.- Comparèixer en el recurs contenciós administratiu número 57/2017, davant el Jutjat
Contenciós Administratiu número 2 de Tarragona.

3.- Designar en el procediment esmentat, al procurador Sr. Antoni Elías Arcalís i al lletrat Sr.
Ricard Nel·lo Padró, per la representació i defensa de l'Ajuntament de Reus, respectivament.

4.- Comunicar la interposició del recurs contenciós administratiu número 57/2017 als
interessats esmentats en la part expositiva d'aquesta resolució per tal que, si s'escau,
puguin personar-se en el termini de nou dies a comptar des del dia següent a la notificació
d'aquesta resolució als interessats en el procediment. 

EL SECRETARI EXPLICA EL TEMA I ES PRODUEIX DEBAT 

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, Morales,
Figueras; 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).

S'incorpora a la sessió la Sra. Labrador. 

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 

12. Proposta del Grup municipal CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP) referent a la
campanya de suport als estudiants represaliats políticament pel desallotjament de
Can Vies.

"Els Països Catalans estem patint una crisi econòmica i social molt profunda i amb efectes
molt durs per al conjunt de la població. Tot i això, cap dels responsables d’aquesta crisi ha
assumit cap responsabilitat política o penal. Tothom pot veure com ni els banquers que han
especulat de forma fraudulenta, ni els polítics acusats de corrupció, han patit una
persecució tan dura per part de les institucions judicials com l'han patit altres sectors
socials.

Actualment, mig milió de catalans són a les llistes de l'atur. L’habitatge és inassequible per a
molta gent. Els escàndols bancaris i els desnonaments per impagament de les hipoteques
neguen el dret a un habitatge digne… La llista de greuges és llarga perquè tot un seguit de
drets socials, democràtics i laborals, aconseguits gràcies a la lluita i reivindicacions de
moltes generacions, s'estan perdent a marxes forçades.

Les conseqüències d’aquesta crisi econòmica i social també recauen, i especialment, en els
i les nostres joves (un 47,15 d’atur juvenil), col·locant-los en situació de vulnerabilitat amb
escasses expectatives de millora. Davant d’aquesta situació, els nostres fills i filles surten al
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carrer per manifestar la seva disconformitat, de la mateixa manera que en el seu moment
ho fèiem moltes de nosaltres que ara ocupem càrrecs de representació institucional.

En canvi, la repressió policial i judicial s’ha incrementat de forma considerable contra totes
aquelles persones i organitzacions que es mobilitzen i lluiten contra la pèrdua dels nostres
drets nacionals i socials. En són testimoni les víctimes de la repressió per l’efecte Can Vies i
per altres causes originades en el marc de la dissidència, com la vaga general del 29 de
març o la del 14 de novembre del 2012, entre altres.

El que els succeeix a dos joves, en Franz i l’Adrià, nadius de Tiana i Reus, respectivament, és
la prova de la impunitat amb què actuen les forces de seguretat, efectuant detencions
aleatòries i arbitràries, a més de diversos maltractaments.

El 28 de maig del 2014, en , i , després d’acabar les seves
classes a la Universitat Pompeu Fabra van dirigir-se al barri de Sants, per manifestar-se
contra el desallotjament de Can Vies. Ja era la tercera jornada consecutiva de
mobilitzacions a Barcelona i arreu dels Països Catalans per frenar l’enderrocament del
centre social. A més, s’ha de destacar que les desproporcionades i violentes actuacions del
cos de Mossos d’Esquadra en les manifestacions anteriors estaven marcant el debat polític,
mediàtic i social del moment.

En acabar la manifestació, en Franz i l’Adrià, que s’havien manifestat de forma pacífica per
defensar un espai autogestionat pels veïns i veïnes del barri de Sants, van decidir marxar.
Tot i això, quan buscaven la manera més còmode de tornar cap a casa van ser detinguts de
forma arbitrària i aleatòria per agents de la BRIMO dels Mossos d’Esquadra, en una nit que
es va saldar amb més de 20 detencions. 

Un cop detinguts van ser traslladats a la comissaria dels Mossos d’Esquadra del barri de Les
Corts, on van restar en dependències policials durant tota la nit. Ja feta la notificació policial
-si bé moltes hores després del seu trasllat-, al matí es va convocar una concentració de
suport a tots els detinguts a les portes de la comissaria. 

Els joves van estar detinguts 3 dies i dues nits -esgotant el temps legal que podien estar
retinguts-. A més, s’ha de subratllar que els Mossos d’Esquadra van incomplir els protocols
sobre detenció en diverses ocasions, endarrerint la seva declaració en dependències
judicials o no notificant la detenció als familiars dels detinguts fins moltes hores després
que aquesta s’efectués.

Al cap d’uns mesos de la detenció, es va notificar als dos joves que se’ls acusa dels delictes
d’atemptat a l’autoritat i desordres públics, enfrontant-se a una pena de fins a 3 anys i mig
de presó. Una acusació del tot desproporcionada. L’advocat dels afectats considera que és
una mesura política, per tal de dissuadir la mobilització popular en defensa dels drets
socials. 

Aquest procés judicial, s’ha allargat durant quasi 3 anys, ja que fins el dia 20 d’Abril del
2017 els dos joves no seran jutjats a la Ciutat de la Justícia de Barcelona. Aquesta lentitud
del procés, a més, comporta un alt cost econòmic -despeses en advocats- i psicològic -no
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poder fer plans de futurs per culpa de l’amenaça de l’entrada a presó- tant per als joves
encausats com per als seus familiars i amics.

Ens trobem en un moment crucial en la història dels Països Catalans. Les passades
eleccions del 27 de setembre de 2015 a Catalunya fan néixer expectatives de canvi que
exigeixen noves maneres de fer per un país radicalment democràtic i profundament
compromès amb les persones i els seus drets.

Amb aquesta voluntat constructiva però sense deixar de denunciar amb contundència el
tracte ignominiós que reben les encausades pel seu activisme social.

Atesa la necessitat de fer costat als i les nostres joves i a totes aquelles persones que
legítimament exerceixen el seu dret fonamental a la protesta, la dissidència i les
reivindicacions socials i democràtiques.

Pels motius exposats proposem al Ple de l’Ajuntament Reus l’adopció dels següents acords:

Primer. Demanar a la Generalitat de Catalunya que es retiri com a part acusatòria en els
processos judicials a persones imputades per dissidència i activisme polític.

Segon. Demanar a les autoritats policials de les administracions autonòmiques i estatal que
aturin la repressió indiscriminada i arbitrària contra aquells sectors socials que lluiten per
una societat més justa.

Tercer. Demanar a la Generalitat de Catalunya que realitzi un seguiment i control exhaustius
dels procediments i protocols dels cossos policials en les seves actuacions.

Quart. Declarar que el Ple de l’Ajuntament Reus demana l’absolució d’en ,
i , perquè se’ls considera represaliats polítics, ja que es van manifestar
pacíficament en defensa d’un espai autogestionat.

Cinquè. Traslladar aquests acords a la Generalitat de Catalunya, al govern de l’estat
espanyol i al Grup de Suport a en Franz i l’Adrià."

EL SR. FERNANDEZ EXPLICA LA PROPOSTA  I ES PRODUEIX DEBAT 

Sotmesa la proposta a votació, es rebutjada amb 6 vots a favor (CUP: Srs./Sres. Llorens,
Fernández, Cuadrada, Angelergues, Ciurana i Puig) 19 vots en contra ((PdeCAT)-CiU:
Srs./Sres. Pellicer, Vilella, Monseny, Arza, Sardà, Enrech, Caelles; C'S: Srs./Sres. Sánchez,
Morales, Figueras, Labrador; PSC-CP: Srs./Sres. Martín, Martínez, Guaita, Pozuelo; PP: Sr.
Domènech i Sra. Compte; AREUS: Srs. Cervera i Rubio) i 2 abstencions (ERC-MES-MDC-
AVANCEM: Sres. Llauradó i Flores).

MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
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13. Moció del Grup municipal CIUTADANS–REUS (C’S) per a la revisió de l'ordenança
fiscal reguladora de l'Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa
Urbana.

L'alcalde anuncia que en relació a aquest punt de l'ordre del dia hi ha una esmena
presentada pel Grup municipal dl PP, que no ha estat acceptada i 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.

"El 16 de febrer del 2017, el Tribunal Constitucional (TC) va resoldre la qüestió
d’inconstitucionalitat número 1012/2015 promoguda per un jutge del contenciós de
Guipúscoa sobre els articles 4.1, 4.2 a) i 7.4 de la Norma Foral 16/1989, que regula l’Impost
sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana, és a dir, la Plusvàlua
Municipal.

Aquests preceptes, idèntics als recollits a la Llei d’Hisendes Locals i a la nostra Ordenança
Fiscal número 6, que regulen l’esmentat gravamen, han estat declarats inconstitucionals i
nuls en la mesura en què sotmeten a tributació situacions d’inexistències d’increments de
valor.

La resolució del TC posa de manifest la inadequada regulació d’un impost l’exigència del
qual és potestativa, i que ha obligat a fer front a pagaments a nombrosos contribuents que
no havien obtingut cap benefici/plusvàlua en la transmissió d’habitatges i locals a la nostra
ciutat.

El que s’ha declarat inconstitucional és la Norma Foral, però és més que previsible que el
Tribunal Constitucional en breu resolgui les nombroses qüestions plantejades per altres
jutjats i sales del contenciós-administratiu i relatives específicament al text refós de la Llei
d’Hisendes Locals aplicable a la resta de l’Estat, en el mateix sentit que la del jutjat de
Guipúscoa i la Norma Foral.

Cal tenir en compte igualment que l’eficàcia del pronunciament serà per a totes les
liquidacions futures i per a les passades que no estan confirmades per sentència ferma i
respecte a les que es pugui reclamar la rectificació i devolució (és a dir, per a les que no
hagi transcorregut el termini de quatre anys). A data d’avui és impossible quantificar les
pèrdues econòmiques que suposarà per als ajuntaments fer front a la devolució de les
quantitats recaptades fruit de liquidacions afectades per la declaració d’inconstitucionalitat
de la normativa estatal que regula l’impost en qüestió.

Com a conseqüència d’això, i amb la finalitat d’evitar que l’erari municipal es vegi afectat
per una declaració d’inconstitucionalitat que afecta una de les seves principals fonts
d’ingressos ordinaris, i, d’altra banda, amb l’objectiu d’arbitrar mesures que aconsegueixin
que s’exigeixi el tribut d’acord amb la capacitat econòmica real del contribuent, el Grup
Municipal de Ciutadans proposa, una vegada s’hagi pronunciat el TC sobre la
inconstitucionalitat de la norma que ens afecta, adoptar els següents acords: 
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Primer. Instar el Govern Central per tal que adopti les mesures legislatives i pressupostàries
necessàries per abonar als ens locals les quantitats a les que aquests puguin tenir dret un
cop es declari inconstitucional la normativa estatal que regula l’Impost sobre l’Increment
del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (plusvàlua municipal). 

Segon. Un cop es produeixin aquestes mesures i per als casos en què no hi hagi hagut
objectivament i realment un increment de valor dels terrenys, que per part d’aquest
Ajuntament es disposin mitjans materials i humans mitjançant els quals els contribuents de
Reus puguin reclamar a través del procediment de reclamació la devolució de les quantitats
que corresponguin en concepte d’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de
Naturalesa Urbana. 

Tercer. Que es promogui la modificació de l’Ordenança Fiscal número 6, reguladora de
l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana, a la qual
s’estableixi com a règim de gestió de l’impost el de declaració tributària."

EL SR. SANCHEZ EXPLICA LA MOCIÓN I ES PRODUEIX DEBAT 

INTERVENCIÓ DEL SECRETARI SR. RENYER I DE L'INTERVENTOR SR. ROVIRA FENT UNS
ACLARIMENTS. 

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; ERC-MES-MDC-
AVANCEM: Sres. Llauradó i Flores; AREUS: Srs. Cervera i Rubio) i 8 abstencions (CUP:
Srs./Sres. Llorens, Fernández, Cuadrada, Angelergues, Ciurana, Puig; PP: Sr. Domènech i Sra.
Compte).

14. Moció del Grup municipal CIUTADANS–REUS (C’S) referent a l'implantació d'un
sistema de localització per a usuaris de centres escolars, centres de dia, residències de
gent gran  i centres de salut mental.

"Las pulseras inteligentes que integran un GPS sirven para localizar a una persona en caso
de que se pierda. Además, indican la hora para que se pueda utilizar como un reloj
convencional y permiten llamar a un par de números de teléfonos prefijados. Gracias a ello,
se puede localizar al usuario en un mapa y en todo momento mediante una app que debe
instalar el responsable (padre, madre, tutor, cuidador, etc.) previamente en su teléfono.
Este método puede ser muy útil en las excursiones que se llevan a cabo en las guarderías,
escuelas y en salidas de residentes en centros de día y de salud mental. Por otra parte, a
nivel municipal, cuando en verano se realizan estancias, colonias o casals por parte del
Ayuntamiento o entidades, también se puede utilizar este sistema. Otro caso cada vez más
habitual es el de localizar a las personas mayores que padecen la enfermedad de
Alzheimer. Se utiliza en residencias de ancianos y en centros hospitalarios y psíquicos.

Actualmente, un sistema parecido está funcionando en diferentes municipios como un
sistema de seguridad pública. Este es el caso, por ejemplo, del Ayuntamiento de Cornellà,
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donde se han implantado pulseras inteligentes con código QR para todas las escuelas
públicas. 

El precio de este sistema, dependiendo de la empresa suministradora, es de unos 25 euros
por pulsera. Por lo tanto, desde los ayuntamientos se deberían estudiar las diferentes
maneras de financiar este servicio.

Desde Ciudadanos entendemos que hoy en día, con los avances existentes y por medio de
este sistema, sería positivo el estudio y la posterior implantación de forma progresiva de
este sistema de seguridad para las escuelas, centros de día, etc.

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

Primero. Que los servicios técnicos del Ayuntamiento de Reus estudien la manera de
implementar esta medida así como las diferentes formas de financiación y/o posible
subvención del sistema. 

Segundo. Que el Ayuntamiento de Reus promocione e informe sobre la implantación
progresiva de esta medida a las diferentes escuelas, centros de día, residencias de la tercera
edad o centros de salud mental de nuestra ciudad.

Tercero. Que se realicen en Reus varias pruebas piloto durante un año, de forma gratuita y
con el fin de evaluar y valorar el servicio. 

EL SR. MORALES EXPLICA LA MOCIÓ I ES PRODUEIX DEBAT 

A petició del Grup municipal de la CUP el grup proposant retira la Moció de l'Ordre del dia. 

15. Moció del Grup municipal del PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA –
CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) referent a la innovació educativa a les escoles de
la ciutat.

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 innovació al sector de l’educació és essencial per formar persones crítiques,
responsables, compromeses i motivades per transformar la societat. El sistema educatiu ha
de donar resposta a les necessitats del segle XXI, i les escoles no han de ser simples espais
de preparació d’exàmens, sinó que han d’oferir una educació adequada als nous temps.

Amb aquest objectiu, diverses organitzacions es van unir l’any passat sota el paraigües del
lobby Escola Nova 21 per promoure que les escoles catalanes facin la transició definitiva
cap al sistema educatiu avançat. Una prova pilot, que compta amb el suport del
departament d’Ensenyament, que acompanya desenes d’escoles d’arreu de Catalunya a fer

29



 

el canvi cap al sistema del segle XXI. L’objectiu final és que les escoles deixin de ser llocs on
es prepara per fer exàmens i que siguin llocs on s’empoderi els nens.

En el cas de la ciutat de Barcelona, al gener d’enguany, es va presentar el projecte Xarxes
per al Canvi, per ajudar els centres de la ciutat a avançar des del treball conjunt cap a un
propòsit educatiu competencial i unes pràctiques d’aprenentatge actualitzades, amb
l’objectiu que tots els centres formin part d’aquest xarxa d’escoles innovadores l’any 2020.

Aplicat a la nostra ciutat, és clar que cal un canvi en el sistema educatiu, una renovació
pedagògica, però aquesta no s’ha de limitar a uns determinats centres “estrella”, sinó que
s’ha d’aplicar a totes les escoles de Reus. La innovació, no pot comportar més desigualtats
a la ciutat, sinó que s’ha d’entendre com una eina d’equitat que ha de comportar la igualtat
d’oportunitats per a tothom, millorant les capacitats de tots els centres per igual a l’hora de
poder desenvolupar els seus projectes educatius. Cal impulsar una estratègia d’innovació
que posi al mateix nivell l’equitat i la qualitat educatives, amb l’objectiu de garantir-ho per a
tots i cadascun dels infants i joves de la ciutat, des d’una visió d’escola inclusiva, per assolir
una escolarització equilibrada.

Es tracta de generar el marc i les condicions perquè Reus tingui un sistema educatiu
avançat, i capaciti totes les escoles a fer la transició cap aquest nou sistema. No es tracta
que hi hagi determinades escoles innovadores, sinó que Reus sigui ciutat innovadora en
educació.

És per això que el Grup Municipal socialista proposa l’adopció del següent  acord: 

Que l’Ajuntament de Reus signi un conveni de col·laboració amb el departament
d’Ensenyament de la Generalitat que ofereixi l’acompanyament, les eines, les accions i els
recursos necessaris perquè tots els centres educatius de la ciutat que ho desitgin i ho
demanin es formin en innovació educativa, amb l’objectiu que tots els centres formin part
d’aquesta xarxa d’escoles innovadores l’any 2020."

EL SR. MARTIN EXPLICA LA MOCIÓ 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,
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).

16. Moció del Grup municipal del PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA –
CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) per a la instal·lació de passos elevats entorn al
col·legi la Presentació i, si s'escau, en altres centres docents.

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
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REUS (AREUS) la qual s'accepta, sotmetent-se la moció a la consideració del Ple amb
aquesta esmena.

"L’excés de velocitat és una de les principals causes dels accidents en l’àmbit urbà, una
bona part dels quals les persones implicades són vianants. 

Aquest grup municipal ha rebut la preocupació de molts pares i mares d’alumnes del
col·legi La Presentació pel perill i risc d’atropellament a l’entorn del centre durant l’entrada
o sortida dels alumnes i, també, de les seves famílies quan porten i van a buscar els nens a
l’escola, reclamant mesures per evitar la situació. 

Malgrat haver-hi passos de vianants davant les portes del centre, la situació imposa
necessàriament que la velocitat dels vehicles no sobrepassi uns determinat límits, per
garantir la seguretat dels usuaris més vulnerables: els vianants, i sobretot, els nens i nenes.

D’aquí la necessitat urgent d’implantar a la zona passos elevats de vianants com a elements
reductors de la velocitat, que evitin el risc d’atropellaments, com ja s’han instal·lat en altres
vies de la ciutat a l’entorn d’escoles i malauradament, en alguns casos, després d’un
accident greu. 

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

Primer. Que l’Ajuntament de Reus instal·li mesures reductores de la velocitat, com bandes
rugoses, un cop el Departament de Mobilitat de l’Ajuntament hagi estudiat la seva
idoneïtat, al carrer de la Selva i al carrer Josep Anselm Clavé, just davant les portes d’accés
al col·legi La Presentació per reduir la velocitat dels vehicles i evitar accidents.

Segon. Que l’Ajuntament de Reus estudiï si cal implantar aquesta mesura en altres centres
docents de la ciutat per millorar la seguretat viària i minimitzar el risc d’atropellaments."

EL SR. MARTÍN EXPLICA LA MOCIÓ I ES PRODUEIX DEBAT

Sotmesa la proposta a votació s'aprova per unanimitat. 

17. Moció del Grup municipal CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP) referent a la
celebració d'un referèndum per tal que la ciutadania decideixi quin model de gestió
del servei de neteja viària i recollida de residus vol per a la ciutat de Reus.

"L’Ajuntament de Reus té a dia d’avui un contracte signat amb l’empresa Fomento de
Construcciones y Contratas pel qual realitza el servei de la neteja viària i recollida de residus
a Reus. Aquest contracte vigent es va licitar l’any 2009 i va entrar en funcionament l’1 de
gener del 2010.

Alguns aspectes relacionats amb la licitació de l’any 2009 del servei de la recollida de
residus i neteja viària estan sent investigats en el marc de la peça número 14 del cas
Innova. Així mateix, també estan sent motiu d’aquesta investigació judicial la
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implementació d’aspectes del contracte i d’altres recollits en l’addenda que es van signar
posteriorment entre FCC i Ajuntament. 

Per altra banda, per tal de fer-nos amb una perspectiva adequada, cal dir que en el cas de
la nostra ciutat aquest servei va ser adjudicat a l’empresa FOCSA –una de les empreses
constituents de FCC- l’any 1967, en ple “desarrollismo”. Això en un moment de canvis
profunds que van afectar a tots els nivells de la ciutat: demogràfics, d’urbanisme, en
matèria d’organització municipal..., –alguns dels quals han arribat fins a dia d’avui–. En un
context en el que no era possible cap mena de procés transparent de licitació i encara
menys un debat de caràcter públic que posés sobre la taula diferents opcions sobre les
quals la ciutadania pogués fer-se amb un mínim d’informació.

Per tant, des d’aquest primer contracte amb l’empresa del 1967, fins a l’actualitat ha estat la
mateixa empresa, antiga FOCSA i actual FCC, qui s’ha fet de manera ininterrompuda amb
les contractes de la neteja viària i recollida de residus urbans després de les successives
licitacions i pròrrogues. 

Atès que el Reglament de Participació vigent atorga a l’alcalde, previ acord per majoria
absoluta del Ple i autorització del govern, la possibilitat de sotmetre a consulta popular
aquells assumptes de la competència municipal i de caràcter local que siguin d’especial
rellevància per als interessos del veïnat, tal i com determina en aquest sentit també la Llei
reguladora de les Bases de Règim Local.

Atès que la Llei 10/2014 del Parlament de Catalunya, del 26 de setembre, coneguda com
de Llei de Consultes Populars no Referendàries i d’altres formes de Participació Ciutadana,
que regula els processos participatius, també permet als municipis la realització de
consultes ciutadanes en aquell articulat no anul·lat pel TC, tal com ja han exercit alguns
municipis.

Atès que en el procés participatiu engegat per la regidoria en el marc de la reforma del
Reglament de Participació s’hi van recollir inquietuds creixents de ciutadans i entitats que
manifesten la seva voluntat de participar de forma real en assumptes que els pertoquen,
com un dret i com un deure ciutadà de participar a un nivell vinculant en aspectes
rellevants de la vida local. Demanda ciutadana que recull els aspectes més rellevants de la
tradició republicana universal i també l’experiència del poble català en matèria
d’autoorganització popular. 

Atès que aquestes inquietuds es van visualitzar durant l’enquesta realitzada durant el
procés per reformar el Reglament de Participació, en la que explícitament hi constava el
referèndum com a via més interessant per tal de recollir la sensibilitat de la ciutadania
envers assumptes d’interès ciutadà.

Atès el fet que cap partit polític al consistori, deixant de banda la CUP, havia presentat al
seu programa electoral quina proposta feia de gestió del servei municipal amb un cost més
elevat.
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Atès que amb l’aprovació dels pressupostos de l’any 2016 signat entre la Candidatura
d’Unitat Popular i el govern municipal, que recollia l’acord de realitzar un estudi sobre la
viabilitat d’internalitzar el servei de neteja viària i recollida de residus urbans ha generat un
debat posterior. 

Atès que, entre d’altres consideracions, l’estudi concloïa que en cas d’internalització
suposaria per a l’Ajuntament de Reus un estalvi econòmic d’1,3 milions d’euros.

Atès que el servei de la recollida de la brossa suposa la primera partida municipal sumant
uns 11 milions d’euros anuals el seu cost, uns 100 milions d’euros sumant el total de la
contracta actual.

Atesa la greu situació financera i econòmica de l’Ajuntament que ha suposat greus
conseqüències per al funcionament de l’Ajuntament reusenc i per al propi devenir de la
ciutat, bloquejada en part per la situació econòmica.

Atès que la quantitat destinada per part de l’Ajuntament de Reus al servei de la recollida de
residus i neteja viària representa, per tant, un gruix important dels recursos municipals i
suposa també un assumpte d’interès ciutadà evident.

Atès que en aquest debat ja s’hi han començat a posicionar partits, sindicats i d’altres
agents socials, tant en un sentit com en un altre, però sense un espai de debat ciutadà
transparent i amb caràcter de servei públic que emplaci posteriorment a la ciutadania a
pronunciar-se en un sentit o bé en un altre.

Atès que tant en cas d’internalització com en cas d’externalització, els treballs previs de
caràcter legal i administratiu s’han d’iniciar en els propers mesos. 

Per tots aquests motius el Grup Municipal de la CUP demana l’adopció dels següents
acords:

Primer. La convocatòria d’un referèndum sobre la matèria que ens ocupa seguint el
procediment establert el la Llei 10/2014 del Parlament de Catalunya, del 26 de setembre,
coneguda com de Llei de Consultes Populars no Referendàries i d’altres formes de
Participació Ciutadana.

Segon. Que aquest referèndum incorpori una pregunta amb resposta de caràcter binari i
que els censats a Reus puguin respondre a la pregunta: “Quin model de gestió del servei
municipal de la neteja viària i recollida de residus considera més adient a la ciutat de
Reus?”

Tercer. Que les contestes a la pregunta formulada anteriorment incorporin aquestes
respostes: per una banda “model de gestió directa municipal del servei en una de les
empreses municipals ja existents”, i per altra banda la resposta de “model de gestió
indirecta amb un contracte entre Ajuntament i empresa privada després d’un procés de
licitació”. 
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Quart. Establir un període mínim de 15 dies de campanya per tal que els diferents agents
puguin realitzar la seva pròpia campanya i desplegar els seus arguments.

Cinquè. Que aquests acords s’executin en un període de temps no superior a quatre mesos
des de la data d’aprovació d’aquesta moció."

EL SR. ENGELERGUES EXPLICA LA MOCIÓ I ES PRODUEIX DEBAT 

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

EL SR. ALCALDE FA ÚS DE LA PARAULA 

S'absenta de la sessió el Sr. Figueras.

18. Moció del Grup municipal del Partit Popular (PP) per a establir una convocatòria
oberta per a ajudes per llibres, material escolar i inclusió social amb càrrec als
ingressos de l'IBI de l'autopista AP-7.

L'alcalde anuncia que en relació a aquest punt de l'ordre del dia hi ha dos esmenes
presentades pel PARTIT DEMÒCRATA (PdeCAT)-CiU, ERC-MES-MDC-AVANCEM, i ARA
REUS (AREUS) la primera no s'accepta i la segona sí que s'accepta, sotmetent-se la
moció a la consideració del Ple amb aquesta esmena.

"A Catalunya hi ha 98 municipis afectats per el pas d'alguna autopista, que ja poden
reclamar el cobrament íntegre de l'IBI per la exempció fiscal del 95% que beneficiava a les
concessionàries de les autopistes AP-7, AP-2, C-32 i C -33. Un fet que desprès de que el
passat estiu finalitzessin els beneficis fiscals de els que gaudia la concessionària, que
únicament havia de pagar el 5% de l´ impost als consistoris i que Reus rebia per el pas per
el seu terme de l'AP-7.

El Govern d'Espanya ha complert amb les diferents peticions per part dels municipis en el
sentit de suprimir la exempció tributària a les autopistes a Catalunya, ja que segons dades
del Ministeri de Foment: La Xarxa Autonòmica d'autopistes i autovies que gestiona la
mateixa esta formada per 468 quilòmetres, mes de d’un terç 35,5% de les autopistes de la
Generalitat son de peatge pel qual es devia establir la bonificació a favor dels usuaris.

Aquest any 2017 l'Ajuntament de Reus per aquest concepte ingressarà al voltant de
121.000 € segons les dades de la Diputació de Tarragona, concepte extraordinari que
beneficia a les arques municipals i des del Partit Popular creiem I defensem que s'han de
destinar a la implantació d`ajudes per a la compra de llibres i material d'escolar en benefici
dels mes vulnerables així com en línies d'impuls en matèria d'inclusió social.
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Tenint en compte que el Consell Comarcal del Baix Camp el passat curs 2016-2017 no va
convocar les ajudes tal com sempre havia establert en la convocatòria oberta, l'Ajuntament
de Reus va tenir que atendre a 1145 famílies (segons Memòria Serveis Socials 2016) i
prèvia explicació de la regidora de Serveis Socials Sra. Montserrat Vilella, el passat dia 21 de
Febrer de 2017 al Consell municipal de Serveis Socials que a través de l'ajuda d'emergència
es va tenir que cobrir aquesta necessitat sobre el concepte d'ajuda especifica per
l'escolarització en compra de llibres i material escolar.

El Partit Popular defensa que s’ha d’adequar i actualitzar el marc normatiu a favor de la
transparència d’aquestes i d’altres partides ja que en la Llei de Transparència 19/2013
s’estableix així, per aquest motiu en l'anterior legislatura vàrem impulsar que a través
d'Aigües de Reus, Empresa Municipal es devia aportar amb fons propis 100.000 € anuals a
la bonificació de rebuts d'aigua en benefici de famílies vulnerables de Reus .per tot
l’exposa’t el Partit Popular proposa  al Ple l'adopció dels següents acords:

Primer. Instar a l'Ajuntament de Reus que en el marc de l’aprovació dels pressupostos del
2017, s’estudiï la possibilitat d’utilitzar els ingressos provinents de l' IBI de l'Autopista AP-7 a
fons d'ajudes a l'escolarització (llibres i material escolar) i projectes per la inclusió social al
municipi de Reus.

Segon. Instar a l'Ajuntament de Reus a destinar part d’aquest import a garantir que els
infants de famílies desafavorides disposin de llibres i material escolar.

Tercer. Instar a l'Ajuntament de Reus a comunicar en 5 dies a la concessionària ACESA que
gestiona l’autopista de patge AP-7 l’import corresponent per concepte de l'IBI que ha
d'abonar a la Corporació municipal de Reus.

Quart. Comunicar els acords als Centres Escolars, AMPAS, entitats per la inclusió social de
Reus, Consell Comarcal del Baix Camp, Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya,
Congrés dels Diputats i del Ministeri de Foment."

EL SR. DOMENECH EXPLICA EL TEMA I ES PRODUEIX DEBAT 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 13 vots a favor ((PdeCAT)-CiU: Srs./Sres.
Pellicer, Vilella, Monseny, Arza, Sardà, Enrech, Caelles; ERC-MES-MDC-AVANCEM: Sres.
Llauradó i Flores; PP: Sr. Domènech i Sra. Compte; AREUS: Srs. Cervera i Rubio) 10 vots en
contra (CUP: Srs./Sres. Llorens, Fernández, Cuadrada, Angelergues, Ciurana, Puig; PSC-CP:
Srs./Sres. Martín, Martínez, Guaita, Pozuelo; i 3 abstencions (C'S: Srs./Sres. Sánchez,
Morales, Labrador).

S'incorpora a la sessió el Sr. Figueras. 

Precs i preguntes.

Intervenció de la Sra. Compte del Grup municipal del Partit Popular (PP) que pregunta
envers l'assistència a l'assemblea general de l'AMI a Palamós. 
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"El passat divendres dia 4 de març de 2017, el regidor Marc Arza en representació del
consistori municipal, en la seva adhesió a una entitat emmarcada en la independència va
assistir a l'assemblea General de l´AMI que es va realitzar a Palamós, en el transcurs de la
mateixa el Molt Honorable Carles Puigdemont, president de la Generalitat de Catalunya, va
realitzar les següents afirmacions."Ja sé que esteu preparats" en clara referència al procés
independentista per tot això el Partit Popular formula aquestes preguntes:

Primera. Quines instruccions ha rebut l´Ajuntament de Reus, perquè el MH President de la
Generalitat de Catalunya hagi fet aquestes afirmacions?

Segona. El govern de l'ajuntament de Reus on resta amb l´incompliment il·legal o vers el
compliment de la Constitució Espanyola i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya?

Tercera. En quin estat és troba el pagament de quota que ha de satisfer el Ajuntament de
Reus a l´AMI a data d´avui?"

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

S'absenta de la sessió la Sra. Vilella 

Intervenció del Sr. Sánchez del Grup municipal CIUTADANS–REUS (C’S) preguntant
sobre la plaça d'inspector de la Guàrdia Urbana. 

"El Pleno del 15 de julio de 2016 aprobó una moción de Ciudadanos para abrir el concurso
para cubrir la plaza de Inspector de la Guardia Urbana de Reus, con el objetivo de que
dicha plaza estuviese cubierta durante el primer semestre de 2017. Otro de los acuerdos
aprobados en la moción fue convocar 8 plazas de agente de la Guardia Urbana.

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

¿En qué estado se encuentra el procedimiento de concurso para cubrir la plaza de
Inspector de la Guardia Urbana? 

¿Están operativos los 8 nuevos agentes de la Guardia Urbana? 

En caso afirmativo, ¿qué procedimiento se ha seguido para contratarlos y cómo se ha
hecho la selección de personal?

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

Intervenció del Sr. Sànchez del Grup municipal CIUTADANS–REUS (C’S) fent el prec
referent a l'abundant presència de coloms al barri del Carrilet. 

"El Grupo municipal de Ciudadanos ha recibido quejas de los vecinos del barrio del Carrilet
sobre los problemas de higiene que provocan las palomas en algunos balcones, sobre todo
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los que son de pisos vacíos propiedad de entidades bancarias, llegando a poner en riesgo
la salubridad.
 
Es por eso que el Grupo municipal de Ciudadanos formula el siguiente ruego: 

Que el Ayuntamiento de Reus requiera a los propietarios de los pisos vacíos, especialmente
si son de entidades bancarias, a fin de mantenerlos en las condiciones de seguridad y
salubridad que fija la Ley de Urbanismo de Cataluña."
 
Per part del Sr. Rubio ES DÓNA RESPOSTA al prec. 

Intervenció de la Sra. Labrador del Grup municipal CIUTADANS–REUS (C’S) formulant el
prec sobre el trànsit davant de l'institut-escola Pi del Burgar. 

"El Grup Municipal de Ciutadans ha constatat que continua havent-hi un problema de
trànsit a les portes de l’institut-escola Pi del Burgar ja que, en els horaris d’entrada i sortida
dels alumnes, són molts els pares que van a recollir els seus fills amb cotxe i que aparquen
en doble fila davant de la mateixa porta del centre, on hi ha senyals que prohibeixen
aparcar. D’aquesta manera, causen embussos i generen un perill per a la seguretat dels
mateixos nens i pares, ja que aquests travessen pel mig dels vehicles i no hi ha una bona
visibilitat de la calçada. Aquesta situació es podria evitar si els cotxes aparquessin al
pàrquing gratuït que hi ha a pocs metres del centre.

És per això que, abans que es produeixi algun accident que haguem de lamentar, el Grup
Municipal de Ciutadans formula el següent prec: 

Que es demani a la Guàrdia Urbana de Reus que reforci la seva presència a les portes de
l’institut-escola Pi del Burgar en els horaris d’entrada i sortida d’alumnes, per indicar als
pares dels nens que no aparquin en doble fila davant de la porta del centre, sota risc de
sanció econòmica, i per informar-los que ho facin a l’aparcament gratuït que hi ha a pocs
metres de l’institut-escola.

Per part del Sr. Enrech ES DÓNA RESPOSTA al prec. 

Intervenció de la Sra. Cuadrada del Grup municipal CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR
(CUP)  preguntant en relació al tancament i/o obertura de botigues al centre de Reus. 

Vist el moviment d’aquests últims mesos, quant a tancament de negocis comercials al
centre de Reus i vist que els comerços nous que s’hi instal·len es reparteixen, almenys de
moment, entre dos sectors com l’òptica i la telefonia mòbil, la nostra candidatura es mostra
preocupada per la sostenibilitat del comerç tradicional dels carrers principals. 

Quan ja fa més d’un any de l’obertura de La Fira, preguntem:

Hi ha un registre d’altes i baixes de comerços del centre des de l’obertura del centre
comercial fins ara?
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Reus Promoció està fent alguna diagnosi de present i de futur de les causes d’aquests
abandonaments?

Reus Promoció té cap pla específic pel comerç al conjunt de la ciutat?

Per part de  la Sra. Caelles ES DÓNA RESPOSTA a la pregunta.

Intervenció de la Sra. Pozuelo del Grup municipal del PARTIT DELS SOCIALISTES DE
CATALUNYA–CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) fent el prec sobre l'estacionament
de vehicles al raval de Sòl i Vista durant els entrenaments de futbol base. 

"L’actual accés als entrenaments de futbol base que es realitzen al camp annex a l’estadi
municipal provoquen l’afluència de molts vehicles que estacionen al raval de Sol i Vista.
Sovint, ocupen la plaça d’aparcament reservada als minusvàlids o la rampa existent a la
vorera destinada a cadires de rodes, cotxets de nens petits, etc, provocant un greu perjudici
als veïns del barri.

És per això que el Grup Municipal del PSC de Reus formula el següent prec: 

Que l’Ajuntament estudiï i prengui les mesures necessàries per regular l’ocupació del raval
Sol i Vista, per tal que durant els entrenaments de futbol base, l’estacionament de vehicles
no provoqui perjudici als veïns de la zona.

Per part del Sr. Enrech ES DÓNA RESPOSTA al prec. 

Intervenció del Sr. Martín del Grup municipal del PARTIT DELS SOCIALISTES DE
CATALUNYA–CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) preguntant respecte a diverses
incidències detectades al correu electrònic. 

"Darrerament, el Grup Municipal ha detectat diverses incidències relacionades amb el
correu electrònic.

En un primer cas, el portaveu del grup, Andreu Martín, no va rebre la convocatòria de
reunió com a representant de SIRUSA, com en ocasions anteriors. La resposta tècnica va ser
que es va deure a un problema del servidor de l’Ajuntament, que no va reconèixer aquell
correu com un mail de confiança.

En un segon cas, el passat 31 de gener, es va enviar un correu al Reus Deportiu per
confirmar l’assistència del portaveu a un partit de futbol que, segons el departament de
Protocol del club, no es va rebre.

Així com el primer cas va quedar aclarit amb una resposta concreta, demanem un
aclariment de què va passar en el segon cas i quina va ser la gestió per part del servidor
informàtic.

És per això que el Grup Municipal del PSC de Reus formula les següents preguntes: 
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Hi ha constància que el correu electrònic enviat el dia 31 de gener, a les 12:25h, a l’adreça
protocol@cfreusdeportiu.com (i amb còpia al regidor d’Esports Jordi Cervera) va sortir del
servidor de l’Ajuntament?

Hi ha constància que aquest correu electrònic va arribar al Reus Deportiu? 

Hi ha constància de si es va obrir, es va mantenir tancat o es va rebutjar?

Existeix documentació tècnica que acrediti totes les respostes (amb horaris) i d’altra que
aporti qualsevol informació significativa que pugui explicar per què el correu no va arribar
al seu destinatari? 

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

Intervenció de la Sra. Compte del Grup municipal del Partit Popular (PP) fent el prec
envers observacions i millores als passos de vianants. 
 
"A petició de diferents veïns de Reus ens han fet arribar el fet que molts dels passos de
vianants de la nostra ciutat tenen poca visualització en matèria de seguretat viària per als
conductors a la nit.

Contribuir a la millora envers implantació de petites intervencions tàctiques pot crear un
gran impacte en l'àmbit local i d'efectes de millora de la seguretat per tot això el Partit
Popular formula al Ple el següent prec:

Que la Regidoria de Via publica i Regidoria de Medi Ambient avaluïn aplicació de sensors
per detectar el moviment de transeünts als corresponents passos de vianants i que aquesta
proposta sigui inclosa a la pròxima Comissió de Territori i Urbanisme."

Per part del Sr. Arza ES DÓNA RESPOSTA al prec. 

Intervenció de la Sra. Compte del Grup municipal del Partit Popular (PP) preguntant
envers la programació del Dia Internacional de la Dona. 

"El passat dia 8 de febrer al consell de polítiques de gènere ens van presentar, les activitats
envers el Dia Internacional de la Dona durant el mes de març
La nostra sorpresa va ser que en aquesta programació, hi havia tres actes que realitzava
ERC, dues a través de les regidories que tenen la competència ERC i una conferència 

La regidora  Montserrat Flores, en el mateix Consell ens convidar ha participar-hi, a tots
aquells grups Municipals o be altres entitats,  que no hi havia cap inconvenient però
només teníem 5 dies per presentar una activitat, perquè havia de sortir imprès el
corresponent programa un fet que ja denota que aquest any des de el Casal de les Dones
s'ha polititzat una part de la programació per tot això el Partit Popular formula aquestes
preguntes:

Primera. A quines i quantes entitats de Reus, la Regidoria de Participació a través del Casal

39



 

de la Dona va cursar petició de col·laboració per celebrar el Dia Internacional de la Dona i
resposta de les mateixes?

Segona. La Regidoria de Participació a través del Casal de la Dona, quina data va cursar
petició a les formacions polítiques reusenques i a quines per incloure actes en la
programació en el marc Dia Internacional de la Dona?

Tercera. En el marc d'Itinerari "Tasques tradicionalment femenines" del dia 13 de març de
2017, quantes dones i homes s'han inscrit?

Quarta. Quina és la valoració de la regidora de Participació de la politització del Casal de la
Dona que enguany s'emmarca a incloure un acte independentista?"

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

Intervenció de la Sra. Llorens del Grup municipal Grup municipal CANDIDATURA
D’UNITAT POPULAR (CUP) fent el preguntant en relació a la sentència de nul·litat de
l'acomiadament d'una treballadora de l'empresa municipal Reus Esport i Lleure 

"El passat 23 de febrer del 2017 va sortir a la llum la sentència que comporta la declaració
de nul·litat de l'acomiadament i la immediata readmissió d'una treballadora i delegada
sindical davant de la demanda judicial interposada per l'empresa municipal Reus Esport i
Lleure que pertany a l'Ajuntament de Reus.

Aquest i la direcció de l'empresa citada van presentar una demanda judicial en referència a
l'acusació d'aquesta treballadora per transgressió de la bona fe contractual i abandonament
del seu lloc de feina.

Tot aquest procés judicial s'ha realitzat a partir de fons públics i, per tant, ha repercutit de
manera negativa en totes les reusenques i els reusencs de maneres molt diferents;
contractació de serveis d'investigació privada, encàrrec a un treballador del consistori durant
la seva jornada laboral de la vigilància de l'ús per part d'aquesta treballadora dels recursos
informàtics corporatius, contractació d'un advocat extern per tal de resoldre el cas entre
d'altres.

Per tot això i davant de la reiterada negativa per part de l'actual gerent de RELLSA, Luís
Alberto Rodríguez i el seu ex-president Joaquim Enrech com l'actual president Jordi Cervera
a facilitar-nos aquesta informació tant a través del Consell d'administració de l'empresa,
quan hi formàvem part, com per part de l'Ajuntament; ens veiem, ara més que mai, amb el
deure de formular les següents preguntes:

Atès que vam fer el registre, el dia 3 de març, d'una pregunta en relació al cost del bufet
d'advocats Salom que ha representat l'Ajuntament de Reus en el citat procediment judicial i
que pensàvem que se'ns donaria la resposta el passat dilluns dia 13 de març en el context
de la Comissió Informativa de Serveis Generals i Econòmics, preguntem, altre cop, quants
diners ha costat el servei del bufet d'advocats Salom?
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Es va contractar un altre advocat, a més del servei del bufet anteriorment citat, quan ja es
compta amb un servei d'assessoria jurídica tant a l'empresa RELLSA com a l'Ajuntament? Si
és que sí, quin n'és el cost total d'aquest servei extra? 

Quin és el cost total i final de la contractació de l'empresa JLG Detectives que va fer el
servei d'investigació privada durant el seguiment de la treballadora i que un inici se'ns va
respondre que va costar 4000 euros?

Quin membre o quins membres, amb noms i cognoms i càrrec, de l'empresa municipal
RELLSA i de l'Ajuntament van decidir contractar aquest servei i en van autoritzar el cost?
Quin dia exacte es va realitzar l'inici de la investigació?

Per què mai se'ns va facilitar el redactat fidel de l'acta -ja que no reflectia realment el que
es va dir- de l'últim Consell d'Administració al qual vam assistir les conselleres de la CUP
quan se'ns va explicar com s'havia transmès de manera coercitiva a la resta de treballadores
de RELLSA per part del gerent Luís Alberto Rodríguez si es tornava a repetir, per part
d'algun altre treballador, la “suposada” mala praxis de la treballadora denunciada?

Quina productivitat cobra el Sr. Luís Alberto Rodríguez per la seva tasca com a gerent de
RELLSA?

Qui decideix a quin treballador i per quins motius/criteris se li fa un "expedient reservat"?
Quin històrics "d'expedients reservats" hi ha a l'ajuntament?

Per què un correu electrònic anònim que rep, un diumenge, al correu corporatiu, el Sr.
Enrench que no segueix la via ordinària de queixes i suggeriments que ofereix qualsevol de
les plataformes corporatives de l'ajuntament de cada regidoria, dóna lloc a un expedient
reservat, a fer que s'involucrin els serveis jurídics municipals ( ), els serveis
informàtics (                 ) i també dóna lloc a la contractació d'una agència de detectiu?

Quines explicacions han donat el gerent de RELLSA i el director general de l'Ajuntament
pels 2 rastrejos de les dependències de Direcció i RRHH de RELLSA al Consell
d'Administració?

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

Intervenció del Sr. Angelergues del Grup municipal CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR 
(CUP) preguntant en relació a presumptes irregularitats de RELLSA 

"Vista la sentència que afavoreix la treballadora en la nul·litat del seu acomiadament i en la 
reincorporació al seu lloc de feina, es parla d'una sèrie d'irregularitats que la treballadora va
comunicar a càrrecs de gerència i presidència sobre el mal funcionament de l'Empresa 
Municipal RELLSA. Per tot això preguntem:

Sr. Cervera, vostè es va reunir en el mandat anterior amb quan aquesta era
delegada sindical de RELLSA i li va manifestar una sèrie de irregularitats que a la sentència
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es demostra que aquests fets eren reals i objectivament demostrables? Sí o No? Què va fer
al respecte? Va ometre el seu deure de perseguir les presumptes irregularitats o delictes?

Sr. Pellicer, vostè es va reunir en el mandat anterior amb quan aquesta era
delegada sindical de RELLSA i li va manifestar una sèrie de regularitats que a la sentència es
demostra que aquests fets eren reals i objectivament demostrables? Sí o No? Què va fer al
respecte? Va ometre el seu deure de perseguir les presumptes irregularitats o delictes?

Sr. Pellicer, per què el Sr. Solé mai va contestar els correus en els que la Sra. li
manifestava aquestes irregularitats que en la sentència es veuen que s'han demostrat?"

 Per part dels Srs. Cervera i Pellicer 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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