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ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE REUS 

 
 
Núm.: 04/2017  
 
Caràcter: ordinari    
Data: 07.04.2017 
Horari: de 9:10 a 14:20 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 (s'incorpora en el moment en que consta a l'acta)  
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 16.03.2017. 
 
2. Informació de l’Alcaldia. 
 

HONORS I DISTINCIONS  
 

3. Concessió de la Menció Honorífica Municipal a la banda-cobla del Pare Manyanet de Reus.  
 
4. Concessió de la Menció Honorífica Municipal a l'escola Prat de la Riba de Reus.  
 
5. Concessió de la Menció Honorífica Municipal al club esportiu Santes Creus de Reus.  
 

MOCIONS DE L'ALCALDIA 
 

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

SERVEIS A LA PERSONA  
 

7. Assessoria Jurídica. Aprovació definitiva de la modificació dels estatuts de l'Institut 
Municipal de Museus de Reus i de l'extinció de l'organisme autònom Institut Municipal 
d'Acció Cultural i aprovació de la integració dels serveis i recursos de l'organisme autònom 
Institut Municipal d'Acció Cultural a Institut Municipal Reus Cultura. 
 
8. Participació, Ciutadania i Transparència. Bases de subvencions per a les entitats que 
portin a terme el foment de la solidaritat i cooperació al desenvolupament 

 
SERVEIS DE TERRITORI I URBANISME 

 
9. Gestió Urbanística.  Aprovació provisional del Pla especial urbanístic de l'àmbit situat al 
carrer Batan, núm. 28, presentat per CEL URBÀ, SL. 

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

SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS  
 

11. Assessoria Jurídica. Aprovació inicial de la creació, modificació i supressió de diferents 
fitxers de dades de caràcter personal. 

12. Recursos Humans. Modificació del catàleg i plantilla del personal funcionari i laboral. 

13. Serveis Adjunts a la Secretaria General. Modificació de la relació de llocs de treball 
del personal directiu. 

14. Assessoria Jurídica. Aprovació de la plantilla de l'Institut Municipal de Museus de Reus 
que passarà a denominar-se Institut Municipal Reus Cultura. 
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15. Serveis Adjunts a la Secretaria General. Autorització de compatibilitat d'una 
treballadora de Reus Serveis Municipals S.A. amb activitat privada. 

16. Intervenció. Donar compte de les liquidacions dels Pressupostos de l'Ajuntament i dels 
Organismes Autònoms Administratius corresponents a l'exercici 2016 i dels criteris seguits 
per a la quantificació dels drets de difícil o impossible recaptació. 

17. Gestió Econòmica i Pressupostària. Expedient de modificació de crèdits del Pressupost 
de la Corporació.  

18. Intervenció. Aprovació del Pressupost General de l'exercici 2017. 

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ  
 

19. Proposta del Grup municipal del Partit Popular (PP) per a exigir la finalització del 
projecte del baixador de Bellisens.  
 
20. Proposta del Grup municipal del  PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA–
CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) per millorar el finançament de les escoles bressol 
municipals. 
 
21. Proposta dels Grups municipals ERC-MES-MDC-AVANCEM,ARA REUS (AREUS) i  
CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP) en defensa dels drets lingüístics de les 
persones.  
 

MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS 
 

22. Moció del Grup municipal CIUTADANS–REUS (C’S) referent a la signatura de convenis 
amb clubs esportius de la ciutat per a l'ús universal de les seves piscines cobertes.  
 
23. Moció del Grup municipal CIUTADANS–REUS (C’S) per a la creació d'un nou casal per 
a la gent gran a la zona de la Pastoreta i el passeig Prim.  
 

24. Moció del Grup municipal CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP) referent a la 
unificació dels criteris de les bases de subvencions, beques i ajuts de l'Ajuntament de Reus.  
 
25. Moció del Grup municipal del  PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA–
CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) referent a l'adhesió a la Xarxa de ciutats lliures del 
tràfic de dones, nenes i nens destinats a la prostitució.  
 
26. Moció del Grup municipal CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP) per a la 
realització d'un estudi dels beneficis alimentaris del producte de proximitat i posterior 
campanya sobre els mateixos.  
 
 
Assumptes sobrevinguts. 
 
Precs i preguntes. 
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Desenvolupament de la sessió  
 
 
Les intervencions orals realitzades en aquesta sessió per l’alcalde, regidors i, en el seu 
cas, el secretari i l’interventor als diferents punts de l’ordre del dia assenyalats a l’acta 
amb ES PRODUEIX DEBAT o ES DÓNA RESPOSTA estan contingudes en suport digital 
àudio autenticat, amb la incorporació de la signatura d’aquesta Secretaria General. 
Una vegada aprovat l’esborrany de l’acta d’aquesta sessió, les esmentades 
intervencions orals quedaran incorporades automàticament a l’acta, formant part, 
d’una manera intrínseca i indissoluble, de l’esmentat document administratiu, d'acord 
amb els articles 26, 36, 70.2, 71 i 80.2 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre sobre 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, articles 17 i 18 de 
la Llei 40/2015 d'1 d'octubre de règim jurídic del sector públic, article 4 i disposició 
addicional primera sobre  fe pública i ús de signatura electrònica de la Llei 59/2003, 
de 19 de desembre, de signatura electrònica, procedint-se a la preceptiva publicació a 
la web municipal.   

 
1. Aprovació de l'acta de la sessió de data 16.03.2017. 
 

S'aprova per unanimitat, l'acta de la sessió plenària del dia 16.03.2017. 
 
2. Informació de l’Alcaldia. 
 

El Sr. Pellicer informa del següent:  
 
- De la visita del Conseller d'Empresa i Coneixement a Tecnoredessa i a la commemoració 
dels 75 anys de la Fira de Reus. Felicita a Fira de Reus i als presidents que la mateixa ha 
tingut durant aquests anys.  
 
- De la signatura del conveni, Reus capital de la cultura catalana 2017, amb la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals per la màxima difusió dels actes de la mateixa a nivell del 
país.  

 
- De la reunió, a Barcelona, amb el Conseller de Territori i Sostenibilitat amb representats 
d’altres municipis, pel tema del sanejament en alta al Palau del Parlament.  

 
- De l'assistència, a l'Ajuntament de Manresa  a la commemoració del 125è aniversari de la 
primera assemblea de les Bases de Manresa. Recorda que la segona assemblea de les 
Bases de Manresa es va fer a Reus i l’any vinent es farà la commemoració.  

 
- De la rebuda a la 6a etapa de la Volta Ciclista a Catalunya. Felicita al Sr. Jordi Cervera per 
les gestions fetes. Va ser un acte molt important a nivell de difusió i promoció de la ciutat.  

  
- De l'assistència al lliurament dels premis de la Gala de dansa Roseta Mauri que es fa cada 
dos anys. Destaca la feina feta per la Fundació del Teatre Fortuny per l'organització d'aquest 
esdeveniment  internacional de  màxim nivell al món de la dansa.  
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- De la cloenda de la 35a Olimpíada Escolar. Felicita a la regidoria d'Esports i a RELLSA per 
l'organització d'aquesta, recuperada, Olimpíada Escolar.   

 
- De la assistència a la inauguració del Festiva Europeu de Curtmetratges al Teatre Bartrina. 
Dona l'enhorabona als organitzadors i a la regidoria de Cultura per tractar-se d'un festival 
amb molta qualitat a nivell europeu, amb la participació de molts països i amb més de cinc 
mil cinc-centes presentacions de curtmetratges.  

 
- De l'assistència a l'acte d'investidura com a doctor honoris causa del Sr. Ramon Gomis de 
Barbarà al rectorat de la Universitat Rovira i Virgili. El Sr. Gomis és fill il·lustre de la ciutat de 
Reus.  

 
- De la inauguració de la 3a edició de la Fira Camins d'FP de Reus. És tracta d'una de les 
millors fires que s'organitzen a la ciutat ja que és de projecció i d'explicar als nostres joves 
les possibilitats que tenen de nous camins de futur. Agraeix la feina feta per la Sra. Sarda i 
el Sr. Rubio.  

 
- De l'assistència, ahir, a la inauguració de Ferrari Land a Port Aventura. Això ens donarà un 
creixement en tots els sentits, especialment al territori de la costa i a la  nostra zona i també 
a l'aeroport que va creixent poc a poc, posant el nivell màxim de promoció del que és la 
nostra zona.  
 

HONORS I DISTINCIONS  
 

3. Concessió de la Menció Honorífica Municipal a la banda-cobla del Pare Manyanet de 
Reus. 
 
"La Comissió d’Honors i Distincions, de l’Ajuntament de Reus en sessió de data 6 d'abril de 
2017 ha examinat l’expedient incoat per a la concessió d’una distinció municipal a la 
BANDA-COBLA PARE MANYANET de Reus, a proposta de la Junta de Portaveus de data  15 
de febrer de 2017. 
 
Atesos els mèrits que concorren en la BANDA-COBLA PARE MANYANET de Reus, en 
reconeixement a  la seva participació en molts actes del calendari cultural de la nostra 
ciutat actualitzant la tradició de la música de banda i participant fora de Reus en actuacions 
i trobades diverses, i de forma especial per celebrar enguany el 25è aniversari de la seva 
creació. 
 
Vist l’expedient incoat, atès el que preveuen els articles 15è, 16è i concordants del 
Reglament Municipal d’Honors i Distincions, aquesta Comissió proposa al Ple l’adopció del 
següent acord:  
 
Concedir a la BANDA-COBLA PARE MANYANET de Reus, la Menció Honorífica Municipal 
pels mèrits i circumstàncies que en ella concorren i que han quedat suficientment 
acreditats a l’expedient a l’efecte incoat." 
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El Sr. Pellicer saluda i dona la benvinguda al director de la banda-cobla Pare Manyanet 
present al saló de plens.  
 
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per unanimitat.  
 
4. Concessió de la Menció Honorífica Municipal a l'escola Prat de la Riba de Reus. 
 
"La Comissió d’Honors i Distincions, de l’Ajuntament de Reus en sessió de data 6 d'abril de 
2017 ha examinat l’expedient incoat per a la concessió d’una distinció municipal a l'ESCOLA 
PRAT DE LA RIBA de Reus, a proposta de la Junta de Portaveus de data  15 de febrer de 
2017. 
 
Atesos els mèrits que concorren en l'ESCOLA PRAT DE LA RIBA de Reus, en reconeixement 
a la tasca duta a terme per aquesta comunitat educativa, per ser la primera escola pública a 
la ciutat i, de manera especial, en acomplir-se durant el curs 2016-2017 el 100 aniversari de 
la seva trajectòria. 
 
Vist l’expedient incoat, atès el que preveuen els articles 15è, 16è i concordants del 
Reglament Municipal d’Honors i Distincions, aquesta Comissió proposa al Ple l’adopció del 
següent acord:  
 
Concedir a l'ESCOLA PRAT DE LA RIBA de Reus, la Menció Honorífica Municipal pels mèrits i 
circumstàncies que en ella concorren i que han quedat suficientment acreditats a 
l’expedient a l’efecte incoat." 
 
El Sr. Pellicer saluda i dona la benvinguda a la directora de l'escola Prat de la Riba de Reus 
present al saló de plens.  
 
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per unanimitat. 
 
5. Concessió de la Menció Honorífica Municipal al club esportiu Santes Creus de Reus. 
 
"La Comissió d’Honors i Distincions, de l’Ajuntament de Reus en sessió de data 6 d'abril de 
2017 ha examinat l’expedient incoat per a la concessió d’una distinció municipal al CLUB 
ESPORTIU SANTES CREUS de Reus, a proposta de la Junta de Portaveus de data  15 de 
febrer de 2017. 
 
Atesos els mèrits que concorren en el CLUB ESPORTIU SANTES CREUS de Reus,  en 
reconeixement a la seva trajectòria com a entitat esportiva i associativa dedicant tots els 
esforços al futbol base, contribuint a la formació tant esportiva com humana dels milers de 
jugadors que han passat pel club, i de forma especial per celebrar enguany el 50è 
aniversari de la seva trajectòria. 
 
Vist l’expedient incoat, atès el que preveuen els articles 15è, 16è i concordants del 
Reglament Municipal d’Honors i Distincions, aquesta Comissió proposa al Ple l’adopció del 
següent acord:  
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Concedir al CLUB ESPORTIU SANTES CREUS de Reus, la Menció Honorífica Municipal pels 
mèrits i circumstàncies que en ella concorren i que han quedat suficientment acreditats a 
l’expedient a l’efecte incoat." 
 
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per unanimitat.  
 
El Sr. Pellicer saluda i dona la benvinguda al president i als membres de la Junta del Club 
esportiu Santes Creus presents al saló de plens.  
 
Recorda que al voltant de les festes de la Verge de Misericòrdia es farà l'acte protocol·lari de 
lliurament de les mencions honorifiques que avui s'han concedit.   
 

MOCIONS DE L'ALCALDIA 
 

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

"Atès que per diferents acords plenaris s'han designat els membres en diferents òrgans 
municipals complementaris de l'Ajuntament. 
 
Vistes les propostes de les regidores delegades de les Àrees de Benestar Social i de 
Participació, Ciutadania i Transparència de modificació de designacions ja efectuades en els 
Consells Municipals de la Discapacitat i de la Gent Gran, respectivament i, d'aquesta última, 
d'una designació de representant d'una nova entitat vinculada a les persones grans. 
 
En conseqüència es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords: 
 

Primer: Designar els membres dels següents òrgans municipals complementaris: 
 
CONSELL MUNICIPAL DE LA DISCAPACITAT 
 

• FUNDACIÓ ONCE: Sra. Arantxa Vallespí Garrido, com a representant titular i en 
substitució del Sr. Julián Julián Clavería. 

 
CONSELL MUNICIPAL DE LA GENT GRAN 
 

• ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN DE REUS I EL BAIX CAMP PER UN BENESTAR SOCIAL: 
Sr. Ramon Sánchez Mesa, com a representant titular. 

 

• UGT: Sr. Francesc Jornet Gironès com a representant titular i en substitució del Sr. 
Miguel Quero Cañas." 

 
 
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per unanimitat.  
 
S'incorpora a la sessió la Sra. Compte  
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SERVEIS A LA PERSONA  
 

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

"Atès que les tendències en la millora de l'administració pública i la situació econòmica 
actual fa que sigui adequada una simplificació i unificació dels recursos econòmics i 
humans, evitant la duplicitat d'estructures.  
 
Vista la memòria emesa des de la Gerència de Serveis Personals, a partir de les instruccions 
polítiques rebudes, obrant en l'expedient, la qual posa de manifest l'oportunitat i la 
idoneïtat d'extingir l' Institut  Municipal d'Acció Cultural i d'integrar els seus recursos i 
serveis en l'Institut Municipal  de Museus de Reus, que passa a denominar-se Institut 
Municipal Reus Cultura. 
 
Vist així mateix el requeriment rebut del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques per 
tal que en el termini de 15 dies s'informés sobre l'estat de dissolució de l'IMAC a la que 
s'havia de procedir en compliment del que disposa l'apartat 2 de la disposició addicional 
novena de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local (LRBRL), 
modificada per la Llei 27/2013, de 30 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l'Administració Local. 
 
Vist l'informe complementari de data 2 de març de 2017 que planteja  la integració de 4 
persones provinents dels esmentats organismes autònoms a l'Ajuntament de Reus, que ha 
de permetre una major coherència organitzativa. 
 
Atès que una de les conseqüències immediates d'aquesta integració dels recursos i serveis 
de l'Organisme Autònom extingit en l'Institut Municipal Reus Cultura és la necessitat de 
modificar els estatuts de l'IMMR per tal d'adaptar-los a la nova situació, afegint a l'objecte i 
a les funcions del consell general les pròpies de l'IMAC. 
 
Vistos així mateix els articles 200 i 201 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS) pel que fa al 
procediment de modificació dels estatuts.  
 
Atès que el Ple de la Corporació de data 19 de desembre de 2016 acordà aprovar 
inicialment la modificació dels estatuts de l'Institut Municipal de Museus de Reus que 
passaria a denominar-se Institut Municipal Reus Cultura, aprovar inicialment l'extinció de 
l'organisme autònom Institut Municipal d'Acció Cultural i la integració dels serveis i recursos 
de l'Institut Municipal d'Acció Cultural en l'Institut Municipal Reus Cultura. 
 
Atès que aquests acords van ser sotmesos a informació pública mitjançant exposició al 
taulell d'edictes electrònic municipal del 10 de gener al 21 de febrer de 2017 i anunci al 
BOPT número 6 de data 10 de gener de 2017. 
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Atès que durant el període d'informació pública no s'han formulat al·legacions o 
suggeriments als  acords esmentats.  
 
Atès que l'article 208 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament  
d'obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS) i en els mateixos termes l'article 34 dels 
estatuts de l'Institut estableixen que, entre d'altres causes, l'organisme autònom podrà 
extingir-se en qualsevol moment per acord del ple de l'Ajuntament quan es consideri 
convenient gestionar el servei per una altra modalitat diferent entre les previstes legalment. 
 
Vist l'article 85. bis 1 a)  de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases de Règim Local i l'article 
201 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament  d'obres, activitats i 
serveis dels ens locals (ROAS). 
 
En conseqüència, i amb el previ dictamen de la Comissió Informativa de Serveis a la 
Persona, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords: 
 
Primer. Aprovar definitivament l'extinció de l'organisme autònom Institut Municipal d'Acció 
Cultural.  
 
Segon. Aprovar definitivament la modificació dels estatuts de l'Institut Municipal de Museus 
de Reus que passaria a denominar-se Institut Municipal Reus Cultura, que resten amb el 
contingut que consta a l'expedient de referència, produint efectes des de la data d'avui tal i 
com assenyala l'article 39 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu 
comú de les Administracions Públiques. 
 
Tercer. Dur a terme el conjunt d'accions necessàries per tal d'integrar els recursos i serveis 
de  de l'Institut Municipal d'Acció Cultural en l'Institut Municipal Reus Cultura així com per 
la integració de 4 treballadors a l'Ajuntament de Reus.  
 
Quart. Efectuar el conjunt de tràmits necessaris per fer efectius els acords anteriors, i 
específicament, efectuar les operacions pressupostàries i comptables oportunes per tal de 
fer front a les obligacions de caire econòmic que assumirà l' Institut Municipal Reus 
Cultura,com a conseqüència de l'extinció de l'IMAC i, en el seu cas, els acords necessaris 
dels òrgans competents per realitzar les modificacions adients en la plantilla i el catàleg de 
llocs de treball tant del nou Institut Municipal Reus Cultura com de l'Ajuntament. Igualment 
caldrà realitzar les corresponents operacions de liquidació de les obligacions econòmiques 
de l'IMAC. 
 
Cinquè. Els acords primer, tercer i quart es produeixen amb efectes 1 de juliol de 2017." 
 
LA SRA. CAELLES 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 4 abstencions (C'S: Srs./Sres. Sánchez, 
Morales, Figueras,  Labrador). 



  

 

10 

 
 
8. Participació, Ciutadania i Transparència. Bases de subvencions per a les entitats que 
portin a terme el foment de la solidaritat i cooperació al desenvolupament. 
 

"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 solidaritat i cooperació al desenvolupament. 
 
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 solidaritat i cooperació al desenvolupament 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 
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 solidaritat i cooperació al desenvolupament 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." 
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LA SRA. FLORES EXPLICA EL TEMA I ES PRODUEIX DEBAT  
 
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per unanimitat.  
 

 
SERVEIS DE TERRITORI I URBANISME 

 
9. Gestió Urbanística.  Aprovació provisional del Pla especial urbanístic de l'àmbit 
situat al carrer Batan, núm. 28, presentat per CEL URBÀ, SL. 
 

"Vist l’acord adoptat per la Junta de Govern Local d'aquest Ajuntament en sessió de data 10 
de febrer de 2017, mitjançant el qual es va aprovar inicialment, condicionat, el Pla especial 
urbanístic de l'àmbit situat al carrer Batan, núm. 28, presentat per CEL URBÀ, SL, la finalitat 
del qual, segons resulta de la memòria del Pla, és assignar l'ús sanitari-assistencial a la zona 
qualificada com a sistema d'equipaments; definir la volumetria de l'edifici en relació al tipus 
d'ordenació de la zona contigua i ajustant-se a les necessitats funcionals de l'equipament, i 
establir uns paràmetres urbanístics que permetin integrar el volum a les característiques 
previstes en el Pla General d'Ordenació. 
 
Atès que el referit Pla especial urbanístic ha estat sotmès  a informació pública per un 
termini d'un mes mitjançant edictes de convocatòria d'aquesta publicats al BOP de 
Tarragona núm. 40, de data 27 de febrer de 2017, al diari El Punt Avui del 22 de febrer de 
2017, i també al tauler d'anuncis i a la pàgina web de l'Ajuntament, sense que s'hagin 
formulat al·legacions. 
 
Atès que en compliment a l'establert a l'article 85.5 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d'agost, s'ha sol·licitat informe a la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i 
Salvaments, sense que aquest organisme s'hagi pronunciat al respecte. 
 
Vistos els nous exemplars del projecte presentats per CEL URBÀ, SL per tal de donar 
compliment a les condicions de l'aprovació inicial, i vist l'informe favorable emès el 28 de 
març de 2017 per l'arquitecta de Planejament i projectes urbans d'aquest Ajuntament.  
 
Atesa la competència prevista a l'article 22.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de 
les Bases del règim local, i 52.2.c) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual 
s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; a l'empara dels 
articles 67, 69 i 85 i concordants del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, i a proposta de la Comissió Informativa de 
Serveis de Territori i Urbanisme, s'acorda: 
 
Primer. Aprovar provisionalment el Pla especial urbanístic de l'àmbit situat al carrer Batan, 
núm. 28, presentat per CEL URBÀ, SL. 
 
Segon. Elevar-ho a la Generalitat de Catalunya perquè resolgui sobre la seva aprovació 
definitiva."  
 
EL SR. ARZA EXPLICA EL TEMA I ES PRODUEIX DEBAT  
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Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 17 vots a favor ((PdeCAT)-CiU: Srs./Sres. 
Pellicer, Vilella, Monseny, Arza, Sardà, Enrech, Caelles; C'S: Srs./Sres. Sánchez, Morales, 
Figueras,  Labrador; ERC-MES-MDC-AVANCEM: Sres. Llauradó i Flores; PP: Sr. Domènech i 
Sra. Compte; AREUS: Srs. Cervera i Rubio) 6 vots en contra (CUP: Srs./Sres. Llorens, 
Fernández, Cuadrada, Angelergues, Ciurana, Puig) i 4 abstencions (PSC-CP: Srs./Sres. 
Martín, Martínez, Guaita, Pozuelo).  
 
10. Medi Ambient. Resolució d'un procediment sancionador per infracció de la 
normativa sobre tinença d'animals potencialment perillosos. 
 
"Per decret del Regidor delegat de l’Àrea de Medi Ambient i Ocupació de data 29/11/2016, 
es va iniciar un procediment sancionador contra la senyora S.A.A. per la suposada infracció 
de l’article 13.2.d) de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la 
tinença d’animals potencialment perillosos, i en termes similars l'article 8 del Real Decret 
287/2002, de 22 de març, pel que es desenvolupa la Llei 50/1999, per la presència i 
circulació d’animals de l’espècie canina potencialment perillosos, en els espais públics, 
sense dur un morrió homologat i adient a la seva raça.  Aquest decret, juntament amb el 
plec de càrrecs formulat per la instructora, va ser notificat a la interessada el dia 
13/12/2016. 
 
Atès que s’ha tramitat el corresponent procediment sancionador d’acord amb el que 
preveuen els articles 14 i següents de l’Ordenança general reguladora del procediment per 
a l’exercici de la potestat sancionadora de l’Ajuntament de Reus. 
 
Atès que la instructora ha formulat en data 10/01/2017 la proposta de resolució, la qual ha 
estat notificada a la interessada en data 13/01/2017 sense que per la seva part s'hagin 
formulat al·legacions, aportat documents o proposat  la pràctica de qualsevol tipus de 
proves. 
 
Atès que de la instrucció del procediment resulten provats els fets imputats i que en resulta 
responsable la Sra. S.A.A. 
 
Vista la proposta de resolució efectuada per la instructora de l’expedient, en la qual es 
proposa imposar una sanció de 300,51 euros a l’empara de l’article 13.5 de la Llei 
50/1999, de 23 de desembre, per la provada comissió d’una infracció greu qualificada a 
l’article 13.2.d) de la mateixa llei. 
 
Atesa la competència del ple de l’Ajuntament, d’acord amb l’article 13 de la llei 10/1999, 
de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, segons 
modificació feta per la llei 7/2004, de 16 de juliol, de mesures fiscals i administratives, en 
relació a l’article 22.2q) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 
local, a proposta de la Comissió Informativa de Serveis de Territori i Urbanisme del dia 3 
d’abril del 2017, s'acorda: 
 
Primer: Imposar a la Sra. S.A.A., una sanció de 300,51 euros com a responsable de la 
comissió d’una infracció greu tipificada a l’article 13.2.d) de la Llei 50/1999, de 23 de 
desembre, per la presència i circulació del gos considerat potencialment perillós de raça 
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American Staffordshire, en els espais públics, sense dur morrió homologat i adient a la seva 
raça. 
 
S’haurà de fer efectiu aquest import a les oficines de la Recaptació Municipal, situada al 
carrer Sant Llorenç, 25, de Reus, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores, en els següents 
terminis: 

a) Si la notificació es realitza entre els dies 1 i 15 del mes, el pagament haurà de fer-se 
des de la data de recepció de la notificació fins al dia 20 del mes posterior o, si 
aquest no fos hàbil fins l’immediat hàbil següent. 

 
b) Si la notificació es realitza entre els dies 16 i el darrer del mes, el pagament haurà 

de fer-se, des de la data de recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes 
posterior o, si aquest no fos hàbil fins l’immediat hàbil següent. 

 
Segon: Atorgar els recursos legals procedents." 
 
EL SR. RUBIO EXPLICA EL TEMA I ES PRODUEIX DEBAT  
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova 21 vots a favor ((PdeCAT)-CiU: Srs./Sres. Pellicer, 
Vilella, Monseny, Arza, Sardà, Enrech, Caelles;  C'S: Srs./Sres. Sánchez, Morales, Figueras,  
Labrador; PSC-CP: Srs./Sres. Martín, Martínez, Guaita, Pozuelo; ERC-MES-MDC-AVANCEM: 
Sres. Llauradó i Flores; PP: Sr. Domènech i Sra. Compte; AREUS: Srs. Cervera i Rubio) i 6 
vots en contra (CUP: Srs./Sres. Llorens, Fernández, Cuadrada, Angelergues, Ciurana, Puig). 

 
SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS  

 
11. Assessoria Jurídica. Aprovació inicial de la creació, modificació i supressió de 
diferents fitxers de dades de caràcter personal. 

"La Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal té com a 
objecte principal garantir i protegir els drets fonamentals de les persones físiques i, 
especialment, el seu honor i la intimitat personal i familiar. 
 
En aquest sentit i amb l’objectiu de posar a l’abast dels ciutadans la informació necessària 
per a l’exercici efectiu d’aquest dret, l’article 20 de LO 15/1999 de la LOPD estableix que, la 
creació, modificació o supressió dels fitxers de les administracions públiques només es 
podrà fer per mitjà d’una disposició general publicada al diari oficial corresponent. Així 
mateix, les disposicions que es dictin per a la supressió dels fitxers han d’establir el destí de 
les dades que integren els esmentats fitxers o, en els seu cas, les previsions que s’adoptin 
per a la seva destrucció. 
 
L’article 3 de la LOPD defineix el concepte de fitxers com el conjunt organitzat de dades de 
caràcter personal, qualsevol que sigui la forma o modalitat de creació, magatzematge, 
organització i accés. 
 
Atès que s’ha detectat que hi ha noves recollides i tractaments de dades de caràcter 
personal en la prestació dels serveis municipals.  
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Així mateix, també cal suprimir o donar de baixa el fitxer de dades referent a l’Oficina 
municipal d’informació al consumidor atès el traspàs de les seves funcions a altra 
administració i, determinar el destí de les seves dades. 
 
Per últim, el desenvolupament de la prestació de determinats serveis municipals,  les noves 
tecnologies en la recollida de dades de caràcter personal, els canvis de les finalitats i els 
usos i l’adopció de mesures de seguretat més adients segons el tipus de tractament de les 
dades, fa necessari la seva adaptació i la modificació del contingut de diferents fitxers 
municipals.   
 
L’article 11 de la Llei 32/2010, d’1 d’octubre, de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, 
estableix que són objecte d’inscripció al Registre de Protecció de Dades de Catalunya els 
fitxers de dades personals inclosos en l’àmbit d’aplicació de l’Autoritat Catalana de 
protecció de dades i, en concret els que siguin de titularitat dels ens que integren 
l’Administració local en l’àmbit territorial de Catalunya. 
 
Atesos els informes favorables de l’Assessoria Jurídica, del Responsable de Seguretat de 
l’ENS i la LOPD i de la Comissió Informativa de Serveis Generals i Econòmics de 3 d’abril de 
2017. 
 
Atès la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, el RD 
1720/2007, de 21 de desembre, Reglament de protecció de dades de caràcter personal i la 
Llei 32/2010, d’1 d’octubre, de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, que regulen els 
fitxers de dades de caràcter personal de titularitat pública i el Registre de Protecció de 
Dades de Catalunya, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents: 
 
Primer. Aprovar inicialment la disposició general referent a la creació dels fitxers de dades 
personals següents, com a conseqüència de l'existència de nous tractaments en el 
desenvolupament dels serveis municipals: 
FITXER Registre Ciutadà de participació  

Finalitat 
 

Registre de persones interessades en participar en la 
vida pública del municipi de Reus. 

Usos previstos Gestió de la Inscripció de les persones als processos 
participatius engegats des de l'Ajuntament 
Enviament d'informació a les persones apuntades als 
processos participatius. 

Persones o Col·lectius Persones residents al municipi majors de 16 anys. 

Procedència de les dades Del propi interessat o representant legal 

Procediment de Recollida 
de Dades 

Formularis, Enquestes, entrevistes o procediments 
electrònics 

Tipus de Tractament Parcialment automatitzat 

Estructura i Descripció del 
Tipus de Dades 

Dades identificatives: DNI / NIF / Passaport / NIE, Nom 
i Cognoms, Adreça postal o electrònica, Telèfon. 
Dades de característiques personals: data de 
naixement. 
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Cessions No estan previstes 

Transferència Internacional 
de dades 

No estan previstes 

Òrgan Responsable Ajuntament de Reus 

Servei o unitat davant el 
qual es poden exercir els 
drets ARCO 

Ajuntament de Reus 
Plaça de Mercadal, 1 
43201 Reus  

Mesures de Seguretat El nivell de seguretat aplicable al fitxer és el nivell Bàsic. 

 
FITXER Cita prèvia  

Finalitat 
 

Gestió de les sol·licitud d’atenció presencial a les 
oficines d’atenció de l’Ajuntament de Reus. 

Usos previstos Inscripció i gestió d'una sol·licitud d'atenció presencial 
utilitzant mitjans telemàtics o d'atenció telefònica per a 
gestionar l'atenció presencial d'una manera gradual i 
controlada 
Enviament de correus electrònics i SMS recordatoris de 
la cita prèvia 

Persones o Col·lectius Persones que volen realitzar algun tràmit a les Oficines i 
serveis d’Atenció de l’Ajuntament de Reus. 

Procedència de les dades Del propi interessat o representant legal  

Procediment de Recollida 
de Dades 

Telefònic, Presencial i Formularis. 

Tipus de Tractament Automatitzat 

Estructura i Descripció del 
Tipus de Dades 

Dades identificatives: NIF, nom i cognoms, correu 
electrònic, telèfon. 

Cessions No estan previstes 

Transferència Internacional 
de dades 

No estan previstes 

Òrgan Responsable Ajuntament de Reus 

Servei o unitat davant el 
qual es poden exercir els 
drets ARCO 

Ajuntament de Reus 
Plaça de Mercadal, 1 
43201 Reus  

Mesures de Seguretat El nivell de seguretat aplicable al fitxer és el nivell Bàsic. 

 
FITXER Usuaris dels Serveis TIC  

Finalitat 
 

Facilitar l’ús dels serveis TIC al personal de 
l’Ajuntament. Gestió de peticions i incidències de 
servei, us dels serveis TIC prestats per l’Ajuntament de 
Reus des del Servei de Tecnologies de la Informació i 
Telecomunicacions.  
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Usos previstos Alta dels usuaris dels sistemes TIC municipals 
Gestió dels permisos d'accés a les aplicacions 
corporatives  
Gestió dels permisos d'accés a recursos corporatius. 
Recepció i gestió d'incidències dels treballadors 
referents a sistemes d'informació i incidents de 
seguretat i de protecció de dades. 
Alta i manteniment al sistema de correu electrònic 
corporatiu 

Persones o Col·lectius Personal de l’Ajuntament 

Procedència de les dades Del propi interessat 

Procediment de Recollida 
de Dades 

Formularis 

Tipus de Tractament Automatitzat 

Estructura i Descripció del 
Tipus de Dades 

Dades identificatives: NIF, nom i cognoms, correu 
electrònic. 
Dades d’ocupació laboral: definició dels llocs de treball, 
ubicació del lloc de treball, equipament tic assignat. 

Cessions No estan previstes 

Transferència Internacional 
de dades 

No estan previstes 
 

Òrgan Responsable Ajuntament de Reus 

Servei o unitat davant el 
qual es poden exercir els 
drets ARCO 

Ajuntament de Reus 
Plaça de Mercadal, 1 
43201 Reus  

Mesures de Seguretat El nivell de seguretat aplicable al fitxer és el nivell 
Bàsic. 

 
FITXER Premis i concursos  

Finalitat Gestió administrativa del premi 

Usos previstos Creació i gestió del jurat 
Recepció de les obres i de les dades dels participants 
Comunicació als participants de les decisions del jurat i 
d'activitats de lliurament i informació dels actes relatius 
al premi o concurs 

Persones o Col·lectius Membres del jurat i concursants dels premis. 

Procedència de les dades Interessat 

Procediment de Recollida 
de Dades 

Formulari i procediments electrònics 

Tipus de Tractament Parcialment automatitzat 

Estructura i Descripció del Dades identificatives: Nom i cognoms, NIF, adreça 
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Tipus de Dades postal, telèfon fix, telèfon mòbil, correu electrònic. 
Dades econòmico-financeres i d’assegurances: dades 
bancàries. 

Cessions No estan previstes  

Transferència Internacional 
de dades 

No estan previstes 
 

Òrgan Responsable No estan previstes 

Servei o unitat davant el 
qual es poden exercir els 
drets ARCO 

Ajuntament de Reus 
Ajuntament de Reus 
Plaça Mercadal 1 
43201 

Mesures de Seguretat El nivell de seguretat aplicable al fitxer és el nivell 
Bàsic. 

 
FITXER Atenció a la Víctima  

Finalitat  Assessorament, orientació i gestió de l'atenció a la 
víctima 

Usos previstos Entrevistes i assessorament a les víctimes. 

Persones o Col·lectius Víctimes de violència 

Procedència de les dades Interessat o representant legal 

Procediment de Recollida 
de Dades 

Formulari, entrevistes o procediments electrònics 

Tipus de Tractament Parcialment automatitzat 

Estructura i Descripció del 
Tipus de Dades 

Dades identificatives del denunciant:Nom i cognoms, 
adreça postal, població, telèfon, DNI / NIE / Passaport 
Dades de característiques personals del denunciant: 
nacionalitat, data naixement, edat, sexe, estat civil, 
composició del nucli familiar, persona de contacte, 
adreça i telèfon de la persona de contacte, motiu de la 
intervenció. 
Dades identificatives del denunciat: DNI, NIF, adreça i 
telèfon. 
Dades de característiques personals del denunciat: 
parentiu o relació amb la víctima, data naixement, edat, 
sexe, 
Dades relatives a la comissió d’infraccions penals o 
administratives: sentències , ordres de protecció i 
d'altres actuacions o resolucions judicials. 
Dades especialment protegides: Dades de salut 
(informes mèdics i psicològics). 

Cessions Autoritats judicials, Grup d'atenció a la víctima dels 
Mossos d’Esquadra, cossos i forces de seguretat, 
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Departament de Benestar Social de la Generalitat, 
Direcció General d’Atenció a la Infància de la 
Generalitat,  Creu Roja, Fundació AGI. 

Transferència Internacional 
de dades 

No estan previstes 
 

Òrgan Responsable Ajuntament de Reus 

Servei o unitat davant el 
qual es poden exercir els 
drets ARCO 

Ajuntament de Reus 
Plaça Mercadal 1 
43201 

Mesures de Seguretat El nivell de seguretat aplicable al fitxer és el nivell Alt. 

 
 
FITXER Agenda, Contactes, Correu electrònic, newsletter  

Finalitat  Dades de contacte i lliurament d'informació municipal 
per telèfon, fax, correu electrònic o ordinari als 
ciutadans. 

Usos previstos Gestió de les inscripcions a les llistes de contactes i/o 
distribució de Reus.cat i manteniment de l’agenda de 
contactes 
Gestió de les inscripcions realitzades a través del web a 
serveis organitzats per l’Ajuntament de Reus 
Enviament d’informació a les persones incloses a les 
llistes de distribució 

Persones o Col·lectius Ciutadans, periodistes i interessats que sol·liciten rebre 
informació sobre serveis de l’Ajuntament 

Procedència de les dades Del propi interessat o representant legal  

Procediment de Recollida 
de Dades 

Formularis, entrevistes o enquestes. 

Tipus de Tractament Automatitzat 

Estructura i Descripció del 
Tipus de Dades 

Dades identificatives: Nom i cognoms,  correu 
electrònic, telèfon, telèfon mòbil, adreça postal,  
Dades d’informació comercial: nom de l'organització o 
entitat que representa. 
 

Cessions No estan previstes 

Transferència Internacional 
de dades 

No estan previstes 

Òrgan Responsable Ajuntament de Reus 

Servei o unitat davant el 
qual es poden exercir els 
drets ARCO 

Ajuntament de Reus 
Plaça de Mercadal, 1 
43201 Reus  
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Mesures de Seguretat El nivell de seguretat aplicable al fitxer és el nivell Bàsic 

FITXER Mobilitat i Via Pública  

Finalitat  
 

Gestió de les activitats de manteniment i gestió de la 
mobilitat i la circulació a la Via Pública. 

Usos previstos Recepció de sol·licituds d'activitats que es realitzen a la 
via pública. 
Cobrament de taxes associades a les sol·licituds 
Tramitació, expedició i manteniment de les "Targetes 
de Discapacitats" 

Persones o Col·lectius Ciutadans que sol·licitin terrasses, guals i ocupacions 
de via pública o activitats que afectin la mobilitat. 
Ciutadans que sol·licitin targetes de discapacitats. 

Procedència de les dades Interessat o representant legal  

Procediment de Recollida 
de Dades 

Formularis i/o procediments electrònics 

Tipus de Tractament Parcialment automatitzat 

Estructura i Descripció del 
Tipus de Dades 

Dades identificatives: DNI / NIF / Passaport / NIE, Nom 
i Cognoms, Adreça postal o electrònica, Telèfon.  
Dades especialment protegides: Certificat de 
discapacitat. 
 

Cessions No estan previstes 

Transferència Internacional 
de dades 

No estan previstes 

Òrgan Responsable Ajuntament de Reus 

Servei o unitat davant el 
qual es poden exercir els 
drets ARCO 

Ajuntament de Reus 
Plaça Mercadal 1 
43201 

Mesures de Seguretat El nivell de seguretat aplicable al fitxer és el nivell Alt. 

 
FITXER Sancions de trànsit  

Finalitat Gestió de les sancions de trànsit. 

Usos previstos Tramitació de les multes de trànsit 
Enviament de notificacions de les sancions al ciutadà 
Notificació a la DGT de la retirada de punts del carnet 

Persones o Col·lectius Ciutadans que infringeixen les normes de trànsit. 

Procedència de les dades D'ofici, interessat o representant legal. 

Procediment de Recollida 
de Dades 

Formularis o procediments electrònics 
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Tipus de Tractament Parcialment automatitzat 

Estructura i Descripció del 
Tipus de Dades 

 Dades identificatives: DNI / NIF / Passaport / NIE, 
Nom i Cognoms, Adreça postal o electrònica, Telèfon. 
Dades relatives a la comissió d’infraccions penals o 
administratives: infraccions administratives.  
 

Cessions Servei Català de trànsit,  "Dirección General de Tráfico" 
i Autoritats judicials. 

Transferència Internacional 
de dades 

No estan previstes 

Òrgan Responsable Ajuntament de Reus 

Servei o unitat davant el 
qual es poden exercir els 
drets ARCO 

Ajuntament de Reus 
Plaça Mercadal 1 
43201 

Mesures de Seguretat El nivell de seguretat aplicable al fitxer és el nivell Mitjà. 

 
 
FITXER Registre d'Entitats  

Finalitat  
 

Gestionar, formar i informar a les entitats que tenen la 
seu social a la ciutat de Reus. 

Usos previstos Realització d'inscripció de les entitats al Registre 
Municipal d'entitats 
Comunicacions d'informació rellevant per a les entitats 
a les persones de contacte (President/a, Secretari/a, 
Tresorer/a ...) 

Persones o Col·lectius Representants d'Entitats que realitzen activitats al 
municipi. 

Procedència de les dades Del propi interessat o representant legal 

Procediment de Recollida 
de Dades 

Formularis. 

Tipus de Tractament Parcialment automatitzat 

Estructura i Descripció del 
Tipus de Dades 

Dades identificatives dels responsables de l'entitat 
(President, Vicepresident, Secretari i Tresorer):  Nom i 
cognoms, Adreça postal i/o electrònica, Telèfon, càrrec. 
 

Cessions No estan previstes 

Transferència Internacional 
de dades 

No estan previstes 

Òrgan Responsable Ajuntament de Reus 

Servei o unitat davant el 
qual es poden exercir els 

Ajuntament de Reus 
Plaça de Mercadal, 1 
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drets ARCO 43201 Reus  

Mesures de Seguretat El nivell de seguretat aplicable al fitxer és el nivell 
Bàsic. 

 
Segon. Aprovar inicialment la baixa / supressió del fitxer municipal que porta el nom de 
«Consultes, reclamacions i denúncies del consumidor», essent el motiu el tancament de 
l'Oficina municipal d'informació al consumidor (OMIC). 
 
Les dades de caràcter personal del fitxer municipal que es suprimeix passen a formar part 
del fitxer denominat «Mediacions i arbitratges de la Junta Arbitral», el titular del qual és 
l’Agència Catalana del Consum, del Departament d’Empresa i Ocupació, de la Generalitat 
de Catalunya. 
 
Tercer. Aprovar inicialment les modificacions següents de les disposicions generals referents 
a la creació de diferents fitxers de dades de caràcter personal: 
 
FITXER Padró Municipal d’Habitants  

Procediment de Recollida 
de Dades 

Formularis, Enquestes, entrevistes o procediments 
electrònics 

 
FITXER Subvencions municipals  

Procediment de Recollida 
de Dades 

Formularis o procediments electrònics. 

Estructura i Descripció del 
Tipus de Dades 

Dades identificatives: DNI / NIF / Passaport / NIE, Nom 
i Cognoms, Adreça postal o electrònica, Telèfon. 
Dades d’informació comercial:  càrrec, entitat. 
Dades econòmico-financeres i d’assegurances: dades 
econòmiques. 

 
FITXER Gestió tributària  

Procediment de Recollida 
de Dades 

Formularis o procediments electrònics. 

 
FITXER Gestió d’expedients  

Procediment de Recollida 
de Dades 

Entrevistes, Formularis o procediments electrònics 

 
FITXER Gestió de Tercers  

Estructura i Descripció del 
Tipus de Dades 

Dades identificatives: DNI / NIF / Passaport / NIE, Nom 
i cognoms, Adreça postal o electrònica, Telèfon, 
Número de Mòbil, Fax. 
Dades d’informació comercial:  Activitats i Negocis, 
Nom establiment, Nom entitat, Tipus Entitat. 
Dades econòmico-financeres i d’assegurances:  Dades 
Bancàries 
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Mesures de Seguretat El nivell de seguretat aplicable al fitxer és el nivell 
Bàsic. 

 
FITXER Recursos Humans  

Finalitat Gestió del personal 

Usos previstos Selecció de Personal 
Elaboració de nòmines 
Gestió de situacions administratives 
Gestió de permisos i llicències 
Recollida de marcatges i gestió del control horari 
Planificació de les necessitats formatives 
Elaboració dels plans de Riscos Laborals 
Avaluació de plantilles i llocs de treball del personal de 
l'Ajuntament 

 
FITXER Habitatge  

Finalitat Gestionar les sol·licituds per a accedir a un habitatge, 
les sol·licituds d’ajuts relacionats amb l’habitatge i 
l’atenció per part del Servei d’Assessorament 
Hipotecari. 

Usos previstos Recepció , valoració i proposta de resolució de 
sol·licituds. 
Comunicació amb la persona interessada i notificació 
d'actes administratius. 

Procediment de Recollida 
de Dades 

Formulari, Enquestes o Procediments electrònics 

Cessions Generalitat de Catalunya 
Persones que poden accedir pel principi de "Publicitat 
activa" derivats de la llei de transparència 

 
FITXER Ensenyament  

Finalitat Gestió dels alumnes, de la inscripció i matriculació als 
cursos. 

Usos previstos Inscripció i matriculació dels alumnes als cursos 
escolars dels centres educatius públics i concertats 
Informació sobre els recursos i serveis educatius  

Procediment de Recollida 
de Dades 

Formulari, enquestes o procediments electrònics 

Cessions - Generalitat de Catalunya (Departament d’Educació). 
- EAP (Equip d'Assessorament Psicopedagògic) – 
Generalitat de Catalunya (Departament d'Educació) 
- Persones que poden accedir pel principi de "Publicitat 
activa" derivats de la llei de transparència a la 
informació d'ajuts i subvencions. 
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- Centre Educatius Públics (Generalitat de Catalunya – 
Departament d'Ensenyament) o Privats Concertats de 
Reus. 

 
FITXER Benestar Social  

Procediment de Recollida 
de Dades 

Formulari,  enquestes o procediments electrònics 

 
FITXER Gestió policial  

Estructura i Descripció del 
Tipus de Dades 

Dades identificatives: DNI / NIF / Passaport / NIE, Nom 
i Cognoms, Adreça postal o electrònica, Telèfon, Veu. 
Dades de característiques personals: Nacionalitat. 
Dades relatives a la comissió d’infraccions penals o 
administratives:  Infraccions Penals, Infraccions 
Administratives 
Dades especialment protegides: Origen Racial / ètnic, 
Salut. 
Altres: Dades vehicle (tipus, matrícula, marca, color, 
model), Localització infracció, Agents que intervenen, 
resultat. 
 

Cessions Autoritat judicial, companyies asseguradores i altres 
cossos policials (Mossos d'esquadra, Policia Nacional i 
Guàrdia Civil) 

 
FITXER Gestió Consistorial  

Finalitat 
 

Gestió i manteniment dels contactes de persones 
d'interès per a la ciutat i de les dades incloses a les 
actes, decrets i informes varis que es realitzen dins 
l’activitat diària de l'Alcaldia de l’Ajuntament. 

Usos previstos Elaboració de llistes de persones per a mantenir 
contacte institucional 
Elaboració i aprovació d'actes, decrets i informes. 

 
FITXER Salut pública  

Estructura i Descripció del 
Tipus de Dades 

Dades identificatives: DNI, nom i cognom, Adreça 
postal o electrònica, Telèfon. 
 Dades de característiques personals: data naixement. 
 Dades d’ocupació laboral:  càrrec. 
 Dades d’informació comercial: establiment. 
Dades relatives a la comissió d’infraccions penals o 
administratives: infraccions administratives. 
 

Cessions Generalitat de Catalunya (Departament de Salut) .  
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FITXER Queixes, incidències i reclamacions  

Finalitat Gestió de les queixes, incidències i suggeriments 
adreçats a l’Ajuntament 

Usos previstos Recepció de les queixes per canals telefònic, presencial 
i telemàtic. 
Atenció/resolució i resposta de la queixa realitzada 
Gestió incidències de la via pública 

 
FITXER Usuaris serveis Biblioteques   

Finalitat 
 

Gestió de la informació d’aquelles persones que són 
ateses a les biblioteques municipals. 

Usos previstos Inscripció i manteniment dels usuaris del servei de les 
biblioteques municipals 

 
FITXER Declaració de béns i interessos   

Finalitat Declaració dels interessos econòmics i de possibles 
causes d'abstenció recusació i incompatibilitat dels 
càrrecs electes, personal directiu i personal eventual. 

Usos previstos Publicació de les declaracions al portal de 
transparència 

Persones o Col·lectius Membres que formen part del Consistori, personal 
directiu i personal eventual. 

 
 
Quart. Sotmetre els acords anteriors a informació pública, per un període de 20 dies hàbils 
mitjançant edicte al Butlletí oficial de la província, un extracte al Diari oficial de la 
Generalitat de Catalunya, el taulell d’anuncis i a la seu electrònica de la Corporació. Durant 
aquest període es podran formular les al·legacions que es considerin pertinents. La creació, 
modificació i la supressió dels esmentats fitxers de dades de caràcter personal, esdevindran 
definitius si, dins el termini esmentat, no es presenten al·legacions. 
 
Cinquè. Notificar els acords primer, segon i tercer a l’Autoritat Catalana de Protecció de 
dades a efectes de la seva inscripció en el Registre de Protecció de dades de Caràcter 
Personal. 
 
Sisè. Facultar l’Alcalde, Sr. Carles Pellicer Punyed i, el Regidor delegat de l’Àrea de Promoció 
Econòmica, per a la signatura de qualsevol document que es derivi dels presents acords." 

 

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

12. Recursos Humans. Modificació del catàleg i plantilla del personal funcionari i 
laboral. 
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"Atès que el Ple de la Corporació del mes de desembre de 2016 va aprovar inicialment la 
modificació dels estatuts  de l'Institut Municipal de Museus de Reus que passarà a 
denominar-se Institut Municipal Reus Cultura, redactats d'acord amb el contingut que 
consta a l'expedient. 
 
Considerant que a la vegada aprovava inicialment l'extinció de l'organisme autònom Institut 
Municipal d'Acció Cultural i també aprovava la integració dels serveis i recursos de l'Institut 
Municipal d'Acció Cultural en l'Institut Municipal Reus Cultura. 
 
Considerant que aquests acords es van sotmetre a informació pública per un termini de 
trenta dies hàbils per a l'examen i la presentació d'al·legacions i suggeriments. 
 
Vist l'informe complementari de la memòria presentada del procés de dissolució de 
l'Organisme Autònom IMAC i integració d'aquest en l'IMMR. 
 
Vista la modificació de plantilla i catàleg de llocs de treball que aquest informe 
complementari preveu que es donin tant al nou Organisme Autònom Institut Municipal 
Reus Cultura com al propi Ajuntament de Reus. 
 
Atès que l'esmentat informe considera que tres persones que presten serveis en l'IMAC, i 
una de l'IMMR  s'haurien, d'integrar dins l'estructura municipal, sempre que acrediti que 
aquestes funcions no puguin executar-se amb personal propi, i respecte les pròpies 
funcions siguin considerades de competència local  o el servei públic que comporten, si 
s'escau, no sigui de prestació obligatòria i pugui ser suprimit, segons voluntat municipal. 
 
Vist el que disposa l'article 44 del R.D. Leg. 2/2015, de 23 d'octubre pel qual s'aprova el 
text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors respecte a la successió d'empreses i els 
treballadors afectats. 
 
Resultant que quan es va aprovar la Plantilla del personal laboral per exercici 2016 i el 
catàleg de llocs de treball, no es va preveure la possible subrogació d'aquest personal i que 
la plantilla del present exercici encara no s'ha aprovat, es fa necessari la modificació de la 
plantilla i del catàleg de llocs de treball del personal laboral de la Corporació. 
 
Considerant que l'article 44 del R.D. Leg. 2/2015 preveu que els treballadors subrogats 
continuaran tenint els mateixos drets que tenien en l'empresa en la que prestaven els seus 
serveis abans de la successió d'empresa, i les mateixes condicions laborals, a no ser que 
hagi pacte al contrari, les retribucions que s'indiquen pels llocs de treball creats són 
correctes, el que s'ha fet és adequar-les a l'estructura salarial de l'Ajuntament. 
 
Al mateix temps per poder realitzar la possible subrogació, és necessari que les persones 
que suposadament  passaran a formar part de la plantilla de l'Ajuntament, han de tenir la 
corresponen plaça en la plantilla i és per això que s'haurien de crear les places proposades. 
 
Per altra banda per informe del Cap de Servei de Medi Ambient amb el vist i plau del 
Gerent Coordinador de Serveis Territorials feien palesa la necessitat de crear la Unitat 
Administrativa d'Oficina Tècnica Empresarial. 
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Vist el decret Núm: 201611380, de data 24 d'octubre de 2016, que va crear l'Oficina Tècnica 
Empresarial, encarregada de l'atenció ciutadana en l'àmbit de Serveis Territorials de 
l'Ajuntament quedant adscrita a la Regidoria delegada de l'Àrea de Medi Ambient i 
Ocupació. 
 
Considerant que al catàleg de llocs de treball encara no s'havien creat els llocs de treball 
per dotar-los de personal, és necessària la seva modificació per crear aquest lloc de treball. 
 
També es fa necessari modificar la plantilla en el sentit de crear dues places d'auxiliar de 
biblioteca degut a l'obertura de la nova biblioteca Pere Anguera. 
 
Per últim degut a la jubilació de personal de brigades municipals i reorganització de les 
mateixes, és a dir, modificant el contingut dels llocs de treball davant la impossibilitat de 
reposició d'efectius s'ha de procedir a realitzar una requalificació de llocs de treball de la 
plantilla del personal laboral i amortitzar del personal funcionari. 
 
Vista la proposta del departament de Recursos Humans i una vegada portada a terme la 
preceptiva negociació i informació amb el Comitè d’empresa i Junta de personal d’aquest 
Ajuntament en data 14 de desembre, previ dictamen de la Comissió Informativa de Serveis 
Generals i Econòmics, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Modificació del catàleg de llocs de treball en el següents termes: 
 
Creació dels següents llocs de treball del catàleg del personal funcionari i laboral tots ells, 
amb les següents característiques: Dependència orgànica: de la Regidoria Delegada de 
Medi Ambient i Ocupació.  
 
 
CATÀLEG  FUNCIONARIS 
              
CREACIÓ LLOC DE TREBALL: 

           CE    ED 
 

* Aux. Adm. Oficina Tècnica Empresarial C2/15  6.606,46  2.569,20 
* Aux. Adm. Oficina Tècnica Empresarial C2/15  6.606,46  0 

 
* Aux. Adm. Oficina Tècnica Empresarial  C2/13     
(entrada)           5.911,64  2.055,12 
 
* Aux. Adm. Oficina Tècnica Empresarial C2/13     
(entrada)           5.911,64  0 
 
 
CATÀLEG  LABORALS 
CREACIÓ LLOCS DE TREBALL: 
   
Dependència Orgànica: Alcaldia 
             CE    ED 
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* Tècnic/a  Mitjà Difusió     A2/18  2.311,12  3.339,84 
* Tècnic/a  Mitjà  Difusió     A2/18  2.311,12  0 
 
 
Dependència Orgànica: Regidoria Delegada de Participació, Ciutadania, transparència i 
joventut. 
 
* Dinamitzador Joventut     C1/20  7.796,94  3.853,56 
* Dinamitzador Joventut     C1/20  7.796,94  0 
 
 
Dependència Orgànica: Regidoria Delegada de Medi Ambient i Ocupació. 
 
* Aux. Adm. Oficina Tècnica Empresarial C2/15  6.606,46  2.569,20 
* Aux. Adm. Oficina Tècnica Empresarial C2/15  6.606,46  0 
                                                                                              
             CE                     ED 
 
* Aux. Adm. Oficina Tècnica Empresarial  C2/13  5.911,64  2.055,12 
(entrada)            
* Aux. Adm. Oficina Tècnica Empresarial C2/13  5.911,64  0 
(entrada)            
 
Segon.- Modificació de la plantilla del Personal laboral 
 
CREACIÓ PLACES.- 

 
 2.- Oficial manteniment- xofer 

   2.- Auxiliar Biblioteques 
   1.- Auxiliar Tècnic Comeses Especials  
   1.- Administratiu 
   1.- Tècnic/a dinamitzador 
   1.- Tècnic/a Mitjà 

 
Modificació de la plantilla del Personal funcionari: 

 
AMORTITZACIÓ PLACES.- 

  
   1.- Oficial serraller 
   1.- Oficial pintor 
   2.- Operaris" 
 
EL SR. RUBIO 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) 6 vots en 
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contra (CUP: Srs./Sres. Llorens, Fernández, Cuadrada, Angelergues, Ciurana, Puig)  i 8 
abstencions (C'S: Srs./Sres. Sánchez, Morales, Figueras,  Labrador; PSC-CP: Srs./Sres. Martín, 
Martínez, Guaita, Pozuelo). 
 
13. Serveis Adjunts a la Secretaria General. Modificació de la relació de llocs de treball 
del personal directiu. 

"Atès que pels acords plenaris de dates 30 de juny de 2015 i 28 de desembre de 2015 es 
va establir la plantilla de personal directiu d'aquesta Corporació establint les funcions que 
corresponen a cada lloc de treball, el procediment per a la seva designació, les 
retribucions... 
 
Atès que entre els llocs de treball en la modalitat de personal directiu es troba el de 
GERENT-COORDINADOR DE SERVEIS ECONÒMICS les funcions del qual foren establertes 
pel Ple de la Corporació en reunió de data 30 de juny de 2015 i modificades en la sessió 
plenària duta a terme el dia 28 de desembre de 2015. 
 
Atès que per acord plenari adoptat el dia 4 de setembre de 2015 es va nomenar el Sr. Luís 
Alberto Rodríguez Merayo per ocupar el lloc de treball en la modalitat de personal directiu 
de «Gerent-Coordinador de Serveis Econòmics», una vegada superat el procediment 
selectiu corresponent. 
 
Atès que, així mateix, en l'esmentat acord plenari es va establir que el cessament el Gerent-
Coordinador de Serveis Econòmics serà lliure. 
 
Vist l'informe proposta de la gerència de Serveis Generals de data 27 de març de 2017. 
 
Atès que per motius organitzatius es considera necessari modificar la relació de llocs de 
treball del personal directiu d'aquest Ajuntament, i atesa la potestat d'autoorganització que 
correspon als municipis, de conformitat amb l'article 4 de la llei 7/1985, de 2 d'abril, 
reguladora de les bases del règim local. 
 
Per tot l'exposat amb el dictamen previ de la Comissió Informativa de Serveis Generals i 
Econòmics, es proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels següents acords: 
 
Primer. Modificar la relació de llocs de treball del personal directiu d'aquesta Corporació 
amortitzant el lloc de treball de GERENT-COORDINADOR DE SERVEIS ECONÒMICS. 
 
Segon. Cessar amb efectes a partir del dia d'avui el Sr. Luís Alberto Rodríguez Merayo que 
fins ara ocupava l'esmentat lloc de treball de GERENT-COORDINADOR DE SERVEIS 
ECONÒMICS. 
 
Tercer. Crear 1 lloc de treball de GERÈNCIA – COORDINACIÓ D'ORGANITZACIÓ I SERVEIS 
INTERNS (A1) amb dependència jeràrquica del gerent de Serveis Generals i funcional 
d’aquest, de l’Alcaldia, els tinents d’alcalde i els regidors delegats d’Àrea.  

 
Les seves funcions són les de desenvolupar i executar els plans d’actuació i les decisions 
adoptades pels òrgans de govern i la planificació i coordinació d’activitats, avaluació i 
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proposta d’innovació i millora en matèria de recursos humans, STIT, contractació i compres, 
logística, padró, oficina d’atenció al ciutadà, arxius administratius i responsabilitat 
patrimonial. 
 
Per a l’exercici d’aquestes funcions la GERÈNCIA – COORDINACIÓ D'ORGANITZACIÓ  I 
SERVEIS INTERNS ostentarà el comandament directe dels serveis i àmbits competencials 
que se li assignin. En l’exercici de les seves funcions assistirà amb veu i sense vot a les 
comissions informatives del seu àmbit competencial. 

 
La seva designació atendrà els principis de mèrit i capacitat i a criteris d'idoneïtat i es 
portarà a terme mitjançant procediments que garanteixin la publicitat i la concurrència 
entre funcionaris i personal laboral de la pròpia Corporació, d'altres administracions 
públiques o professionals del sector públic o privat.  
 

El seu cessament serà lliure. No obstant, havent superat un procediment selectiu, podrà ser 
nomenat per a nous períodes de temps per ocupar el mateix lloc de treball sense 
necessitat d’haver de superar de nou aquest procediment selectiu. 
 
Les retribucions d'aquest lloc de treball són les corresponents a un A1 nivell 28 amb un 
complement específic de 28.604,94 €, un complement horari de 6.936,12 € i un 
complement variable, la percepció del qual estarà condicionada al compliment d'uns 
objectius prèviament establerts. 
 
Quart. El personal directiu resta sotmès al règim d’incompatibilitats establert a la Llei 
53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les 
administracions públiques, Llei 21/1987, de 26 de novembre i altres disposicions 
concordants. 
 
Cinquè. En cas de dictar-se les normes de desenvolupament de la Llei 7/2007, de 12 d’abril 
de l’Estatut Bàsic de l’empleat públic, es procedirà a l’adequació del règim jurídic d’aquest 
personal a la nova regulació. 
 
Sisè. Delegar a l’Alcalde la competència per a fixar, mitjançant decret, les condicions de la 
compatibilitat i dedicació, si s’escau, de la Gerència – Coordinació d'Organització i Serveis 
Interns entre l’Ajuntament, les empreses municipals, organismes autònoms o altres entitats 
dependents o amb participació de l’Ajuntament. 
 
Setè. Modificar, si s’escau, amb tot allò que s’estableix en els apartats anteriors la relació de 
llocs de treball de la Corporació. 
 
Vuitè. Les retribucions establertes per a l'esmentat lloc de treball tindran les modificacions 
que s’aprovin per al personal funcionari. 
 
Novè. De conformitat amb el que s'estableix en l'acord TERCER, anterior, iniciar el 
procediment selectiu per a la designació de la GERÈNCIA–COORDINACIÓ D'ORGANITZACIÓ 
I SERVEIS INTERNS. 
 
Desè. Ratificar en tot allò no modificat en els apartats anteriors els acords plenaris adoptats 
en l'actual mandat corporatiu, relatius al personal directiu. 
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Onzè. Facultar al Molt Il·ltre. Sr. Alcalde per a la signatura de tots els documents que siguin 
necessaris per al compliment i execució dels anteriors acords i pel  desenvolupament 
d'aquests, de conformitat amb les atribucions que la legislació vigent li confereix en matèria 
de direcció del govern i l'administració municipal." 

 

EL SR. RUBIO 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;  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). 
 
14. Assessoria Jurídica. Aprovació de la plantilla de l'Institut Municipal de Museus de 
Reus que passarà a denominar-se Institut Municipal Reus Cultura. 

"Atès que per una millora en l'administració pública i una adequada simplificació i 
unificació dels recursos econòmics i humans, evitant duplicitat d'estructures, el Ple de la 
Corporació de l'Ajuntament de Reus en sessió duta a terme el dia 19 de desembre de 
2016, aprovà el següent: 
 
«Primer. Aprovar inicialment la modificació dels estatuts de l'Institut Municipal de Museus 
de Reus que passaria a denominar-se Institut Municipal Reus Cultura, redactats d'acord 
amb el contingut que consta a l'expedient. 
 
Segon. Aprovar inicialment l'extinció de l'organisme autònom Institut Municipal d'Acció 
Cultural. 
 
Tercer. Aprovar la integració dels serveis i recursos de l'Institut Municipal d'Acció Cultural 
en l'Institut Municipal Reus Cultura. 
 
Quart. Sotmetre aquests acords a informació pública, per un termini de trenta dies hàbils 
per a l'examen i la presentació d'al·legacions i suggeriments.»  
 
Atès que l'esmentada dissolució fou proposada prèviament pel Consell General de l'Institut 
Municipal d'Acció Cultural, en sessió duta a terme el dia 12 de desembre de 2016, i així 
mateix, l'esmentat consell també aprovà la incorporació dels seus serveis i recursos a un 
altre organisme autònom. 
 
Atès que els esmentats acords han estat objecte d'informació pública mitjançant la seva 
publicació al BOPT número 6 de data 10 de gener de 2017 i al tauler d'edictes de 
l'Ajuntament, sense que s'hagin presentat al·legacions durant l'esmentat període. 
 
Atès que de conformitat amb la normativa aplicable, s'ha de sotmetre, si s'escau, a 
aprovació definitiva del Ple l'extinció de l'organisme autònom Institut Municipal d'Acció 
Cultural i  la modificació dels estatuts de l'Institut Municipal de Museus de Reus que 
passaria a denominar-se Institut Municipal Reus Cultura  
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Considerant que, i de conformitat amb els informes obrants a l'expedient municipal, l' 
extinció de l'organisme autònom Institut Municipal d'Acció Cultural comportaria la 
integració dels seus recursos i serveis i per tant, del personal en l'Institut Municipal Reus 
Cultura, llevat de 4 treballadors que s'integrarien per subrogació a l'Ajuntament de Reus, 
d'acord amb l'article 44 del RD legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text 
refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors. 
 
Atès que el Consell General de l'IMMR va aprovar en data 28 de març de 2017 la proposta 
de plantilla per a l'IMMR vigent a partir de l'1 de juliol de 2017, condicionada a l'aprovació 
definitiva per part del Ple municipal de  l'extinció de l'organisme autònom Institut Municipal 
d'Acció Cultural i la integració dels seus serveis i recursos en l'Institut Municipal Reus 
Cultura. 
 
Per tot l’exposat, i amb el dictamen previ de la Comissió Informativa de Serveis Generals i 
Econòmics, es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer: Aprovar la plantilla de l'Institut Municipal de Museus de Reus, que passarà a 
denominar-se Institut Municipal Reus Cultura. 
 
PERSONAL DIRECTIU 
 
DENOMINACIÓ     GRUP I SUBGRUP     
 
DIRECTOR/A  o GERENT/A   A1      1      VACANT 
 
PERSONAL LABORAL   
 
DENOMINACIÓ     GRUP I SUBGRUP     
 
DIRECTOR/A -COORDINADOR A1                 3  3 VACANTS     
 
TÈCNIC/A SUPERIOR    A 1      5     
 
 
TECNIC  ADMINISTRACIÓ          A2      1    
 
TÈCNIC/A MIG     A2      2  1 VACANT   
DINAMITZADOR           C1      2   
 
AUXILIAR TECNIC  
COMESES ESPECIALS          C2      6  2 VACANTS 
 
ADMINISTRATIU           C1            1   
 
AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA  C2      6   
 
CONSERGE/ORDENANÇA  AGRUP PROF.   3  
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Segon: Aquest acord es produeix amb efectes 1 de juliol de 2017." 

LA SRA. CAELLES 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 4 abstencions (C'S: Srs./Sres. Sánchez, 
Morales, Figueras,  Labrador). 

S'absenten de la sessió la Sra. Llorens i el Sr. Fernàndez.  

15. Serveis Adjunts a la Secretaria General. Autorització de compatibilitat d'una 
treballadora de Reus Serveis Municipals S.A. amb activitat privada. 

"Atès que la Sra. M. Fernanda Rodríguez Travé és treballadora, en qualitat de lletrada 
assessora, de la societat municipal REUS SERVEIS MUNICIPALS, S.A. mitjançant un contracte 
laboral temporal per obra o servei determinat a temps complert amb una jornada de treball 
de 1.730 hores anuals. 
 
Atès que la Sra. M. Fernanda Rodríguez Travé ha sol·licitat que s'autoritzi la compatibilitat de 
l'activitat que desenvolupa a l'empresa REUS SERVEIS MUNICIPALS, S.A. amb una activitat 
privada consistent en l'exercici professional de l'advocacia per compte propi fora de la seva 
jornada laboral.  
 
Atès que la societat REUS SERVEIS MUNICIPALS, S.A. és de titularitat 100% municipal. 
 
Atès que el personal al servei de l'empresa municipal REUS SERVEIS MUNICIPALS, S.A. es 
troba inclòs en l’àmbit d’aplicació de les lleis 53/1984, de 26 de desembre, 
d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques (art. 2.1.h) i 
21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de l’administració 
de la Generalitat, d’aplicació directa a l’administració local i als seus ens, organismes i les 
empreses que en depenen (art. 1.2.d) que fan referència, respectivament, a “h) el personal 
que presta servicios en empresas en que la participación del capital, directa o 
indirectamente, de las Administraciones Públicas sea superior al 50 por 100  i “d) El 
personal al servei de les corporacions locals i dels seus ens, els organismes i les empreses 
que en depenen”. 
 
Atès que d’acord amb l’article 1, apartat 3, de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, 
d’incompatibilitats del personal al servei de l’administració de la Generalitat, d’aplicació 
directa a l’administració local i als seus ens, organismes i les empreses que en depenen 
l’activitat desenvolupada pel personal al servei d’empreses dependents de les 
administracions públiques té la consideració “d’activitat al sector públic” a la vegada que en 
ésser la segona activitat a desenvolupar l'exercici professional de l'advocacia per compte 
propi, la compatibilitat que es demana és per desenvolupar una segona activitat al sector 
privat. 
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Atès el que disposen els articles 11 a 15 de la llei 21/1987,  de 26 de novembre, 
d’incompatibilitats del personal al servei de l’administració de la Generalitat, d’aplicació 
directa a l’administració local i als seus ens, organismes i les empreses que en depenen i 
11 a 15 i 16 a 20 de la llei 53/1984,  de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al 
servei de les administracions públiques. 
 
Vist l'informe emès per la gerència de REUS SERVEIS MUNICIPALS, S.A. respecte al 
desenvolupament per part de la Sra. M. Fernanda Rodríguez Travé d'una activitat al sector 
privat, consistent en l'exercici professional de l'advocacia per compte propi, en el que es fa 
constar que aquesta segona activitat no ha de comprometre la seva imparcialitat i s'ha de 
dur a terme fora de la jornada i horari de treball al sector públic i en assumptes i 
procediments que no tinguin relació amb REUS SERVEIS MUNICIPALS, S.A. ni amb 
l'Ajuntament de Reus i les seves entitats dependents ni ha  d'impedir ni menyscabar 
l'estricte compliment de les obligacions laborals que la interessada té contretes amb 
l'esmentada empresa municipal. 
 
Vist l'informe emès al respecte per la Secretaria General. 
 
Atès que de conformitat amb els articles 14 de la llei 53/1984, de 26 de desembre, 
d'incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques  i 22 de la Llei 
21/1987, de 26 de novembre, d'incompatibilitats del personal al servei de l'Administració 
de la Generalitat correspon al Ple de la Corporació, previ informe, en el seu cas, dels 
directors dels organismes, ens i empreses públiques. 
 
Per tot l'exposat amb el dictamen previ de la Comissió Informativa de Serveis Generals i 
Econòmics, es proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels següents acords: 
 
Primer. Autoritzar la compatibilitat de l'exercici del lloc de treball ocupat per la Sra. M. 
Fernanda Rodríguez Travé mitjançant contracte de treball temporal a l'empresa municipal 
REUS SERVEIS MUNICIPALS, S.A. amb el desenvolupament d'una activitat privada consistent 
en l'exercici professional de l'advocacia per compte propi. 
 

Segon. L'autorització atorgada a la interessada resta condicionada a l'estricte compliment 
per la seva part de la jornada i l'horari de treball a l'empresa REUS SERVEIS MUNICIPALS, 
S.A. 
 

Així mateix l'autorització de compatibilitat atorgada resta condicionada a l'estricte 
compliment de les limitacions legals establertes a la Llei 53/1984, de 26 de desembre, 
d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques i la Llei 21/1987, 
de 26 de novembre, d'incompatibilitats del personal al servei de l'administració de la 
Generalitat i altra normativa que sigui d'aplicació." 
 
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per unanimitat.  
 
 
S'incorpora a la sessió la Sra. Llorens i s'absenta la Sra. Guaita  
 

 



  

 

34 

16. Intervenció. Donar compte de les liquidacions dels Pressupostos de l'Ajuntament i 
dels Organismes Autònoms Administratius corresponents a l'exercici 2016 i dels 
criteris seguits per a la quantificació dels drets de difícil o impossible recaptació. 

 

"La Comissió Informativa de Serveis Generals i Econòmics, en sessió tinguda el dia 3 d'abril 
de 2017 proposa donar compte al Ple dels acords següents: 

A) Liquidació del Pressupost exercici 2016 
 

En data 10 de març de 2017, mitjançant resolució del Regidor delegat de l’Àrea d’Hisenda i 
Recursos Generals, s’aprovaren les liquidacions del Pressupost de l’Ajuntament i dels 
Organismes Autònoms Administratius corresponents a l’exercici 2016, sent el seu text literal el 
que a  continuació es transcriu: 
 
“D'acord amb l'article 191 i següents del RDL 2/2004 de 5 de març pel que s’aprova el Text 
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i amb els articles 89 i següents del Reial 
Decret 500/1990, de 20 d'abril i amb l’informe previ i preceptiu de l’Interventor general, als 
efectes d’aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici 2016 de l’Ajuntament i dels seus 
organismes autònoms. 
 
Vist que de conformitat amb els articles 191.3r i 192.2n del RDL 2/2004,  correspon 
l'aprovació de la liquidació del pressupost, tant de l'Ajuntament com dels Organismes 
Autònoms al President de l'Entitat Local, i vist el decret de delegació de competències de 15 
de juny de 2015, HE RESOLT: 
 
 

PRIMER:  

 

A).- Aprovar la liquidació del pressupost de l'Ajuntament de l'exercici 2016, en la forma que 
ha estat redactada, el resum de la qual és el següent: 
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Romanent de Tresoreria Ajuntament

1. (+) Fons líquids 6.346.824,14

2. (+) Drets pendents de cobrament 33.231.798,76

De pressupost d'ingressos pressupost corrent 16.919.982,68

De pressupost d'ingressos pressupost tancats 16.483.608,25

D'altres operacions no pressupostàries              2.538.499,65

Cobraments realitzats pendents d'aplicació 2.710.291,82

3. (-) Obligacions pendents de pagament 20.159.280,32

Del pressupost corrent 16.287.722,10

De Pressupostos tancats 198.492,02

Operacions no pressupostàries 3.700.336,40

Pagaments pendents d'aplicació 27.270,20

I. Romanent de tresoreria total (1+2+3) 19.419.342,58

II. Saldos de dubtós cobrament 11.347.260,40

III Excés de finançament afectat 2.652.015,12

IV Romanent de tresoreria per a despeses generals ( I -II - III )5.420.067,06  
 
 
 

Resultat Pressupostari Ajuntament

Drets reconeguts nets per operacions corrents 101.065.396,98

Altres drets per operacions no financeres 6.753.197,71

a) Total drets per operacions no financeres 107.818.594,69

Obligacions reconegudes netes per operacions corrents 81.796.044,64

Altres Obligacions per operacions no financeres 13.690.347,71

b) Total obligacions per operacions no financeres 95.486.392,35

1. Total 0peracions no financeres (a-b) 12.332.202,34

Drets per actius financers 2.435.938,12

Obligacions per actius financers 0,00

Drets per passius financers 2.649.616,17

Obligacions per passius financers 12.636.515,74

2. Total operacions financeres (Drets -obligacions) -7.550.961,45

3. Resultat Pressupostari de l'exercici (1+2) 4.781.240,89

Ajustaments

4. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals0,00

5. Desviacions de finançament negatives de l'exercici 3.929.542,87

6. Desviacions de finançament positives de l'exercici 2.158.716,84

Resultat Pressupostari ajustat (3+4+5-6) 6.552.066,92  
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B) Aprovar les incorporacions de romanents de crèdits a l'exercici 2017 per un import global 
de 3.720.249,34 € amb llur finançament segons consta a l'expedient, amb caràcter previ 
s’ha fet una incorporació de romanents parcial, per import de 899.473,59, mitjançant 
resolució núm. 2017/1927 de 16 de febrer de 2017, així com el finançament afectat definitiu 
d’acord amb els projectes de despesa que consten a l’expedient, d’acord amb el següent 
resum: 
 
 
 
 

Romanents d’incorporació obligatòria  3.663.884,89 

Afectat, art. 182.1.b) 16.466,68  
Operacions de capital, art. 182.1.c) 3.647.418,21  
Art. 182 a) i d) 0,00  
Romanents compromesos d’incorporació voluntària  56.364,45 

No afectat art. 182.1.b) 56.364,45  
Total romanents incorporats  3.720.249,34 

 
 
El finançament dels romanents a incorporar, d’acord a quan disposa l’art. 48 del RD 
500/1990 és: 
 
 
 

Finançats amb excés de finançament afectat (art. 48.3 a) 2.620.790,12 

Finançat amb compromisos ferm d’aportació (art. 48.3.a) 491.252,17 

Finançat amb nous ingressos (art. 48.2.b) 551.842,60 

Finançats amb Romanent de tresor. per a despeses generals 
(art.48.2.a) 

56.364,45 

Total finançament 3.720.249,34 

 
 

 

SEGON: Aprovar la liquidació del pressupost de l'Institut Municipal d'Acció Cultural 
corresponent a l'exercici 2016, en la forma que ha quedat redactada, el resum de la qual és 
el següent: 
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Resultat Pressupostari IMAC

Drets reconeguts nets per operacions corrents 2.027.214,50

Altres drets per operacions no financeres 10.000,00

a) Total drets per operacions no financeres 2.037.214,50

Obligacions reconegudes netes per operacions corrents 1.908.542,24

Altres Obligacions per operacions no financeres 934,73

b) Total obligacions per operacions no financeres 1.909.476,97

1. Total 0peracions no financeres (a-b) 127.737,53

Drets per actius financers 0,00

Obligacions per actius financers 0,00

Drets per passius financers 0,00

Obligacions per passius financers 0,00

2. Total operacions financeres (Drets -obligacions) 0,00

3. Resultat Pressupostari de l'exercici (1+2) 127.737,53

Ajustaments

4. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals37.432,23

5. Desviacions de finançament negatives de l'exercici 0,00

6. Desviacions de finançament positives de l'exercici 0,00

Resultat Pressupostari ajustat (3+4+5-6) 165.169,76

Romanent de Tresoreria IMAC

1. (+) Fons líquids 17.701,78

2. (+) Drets pendents de cobrament 412.615,16

De pressupost d'ingressos pressupost corrent 416.190,54

De pressupost d'ingressos pressupost tancats 0,50

D'altres operacions no pressupostàries              1.732,50

Cobraments realitzats pendents d'aplicació 5.308,38

3. (-) Obligacions pendents de pagament 279.995,30

Del pressupost corrent 225.183,30

De Pressupostos tancats 645,98

Operacions no pressupostàries 54.166,02

Pagaments pendents d'aplicació 0,00

I. Romanent de tresoreria total (1+2+3) 150.321,64

II. Saldos de dubtós cobrament 2.594,81

III Excés de finançament afectat 0,00

IV Romanent de tresoreria per a despeses generals ( I -II - III ) 147.726,83



                   
 AJUNTAMENT DE REUS 
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TERCER: Aprovar la liquidació del Pressupost de l’Agència de Promoció de Ciutat, 
corresponent a l'exercici 2016, en la forma que ha estat redactada, el resum de la qual 
és el següent: 

 

Resultat Pressupostari Agència PC

Drets reconeguts nets per operacions corrents 1.381.515,91

Altres drets per operacions no financeres 0,00

a) Total drets per operacions no financeres 1.381.515,91

Obligacions reconegudes netes per operacions corrents 1.430.330,92

Altres Obligacions per operacions no financeres 2.850,06

b) Total obligacions per operacions no financeres 1.433.180,98

1. Total 0peracions no financeres (a-b) -51.665,07

Drets per actius financers 0,00

Obligacions per actius financers 0,00

Drets per passius financers 0,00

Obligacions per passius financers 0,00

2. Total operacions financeres (Drets -obligacions) 0,00

3. Resultat Pressupostari de l'exercici (1+2) -51.665,07

Ajustaments

4. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals140.083,54

5. Desviacions de finançament negatives de l'exercici 0,00

6. Desviacions de finançament positives de l'exercici 0,00

Resultat Pressupostari ajustat (3+4+5-6) 88.418,47

Romanent de Tresoreria Agència PC

1. (+) Fons líquids 166.672,68

2. (+) Drets pendents de cobrament 347.699,62

De pressupost d'ingressos pressupost corrent 331.749,98

De pressupost d'ingressos pressupost tancats 14.753,63

D'altres operacions no pressupostàries              7.392,53

Cobraments realitzats pendents d'aplicació 6.196,52

3. (-) Obligacions pendents de pagament 423.235,79

Del pressupost corrent 389.899,54

De Pressupostos tancats 0,00

Operacions no pressupostàries 36.669,46

Pagaments pendents d'aplicació 3.333,21

I. Romanent de tresoreria total (1+2+3) 91.136,51

II. Saldos de dubtós cobrament 9.056,16

III Excés de finançament afectat 0,00

IV Romanent de tresoreria per a despeses generals ( I -II - III ) 82.080,35  
 

QUART: Aprovar la liquidació del pressupost de l’Institut Municipal de Museus, 
corresponent a l'exercici 2016, en la forma que ha estat redactada, el resum de la qual 
és el següent: 

 



                   
 AJUNTAMENT DE REUS 
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Resultat Pressupostari Museus

Drets reconeguts nets per operacions corrents 804.325,78

Altres drets per operacions no financeres 0,00

a) Total drets per operacions no financeres 804.325,78

Obligacions reconegudes netes per operacions corrents 778.286,40

Altres Obligacions per operacions no financeres 3.517,47

b) Total obligacions per operacions no financeres 781.803,87

1. Total 0peracions no financeres (a-b) 22.521,91

Drets per actius financers 0,00

Obligacions per actius financers 0,00

Drets per passius financers 0,00

Obligacions per passius financers 0,00

2. Total operacions financeres (Drets -obligacions) 0,00

3. Resultat Pressupostari de l'exercici (1+2) 22.521,91

Ajustaments

4. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals41.985,96

5. Desviacions de finançament negatives de l'exercici 0,00

6. Desviacions de finançament positives de l'exercici 0,00

Resultat Pressupostari ajustat (3+4+5-6) 64.507,87

Romanent de Tresoreria Museus

1. (+) Fons líquids 9.534,62

2. (+) Drets pendents de cobrament 149.024,06

De pressupost d'ingressos pressupost corrent 151.407,53

De pressupost d'ingressos pressupost tancats 4.087,80

D'altres operacions no pressupostàries              1.137,70

Cobraments realitzats pendents d'aplicació 7.608,97

3. (-) Obligacions pendents de pagament 99.573,81

Del pressupost corrent 77.591,23

De Pressupostos tancats 0,00

Operacions no pressupostàries 22.945,68

Pagaments pendents d'aplicació 963,10

I. Romanent de tresoreria total (1+2+3) 58.984,87

II. Saldos de dubtós cobrament 213,58

III Excés de finançament afectat 0,00

IV Romanent de tresoreria per a despeses generals ( I -II - III ) 58.771,29  
 

CINQUÈ: APROVAR la liquidació del Pressupost de l'Institut Municipal de Formació i 
Empresa, corresponent a l'exercici 2016, en la forma que ha estat redactada, el 
resum del qual és el següent: 
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Resultat Pressupostari IMFE

Drets reconeguts  nets per operacions  corrents 3.095.332,59

Altres drets per operacions no financeres 0,00

a) Total drets per o peracions no fin anceres 3.095.332,59

Obligacions reconegudes netes per operacions corrents 2.995.692,91

Altres Obligacions per operacions no financeres 6.337,48

b) Total o bligacions per operacion s no  financeres 3.002.030,39

1. Total 0peracions no  financeres (a-b) 93.302,20

Drets per actius financers 0,00

Obligacions per ac tius  financers 0,00

Drets per passius financers 0,00

Obligacions per passius  financers 0,00

2. Total operacions financeres (Drets -obligacion s) 0,00

3. Resultat Pressupostari de l'exercici (1+2) 93.302,20

Ajus taments

4. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals76.085,97

5. Desviacions de finançament negatives de l'exercici 0,00

6. Desviacions de finançament pos itives de l'exercic i 0,00

Resul tat Pressupostari  ajustat (3+4+5-6) 169.388,17

Romanent de Tresoreria IMFE

1. (+) Fons líquids 28.643,63

2. (+) Drets p en dents de co brament 611.916,33

De pressupost d'ingressos pressupost corrent 604.746,28

De pressupost d'ingressos pressupost tancats 294.637,01

D'altres operacions no pressupostàries              1.151,63

Cobraments rea litzats pendents d'ap licació 288.618,59

3. (-) Obligacions p en dents de p ag ament 463.593,06

Del pressupost corrent 247.727,98

De Pressupostos tancats 152.561,57

Operacions no pressupostàries 64.055,30

Pagaments pendents d 'aplicació 751,79

I. Ro manent de tresoreria total (1+2+3) 176.966,90

II. Saldos d e dubtós cobrament 321,22

III Excés d e finançament afectat 0,00

IV Ro manent de tresoreria per a desp eses g en erals ( I - II -  III ) 176.645,68  
 
 
SETÈ: Aprovar la liquidació de l’organisme autònom extingit durant l’exercici 2016 
Institut Municipal de Puericultura Dr. Frias, en data 30 d’abril de 2016, de la qual en 
resulta un Romanent de Tresoreria per a despeses generals de 1.369,38 € i un resultat 
pressupostari de -14.223,84 €. 
 
VUITÈ: Donar compte del present Decret al Ple de l'Ajuntament, en la primera sessió 
que es celebri, de conformitat amb allò establert a l'article 193.4t del RDL 2/2004 de 5 
de març pel que s’aprova el Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals. 
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NOVÈ: Comunicar al Ministeri d’Hisenda i Administracions territorials i al Departament 
d’economia i finances de la generalitat de Catalunya l’expedient de la liquidació del 
pressupost, de conformitat amb allò establert a l'article 193.5 del RDL 2/2004 de 5 de 
març pel que s’aprova el Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals.” 
 
B) Criteris de difícil o impossible recaptació 
 
Pel que fa als criteris seguits per a la quantificació dels drets de difícil o impossible 
recaptació, per tal de donar compliment a les previsions de l’article 193.bis del RDL 
2/20014, de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, es dona compte de la resolució del Regidor delegat d’hisenda i Recursos 
generals de data 29 de febrer de 2016, segons el següent literal: 
 
“Atès l’existència de deutes pendents de cobrament en el pressupost municipal a 
data 31 de desembre de 2016. 
 
Vist l’article 103 del R.D. 500/1990 de 20 d’abril, en relació a l’article 191.2 del Reial 
decret legislatiu 2/2004 que aprova el Text refós de la Llei d’hisendes locals, el qual 
estableix que el romanent de tresoreria es quantificarà deduïts els drets pendents de 
cobrament d’impossible o difícil recaptació. 
 
Tenint en compte el previst a les de Bases d’execució del Pressupost de l’exercici 
2016, concretament a la Base 41ena estableix uns criteris homogenis per al càlcul 
del drets de dubtós cobrament, i que aquest es realitzarà, amb caràcter general, 
tenint en compte l’antiguitat dels deutes i la naturalesa dels recursos de que es tracti. 
 
Tenint en compte els criteris recomanats per la Direcció General de Política Financera 
de la Generalitat de Catalunya, consistents amb els recomanats per la Sindicatura de 
Comptes de Catalunya, s'apliquen els següents percentatges de provisió en funció de 
l'antiguitat del deute: 
 
Capítols I, II i III de l’estat d’ingressos (excepte multes de circulació): 
 

Antiguitat del deute Percentatge provisió 

Deutes amb antiguitat igual o superior a 4 anys 100,00% 

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

90,00% 

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

60,00% 

Deutes amb antiguitat igual o superior a 1 any i inferior a dos 30,00% 

Deutes amb antiguitat inferior a 1 any 10,00% 

 
Multes de circulació: 
 

Antiguitat del deute Percentatge provisió 

Deutes amb antiguitat igual o superior a 4 anys 100,00% 

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

90,00% 

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

60,00% 
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Deutes amb antiguitat igual o superior a 1 any i inferior a dos 50,00% 

Deutes amb antiguitat inferior a 1 any 50,00% 

 
 
Vist l’informe de la Intervenció General en què es dona compliment amb l’aplicació 
d’aquests criteris a la previsió de l’art. 193.bis del TRLRHL, en termes de límits 
mínims a provisionar per a cada any d’antiguitat. 
 
HE RESOLT: 
 
Primer: Quantificar en 11.347.260,40 € l’import dels drets pendents de cobrament 
que es consideren de difícil o impossible recaptació en relació als deutes existents a 
31 de desembre de 2016 i assentar en aquesta data la provisió per insolvències 
corresponent. 
 
Aquest import equival a aplicar als deutes corresponents als Capítols I a III del 
Pressupost d’ingressos pendents, en funció de la seva naturalesa i antiguitat, els 
criteris següents: 
 
 

Exercici 
Pendent 31-12-

2016 
Provisió 

Percentatge provisió 

2012 i anteriors 4.161.626,25 4.161.626,25 100% 

2013 2.782.205,54 2.503,984,99 90,00% 

2014 3.702.569,09 2.221.541,45 60,00% 

2015 3.479.068,36 1.043.720,51 30,00% 

2015 (multes) 543.258,62 271.629,31 50,00% 

2016 6.619.109,63 661.910,96 10,00% 

2016 (multes) 965.693,85 482.846,93 50,00% 

Totals 22.253.531,34 11.347.260,40       
 
 
Segon: Donar compte del resultat de l’aplicació d’aquests criteris al Ple de 
l’Ajuntament de Reus i al Ministeri d’Hisenda, segons disposa l’art. 193.bis del 
TRLRHL.” 
 
D’aquestes resolucions es dona compte al Ple als efectes oportuns." 

L'INTERVENTOR MUNICIPAL SR. ROVIRA EXPLICA EL TEMA I ELS MEMBRES DEL 
PLENARI ES DONEN PER ASSABENTATS  

S'incorporen a la sessió la Sra. Guaita i el Sr. Fernàndez i s'absenta de la mateixa la 
Sra. Martínez. 

17. Gestió Econòmica i Pressupostària. Expedient de modificació de crèdits del 
Pressupost de la Corporació. 

“Vist l'expedient tramitat per ordre del Regidor delegat de l’Àrea d’Hisenda i Recursos 
Generals, en el que s'adjunta informe de la Intervenció de Fons i atesa la proposta de la 
Presidència en la què s'assenyala la necessitat d'efectuar un expedient de modificació 
de crèdits en el pressupost de l’Ajuntament de Reus. 
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Considerant que la tramitació de l'expedient s'ha realitzat amb subjecció a les 
disposicions legals vigents, i vist el que disposa l'art. 133 del ROM, la Comissió 
Informativa informa sobre el present assumpte que s'ha de sotmetre a la consideració 
del Ple, resultant 
 
Primer. Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits en el pressupost de 
l’Ajuntament de Reus, essent el detall per aplicacions pressupostàries el següent:  
 

  AJUNTAMENT DE REUS  

DESPESES    

Suplement de crèdits   

21110 011 913 Hisenda-Deute públic-Amortització préstecs a l/t 2.712.107,91 

   TOTAL ALTES CRÈDITS 2.712.107,91 

INGRESSOS   

Increment previsió ingressos   

  87000 Romanent de tresoreria per a despeses generals 2.712.107,91 

   TOTAL ALTA INGRÉS 2.712.107,91 

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

 

EL SR. ENRECH EXPLICA EL TEMA I ES PRODUEIX DEBAT  
 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 17 vots a favor ((PdeCAT)-CiU: 
Srs./Sres. Pellicer, Vilella, Monseny, Arza, Sardà, Enrech, Caelles; C'S: Srs./Sres. 
Sánchez, Morales, Figueras,  Labrador; ERC-MES-MDC-AVANCEM: Sres. Llauradó i 
Flores; PP: Sr. Domènech i Sra. Compte; AREUS: Srs. Cervera i Rubio) 6 vots en contra 
( CUP: Srs./Sres. Llorens, Fernández, Cuadrada, Angelergues, Ciurana, Puig) i 3 
abstencions (PSC-CP: Srs./Sres. Martín, Guaita, Pozuelo). 
 

S'incorpora a la sessió la Sra. Martínez.  
 

18. Intervenció. Aprovació del Pressupost General de l'exercici 2017. 
 

"Vist l'expedient elaborat en relació al pressupost general per a l'exercici de 2017, en el 
qual es conté la documentació i s'han seguit els tràmits regulats a la normativa vigent, 
segons el que es disposa a l’article 162 i següents del RDL 2/2004, de 5 de març, pel 
que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals i arts. 112 i 
següents de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local. 
 
Vistos els article 12, 15 i 30 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera, en que es preveu la fixació d’un sostre de 
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despesa no financera, que ha de fixar cada entitat local prenent com a referència 
l’objectiu d’estabilitat que fixi el Govern de l’Estat. 
 
Aquest sostre de despesa no financera s’estableix com un límit a la variació de 
despesa computable de l’Administració Central, de les Comunitats Autònomes i de les 
Corporacions Locals, a efectes d’aplicar la regla de la despesa establerta per l’article 
12 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 de abril, d’Estabilitat Pressupostària i 
Sostenibilitat Financera. 
 
La regla de la despesa es defineix en els termes de la normativa europea. Segons la 
citada regla, la despesa computable no pot superar la taxa de referència del 
creixement del PIB a mitjà termini de l’economia espanyola. El Consell de ministres 
de data 2 de desembre de 2016 va fixar aquesta taxa en un 2,1% per a l’exercici 2017. 
 
Per tant, amb caràcter previ a l’aprovació del Pressupost General de l’exercici 2017, 
s’ha d’acordar el sostre de despesa màxim del Grup consolidat considerat 
administracions públiques a efectes del SEC, d’acord amb les hipòtesis de càlcul 
anteriors.  
 
Vist el que disposa l'art. 124 del ROM, la Comissió Informativa informa sobre el present 
assumpte que s'ha de sotmetre a la consideració del Ple, resultant : 
 
Primer.-  Aprovar el sostre de despesa no financera màxim per a l’exercici 2017 del Grup 
consolidat considerat administracions públiques a efectes del SEC, segons les 
previsions contingudes a l’acord del Consell de Ministres de data 2 de desembre de 
2016, que ascendeix, d’acord amb els càlculs provisionals, a 283.850.136,80 €. 
 
Segon.- Aprovar el pressupost general de l'Ajuntament de Reus, la Plantilla, l’annex de 
personal amb les retribucions que consten a l’expedient tant pel que fa al personal 
funcionari, eventual, laboral i càrrecs electes amb dedicació, així com la resta dels 
annexes i tota la documentació incorporada a l’expedient, corresponents a l'exercici de 
2017. 
 
Tercer.- Aprovar el pressupost de l’Ajuntament de Reus per a l'exercici 2017, el 
desglossament del qual i resum per capítols és el següent: 
 

INGRESSOS 
A) OPERACIONS CORRENTS  
Capítol I Impostos directes 47.075.153,45 

Capítol II Impostos indirectes 2.999.597,78 

Capítol III Taxes i altres ingressos 21.518.716,95 

Capítol IV Transferències corrents 23.943.841,85 

Capítol V Ingressos patrimonials 240.000,00 

   
B) OPERACIONS DE CAPITAL  
Capítol VI Alienació d’inversions reals 382.803,85 

Capítol VII Transferències de capital 5.548.956,00 

Capítol VIII Actius financers 3.015.832,24 

Capítol IX Passius financers 5.975.740,00 

 TOTAL INGRESSOS 110.700.642,12 
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DESPESES 

 

A) OPERACIONS CORRENTS  
Capítol   I Remuneracions del personal 32.409.895,31 

Capítol   II Compra de béns corrents i de serveis 36.583.155,48 

Capítol III Despeses financeres 865.000,00 

Capítol   IV Transferències corrents 14.827.798,16 

Capítol V Fons de contingència i altres imprevistos 72.785,87 

 
 

  

B) OPERACIONS DE CAPITAL  
Capítol   VI Inversions reals 5.443.913,60 

Capítol VII  Transferències de capital 10.474.609,40 

Capítol   IX Passius financers 10.023.484,30 

 TOTAL DESPESES 110.700.642,12 

 
Quart.- Aprovar  el pressupost de l'INSTITUT MUNICIPAL D'ACCIÓ CULTURAL i les seves 
Bases d'Execució corresponent a l'exercici de 2017 el desglossament del qual i resum 
per capítols és el següent : 
 

INGRESSOS 
A) OPERACIONS CORRENTS 
Capítol   III Taxes i altres ingressos 59.600,00 

Capítol   IV Transferències corrents 1.994.606,00 

Capítol    V Ingressos patrimonials 200,00 

 TOTAL INGRESSOS 2.054.406,00 

 
DESPESES 

A) OPERACIONS CORRENTS 
Capítol   I Remuneracions del personal 546.586,00 

Capítol   II Compra de béns corrents i de serveis 1.298.290,00 

Capítol   IV Transferències corrents 208.000,00 

 
B) OPERACIONS DE CAPITAL 
Capítol   VI Inversions reals 1.530,00 

 TOTAL DESPESES 2.054.406,00 

 
Cinquè.- Aprovar de conformitat amb el punt anterior, la plantilla del personal que es 
contempla en l'esmentat pressupost. 
 
Sisè.- Aprovar  el pressupost de l'INSTITUT MUNICIPAL DE FORMACIÓ I EMPRESA i les 
seves Bases d'Execució corresponent a l'exercici de 2017 el desglossament del qual i 
resum per capítols és el següent : 
 

INGRESSOS 
A) OPERACIONS CORRENTS 
Capítol   III Taxes i altres ingressos 45.900,00 

Capítol   IV Transferències corrents 2.806.064,04 

 



                   
 AJUNTAMENT DE REUS 

 

 

46 

B) OPERACIONS DE CAPITAL 
Capítol   VII Transferències de Capital 97.000,00 

 TOTAL INGRESSOS 2.948.964,04 

 
DESPESES 

A) OPERACIONS CORRENTS 
Capítol   I Remuneracions del personal 1.947.199,23 

Capítol   II Compra de béns corrents i de serveis 634.390,26 

Capítol   III Despeses financeres 500,00 

Capítol   IV       Transferències corrents 264.314,007 

   
B) OPERACIONS DE CAPITAL 
Capítol   VI Inversions reals 102.560,00 

 TOTAL DESPESES 2.948.964,04 

 
Setè.- Aprovar d'acord amb el punt anterior, la plantilla del personal que es contempla 
en l'esmentat pressupost. 
 
Vuitè.- Aprovar  el pressupost de l’ INSTITUT MUNICIPAL DE MUSEUS  i les seves Bases 
d'Execució, corresponent a l'exercici de 2017 el desglossament del qual i resum per 
capítols és el següent : 
 

INGRESSOS 
A) OPERACIONS CORRENTS 
Capítol   III Taxes i altres ingressos 26.500,00 

Capítol   IV Transferències corrents 777.071,00 

Capítol    V Ingressos patrimonials 10,00 

 TOTAL INGRESSOS 803.581,00 

 
DESPESES 

A) OPERACIONS CORRENTS 
Capítol   I Remuneracions del personal 612.243,00 

Capítol   II Compra de béns corrents i de serveis 191.338,00 

 TOTAL DESPESES 803.581,00 

   
 
Novè.- Aprovar d'acord amb el punt anterior, la plantilla del personal que es contempla 
en l'esmentat pressupost. 
 
Desè.- Aprovar  el pressupost de l’ AGÈNCIA DE PROMOCIÓ DE CIUTAT “REUS 
PROMOCIÓ” i les seves Bases d'Execució, corresponent a l'exercici de 2017 el 
desglossament del qual i resum per capítols és el següent : 
 

INGRESSOS 
A) OPERACIONS CORRENTS 
Capítol   III Taxes i altres ingressos 435.200,00 

Capítol   IV Transferències corrents 1.074.825,60 

Capítol    V Ingressos patrimonials 3.375,00 

 TOTAL INGRESSOS 1.513.400,60 

                    
DESPESES 

A) OPERACIONS CORRENTS 
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Capítol   I Remuneracions del personal 432.183,00 

Capítol   II Compra de béns corrents i de serveis 954.697,60 

Capítol   IV Transferències corrents 125.000,00 

 
B) OPERACIONS DE CAPITAL 
Capítol   VI Inversions reals 1.520,00 

 TOTAL DESPESES 1.513.400,60 

 
Onzè.- Aprovar de conformitat a l'establert en l'apartat anterior, la plantilla de personal 
que es contempla en l'esmentat pressupost. 
 
Dotzè.-   Aprovar  els  pressupostos  de les societats i fundacions municipals i el 
programa d’actuació, inversions i finançament, corresponent a l’exercici 2017, segons es 
relaciona a continuació: 
 
PRESSUPOST D’EXPLOTACIÓ 
 
Entitats que pertanyen al sector AAPP  

- Hospital Sant Joan, S.A.M 126.191.770,00 

- Gestió Comarcal Hospitalària, S.A. 20.421.662,00 

- Reus Serveis Municipals    

Ingressos  28.201.367,00 

Despeses 26.459.530,00 

Beneficis 1.741.837,00 

- Gestió Integral Sanitària i Assistencial, A.I.E. 11.264.190,00 

- SAGESSA, Assistència Sanitària i Social, S.A.  3.103.982,00 

- Reus Transport Públic, S.A. 2.983.799,00 

- Reus Desenvolupament Econòmic, S.A. 8.337.500,00 

- Reus Esport i Lleure, S.A. 2.936.036,00 

- Laboratori RCT SA  

Ingressos  6.278.272,00 

Despeses 6.268.272,00 

Beneficis 10.000,00 

- Fundació SAGESSA Salut 
FASS  

21.012.940,00 

- Fundació Recerca i Docència (FUNRED) 62.248,00 

- Fundació per a l’Atenció Social 3.599.611,00 

- Fundació per a l’Acció Educativa 3.065.388,00 

- Fundació IMFE Mas Carandell 651.471,54 

Societats no financeres  
- Reus Mobilitat, S.A.M.  
Ingressos  7.566.755,00 

Despeses 7.542,324,00 

Beneficis 24.431,00 

- Centre M.Q. Reus, S.A. 13.481.502,00 
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Detall de les inversions a portar a terme per part de les societats i fundacions 
municipals:  

 
PRESSUPOST DE CAPITAL 
 
 
Societats no financeres  

 Reus Mobilitat SAM 318.000,00 

 Centre MQ Reus 260.861,00 

 Sector Administracions Públiques                             

 Hospital de Sant Joan de Reus,  S.A.M. 1.211.033,00 

 Gestió Comarcal Hospitalària, S.A. 250.000,00 

 Reus Serveis Municipals S.A. 1.784.542,00 

 Gestió Integral Sanitària i Assistencial A.I.E. 92.650,00 

 SAGESSA,Assistència Sanitària i Social, S.A.  25.000,00 

 Reus Esport i Lleure, S.A. 0,00 

 Reus Transport Públic, S.A. 65.000,00 

 Reus Desenvolupament Econòmic S.A. 0,00 

 Laboratori RCT S.A. 20.200,00 

Fundació SAGESSA Salut   295.000,00 

Fundació per a l’Atenció Social 35.779,00 

Fundació per a l’Acció Educativa 705,00 

 Total Pressupost capital Ens dependents                           4.358.770,00 

 

Tretzè.- Aprovar  la consolidació dels pressupostos de caràcter administratiu i de les 
societats dependents, que és la següent :  
 
INGRESSOS 
a)OPERACIONS CORRENTS 
Capítol I Impostos Directes 46.530.863,45 

Capítol II Impostos Indirectes 2.997.256,78 

Capítol III Taxes i altres ingressos 200.157.945,95 

Capítol IV Transferències corrents 31.791.072,61 

Capítol V Ingressos patrimonials 157.456,20 

 
b)OPERACIONS DE CAPITAL 
Capítol VI Alienació patrimoni 382.803,85 

Capítol VII Transferències de capital 5.645.956,00 

Capítol VIII Actius financers 54.998,83 

Capítol IX Passius financers 5.975.740,00 

- Altres ingressos no pres. I variació fons de maniobra 21.844.895,63 

 TOTAL  323.074.148,70 

 

 

DESPESES 
A) OPERACIONS CORRENTS 
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Capítol I Despeses personal 120.085.186,54 

Capítol II Compra de béns corrents i de serveis 129.198.120,34 

Capítol III Interessos 7.598.187,20 

Capítol IV Transferències corrents 7.170.510,35 

Capítol V Fons de contingència 72.785,87 

 
B) OPERACIONS DE CAPITAL 
Capítol VI Inversions reals 9.438.959,60 

Capítol VII Transferències de capital 10.377.609,40 

Capítol VIII Actius financers 20.000,00 

Capítol IX Passius financers 24.998.110,40 

- Pèrdues immob. i desp. extraordinàries 0,00 

- Amortitzacions i provisions 13.133.230,00 

- Benefici 981.449,00 

 TOTAL  323.074.148,70 

 
Catorzè.- Aprovar, exclusivament a efectes del càlcul de l’estabilitat pressupostària, regla 
de la despesa i sostenibilitat financera, l’estat financer que incorpora les entitats 
considerades administracions públiques, que incorpora entitats que no consoliden a 
efectes de llei d’hisendes locals, però que s’han de considerar d’acord amb la 
classificació exigible en termes de comptabilitat nacional: 
 
INGRESSOS 
 
 
A) OPERACIONS CORRENTS 
Capítol I Impostos Directes 46.663.762,45 

Capítol II Impostos Indirectes 2.997.256,78 

Capítol III Taxes i altres ingressos 210.935.310,95 

Capítol IV Transferències corrents 32.367.963,58 

Capítol V Ingressos patrimonials 102.148,00 

 
B) OPERACIONS DE CAPITAL 
Capítol VI Alienació patrimoni 382.803,85 

Capítol VII Transferències de capital 5.548.956,00 

Capítol VIII Actius financers 298.520,93 

Capítol IX Passius financers 5.975.740,00 

- Altres ingressos no pres. I variació fons de maniobra 27.431.611,22 

 TOTAL  332.704.073,76 

 
DESPESES 

 

A) OPERACIONS CORRENTS 

   
Capítol I Despeses personal 146.955.182,26 

Capítol II Compra de béns corrents i de serveis 115.393.857,16 

Capítol III Interessos 7.431.594,00 

Capítol IV Transferències corrents 6.322.383,78 

Capítol V Fons de contingència 72.785,87 

 
B) OPERACIONS DE CAPITAL 
Capítol VI Inversions reals 8.645.676,00 
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Capítol VII Transferències de capital 10.244.719,40 

Capítol VIII Actius financers 20.000,00 

Capítol IX Passius financers 24.063.566,69 

- Pèrdues immob. i desp. extraordinàries 0,00 

- Amortitzacions i provisions 12.677.290,00 

- Benefici 967.018,00 

 TOTAL  332.704.073,76 

 
Quinzè.- Aprovar els Pressupostos inicials del Consorci del Teatre Fortuny i del Consorci 
del Teatre Bartrina corresponents a l'exercici 2017: 
 

CONSORCI TEATRE FORTUNY: 
INGRESSOS 

A) OPERACIONS CORRENTS 
Capítol   III Taxes i altres ingressos 361.355,00 

Capítol   IV Transferències corrents 601.000,00 

Capítol    V Ingressos patrimonials 5,00 

 
B) OPERACIONS DE CAPITAL 
Capítol   VII Transferències de Capital 97.000,00 

 TOTAL INGRESSOS 1.059.360,00 

                     
DESPESES 

A) OPERACIONS CORRENTS 
Capítol   I Remuneracions del personal 275.225,00 

Capítol   II Compra de béns corrents i de serveis 671.535,00 

Capítol III Despeses financeres 3.000,00 

Capítol   IV Transferències corrents 7.600,00 

B) OPERACIONS DE CAPITAL 
Capítol   VI Inversions reals 102.000,00 

 TOTAL DESPESES 1.059.360,00 

 
CONSORCI TEATRE BARTRINA: 

INGRESSOS 
A) OPERACIONS CORRENTS 
Capítol   III Taxes i altres ingressos 89.000,00 

Capítol   IV Transferències corrents 352.740,00 

Capítol    V Ingressos patrimonials 10,00 

B) OPERACIONS DE CAPITAL 
Capítol   VII Transferències de Capital 35.890,00 

 TOTAL INGRESSOS 477.640,00 

                     
DESPESES 

A) OPERACIONS CORRENTS 
Capítol   I Remuneracions del personal 248.900,00 

Capítol   II Compra de béns corrents i de serveis 191.220,00 

 
B) OPERACIONS DE CAPITAL 
Capítol   VI Inversions reals 37.520,00 

 TOTAL DESPESES 477.640,00 
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Setzè.- Segons el previst a l’art. 21 del RD 500/1990, les modificacions de crèdit 
contingudes als decrets núms. de decret  2017001078 de 30-01-2017, decret  
2017002277 de 21-02-2017, decret  2017003840 de 21-03-2017, decret  2017004105 
de 24-03-2017, que consten a l’expedient, resten anul·lades en trobar-se incloses en els 
crèdits inicials del pressupost. 
 
Dissetè.- Exposar al públic els esmentats pressupostos  per un termini de 15 dies hàbils, 
a l'efecte que puguin ser examinats i presentar reclamacions davant el Ple de 
conformitat al què disposen els arts. 112.3 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les 
bases de règim local i 169 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text 
Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals. 
 
Divuitè.- Elevar la present aprovació a definitiva si durant el termini d'exposició al públic 
no es presentessin reclamacions." 

EL SR, ENRECH EXPLICA EL TEMA I ES PRODUEIX DEBAT  

Sotmesa la proposta a votació, es rebutjada amb 11 vots a favor((PdeCAT)-CiU: 
Srs./Sres. Pellicer, Vilella, Monseny, Arza, Sardà, Enrech, Caelles; ERC-MES-MDC-
AVANCEM: Sres. Llauradó i Flores;AREUS: Srs. Cervera i Rubio) i 16 vots en contra (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;  PP: Sr. Domènech i Sra. Compte). 

INTERVENCIÓ DEL SR. PELLICER  

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ  
 

19. Proposta del Grup municipal del Partit Popular (PP) per a exigir la finalització 
del projecte del baixador de Bellisens. 
 

"El Baixador Ferroviari de Reus-Bellisens és una de les principals demandes del 
nostre territori, ja que es preveu que tindrà un fort impacte en el desplaçament al sud 
de la nostra ciutat i el nostre entorn. 
 
El secretari d'Infraestructures i Mobilitat de la Generalitat va assegurar el 31 de març 
de 2015, en plena precampanya de les eleccions municipals que en un any es tindria 
enllestit el projecte constructiu del baixador, la realitat és que dos anys després 
encara no està conclòs i segons afirmacions en els mitjans de comunicació no ho 
estarà fins a l'any 2018. És vital que aquest projecte que ha de realitzar la Generalitat 
es finalitzi perquè el Ministeri de Foment pugui prioritzar aquesta obra que preveu 
donar servei a 3000 viatgers i cobreixi una població de 45.000 persones, a més 
d'equipaments claus com l'Hospital de Sant Joan, el Tecnoparc i el Campus Bellissens. 
També hem de pensar amb el potencial creixement de població de la zona. 
 
Aquest baixador necessita una inversió de 15M€ aproximadament per part del 
Ministeri de Foment un cop que la Generalitat de Catalunya elabori el projecte 
definitiu per la construcció de l'equipament ferroviari, tenint en compte que els 
pressupostos generals de l'estat pel 2017 ja estan elaborats, com a molt aviat 
podríem parlar d'incloure la partida en els del 2018 el que representa no començar 
els treballs fins a l'any 2020 com molt aviat. 
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Diferents entitats del nostre territori han manifestat a través d'iniciatives com la Taula 
del Baixador de Bellisens impulsada per la Federació de Veïns de Reus 
o conferències de la Cambra de Comerç de Reus la demanda per la finalització 
d'aquest estudi, és per tot això que el Partit Popular presenta aquesta Moció al Ple 
amb els següents acords: 
 
Primer. L'ajuntament de Reus insta a la Generalitat de Catalunya que es prioritzi la 
finalització del projecte definitiu del Baixador de Bellisens a fi i efecte de poder 
incloure la partida per la seva construcció dins dels Pressupostos Generals de l'Estat 
de l'any 2018. 
 
Segon. Demanar a la Generalitat de Catalunya quina és la data exacta per la 
finalització del projecte per la construcció del Baixador de Bellisens, a fi i efecte 
d'informar els agents socials del territori de la realitat de l'estat d'una infraestructura 
d'aquesta importància per la ciutat. 
 
Tercer. Comunicar els acords als Grups Parlamentaris del Parlament de 
Catalunya, Congrés dels Diputats, Cambra de Comerç de Reus, associació per la 
Promoció del Transport Públic (APTP) i Federació de Veïns de Reus (FAVR), Generalitat 
de Catalunya i Ministeri de Foment." 
 
EL SR. DOMENECH EXPLICA LA PROPOSTA I ES PRODUEIX DEBAT 
 
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per unanimitat.  
 
20. Proposta del Grup municipal del  PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA–
CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) per millorar el finançament de les escoles 
bressol municipals. 
 
- L'alcalde anuncia que en relació a aquest punt de l'ordre del dia hi ha una  
esmena presentada pel Grup municipal del  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. 
 
"Atès que l'EAC (art. 84.2 i 131), com la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'Educació, al 
seu art. 198, recullen al seu articulat que l'ensenyament 0-3 en tant que no és 
programàtic ni ve condicionat a l’obtenció de titulació, és de competència exclusiva de 
la Generalitat de Catalunya. Aquesta obligació de sosteniment s'ha d'articular, tal i com 
estableix la llei, mitjançant els convenis que el Departament d'Ensenyament signava 
amb els ens locals. 
 
Atès que la relació convenial entre Generalitat i ajuntaments es va trencar a partir del 
curs 2012-2013, quan la Generalitat va deixar de complir amb les previsions 
pressupostàries de la institució.  
 
Atès que el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya va reconèixer 
(el 3 d’octubre 2016) en un document enviat al Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya (TSJC) que van transferir més de 81 milions d'euros que estaven assignats a 
les escoles bressol públiques cap a l'escola concertada, tractant-se de les partides 
previstes pels anys 2012 i 2014,  en concret, més de 42,7 milions l'any 2012 i 39 
milions més en el 2014 i que el transvasament d’aquestes partides de les públiques a 
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les concertades va significar que les llars d'infants perdessin entre el 85 i el 90% dels 
recursos econòmics que havien de rebre. 
 
Atès que les Diputacions han hagut d'acudir en auxili dels municipis, però assignant 
ràtios/alumne molt inferiors a les que estaven cobertes pressupostàriament (875€ 
Lleida, Girona i Barcelona, i Tarragona en funció matrícula). 
 
Atès que el finançament de les places de 0 a 3 anys ha passat en els últims anys de 
1.800 euros per alumne i any a zero per part del Govern autonòmic.  
 
Atès que la Generalitat ha trencat el principi de confiança legítima dels ajuntaments 
demandants, envers una política de corresponsabilització pública d'assistència a 
l'educació 0-3. 
 
Atès que el Govern està reduint o fins i tot anul·lant les possibilitats de molts infants 
d'accedir a una educació de qualitat, fonamental i decisiva en aquest tram d’edat. 
 
Atès que són els ajuntaments, amb l’ajut de les famílies, qui estan suportant el 
sosteniment de les escoles bressol municipals. 
 
Atès que des del Grup Municipal Socialista reivindiquem que l'educació és l'element que 
ha de vertebrar qualsevol projecte de futur per a un poble, ciutat o país, i que la 
inversió en l'escola pública és la millor garantia per mantenir una societat cohesionada 
i amb igualtat d'oportunitats, per tot això, creiem i defensem que ha de ser prioritat 
del Govern l'educació pública en general i la de la petita infància en particular  
 
El Grup Municipal socialista proposa l’adopció dels següents acords:  

 
Primer. Que el Departament d’Ensenyament elabori una nova proposta de 
corresponsabilització de costos i de sosteniment i de places per a infants de 0 a 3 anys 
en llars d’infants de titularitat municipal per al curs 2017-2018 que inclogui el 
compliment de la Llei 5/2004, del 9 de juliol, de creació de llars d’infants de qualitat, i 
la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, el principi de suficiència financera i la 
subvenció de llars d’infants d’iniciativa social. 
 
Segon. Demanar al departament d’Ensenyament de la Generalitat i al Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte que es recuperi la subvenció per a escoles bressol 
públiques d'abans de la crisi i que el finançament de les públiques torni a mans de la 
Generalitat, que és la que en té les competències. 
 
Tercer. Donar trasllat d'aquest acord al Govern de la Generalitat, al Parlament de 
Catalunya, a l'Associació Catalana de Municipis i a la Federació de Municipis de 
Catalunya." 
 
EL SR. MARTIN EXPLICA LA PROPOSTA 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; 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). 
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S'absenta de la sessió la Sra. Guaita.  
 
21. Proposta dels Grups municipals ERC-MES-MDC-AVANCEM,ARA REUS (AREUS) i 
CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP) en defensa dels drets lingüístics de les 
persones.  
 

"El passat dijous, 23 de març suposadament es va produir al a ciutat de Reus un cas 
de discriminació lingüística en unes dependències de la comissaria de la policia 
espanyola. Un ciutadà que pretenia renovar el seu passaport va veure vulnerats els 
seus drets en adreçar-se a un policia. 
 
Segons el relat dels fets apareguts en premsa, es va impedir al ciutadà a fer ús del seu 
dret a adreçar-se en català i, alhora, es va trobar immers en un enfrontament verbal. 
La policia espanyola va amenaçar-lo de que si no marxava seria detingut i acabà 
prenent les dades d'identificació al ciutadà. Aquest, pel seu compte ha presetnat 
queixa per escrit i està a l'espera de rebre una resposta. 
 
Malauradament, aquest no és un fet aïllat, i no pot passar desapercebut perquè 
vulnera un dret civil sovint menystingut,  que és el dret a usar el català, i és un cas 
flagrant de discriminació lingüística. Tal com ha posat de manifest, en més d'una 
ocasió, la Plataforma per la Llengua, els casos registrats d'assetjament lingüístic són 
tan sols la part visible d’una problemàtica molt més àmplia, perquè la majoria no es 
denuncien o la gent, d'entrada, ja opta per autocensurar-se per estalviar-se 
problemes, que és tan legítim com comprensible. 
 
Des de la perspectiva legislativa, segons estableix l'Estatut de Catalunya en el seu 
article 6, apartat 1, que tracta sobre "La llengua pròpia i les llengües oficials" s'indica 
"La llengua pròpia de Catalunya és el català. Com a tal, el català és la llengua d’ús 
normal i preferent de les administracions públiques i dels mitjans de comunicació 
públics de Catalunya, i és també la llengua normalment emprada com a vehicular i 
d’aprenentatge en l’ensenyament." 
 
La Llei Orgànica 4/2010, de 20 de maig, del Règim disciplinari del Cos Nacional de 
Policia indica, segons el seu artícle número 7 que seran faltes molt greus "Tota 
actuació que suposi discriminació per raó d'orígen racial o ètnic, religió o conviccions, 
discapacitat, edat o orientació sexual, sexe, llengua, opinió, lloc de naixement o 
veïnatge, o qualsevol altre condició o circumstància personal o social" 
 
La Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística indica a l'article 2, apartat b sobre 
"La llengua pròpia" que "El català, com a llengua pròpia, és la llengua preferentment 
emprada per l’Administració de l’Estat a Catalunya en la forma que aquesta mateixa 
determini, per les altres institucions i, en general, per les empreses i les entitats que 
ofereixen serveis al públic." i així mateix, a l'article 12 sobre "L’Administració de l’Estat" 
indica "Tothom té dret a relacionar-se, oralment i per escrit, amb l’Administració de 
l’Estat a Catalunya en la llengua oficial que esculli i a ésser atès, i no se li pot exigir 
cap mena de traducció." 
 
La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procedimient Administratiu Comú de las 
Administracions Públiques diu en el seu artícle 13 sobre "Drets de les persones en les 
seves relacions amb les Administracions Públiques", indica en el seu apartat c que 
tindran dret "A fer servir les llengues oficials en el territori de la seva Comunitat 
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Autònoma, d'acord amb allò previst en aquesta llei i en la resta de l'ordenament 
jurídic" 
 
Entenem, doncs, que la defensa del lliure exercici d'un dret i ha d'estar garantit i 
protegit per tots aquells que defensen dels drets fonamentals de les persones a la 
nostra ciutat. 
 
Per tots aquests motius, proposem d’adopció dels següents acords: 
 
Primer. Manifestar el nostre rebuig a la discriminació i assetjament per motiu de 
llengua en qualsevol ocasió, forma o lloc a Reus. 
 
Segon. Defensar el dret de totes les persones que viuen i tenen alguna relació amb 
qualsevol administració dins del nostre terme municipal a adreçar-se a les autoritats 
en qualsevol de les dues llengües oficials, i l’obligació de les administracions 
d’atendre preferentment en català. 
 
Tercer. En cas que s'arribessin a presentar denúncia contra les dues persones 
afectades pels fets exposats, aquest Ajuntament es personarà en el procés i 
investigarà possibles accions legals en defensa dels drets ciutadans i contra l'abús 
d'una suposada autoritat mal utilitzada. 
 
Quart. Posar en coneixement dels òrgans competents per imposar sancions 
disciplinàries als Cos Nacional de Policia (L.O. 4/2010, de 20 de maig, del Régimen 
disciplinario del Cuerpo Nacional de Policia) els fets ocorreguts el passat 23 de març a 
una de les dependències de la comissaria de la policia espanyola a Reus, per tal que 
apliqui el règim sancionador que correspongui. 
 
Cinquè. Fer arribar els presents acords al Ministeri de l'Interior, a la Direcció General 
de la Policia i a la Subdelegació del Govern a Tarragona,  responsables de l'oficina de 
renovació de DNI i passaport de la nostra ciutat. 
 
Sisè. Que el Centre de Normalització Lingüística de Reus, inicii una campanya 
adreçada als ciutadans per a donar a conèixer els drets lingüístics davant 
l'administració pública. Dotar amb suficient crèdit a càrrec del pressupost municipal, 
per a dur-la a terme." 
 
LA SRA. LLAURADÓ EXPLICA LA PROPOSTA I ES PRODUEIX DEBAT  
 
 
El Sr. Pellicer informa que d'acord amb la petició d'alguns grups municipals es farà 
votació separada dels  punts de la Moció.  
 
Sotmès a votació el primer punt es aprovat amb 24 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, 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).  
 
Sotmès a votació el segon punt  es aprovat amb 20 vots a favor ((PdeCAT)-CiU: 
Srs./Sres. Pellicer, Vilella, Monseny, Arza, Sardà, Enrech, Caelles; CUP: Srs./Sres. 
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Llorens, Fernández, Cuadrada, Angelergues, Ciurana, Puig; PSC-CP: Srs./Sres. Martín, 
Martínez,  Pozuelo; ERC-MES-MDC-AVANCEM: Sres. Llauradó i Flores; AREUS: Srs. 
Cervera i Rubio) i 6 vots en contra (C'S: Srs./Sres. Sánchez, Morales, Figueras,  
Labrador; PP: Sr. Domènech i Sra. Compte). 
 
Sotmesos a votació els punts tercer i quart són rebutjats amb 8 vots a favor ( CUP: 
Srs./Sres. Llorens, Fernández, Cuadrada, Angelergues, Ciurana, Puig i  ERC-MES-MDC-
AVANCEM: Sres. Llauradó i Flores) i 18 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, Pozuelo;  PP: Sr. Domènech i 
Sra. Compte; AREUS: Srs. Cervera i Rubio). 
 
Sotmès a votació el punts cinquè  i sisè són aprovats amb 20 vots a favor ((PdeCAT)-
CiU: Srs./Sres. Pellicer, Vilella, Monseny, Arza, Sardà, Enrech, Caelles; CUP: Srs./Sres. 
Llorens, Fernández, Cuadrada, Angelergues, Ciurana, Puig; PSC-CP: Srs./Sres. Martín, 
Martínez, Pozuelo; ERC-MES-MDC-AVANCEM: Sres. Llauradó i Flores; AREUS: Srs. 
Cervera i Rubio) i 6 vots en contra (C'S: Srs./Sres. Sánchez, Morales, Figueras,  
Labrador; PP: Sr. Domènech i Sra. Compte). 
 

MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS 
 

22. Moció del Grup municipal CIUTADANS–REUS (C’S) referent a la signatura de 
convenis amb clubs esportius de la ciutat per a l'ús universal de les seves 
piscines cobertes. 
 

- L'alcalde anuncia que en relació a aquest punt de l'ordre del dia hi ha una  
auto-esmena presentada pel Grup municipal CIUTADANS–REUS (C’S)  la qual 
s'accepta, sotmetent-se la moció a la consideració del Ple amb aquesta esmena. 
 

 

"Tot i disposar d’unes excel·lents piscines municipals, que s’obren a tota la ciutadania 
en els mesos d’estiu, Reus no compta amb cap instal·lació de piscina coberta de 
titularitat municipal. Per això, hi ha molts reusencs que es desplacen a municipis veïns 
per poder nedar a les seves piscines cobertes municipals. Des de Ciutadans 
considerem que a una ciutat com la nostra, amb més de 100.000 habitants, aquest és 
un servei que hauria d’oferir-se als nostres veïns de forma universal i pública, de 
manera que tots els reusencs que ho desitgin puguin practicar natació durant tot l’any 
i a un preu assequible per a totes les butxaques. 
 
La construcció d’una piscina coberta municipal suposaria una important inversió per a 
aquest Ajuntament, i som conscients que ara no és el millor moment per dur-la a 
terme. No obstant això, a la nostra ciutat ja existeixen dues piscines cobertes propietat 
de clubs esportius privats: la del Reus Ploms i la del Reus Deportiu.  
 
Tot i això, les tarifes d’aquests dos clubs no estan a l’abast de tothom, ja que els preus 
inclouen l’ús d’altres instal·lacions i serveis destinats a la pràctica d’altres esports. La 
quota mensual per a majors de 16 anys al Reus Ploms és de 32,90 euros, i el preu per 
als adults al Reus Deportiu és de 38,90 euros. Per als jubilats, les tarifes es redueixen 
fins als 25,30 euros al Reus Ploms i 29,25 euros al Reus Deportiu. Com a exemple, a 
la veïna ciutat de Tarragona, on sí que hi ha piscines cobertes de titularitat i gestió 
municipal, les quotes mensuals per a adults són de 16,20 euros, mentre que els 
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jubilats i discapacitats paguen només 7,40 euros mensuals. A més, hi ha descomptes 
per a tarifes trimestrals o anuals. 
 
Per tant, Ciutadans creu que la millor fórmula perquè tots els nostres veïns puguin 
accedir a aquestes piscines és la de realitzar un conveni amb aquests dos clubs 
esportius, amb l’objectiu que ofereixin preus més reduïts als ciutadans perquè puguin 
utilitzar les instal·lacions de la piscina coberta en horaris de més baixa afluència de 
socis. 
 
Amb això, aconseguirem que tots els reusencs puguin anar a les piscines cobertes de 
Reus i practicar durant tot l’any la natació, esport que aporta nombrosos beneficis per 
a la salut i molt adequat per a la gent gran o persones amb discapacitats, que potser 
no poden practicar altres esports per tenir determinades malalties, lesions o 
minusvalideses.  
 
Por tot això, el Grup Municipal de Ciutadans proposa adoptar els següents acords:  
 
Primer. Que l’Ajuntament de Reus es posi en contacte amb els clubs Reus Ploms i 
Reus Deportiu per valorar el seu interès i estudiar la possibilitat de formalitzar un 
conveni entre aquestes entitats i el consistori per al foment de l’ús de les 
instal·lacions de piscina coberta. 
 

Segon. Que l’Ajuntament de Reus realitzi un estudi de viabilitat econòmica per poder 
dur a terme els convenis abans esmentats, amb l’objectiu que s’ofereixin preus 
reduïts als ciutadans que vulguin utilitzar les piscines cobertes en horaris de menor 
afluència de socis. 
 

Tercer. Que aquests convenis incloguin preus més reduïts i/o subvencionats per a 
persones en situació d’atur, jubilats, pensionistes i discapacitats. 
 

Quart. En el cas que els clubs abans esmentats no s’avinguin a formalitzar aquests 
convenis, que l’Ajuntament de Reus elabori un estudi de viabilitat econòmica per 
valorar la possibilitat de construir a la ciutat una piscina coberta municipal." 

 

EL SR. FIGUERAS EXPLICA LA MOCIÓ I ES PRODUEIX DEBAT 

 

 

Sotmesa la proposta a votació, es rebutjada amb 7 vots a favor (C'S: Srs./Sres. 
Sánchez, Morales, Figueras,  Labrador; PSC-CP: Srs./Sres. Martín, Martínez,  Pozuelo) i 
19 vots en contra ((PdeCAT)-CiU: Srs./Sres. Pellicer, Vilella, Monseny, Arza, Sardà, 
Enrech, Caelles; CUP: Srs./Sres. Llorens, Fernández, Cuadrada, Angelergues, Ciurana, 
Puig;  ERC-MES-MDC-AVANCEM: Sres. Llauradó i Flores; PP: Sr. Domènech i Sra. 
Compte; AREUS: Srs. Cervera i Rubio). 

 
 
23. Moció del Grup municipal CIUTADANS–REUS (C’S) per a la creació d'un nou 
casal per a la gent gran a la zona de la Pastoreta i el passeig Prim. 
 

- L'alcalde anuncia que en relació a aquest punt de l'ordre del dia hi ha una 
esmena presentada pel Grup municipal del  PARTIT DEMÒCRATA (PdeCAT)-CiU, 
ERC-MES-MDC-AVANCEM, i ARA REUS (AREUS) la qual no s'accepta pel grup 
proposant de la Moció.  
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"Reus compta amb una desena de casals per a la gent gran: cinc d’ells són de gestió 
municipal, altres depenen de la Generalitat i la resta són de titularitat privada. Aquests 
casals estan repartits per tota la ciutat, tot i que hi ha algunes zones en què els veïns 
de la tercera edat no disposen d’aquest equipament i, per tant, han de desplaçar-se 
fins a altres barris de Reus per poder assistir als casals i participar en les seves 
activitats. 
 
El Grup Municipal de Ciutadans ha rebut en reiterades ocasions queixes de veïns de la 
zona de la Pastoreta i el Passeig Prim, on no existeix cap casal. Aquests veïns 
argumenten que per a algunes persones grans amb problemes de mobilitat resulta 
impossible desplaçar-se fins als casals més propers (per exemple els situats a la Riera 
d’Aragó o al Centre Cívic de Ponent), ja que tenen dificultats per poder arribar perquè 
segueixen estant lluny per a ells.  
 
Per això, des de l’Associació de Veïns Joan Prim es demana la creació en aquest barri 
d’un nou casal per a la gent gran, que podria ubicar-se a algun local propietat de 
l’Ajuntament i gestionar-se bé des del consistori, bé des de la Generalitat. 
 
Per tant, el Grup Municipal de Ciutadans proposa adoptar el següent acord:  
 
Que l’Ajuntament de Reus impulsi la creació d’un nou casal per a la gent gran a la 
zona de la Pastoreta-Passeig Prim, i realitzi les accions oportunes a nivell municipal 
i/o amb la Generalitat perquè aquest casal sigui una realitat durant el primer 
trimestre del 2018." 

 

EL SR. MORALES EXPLICA LA MOCIÓ I ES PRODUEIX DEBAT  
 

Sotmesa la proposta a votació, es rebutjada amb 7 vots a favor (C'S: Srs./Sres. 
Sánchez, Morales, Figueras,  Labrador; PSC-CP: Srs./Sres. Martín, Martínez, Pozuelo)  
17 vots en contra ((PdeCAT)-CiU: Srs./Sres. Pellicer, Vilella, Monseny, Arza, Sardà, 
Enrech, Caelles; CUP: Srs./Sres. Llorens, Fernández, Cuadrada, Angelergues, Ciurana, 
Puig; ERC-MES-MDC-AVANCEM: Sres. Llauradó i Flores; AREUS: Srs. Cervera i Rubio) i 
2 abstencions (PP: Sr. Domènech i Sra. Compte). 

 
 
24. Moció del Grup municipal CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP) referent a 
la unificació dels criteris de les bases de subvencions, beques i ajuts de 
l'Ajuntament de Reus. 
 

- L'alcalde anuncia que en relació a aquest punt de l'ordre del dia hi ha una  
esmena presentada pels grups municipals del  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. 
 

"Des del grup municipal de la CUP treballem de forma prioritària, insistent i constant 
per generar unes polítiques socials que dignifiquin l'atenció que reben les persones 
demandants i que siguin capaces d'esdevenir un mecanisme per poder superar les 
situacions desfavorables i de vulnerabilitat.  
 
Des de l'administració pública tenim l'obligació de vetllar per l'interès general però 
per fer-ho hem d'interpretar constantment les necessitats de les persones, 
especialment de les classes populars. Conseqüència de la crisi econòmica i social que 
estem patint, considerem que la precarització de les condicions de vida i la 
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inestabilitat laboral de moltes persones ha generat noves fórmules de pobresa, per 
tant, necessiten noves fórmules i estratègies establertes en polítiques públiques.  
 
La conjuntura municipal actual no ens permet treballar en aquest sentit i sovint ens 
trobem limitades a proposar una millora dels protocols, complementar les polítiques 
socials vigents o demanar, simplement, el compliment de la normativa vigent. En 
aquesta línia, el nostre municipi no compta amb un Pla Estratègic de Subvencions, 
Beques i Ajuts, obviant així una obligació de l'Ajuntament de Reus i representant una 
greu irresponsabilitat social.  
 
Per altra banda, si l'objectiu d'aquestes subvencions, beques i ajuts rau en satisfer 
necessitats econòmiques concretes, no podem acceptar que es limiti tant en excés la 
temporalitat de sol·licitud ja que, fruit d'aquesta esmentada inestabilitat, moltes 
persones canvien d'estatus i condicions laborals de forma constantment, poden ser 
demandants en moments concrets però trobant-se en aquesta limitació temporal i 
burocràtica, una trava més a l'hora de demanar ajuda a l'administració. 
 
Per tots aquests motius, proposem els següents acords:  
 
Primer. L'elaboració del Pla Estratègic de Subvencions, Beques i Ajuts en un termini 
de 3 mesos des de l'aprovació d'aquesta moció. 
 
Segon. Racionalitzar els criteris, atenent als diferents criteris i peticionaris, en les bases 
de convocatòries en referència a les condicions d'accessibilitat. 
 
Tercer. Publicar el nou Pla i les noves condicions al web de transparència de 
l'Ajuntament de Reus." 
 
EL SR. FERNANDEZ EXPLICA LA MOCIÓ I ES PRODUEIX DEBAT 
 
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per unanimitat.   
 
25. Moció del Grup municipal del  PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA–
CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) referent a l'adhesió a la Xarxa de ciutats 
lliures del tràfic de dones, nenes i nens destinats a la prostitució. 
 

"La prostitució és una forma d'explotació que ha de ser abolida i no una professió que 
cal reglamentar perquè és una forma de violència de gènere extrema: el que les dones 
prostituïdes i homes han de suportar equival al que en altres contextos correspondria a 
la definició acceptada d'abús sexual i violació reiterada. No podem regular que es 
pagui una quantitat de diners pot transformar aquest abús en una ocupació, al que se 
li vol donar el nom de "treball sexual”.  
 
Regular la prostitució equival a acceptar un model de relacions asimètriques entre 
homes i dones, establir i organitzar un sistema de subordinació i dominació de les 
dones, anul·lant la labor de diversos decennis per millorar la lluita per la igualtat de les 
dones.  
 
En legitimar-la es converteix en un suport del control patriarcal i de subjecció sexual de 
les dones, amb un efecte negatiu no solament sobre les dones i les nenes que estan 
en la prostitució, sinó sobre el conjunt de les dones com a grup, ja que la prostitució 
confirma la funció de les dones d'estar al servei sexual dels homes.  
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Si reglamentem la prostitució, integrant-la en l'economia de mercat, estem dient que 
això és una alternativa acceptable per a les dones i, per tant, si és acceptable, no és 
necessari remoure les causes, ni les condicions socials que possibiliten i determinen a 
les dones a ser prostituïdes. A través d'aquest procés, es reforça la normalització de la 
prostitució com una «opció per a les pobres».  
 
Si convertim aquesta violència en una professió com una altra qualsevol per a les 
dones. Com podrem educar per a la igualtat en una societat on les nenes sabran que 
en el seu futur poden ser prostitutes?  
 
En una societat que reguli la prostitució estem socialitzant a nens i nenes en valors 
clarament diferenciats: Als nens, en què ells com a homes, van a poder comprar, pagar 
per usar, el cos, l'atenció, el temps de les dones. I a les nenes, en què elles com a 
dones, poden estar al servei dels homes.  
 
Per això compartim i defensem clarament l'ambiciosa postura del moviment 
abolicionista que busca anar a l'arrel d'un problema que afecta als drets humans: els 
de tota persona a no ser abusada ni utilitzada sexualment, ni de forma gratuïta ni a 
canvi de cap compensació econòmica.  
 
Canviar el destí de les dones i homes que estan en la prostitució passa per plantejar un 
sistema econòmic just i sostenible que incorpori en igualtat a tots dos sexes. Canviar el 
seu destí passa per perseguir a les màfies i no afavorir la seva instal·lació al nostre país 
amb lleis permissives. Canviar el seu destí passa per transformar la mentalitat 
d'aquests homes, no només amb multes que els llevin les ganes sinó amb una 
educació que obligui als mitjans a canviar la imatge de la dona com a objecte sexual i 
als homes a coresponsabilitzar-se emocional i vitalment. Canviar el seu destí passa 
perquè els drets de les dones deixen de ser drets de segona i passin a formar part de 
debò dels drets humans.  
 
Es diu que la prostitució sempre ha existit. També les guerres, la tortura, l'esclavitud 
infantil, la mort de milers de persones per gana. Però això no és prova de legitimitat ni 
validesa. Tenim el deure d’imaginar un món sense prostitució, el mateix que hem après 
a imaginar un món sense esclavitud, sense apartheid, sense violència de gènere, sense 
infanticidi ni mutilació d'òrgans genitals femenins. Només així podrem mantenir una 
coherència entre els nostres discursos d'igualtat en la societat i a l'educació i les 
pràctiques reals que mantenim i fomentem.  
 
L’administració ha d'implicar-se activament, avui més que mai, en aquesta lluita per la 
igualtat d'homes i dones apostant per l'abolició de la prostitució. Per això, el Grup 
Municipal socialista proposa l’adopció dels següents  acords:  

 
Primer. L’Ajuntament de Reus s'adhereix a la xarxa de ciutats lliures del tràfic de dones, 
nenes i nens destinats a la prostitució.  
 
Segon. L’Ajuntament de Reus dissenyarà una campanya periòdica per sensibilitzar i 
convèncer a la població que la prostitució és igual a violència de gènere i explotació 
sexual de les dones. 
 
Tercer. L’Ajuntament de Reus exigirà al Govern Central i a la nostra Comunitat 
Autònoma que s'apliqui realment la llei, perseguint el tràfic de dones i persones, i als 
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proxenetes que estan actuant impunement als clubs i bordells de carretera que tothom 
coneix.  
 
Quart. L’ Ajuntament de Reus, seguint l'exemple de la normativa sueca, en cap cas 
dirigirà la seva acció contra les dones prostituïdes, ni pretendrà la seva penalització o 
sanció, sinó que, en col·laboració amb l'Administració Central i Autonòmica, proveirà de 
fons per a serveis socials integrals que siguin dirigits a qualsevol prostituta que desitgi 
deixar aquesta ocupació ajudant a les dones que abandonin la prostitució.  
 
Cinquè. L’ Ajuntament de Reus instarà al Govern Central i Autonòmic perquè estableixi 
normativa que impedeixi que els mitjans de comunicació, tant impresos com a 
audiovisuals, es beneficien amb l'explotació sexual de les dones oferint serveis sexuals 
en anuncis o publicitat, que suposen una forma de col·laborar amb la prostitució que 
controlen proxenetes i màfies i una forma de col·laborar amb violència contra les 
dones.  
 
Sisè. Donar trasllat de la present Moció al Govern Central, al Govern de la Generalitat 
de Catalunya i als Grups Parlamentaris del Congrés dels Diputats i del Senat." 
 
EL SR. MARTIN EXPLICA EL TEMA I ES PRODUEIX DEBAT  
 
Sotmesa la proposta a votació, es rebutjada amb 11 vots a favor ( CUP: Srs./Sres. 
Llorens, Fernández, Cuadrada, Angelergues, Ciurana, Puig;  PSC-CP: Srs./Sres. Martín, 
Martínez, Pozuelo; PP: Sr. Domènech i Sra. Compte) i 15 vots en contra ((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;  AREUS: Srs. Cervera i Rubio). 
 
 
26. Moció del Grup municipal CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP) per a la 
realització d'un estudi dels beneficis alimentaris del producte de proximitat i 
posterior campanya sobre els mateixos. 
 

- L'alcalde anuncia que en relació a aquest punt de l'ordre del dia hi ha una  
esmena presentada pel Grup municipal  del  PARTIT DELS SOCIALISTES DE 
CATALUNYA–CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) la qual s'accepta, 
sotmetent-se la moció a la consideració del Ple amb aquesta esmena. 
 
"En l’alimentació, igual que en qualsevol altre àmbit, el més important és el benestar 
de les persones, per això volem un model que respecti i que vetlli per la millora de 
condicions de vida de la comunitat. I menjar de manera saludable i ser conscient del 
què i com està elaborat el que es menja, ens aporta aquestes millores. 

Aquesta moció rau d'un interès general a partir de dos motius, per una banda per una 
millora de salut alimentària i per l'altra pel foment del comerç local i de proximitat de 
l'alimentació. 

Una bona alimentació permet una millora de qualitat de vida de la població, i conèixer 
la cadena de producció permet a les persones saber què és el que consumeixen, i per 
tant aconseguim sobirania alimentària, que no és res més que decidir què i com ens 
volem alimentar. Aquest fet és bidireccional ja que no només beneficia a les persones 
consumidores sinó també al comerç de la zona que treballa amb una cadena de 
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producció alimentària, de confiança.  

Som conscients que en el sistema capitalista ens dediquem a generar necessitats i no 
a satisfer-les, pel que acabem convertint-nos en consumidors. Des de l'administració 
hem de garantir que les persones puguin gaudir de bones condicions de vida i això 
passa per fomentar pràctiques responsables de consum. 

S'acorda:  

Primer. Elaborar per part de qui correspongui de l’Ajuntament un estudi per conèixer 
de primera mà el comerç de proximitat del municipi que treballa en l’àmbit 
alimentari. 

Segon. Elaborar per part de qui correspongui de l’Ajuntament una campanya per+ 
fomentar estratègies de sensibilització, amb l’objectiu d’afavorir el comerç de 
proximitat i confiança que tingui productes locals i fer campanyes pels productes 
locals de qualitat." 
 
LA SRA. PUIG EXPLICA LA MOCIÓ I ES PRODUEIX DEBAT  
 
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per unanimitat.  
 
Assumptes sobrevinguts. 
 
No n'hi ha.  
 
Precs i preguntes. 
 
Intervenció del Sr. Domènech del Grup municipal del Partit Popular (PP) fent la 
pregunta envers l'immoble Pich i Aguilera. 
 
"L’ajuntament de Reus disposa d´un catàleg d’immobles i terrenys de titularitat 
municipal i d’empreses municipals que aquests darrers anys i en diverses ocasions 
s’han posat en venda. 
 
Un d’aquestos immobles es la antiga “Pich i Aguilera”, ubicat al centre del casc urbà 
de la nostra ciutat i que per la seva excel·lent ubicació realitzem la següents 
preguntes al Ple: 
 
Primera. Quines empreses o persones s’han interessat per l’immoble de Pich i 
Aguilera? 
 
Segona. Quines son les negociacions i en quin estat es troben les que s’han dut a 
terme amb els interessats? 
 
Tercera. Es cert que aquest immoble suporta unes carregues hipotecaries de 28MM 
d’Euros? 
 
Quarta. Creu l’equip de Govern que amb les carregues hipotecaries d’aquest espai es 
podrà vendre ara o en els propers anys?" 
 
Per part del Sr. Arza ES DONA resposta a la pregunta. 
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Intervenció de la Sra. Compte del Grup municipal del Partit Popular (PP) fent la 
pregunta referent a l'observatori CEPTA i l'Agència de Promoció de la Ciutat.  
 
"A traves del Observatori de la Confederació Empresarial de la Província de Tarragona 
(CEPTA) dedicat al turisme s’ha denotat que els càmpings son els que registren un  
comportament més positiu. 
 
La gran majoria es turisme familiar i des de el Grup Municipal del Partit Popular 
Català  apostem amb claredat per aquest turisme  per tot això preguntem al Ple, 
  
Quines línies d’actuació s’estan duent a terme per la captació d’aquest turisme 
vinculat als càmpings de la Costa Daurada? 
 
Quin resultat s’espera d’aquestes línies d’actuació? 
 
Valora l’agencia de Promoció de la Ciutat línies especifiques  d’actuació en països 
com Alemanya, Holanda i Països Nòrdics? 
 
En  l’àmbit de fidelització del turisme espanyol quines só n les línies d’actuació que 
s’estan desenvolupant?" 
 
Per part de la Sra. Caelles ES DONA RESPOSTA a la pregunta. 
 
Intervenció de la Sra. Compte del Grup municipal del Partit Popular (PP) fent la 
pregunta referent a la Fira de Reus.  
 
"El passat dia 17 de març del 2017 varem  assistir al 75 aniversari de Fira Reus un 
referent a la nostra ciutat i la segona a tot Catalunya en organització de certàmens i 
exposicions. 
 
Fira de Reus ha de seguir desenvolupant iniciatives en l’àmbit congressual i firal per 
continuar sent un polo d’atracció de visitants i de nous expositors. Tenint en compte 
que les noves tecnologies i la innovació son, cada dia més, sectors en creixement 
preguntem al Ple:  
  
S´esta treballant des de Fira de Reus en Innovació i Desenvolupament? 
 
Quines línies de treball i a càrrec de qui estan? 
 
Quin  és el resultat que és preveu en aquests línies d’actuació? 
 
Compta Fira de Reus amb un programa de I+D? 

 

Si es afirmatiu, quines conclusions és deriven del mateix? 
 
Si es negativa, creu el regidor que s’ha d’implantar aquest programa?" 

 

Per part del Sr. Arza ES DONA RESPOSTA a la pregunta. 
 
Intervenció de  la Sra. Cuadrada del Grup municipal CANDIDATURA 
D'UNITAT POPULAR (CUP), fent la pregunta referent a l'acompliment per 



                   
 AJUNTAMENT DE REUS 

 

 

64 

part de l'Ajuntament de Reus de l'acord adoptat en plenari de participar en 
l'Associació de Municipis per la Independència.  

 
"Habitualment, el govern municipal realitza modificacions de crèdit al pressupost de 
l’Ajuntament per adequar-los a les necessitats que es van produint durant la seva 
execució, ja sigui per variacions en els objectius inicials, per augmentar partides que 
han esdevingut insuficients o perquè la seva execució s’ha allargat en el temps més 
del previst, entre d’altres motius. 
 
És per això que el Grup Municipal del PSC de Reus formula la següent pregunta:  

Quina ha estat la relació d’expedients de modificacions de crèdit efectuades als 
pressupostos de l’Ajuntament corresponents als anys 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 i 
2017 (especificant data, quantitats i partida a la que s’han dirigit)." 

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

Intervenció de la Sra. Martínez, del Grup municipal del PARTIT DELS 
SOCIALISTES DE CATALUNYA–CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) preguntant 
sobre els expedients de modificació de crèdits.  

"Habitualment, el govern municipal realitza modificacions de crèdit al pressupost de 
l’Ajuntament per adequar-los a les necessitats que es van produint durant la seva 
execució, ja sigui per variacions en els objectius inicials, per augmentar partides que 
han esdevingut insuficients o perquè la seva execució s’ha allargat en el temps més del 
previst, entre d’altres motius. 
 
És per això que el Grup Municipal del PSC de Reus formula la següent pregunta:  
 

Quina ha estat la relació d'expedients de modificacions de crèdit efectuades als 
pressupostos de l'Ajuntament corresponents als anys 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 i 
2017 (especificant data, quantitats i partida a la que s'han dirigit)." 

El Sr. Enrech manifesta que contestarà la pregunta per escrit.  

Intervenció de la Sra. Pozuelo del Grup municipal del  PARTIT DELS 
SOCIALISTES DE CATALUNYA–CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) 
preguntant sobre les queixes dels ciutadans que rep l'Ajuntament. 
 
"L'Ajuntament de Reus disposa de diversos canals per tal que els ciutadans puguin fer 
arribar les seves queixes, incidències i suggeriments, per via presencial, per telèfon o 
per internet (a través d'una bústia al web o per correu electrònic). 
 
És per això que el Grup Municipal del PSC de Reus formula las següents preguntes:  
 
Com es tramiten les queixes, incidències i suggeriments des de la seva rebuda fins a 
la resolució dels mateixos. 
 
Tenen el mateix sistema de tramitació les que es reben via instància, telefònica, web, 
correu electrònic...?  
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Quin és el recorregut que fa la tramitació dels expedients, des de la recepció fins que 
es dóna resposta al ciutadà?  

Qui s'encarrega de fer-ho? 

Com s'informa al ciutadà del resultat? 

Quins són els terminis? 

Quin ha estat el nombre de queixes i incidències rebudes al 2016? (especificant la via: 
per instància, telefònica, web, correu electrònic) 

Quines d’aquestes s’han gestionat? 

Quines d’aquestes s’han repetit? 

Quines d’aquestes s’han resolt? 

Els grups de l'oposició podem accedir habitualment a tota aquesta informació en 
relació a les queixes, incidències i suggeriments que els ciutadans fan arribar a 
l'Ajuntament?" 

El  Sr. Enrech manifesta que contestarà la pregunta per escrit.  

Intervenció del Sr. Morales, del Grup municipal Grup municipal CIUTADANS – 
REUS (C’S) preguntant sobre els plans comunitaris dels barris Gaudí i Sant 
Josep Obrer  
 
"Atès que l’Ajuntament de Reus està desenvolupant Plans Comunitaris als barris 
Gaudí i Sant Josep Obrer de la nostra ciutat, i que Ciutadans està interessat en 
conèixer més detalls dels mateixos, el nostre Grup Municipal formula les següents 
preguntes:  
 
Quin és el pressupost per als Plans Comunitaris del Barri Gaudí i de Sant Josep Obrer?  
Quina part d’aquests pressupostos es destina al capítol de personal?  
Quin és el detall de les partides pressupostàries destinades a activitats pròpies dels 
esmentats Plans?" 

La Sra. Vilella manifesta que contestarà la pregunta per escrit.  

 
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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