
                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                    

ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE REUS

Núm.:  07/2017

Caràcter: ordinari   
Data: 08.06.2017
Horari: de 15:59 a 20:25 hores
Lloc: Saló de Plens del Palau Municipal 

Hi assisteixen:

Carles Pellicer Punyed, alcalde-president 
Xavier Angelergues Abellà
Marc Arza Nolla  
Montserrat Caelles Bertran
Jordi Cervera Martínez
Oriol Ciurana Zaragoza
Maria Dolors Compte Llusà 
Mariona Cuadrada Monteverde
Sebastià Domènech Bosch 
Joaquim Enrech Garola
Edgar Fernández Blázquez
Guillermo Figueras Talarn
Montserrat Flores Juanpere
Sandra Guaita Esteruelas 
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
M. Rosa Ferré Amador, adjunta a la Secretaria General
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ORDRE DEL DIA

1. Aprovació de l'acta de la sessió del dia 12.05.2017

2. Informació de l’Alcaldia.

MOCIONS DE L'ALCALDIA

3. Alcaldia. Donar compte de resolucions de l'Alcaldia en matèria d'organització municipal.

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

SERVEIS A LA PERSONA
 

5. Benestar Social. Acceptació de la delegació de la competència corresponent als Equips
d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (EAIA) i al Servei d'Integració en Famílies Extenses
(SIFE) plantejada per la Generalitat de Catalunya. 

6. Benestar Social. Addenda al conveni amb altres entitats relatiu a la Càtedra d'Habitatge
per la formalització de l'adhesió de l'Ajuntament de Reus a l'esmentada Càtedra.

7. Benestar Social. Addenda econòmica per a l'any 2017 del conveni marc amb el Taller
Baix Camp i la Fundació Privada Banc dels Aliments de les comarques de Tarragona pel
desenvolupament del projecte de recuperació i distribució d'aliments frescos.

8. Benestar Social. Adhesió a la Xarxa d'Habitatges d'Inserció Social per a l'any 2017.

9. Benestar Social. Addenda de pròrroga del conveni amb l'Agència d'Habitatge de
Catalunya relativa a la cessió de la gestió de 6 habitatges de titularitat pública.

10. Cultura.  Aprovació del preu públic dels espectacles del Festival d'Arts de Reus.

11. Participació, Ciutadania i Transparència. Aprovació dels preus públics corresponents
als  Bucs d'Assaig del Casal de Joves la Palma.

12. Salut Pública. Aprovació de la creació del Consell Municipal de Salut de Reus i
aprovació inicial del seu  Reglament.

13. Salut Pública. Aprovació de la clàusula 22a del conveni de col·laboració entre
l'Ajuntament de Reus i el Servei Català de la Salut per a la prestació de serveis d'orientació i
planificació familiar en el Cap Sant Pere de Reus amb l'objecte del programa d'atenció a la
salut sexual i reproductiva per a l'any 2016.
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SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS 

14. Patrimoni del Sòl. Interposició d’accions judicials civils contra el llogater dels baixos i
1r pis de l’immoble núm. 1 del c/ Metge Fortuny i dels baixos de l’immoble núm. 3 del
mateix carrer.

15. Recursos Humans. Sol·licitud de compatibilitat d'un treballador de l'Ajuntament de
Reus.

16. Recursos Humans. Modificació plantilla i catàleg per la subrogació dels serveis de l'EAIA
i SIFE.

SERVEIS DE TERRITORI I URBANISME

17. Gestió Urbanística. Aprovació del Text refós del Pla especial urbanístic de l'àmbit situat
al carrer Batan, núm. 28, promogut per CEL URBÀ, SL.

18. Gestió Urbanística. Aprovació del Text Refós de la Modificació puntual del Pla parcial
urbanístic del sector C.8 «La Comarcal», promogut per SNH-PARTICIPACIONES, SL.

MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS

19. Moció del Grup municipal del PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA–
CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) referent a la construcció d'un segon estadi
municipal a la ciutat.

20. Moció del Grup municipal del PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA–
CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) per a la dinamització del Centre de la Imatge Mas
Iglesias de Reus ( CIMIR).

21. Moció del Grup municipal CIUTADANS–REUS (C’S) referent a l'etiquetat del cost del
mobiliari urbà. 

22. Moció del Grup municipal CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP) referent a la
reforma del Consell d'Infants. 

23. Moció del Grup municipal CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP) donant suport
explícit a la celebració del referèndum d'autodeterminació i per la creació d'una comissió
de seguiment del procés constituent. 

24. Moció del Grup municipal CIUTADANS–REUS (C’S) per l'elaboració d'un Pla Local de
Seguretat. 

25. Moció del Grup municipal del Partit Popular (PP) per optar als ajuts de fons
europeus per l'execució de vies ciclistes interurbanes i urbanes.
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26. Moció del Grup municipal del Partit Popular (PP) per impulsar la incorporació de la
Guàrdia Urbana al sistema de seguiment integral "VIOGEN" envers casos de violència de
genere a Reus. 

Assumptes sobrevinguts.

Precs i preguntes.

     
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.  

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació de l'acta de la sessió del dia 12.05.2017

S'aprova, per unanimitat, l'acta de la sessió plenària del dia 12.05.2017.

2. Informació de l’Alcaldia.

El Sr. Pellicer informa del següent: 

De l'assistència a la final de la Copa d'Europa d'Hoquei Patins, guanyada pel Reus Deportiu,
i a la posterior recepció a l'Ajuntament. Felicita a l'equip del Reus Deportiu de Hoquei
Patins per l'obtenció d'aquesta copa.  

De l'assistència a la cloenda de la 21a edició de Trapezi, Fira de Circ de Catalunya, a la
Plaça Anton Borrell. Felicita a la regidoria de Cultura per l'organització d'aquest
esdeveniment al qual han assistit més de cent mil persones amb un èxit molt reeixit a nivell
de país. 

De l'assistència a l'Audiència Pública del Consell d'Infants al Saló de Plens.

De l'assistència a l'Audiència Pública del Consell Municipal de Joves a Cal Massó.
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De la lectura del manifest Contra l'Homofòbia a la Plaça Mercadal.

De la inauguració del Congrés Internacional de la Bicicleta a FiraReus on més dues-centes
persones van debatre sobre el futur de la bicicleta a les ciutats. Felicita al Sr. Arza que ha
estat un dels impulsors del mateix. 

De la presentació del projecte “Reus Urban Art”, promogut per l'Associació per la promoció
de l’Art Contemporani – Telax en el marc dels actes de la Capital de la Cultura Catalana. 

De la inauguració, amb molta assistència de persones, del II Simposi Internacional Focs
Festius a la Mediterrània als locals de la Germandat Sant Isidre i Santa Llúcia. 

De la inauguració de "Velèctric", mostra de vehicles elèctrics a la plaça de l'Univers. Felicita
al Sr. Rubio per la promoció del vehicle elèctric. 

De l'assistència a la inauguració de la Fira Muntànyum a Duesaigües per promocionar, als
municipis del Baix Camp, la ciutat de Reus. 

De l'assistència al lliurament del Guardó "El més amic de Reus" al Sr. Robert Miralles
Gutiérrez. L'acte va tenir lloc a l'hotel NH. 

Del concert, Una rosa per per la llibertat, celebrat a la plaça de la Llibertat dins dels actes
de la Capital de la Cultura Catalana amb molta presència de ciutadans i persones de fora. 

Del èxit assolit per "Menja't el Mercat" nit de degustació de tapes que va tenir lloc al Mercat
Central.

De la Mostra de Fogueres, a la Plaça Mercadal amb motiu del II Simposi de Focs de la
Mediterrània.

Dels diferents actes que han tingut lloc amb motiu de la Setmana de la Gent Gran. Amb un
model diferent però molt acceptat i amb molt d'èxit. 

De l'atorgament d'una subvenció del FEDER, per part del govern de la Generalitat de
Catalunya, al projecte de reforma de la Boca de la Mina. Un projecte molt important per a
la ciutat, que ha d'estar finalitzat al 2020. És tracta d'una subvenció de més d'un milió i
escaig d'euros. 

De la rebuda institucional, a l'Ajuntament, als campions d'Europa de Taekwondo, del
Gimnàs Koryo.

De l'assistència al Fem Coral, amb 1.200 alumnes de 29 escoles que va tenir lloc al Pavelló
Olímpic.

Del concert per al record, per part de la Cobla Reus Jove, que va tenir lloc al cementiri.
Felicita al Serveis Funeraris de Reus i del Baix Camp per l'esdeveniment. 
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De l'assistència a la Inauguració de la urbanització de l'antic barranc de l'Escorial, entre els
carrers de Puertollano i Teide del Barri Montserrat, una reivindicació dels veïns del barri i de
l'Associació de Veïns. 

De la Trobada Nacional de Balls de Diables Tradicionals a la plaça Mercadal, amb molt d'èxit
de públic i de colles,

Del dinar-trobada de Juntes directives de la FAVR al Centre Cívic Ponent.

De la reunió amb veïns del Barri Niloga per explicar-lis les obres que es desenvolupen al
Mas Mainer i que va tenir lloc al local social de l'Associació de Veïns

A continuació el Sr. Pellicer informa, com és preceptiu i com sempre fa, que la Junta de
Portaveus tinguda ahir va aprovar la Proposta de declaració presentada per la Candidatura
d'Unitat Popular a Reus (CUP) per al reconeixement del Moviment Popular RIFENY i altres
moviments i agents socials implicats en la recerca de solucions. Els acords són els següents:

"Primer. Mostrar el nostre rebuig incondicional a tota forma de violència que s’exerceixi
contra la llibertat d’expressió. 

Segon. Mostrar la preocupació profunda pel procés de militarització del Rif, que impedeix
l’exercici d’un diàleg normalitzat. 

Tercer. Instar a la consideració, per part de les institucions governamentals del Regne del
Marroc, del Moviment Popular Rifeny i altres moviments i agents socials implicats en la
recerca de solucions com interlocutors amb qui discutir al voltant de les reivindicacions que
integra en el seu si. 

Quart: Fer difusió d’aquesta declaració institucional i el compromís d’elevar-la al Govern de
la Generalitat de Catalunya i a les entitats municipalistes de Catalunya."

MOCIONS DE L'ALCALDIA

3. Alcaldia. Donar compte de resolucions de l'Alcaldia en matèria d'organització
municipal.

- Decret de l'Alcaldia núm. 2017006490 de data 17 de maig de 2017:

"Atès que per distints decrets d'Alcaldia s'han nomenat els membres del Consell Municipal
de Solidaritat i Cooperació Internacional i del Consell Assessor d'Urbanisme.

Vistes les propostes del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya–Candidatura
de Progrés (PSC-CP) i del Grup Municipal d'Ara Reus (AREUS) de modificar uns
nomenaments ja efectuats en els esmentats òrgans municipals complementaris.

HE RESOLT: 
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Primer. Nomenar els següents membres del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació
Internacional:

- (PSC-CP): Sra. Sofia Acosta Bellés (en substitució de la Sra. Fàtima Peña Zegarra) i el Sr.
Enric Fandos Lagunas, com a suplent (en substitució de la Sra. Aurora Rodríguez Pérez).
- (AREUS): Sr. Joan Carles Filella Riba (en substitució de la Sra. Montserrat Guash Savé).

Segon. Nomenar els següent membre en el Consell Assessor d'Urbanisme:

- (PSC-CP): Sr. Enric Fandos Lagunas, com a suplent (en substitució de la Sra. Aurora
Rodríguez Pérez).

Tercer. Donar compte d’aquesta resolució al Ple de la Corporació en la propera reunió que
es dugui a terme."

Els membres del plenari es donen per assabentats. 

-  Decret de l'Alcaldia núm. 2017006526 de data 18 de maig de 2017:

"Atès que, per decret de l’Alcaldia núm. 2016002499 de data 03 de març de 2016, es va
aprovar el text refós de les distintes resolucions relatives a l'organització i funcionament de
la direcció superior de l'Ajuntament de Reus, i al seu l’apartat sisè, es va resoldre crear la
Regidoria Delegada de l’Àrea de Seguretat Ciutadana, la qual, entre d’altres, exerceix per
delegació les atribucions en matèria de circulació viaria. 

Atès que, l’article 4 de la Llei 19/2003, de 4 de juliol, estableix que la prestació del servei
de taxi resta sotmesa a la prèvia obtenció de la llicència que habilita a la persona titular
per a cadascun dels vehicles destinats a fer aquesta activitat, i que l’article 5.2 de l’esmentat
text legal, atribueix la competència per la concessió de les llicències del servei urbà de taxi
als ajuntaments.

Als efectes d’agilitzar la gestió dels assumptes propis del servei urbà de taxi de la ciutat de
Reus, és convenient delegar aquesta competència al Regidor delegat de Seguretat
Ciutadana.

Ateses les atribucions que em confereixen els articles 21 i 23.4 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local.

Vist l’article 56 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.

Vistos els articles 43 i següents del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, que
determina el sistema de delegació de competències.

Vistos els articles 127 i següents del Reglament orgànic municipal (ROM), en relació a la
delegació de competències. 

HE RESOLT
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Primer. Delegar al regidor delegat de Seguretat Ciutadana la competència de la gestió del
servei urbà de taxi de la ciutat de Reus en els mateixos termes que la resta d'atribucions
assignades a aquesta regidoria mitjançant el Decret d'Alcaldia 2499 de 3 de març de 2016.

Segon. Donar a aquesta resolució els tràmits previstos a la normativa vigent. "
Els membres del plenari es donen per assabentats. 

- Decret de l'Alcaldia núm. 2017007066 de data 30 de maig de 2017

"Atès que per distints decrets d'Alcaldia s'han nomenat els membres del Consell Municipal
de Solidaritat i Cooperació Internacional.

Vista la proposta de la regidora delegada de l'Àrea de Participació, Ciutadania i
Transparència de nomenament d'un membre representant d'una entitat per formar part del
Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació Internacional.

En conseqüència, considero oportú resoldre el següent:

Primer. Nomenar el següent membre del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació
Internacional:

- Un representant de cadascuna de les associacions, entitats, col·lectius o ONGS sense ànim
de lucre de la ciutat, que tinguin com a objectius específics la solidaritat internacional i la
cooperació per al desenvolupament, la defensa de la pau i els drets humans:

Sr. Ignasi Merediz Carbó en representació del PROJECTE KINSHASA ASSOCIACIÓ.

Segon. Donar compte d’aquesta resolució al Ple de la Corporació en la propera reunió que
es dugui a terme."

Els membres del plenari es donen per assabentats. 

- Decret de l'Alcaldia núm. 2017007363 de data 5 de juny de 2017

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

Vist l’acord d’aquest Ajuntament pres en el Ple de data 30 de juny de 2015, modificat per
acord del Ple de 15 de febrer de 2016, i vista la proposta del portaveu del grup municipal
Partit demòcrata (PdeCAT)-CiU,

HE RESOLT:
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Primer. Nomenar a la Sra. Montserrat FORTUNY VIDAL, amb NIF                    Assessora de 
Grup Municipal, en funcions d’assessorament i tasques de col·laboració immediata al grup 
polític municipal Partit demòcrata (PdeCAT)-CiU .

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

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

Els efectes del nomenament seran a partir del dia 5 de juny de 2017.

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

Els membres del plenari es donen per assabentats. 

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

"Atès que per diferents acords plenaris s'han nomenat els membres que han de formar part
de distints òrgans municipals complementaris de l'Ajuntament. 

Vista la proposta del Grup Municipal Ciutadans - Reus (C'S) i del Grup Municipal d'ERC-
MES-MDC-AVANCEM de modificar un nomenament ja efectuat en el Consell Municipal de
la Gent Gran i del Consell Municipal de Polítiques de Gènere, respectivament. 

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

Primer. Nomenar i/o designar els següents membres de distints òrgans municipals
complementaris:

CONSELL MUNICIPAL DE LA GENT GRAN

Un representant de cada partit polític o coalició electoral amb representació a l’Ajuntament:

- (C´S) Sr. Manolo Bermudo Hombrao, en substitució del Sr. Francisco Reyes Reyes.

CONSELL MUNICIPAL DE POLÍTIQUES DE GÈNERE 

Un representant de cada partit polític o coalició electoral amb representació a l’Ajuntament:

- (ERC) Sra. Mireia Masip Esparza, en substitució de la Sra. Ana Maria Lafuerza Torres"
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Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per unanimitat. 

SERVEIS A LA PERSONA 

5. Benestar Social. Acceptació de la delegació de la competència corresponent als
Equips d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (EAIA) i al Servei d'Integració en Famílies
Extenses (SIFE) plantejada per la Generalitat de Catalunya. 

"Atès que l'article 166 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya estableix que correspon a la
Generalitat de Catalunya la competència exclusiva en matèria de Serveis Socials i de menors
d'edat, que inclou, en tot cas, la regulació del règim de la protecció i de les institucions
públiques de protecció i tutela dels menors d'edat desemparats, en situació de risc i dels
menors d'edat infractors, respectant en aquest darrer cas la legislació penal.

Atès que des de l'any 2001 el Consell Comarcal del Baix Camp presta, per delegació de la
Generalitat de Catalunya, el servei especialitzat d'atenció a la infància i a l'adolescència (en
endavant EAIA) corresponent al municipi de Reus. Aquesta gestió s'efectua de conformitat
amb el previst al Decret 338/1986, de 18 de novembre, de regulació de l'atenció a la
infància i adolescència en alt risc i a l'Ordre de 27 d'octubre de 1987 que fixa el règim
jurídic de l'EAIA en alt risc d'atenció social, i que preveu en l'article 5 que la titularitat de la
gestió de l'EAIA correspon a l'Administració de la Generalitat, que pot delegar-ne la gestió a
aquells ens locals que disposin dels mitjans materials i personals adients.

Atès que el Consell Comarcal del Baix Camp presta també, per delegació de la Generalitat
de Catalunya, el Servei d’Integració Familiar en família extensa (en endavant, SIFE).

Atès que el Consell Comarcal del Baix Camp, per acord de la seva Junta de Govern Local de
data 16 de desembre de 2014, va acordar sol·licitar al Departament de Benestar Social i
Família de la Generalitat de Catalunya que la gestió i finançament de l'EAIA  fos atribuïda a
l'Ajuntament de Reus.

Atès que des de l'any 2015 s'han produït successius contactes amb els responsables tècnics
de la Direcció General de l'Atenció a la Infància i l'Adolescència, del Consell Comarcal del
Baix Camp i d'aquest Ajuntament per analitzar i valorar els termes en què es podria
efectuar la delegació dels serveis corresponents a l'EAIA i al SIFE, de la Generalitat de
Catalunya a l'Ajuntament de Reus.

Vist l'escrit del Director General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència, de data 2 de maig
de 2017, pel qual es sol·licita a l'Ajuntament de Reus l'acceptació de la delegació de la
competència de l'EAIA i el SIFE, i s'ajunta la memòria justificativa de l'esmentada delegació.

Vist l'informe favorable emès per la cap de servei de Serveis Socials, de data 26 de maig de
2017, sobre la delegació de l'EAIA i el SIFE a l'Ajuntament de Reus en els termes previstos a
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la memòria impulsada per la Generalitat de Catalunya, en la mesura que es garantirà una
major eficiència de la gestió dels recursos públics, s'evitaran duplicitats i es millorarà
l'atenció als infants i adolescents i a les seves famílies.

Vist, així mateix, l'informe emès per la gerent d'àmbit de Serveis Socials, en el qual es valora
adient que l'EAIA i el SIFE formin part dels Serveis Socials de l'Ajuntament de Reus per tal
de garantir una major eficiència en la gestió dels recursos públics i, sobretot, millorar
l'atenció als infants i adolescents i les seves famílies i es proposa a través de l'esmentat
informe que es pugui procedir a l'assumpció del mateix a partir de l'1 de setembre de 2017.
Considerant que ambdós informes permeten valorar que l'assumpció municipal dels serveis
esmentats permetran una acció més propera i més coordinada amb la resta dels serveis
socials municipals.

Vist l'informe conjunt emès per la Secretaria General i l'Assessoria Jurídica de l'Ajuntament
de Reus de data 30 de maig de 2017 pel qual s'informa favorablement perquè l'Ajuntament
de Reus accepti la delegació de la competència de l'EAIA i el SIFE, provinent de la
Generalitat tot advertint la necessitat de tindre en compte diversos aspectes que insereixen
en l'assumpció d'aquesta delegació.

Vist l'informe de la Intervenció municipal de data 31 de maig de 2017, amb les
consideracions que s'hi efectuen.

Vist el que disposen els articles 63 i següents de la Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis
socials, la Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i
l'adolescència, el Decret 338/1986, de 18 de novembre, de regulació de l'atenció a la
infància i adolescència en alt risc i l'Ordre de 27 d'octubre de 1987 que fixa el règim jurídic
de l'EAIA en alt risc d'atenció social en relació als serveis dels equips d'atenció a la infància i
l'adolescència i el Servei d'Integració en Famílies Extenses.

Vist el que disposen l'article 9 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector
públic i l'article 27 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de las bases del règim local,
pel que fa a la delegació de competències.

Atès que l'article 22.2.g) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de las bases del règim
local, i l'article 52.2.h) 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 estableixen que el Ple municipal és
l'òrgan competent per a la delegació de competències feta per altres Administracions
Públiques, i vist així mateix, que l'article 47 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de las
bases del règim local i l'article 114 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, regulen el quòrum
necessari per l'aprovació de la delegació objecte d'aprovació en el present acord, i
preveuen que aquest acord requereix majoria absoluta del nombre legal de membres de la
Corporació.

En conseqüència, i previ dictamen de la Comissió Informativa de Serveis a la Persona, en la
reunió duta a terme el dia 5 de juny de 2017, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció
dels següents acords:
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Primer. Acceptar la delegació de la competència corresponent al servei d'equips d'atenció a
la infància i l'adolescència i la delegació de la competència corresponent al Servei
d'Integració en Famílies Extenses, plantejada pel Departament de Treball, Afers Socials i
Família de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, en els termes previstos a la
memòria tramesa per la Generalitat de Catalunya.

Segon. Condicionar l'eficàcia del present acord a l'adopció i entrada en vigor dels
corresponents acords plenaris de modificació de la plantilla i de la relació de llocs de treball
de l'Ajuntament, que possibilitin la subrogació del personal provinent del Consell Comarcal
del Baix Camp adscrit a l'EAIA i al SIFE, i a l'aprovació definitiva del pressupost general de
l'exercici 2017.

Condicionar, així mateix, l'eficàcia del present acord al compliment efectiu de l'article 108.2
del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei
de les entitats locals, en relació al personal a subrogar provinent del Consell Comarcal del
Baix Camp.

Tercer. Sol·licitar a la Generalitat de Catalunya l'elaboració i tramesa, per a l'aprovació
municipal dels corresponents annexos al Contracte Programa 2016-2019 per a la
coordinació, la cooperació i la col·laboració amb el Departament de Treball, Afers socials i
Famílies, en matèria de serveis socials, i altres programes relatius al benestar social i
polítiques d'igualtat que incorpori les fitxes relatives al serveis EAIA i SIFE així com el
corresponent finançament d'aquests serveis.

Quart. Establir, com a causes de renúncia municipal a la competència delegada pel
Departament de Departament de Treball, Afers Socials i Família de l'Administració de la
Generalitat de Catalunya, l'incompliment de les obligacions financeres per part de la
Generalitat i de qualsevol altra obligació essencial assumida per l’Administració de la
Generalitat; la incapacitat sobrevinguda de l'Ajuntament de Reus de desenvolupar aquestes
competències sense que es produeixi un detriment de les competències pròpies.

Cinquè. Notificar el present acord al Departament de Treball, Afers Socials i Família de
l'Administració de la Generalitat de Catalunya i al Consell Comarcal del Baix Camp."

LA SRA. VILELLA EXPLICA EL TEMA I ES PRODUEIX DEBAT

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

6. Benestar Social. Addenda al conveni amb altres entitats relatiu a la Càtedra
d'Habitatge per la formalització de l'adhesió de l'Ajuntament de Reus a l'esmentada
Càtedra.

"Atès que el dia 17 de desembre de 2013, la Universitat Rovira i Virgili, l'Agència de
l'Habitatge de Catalunya, l'empresa SMAHUSA, la Cambra de la Propietat Urbana de
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Tarragona i el Col·legi de Notaris de Catalunya formalitzaren un conveni de col·laboració per
a la creació de la Càtedra d'Habitatge amb la finalitat de promoure la recerca estable, la
docència i la transferència de coneixements en matèria d'habitatge, des d'una òptica
interdisciplinària i internacional, així com establir el marc d'actuació entre les parts.
L'esmentat conveni es formalitzà per una vigència de 3 anys a comptar des de la seva
signatura, per la qual cosa romangué vigent fins a darreries de 2016.

Atès que l'Ajuntament de Reus, juntament amb l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, el
Servi Municipal de l'Habitatge i actuacions urbanes, SA, la Cambra de la Propietat Urbana
de Tarragona, el Col·legi de Notaris de Catalunya formalitzà el dia 3 de juny de 2014 amb la
Universitat Rovira i Virgili una addenda al conveni esmentat a l'antecedent anterior pel qual
s'incorporà com nou membre de la Càtedra.

Atès que en finalitzar-se la vigència de l'esmentat conveni, la Universitat Rovira i Virgili ha
proposat als diversos membres que conformen la Càtedra d'habitatge de la Universitat
Rovira i Virgili el manteniment de la Càtedra i la formalització d'un nou conveni que
mantingui aquesta col·laboració.

Atès que la Universitat Rovira i Virgili, l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, el Servei
Municipal de l’Habitatge i Actuacions Urbanes SA, el Consell General de Cambres de la
Propietat Urbana de Catalunya, el Col·legi de Notaris de Catalunya, el Deganat dels
Registradors de la Propietat i Mercantils de Catalunya, el Consejo General de Colegios de
Administradores de Fincas de España, el Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliaria de
Tarragona i el Consejo General de Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad
Inmobiliaria de España van signar un conveni amb data 17 de desembre de 2016 per donar
continuïtat a la Càtedra d’Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili, amb una vigència
prevista  de tres anys.

Atès que la clàusula setena de l’esmentat conveni possibilita la incorporació a la Càtedra de
nous membres que col·laborin en les finalitats que es preveuen al conveni, mitjançant la
formalització de les corresponents addendes que hauran de comptar amb el vistiplau de la
resta de membres que en formen part.

Vist l'informe de data 12 d’abril de 2017 amb el vist i plau de la regidora, pel qual es posa
de manifest la voluntat de l'Ajuntament de Reus d’adherir-se a l'esmentada Càtedra, i els
membres de la Càtedra han comunicat per escrit a la URV, tal i com expressa la Universitat,
la seva conformitat a aquesta adhesió. 

Atès que la URV ha tramès a aquest Ajuntament l’esborrany de l’addenda que vehicularia
aquesta adhesió.

Atès que l’esmentada addenda, per donar continuïtat a la Càtedra d’habitatge tindria una
vigència equivalent a tres anys.

Atès que l'adhesió municipal a la Càtedra comporta l’obligació de Ajuntament de Reus a
contribuir en el finançament de les activitats de la Càtedra. L’Ajuntament de Reus
formalitzarà conveni bilateral per establir els terme de dita aportació que consistirà en la
quantitat de 3.000 euros per a l’any 2017.
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Vist l'informe emès pels serveis municipals de Benestar Social favorable a la proposta
presentada per la URV de l'Addenda al Conveni per donar continuïtat a la Càtedra
d'Habitatge, en el qual s’informa favorablement l'adhesió a l’esmentat conveni.
 
Vist el que disposen els articles 108 i següents de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, del règim
jurídic i de les administracions públiques de Catalunya, en relació als convenis i protocols de
col·laboració així com els articles 47 i següents de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim
jurídic del sector públic.

D’acord amb tot l’exposat, la Comissió Informativa de Serveis a la Persona informa
favorablement i proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents ACORDS:

Primer. Aprovar l'Addenda al Conveni per donar continuïtat a la Catedra d'Habitatge de la
Universitat Rovira i Virgili entre la Universitat Rovira i Virgili, l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya, el Servei Municipal de l’Habitatge i Actuacions Urbanes SA, el Consell General de
Cambres de la Propietat Urbana de Catalunya, el Col·legi de Notaris de Catalunya, el Deganat
dels Registradors de la Propietat i Mercantils de Catalunya, el Consejo General de Colegios de
Administradores de Fincas de España, el Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliaria de
Tarragona i el Consejo General de Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria
de España, de data  17 de desembre de 2016, per la formalització de l'Adhesió de
l'Ajuntament de Reus a l'esmentada Càtedra. 

Segon. Nomenar els membres de la Comissió de Seguiment a la Regidora delegada de
l'Àrea de Benestar Social Sra. Montserrat Vilella Cuadrada i al Regidor delegat de l’Àrea
d’Arquitectura Urbanisme, Sr. Marc Arza Nolla. Qualsevol modificació posterior dels membres
d’aquesta Comissió de Seguiment es podrà realitzar per decret de l’Alcaldia.

Tercer. Facultar la regidora delegada de l’Àrea de Benestar per tal que formalitzi l’esmentada
addenda i qualsevol altre document necessari per fer efectius els acords anteriors. "

LA SRA. VILELLA EXPLICA EL TEMA I ES PRODUEIX DEBAT 

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

7. Benestar Social. Addenda econòmica per a l'any 2017 del conveni marc amb el Taller
Baix Camp i la Fundació Privada Banc dels Aliments de les comarques de Tarragona pel
desenvolupament del projecte de recuperació i distribució d'aliments frescos.

"Atès que en data 9 de maig de 2016 l’Ajuntament de Reus va formalitzar un conveni de
col·laboració amb l’Associació de familiars de persones amb discapacitat intel·lectual i del
desenvolupament TBC, (en endavant el Taller Baix Camp) i la Fundació Banc d’Aliments, per
l’establiment d’un marc de col·laboració en el desenvolupament del projecte de recuperació i
distribució d’aliments frescos a la ciutat de Reus pel període comprés entre l’1 de gener de
2016 i fins al 31 de desembre de 2019.

Amb l'esmentat conveni es mantenia el marc de col·laboració que s'inicià entre les parts
amb un conveni de naturalesa gairebé idèntica que es formalitzà el dia 18 de juliol de 2012
i que fou vigent fins el 31 de desembre de 2015.
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Vist que tal i com estableix la clàusula tercera, apartat segon, del conveni marc per
l’anualitat 2017, i successives està previst formalitzar una addenda que determinarà,
l’import de la subvenció concedida per l’Ajuntament de Reus al Taller Baix Camp per tal de
col·laborar en les despeses que suposen a aquesta entitat la realització de les accions
esmentades. Així com per establir els termes de col·laboració i cooperació amb la Fundació
Banc d’Aliments i l’Associació Taller Baix Camp, quant a la prestació de suport i col·laboració
tècnica en la continuació d’aquest projecte, d’acord amb la clàusula tercera apartats 3er.,
4rt., 5è. i 6è. del conveni marc.

Considerant que l’Àrea de Benestar Social de l’Ajuntament de Reus actualment no té cap
convocatòria oberta de subvencions i tractant-se d’una situació excepcional en la que hi
concorren raons d’interès públic, social, humanitari i econòmic que dificulten una
convocatòria pública de subvencions d’acord amb l’establert en l’article 22.2 c) de la Llei
General de Subvencions procedeix la concessió directa d’una subvenció.

Vist l'informe favorable emès per la Cap de Servei de Benestar Social de data 16 de maig de
2017 en el qual es considera favorable continuar col·laborant econòmicament amb el Taller
Baix Camp, atorgant-li una subvenció directa de 60.500€, a càrrec de l'aplicació
pressupostària 30422-23102-489 del pressupost municipal vigent per l’any 2017, per les
despeses derivades del projecte de recuperació i distribució d’aliments frescos per a
l’anualitat 2017 a la ciutat de Reus. 

Vista la proposta d’addenda, per a l’any 2017, que consta a l’expedient de referència.

Vist l’informe de fiscalització prèvia limitada emès per la intervenció municipal de data 29
de maig de 2017.

Vist el que disposa l’article 28 de la mateixa Llei 38/2003, en relació als convenis per a la
concessió directa de subvencions.

Atès que l'esmentada addenda únicament fixa la quantia econòmica de la subvenció, per la
qual cosa l'òrgan competent per a l'adopció del present acord ho és per el competent per a
l'aprovació de la subvenció a concedir.

Vist el decret d’Alcaldia número núm. 2016002499 de data 3 de març de 2016, (BOPT
número 47 de 9 de març de 2016), que faculta a les respectives regidories delegades
aprovar l’atorgament de subvencions directes quan el seu import no superi els 50.000
euros, i l’aprovació dels conveni de cooperació i col·laboració quan el seu import no superi
els  50.000 euros.

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

Primer. Aprovar l'Addenda per a l’any 2017 del conveni marc de col·laboració signat pels
anys 2016 a 2019 amb el Taller Baix Camp i la Fundació Banc d’Aliments, per tal d'establir
els termes en què col·laboraran les tres entitats en el desenvolupament del projecte de
recuperació i distribució d’aliments frescos a la ciutat de Reus.
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Segon. Atorgar al Taller Baix Camp, d'acord amb el que estableix l’esmentada Addenda, en
concepte de col·laboració, una subvenció directa de 60.500€.

Tercer. Aprovar el reconeixement de l’obligació i procedir al pagament de la subvenció
referenciada en la segon punt del present acord en els termes que estableix l'Addenda:

1. Un primer pagament, per un import equivalent al 80% és a dir 48.400,00€ a la
signatura del conveni, en qualitat de pagament anticipat, com a lliurament de fons
amb caràcter previ a la justificació, com a finançament necessari per executar les
accions que són objecte de subvenció.

2. Un segon i darrer pagament, per un import equivalent al 20%, es a dir 12.100,00€
restant de la subvenció concedida que s’efectuarà prèvia presentació, per part del
beneficiari de la subvenció, de la pertinent justificació de despesa, en els termes
previstos en la  clàusula setena del conveni formalitzat el dia 9 de maig de 2016.

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

Cinquè. Notificar aquest acord al Taller Baix Camp i a la Fundació Banc dels Aliments.

LA SRA. VILELLA EXPLICA EL TEMA I ES PRODUEIX DEBAT 

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

8. Benestar Social. Adhesió a la Xarxa d'Habitatges d'Inserció Social per a l'any 2017.

"Atès que entre els objectius dels Serveis Socials està el donar resposta a les situacions
d’urgència i d’emergència social que es presentin en l’Àrea Bàsica de Serveis Socials, tal
com assenyala l’article 4 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis Socials i en el seu
article 24 es defineix la Cartera de Serveis socials aprovada per Decret 142/2010, d'11
d'octubre, i que en el seu Annex 1 indica les prestacions de la xarxa de serveis socials
d'atenció pública, contemplant l’apartat 1.1.3.2 el Servei de residència temporal per a
persones adultes en situació d’exclusió social.

Vist que l’article 2 de la Llei 13/2009, de 22 de juliol, de l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya, estableix que l’Agència de l’Habitatge de Catalunya té com objectiu executar i
gestionar les polítiques d’habitatge que són competència de la Generalitat de Catalunya, les
quals s’han de desenvolupar d’acord amb els principis de cooperació i col·laboració amb
els ens locals i en concertació, si s’escau, amb altres ens de caràcter públic o privat.
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Atès que la Direcció de Programes Socials d’Habitatge de l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya, coordinadora del funcionament de les Xarxes d’Habitatges d’Inserció Social ha
tramès a aquest Ajuntament la proposta d’acord, per a l’adhesió d’Entitats socials i
Ajuntaments a la Xarxa d’habitatges d’inserció per l’any 2017, de conformitat amb l’article
25 del Decret 75/2014, de 23 de maig, del Pla per al dret a l’habitatge.

Atès que aquest acord preveu una aportació màxima de 1.800 euros anuals per habitatge,
prèvia justificació d’aquesta subvenció i depenent de la disponibilitat pressupostària.

Considerant que en data 29 de maig de 2013 l’Ajuntament de Reus va formalitzar un
Conveni de col·laboració amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per a la cessió de la
gestió de 6 habitatges de titularitat pública per a impulsar les polítiques socials municipals
d’habitatge, relacionades amb la inclusió de persones amb especials necessitats d’atenció,
formalitzant-se  successives addendes per als anys 2014, 2015 i 2016.

Atès que així mateix, es tramita l'addenda de pròrroga del conveni amb l'Agència
d'Habitatge de Catalunya per a la cessió de la gestió de 6 habitatges de titularitat pública
per al 2017.

Vist l'informe emès per l'Àrea de Benestar- Serveis Socials, de data 25 de maig de 2017 pel
qual s'informa que és d’interès de l’Ajuntament de Reus adherir-se a l’Acord de la Xarxa
d’Habitatges d’inserció amb la finalitat d’atendre polítiques socials d’habitatge per atendre a
col·lectius en risc d’exclusió, fent-ne una cessió d’us temporal i rotatòria a les persones
ateses des dels Serveis Socials de l’Ajuntament i a la vegada proposa que es facin els
tràmits oportuns, atès que hi concorren raons d'interès públic i social, per tramitar
l'esmentada adhesió.

Vist el que disposen els articles 22 a 25 del Decret 75/2014, de 23 de maig, del Pla per al
dret a l’habitatge, en relació a la xarxa d’habitatges d’inserció i als ajuts a les entitats
gestores d’aquests habitatges.

Vist el que disposa l’article 52.2.b) 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, que atribueix al Ple
la competència per a l’adopció dels acords relatius a la participació en organitzacions
supramunicipals.

Per tot l'exposat, la Comissió Informativa de Serveis a la Persona informa favorablement i
proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents acords:

Primer. Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Reus a la Xarxa d’Habitatges d’Inserció de
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per l’any 2017 i aprovar l'acord d'adhesió en els
termes i amb el contingut obrants a l'expedient.

Segon. Facultar a l’Alcalde i a la regidora delegada de l’Àrea de Benestar Social per tal que,
qualsevol d’ells, indistintament, formalitzin els documents que esdevinguin necessaris per
fer possible aquesta adhesió.

Tercer. Notificar aquest acord a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya."
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LA SRA. VILELLA EXPLICA EL TEMA I ES PRODUEIX DEBAT

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

9. Benestar Social. Addenda de pròrroga del conveni amb l'Agència d'Habitatge de
Catalunya relativa a la cessió de la gestió de 6 habitatges de titularitat pública.

"Atès que en data 29 de maig de 2013 es va formalitzar un Conveni de col·laboració entre
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Reus, en virtut del qual l’Agència de
l’Habitatge de Catalunya cedia a l’Ajuntament de Reus l’ús de sis habitatges públics amb
l’objectiu de possibilitar l’accés a un habitatge públic a aquelles persones del municipi amb
especials necessitats d’atenció.

Vist que en concret l'objecte del present Conveni és l'ús dels següents habitatges del
municipi de Reus: 

Av. Saragossa, 34 - 2B (ref. 43-801-0085)

Constantí, 13, 5è 1a  (ref. 43-8010-0001)

Escultor Rocamora, 5, 4t 2a (ref. 43-8010-0002) 

Av. Carrilet, 37, 4t 4a (ref. 43-8010-0003)

Escultor Rocamora, 9, 5è 4t (ref. 43-8010-0005)

Mas Pellicer, 42, 3r 2a (ref. 43-5040-0002)

Atès que la clàusula setena de l’esmentat Conveni estableix que tindrà vigència d'un any, i
que es podrà prorrogar successivament per períodes d'idèntica durada, sempre i quan es
constati un ús adequat dels habitatges  i dels elements  comuns de l'edifici.

Atès que des de l’any 2014 s’han signat successives addendes de pròrroga del Conveni,
finalitzant el 29 de maig de 2017 la darrera addenda signada en data 29 de juliol de 2016.

Atesa la voluntat de l’Ajuntament de Reus i l’Agència de l’Habitatge de Catalunya de
continuar portant a terme la cessió de la gestió de 6 habitatges de titularitat pública per
impulsar les polítiques socials municipals d'habitatge, relacionades amb la inclusió de
persones amb especials necessitats d'atenció. 

Vist el document de renovació que consta a l’expedient de referència.

Vist l’informe emès des del departament de Serveis Socials pel qual es valora
favorablement la subscripció de la renovació de la cessió de la gestió 6 habitatges titularitat
pública.

Vist l’informe de la Intervenció municipal acreditatiu de l’existència de crèdit adequat i
suficient per atendre els compromisos corresponents a l’anualitat 2017 a la partida 30422-
23122-202 del pressupost municipal de despeses de 2017.
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Atès que per l’any 2018 la despesa corresponent als mesos de gener a maig s’imputarà al
pressupost de l’anualitat 2018, per la qual cosa s’haurà d’habilitar crèdit adequat i suficient
en l’esmentat pressupost en el moment de la seva aprovació.

Vist el que disposen, en relació als convenis de cooperació interadministratius, els articles
47 i següents de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, els articles
108 i següents de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya; l’article 191.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, per la qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
que fa referència als convenis entre la Generalitat i els ens locals per establir cooperacions
econòmiques en assumptes d’interès comú, així com en els articles 303 i següents del
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis
dels ens locals de Catalunya.
 
Vist l’article 309 del citat Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya,
del qual se’n dedueix que la competència per a l’aprovació d’aquests convenis
interadministratius correspon al Ple de la Corporació, i per tant també és l'òrgan competent
per a l'aprovació de les pròrrogues.

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

Primer. Aprovar la renovació del  Conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya i l’Ajuntament de Reus, per tal d’establir els termes en què col·laboraran ambdues
entitats per la cessió de 6 habitatges públics a l'Ajuntament de Reus, d’acord amb les
especificacions establertes en el mateix, del 29 de maig de 2017  al 29 de maig de 2018.

Segon. Aprovar la despesa de 15.975,32€, d’acord amb el que regula el Conveni i d’acord
amb el que detalla l’annex adjunt del mateix:

- Per a l’exercici 2017, 9.318,94€ equivalents a la part proporcional dels mesos de
juny a desembre de l’any 2017 amb càrrec de la partida 30422-23122-202.

- La xifra restant, de 6.656,38€, s’imputaran al pressupost de l’anualitat 2018, per la
qual cosa s’haurà d’habilitar crèdit adequat i suficient en l’esmentat pressupost en
el moment de la seva aprovació.

Tercer. Comunicar aquest acord a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, als efectes escaients."

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

10. Cultura.  Aprovació del preu públic dels espectacles del Festival d'Arts de Reus.

"Atès que la ciutat de Reus acull dels dies 30 de juny i fins al 9 de juliol de 2017 l’edició
del Festival Arts Reus, organitzat en motiu de la Capital de la Cultura Catalana Reus 2017.

Atès que l'esmentada Festival, compta entre d’altres ingressos els provinents dels preus
d’entrada de diferents espectacles programats.
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Vist l’informe econòmic i financer emès pels serveis de la regidoria de Cultura de
l’Ajuntament de Reus pel qual es proposa l’establiment del preu públic corresponent a les
entrades d’espectacles al Festival Arts Reus.

Atès que de l’esmentat informe en resulta que, mitjançant els ingressos obtinguts per la
venda de les entrades (26.100,00 euros) més els ingressos previstos per patrocinadors
(26.192,85 euros), es cobreixen les despeses tant directes com indirectes relacionades amb
aquesta proposta de preu.

Atès que tal i com estableix l'article 44 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i l'article 24.3 de
l'Ordenança General de gestió, recaptació i inspecció dels tributs i altres ingressos de dret
públic local de l'Ajuntament de Reus, els preus públics han de cobrir com a mínim el cost
del servei prestat i, si no és el cas, ha de justificar-se les raons socials, benèfiques, culturals
o d'interès públic que ho aconsellin i de la mateixa manera, cal consignar en els
pressupostos de l'organisme les dotacions oportunes per la cobertura de la diferència
resultant.

Vist l'informe de fiscalització prèvia limitada emès en data 31 de maig de 2017. 

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

Aprovar el preu públic corresponent a l’accés als diferents espectacles que es portin a
terme al Festival Art Reus amb el preu unitari de 30,00 euros."

LA SRA. CAELLES EXPLICA EL TEMA I ES PRODUEIX DEBAT 

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

11. Participació, Ciutadania i Transparència. Aprovació dels preus públics
corresponents als  Bucs d'Assaig del Casal de Joves la Palma.

"Atès que en el marc del Pla Local de Joventut 2016-2020 aprovat en la sessió plenària de
data 15 d'abril de 2016, la regidoria de Participació, Ciutadania i Transparència en l'àmbit de
la joventut, té entre els seus objectius: estimular, fomentar i donar suport a la creació
artística juvenil com a eina d'inclusió i transformació social. 

Atès que una de les actuacions previstes per aconseguir aquest objectiu és la de potenciar
els Bucs d'Assaig del Casal de Joves, que ofereix un servei d’assessorament musical i estudi
d’enregistrament per a la gravació de maquetes i en conseqüència contribueix a promoure
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culturalment el municipi a través d'equipaments culturals; competència pròpia dels
municipis segons l'article 25 de la llei 7/1985 reguladora de les bases de Règim Local.   
 
Atès que és voluntat de la regidoria continuar disposant d'aquest equipament cultural i
potenciar la creació artística entre els/les joves, alhora que dotar als Bucs de les eines i
recursos necessaris per a la seva dinamització.  

Atès que per a la dinamització dels Bucs d'Assaig es generen unes despeses, per la qual
cosa es considera necessari establir un preu públic relatiu a la utilització dels Bucs tant per
assaig com per enregistrament.

Vist l’informe-proposta per a l’aprovació del preu públic dels Bucs d’assaig del Casal de
Joves la Palma, de data 10 de febrer de 2017, emès per la tècnica de Joventut per a la
prestació del servei d’assaig i enregistrament dels bucs d’assaig del Casal de Joves la Palma,
acompanyada de la memòria econòmica corresponent elaborada.

Vist el que preveu l’article 127, en relació amb el que disposen els articles 41 a 47 del Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals.

Vist allò que preveuen l'article 44 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i l’article 24.3 de
l’Ordenança general de gestió, recaptació i inspecció dels tributs i altres ingressos de dret
públic local de l’Ajuntament de Reus, conforme l'import dels preus públics ha de cobrir com
a mínim el cost del servei prestat o de l'activitat realitzada, si bé, quan hi hagi raons socials,
benèfiques, culturals o d'interès públic que així ho aconsellin, l'Ajuntament podrà fixar preus
públics per sota d'aquest límit. 

Atès que l'informe posa de manifest l’interès social existent en els Bucs d’Assaig donada la
importància de la música i la cultura com a eina d’inclusió social, emprenedoria i com una
alternativa cultural des de la qual contraposar-se i lluitar contra el racisme, la violència, el
consumisme, la intransigència, l’exclusió social,... un espai d’inclusió social i d’intercanvi
cultural i laboratori creatiu que afavoreix la convivència i enriqueix la ciutat, per la qual cosa
es preveu que la cobertura del dèficit que generi a càrrec de partida pressupostaria 31029
33150 22799.

Vist l'’informe emès per la Intervenció Municipal de data 17 de febrer de 2017.

Atès que l’article 47 de Text refós esmentat disposa que la competència per a l’establiment
o modificació dels preus públics correspon al Ple de la corporació.

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

Primer. Establir els preus públics corresponents als Bucs d'Assaig del Casal de Joves la
Palma, que restarien en els termes que tot seguit s’assenyalen: 

Preu/hora BUC PER ASSAJAR :  8,27 €  (IVA exclòs)
Preu/ pack de 10 hores BUC PER ASSAJAR :  66,12 €  (IVA exclòs)
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Preu/hora ESTUDI ENREGISTRAMENT: 20,66€ (IVA exclòs)

Aquest preu públic entrarà en vigor a partir de la data en que s'inicii la vigència del nou
contracte del servei de dinamització dels bucs d'assaig musical del Casal de Joves la Palma
que està en procés de licitació i restarà vigent fins que sigui expressament modificat o
derogat.

Segon. El preu públic s’haurà d’abonar en el moment que es sol·licita la reserva de la sala.
Quan per causes no imputables a l’interessat, la utilització de la sala reservada no sigui
possible, se li retornarà l’import corresponent a la reservada no utilitzada. 

Quan per causes imputables a l’interessat, aquest no utilitzi la sala dins del període de
temps reservat, l’usuari/ària no tindrà dret a recuperar les hores perdudes, llevat que hagi
avisat al personal responsable dels bucs amb 48 hores d’antelació com a mínim, en aquest
cas el temps perdut es podrà recuperar posteriorment, sempre i quan el servei ho permeti. 

No es permetrà la utilització de l’espai si no s’està al corrent dels pagaments.

Tercer. Comunicar aquest acord a la Hisenda municipal per al seu coneixement i als efectes
oportuns."

LA SRA. FLORES EXPLICA EL TEMA I ES PRODUEIX DEBAT 

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

12. Salut Pública. Aprovació de la creació del Consell Municipal de Salut de Reus i
aprovació inicial del seu  Reglament.

"Atès que l'Ajuntament ostenta competències en matèria de protecció de salut pública en
virtut del que estableix l'article 25.2.j) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les
bases del règim local. ( LRBRL)

Atès que l’Ajuntament de Reus reconeix la participació dels ciutadans com a un eix clau en
el desenvolupament de la ciutat i disposa de mecanismes que permeten promoure la
proximitat i la corresponsabilitat dels ciutadans i ciutadanes de Reus, així com el seu paper
actiu en els afers de la ciutat, senyalant a tal efecte els consells municipals com els òrgans
de participació més directes, estructurats en funció de temàtiques i col·lectius i integrats per
entitats i persones representatives de cada àmbit.

Atès que al primer punt del Pacte de Salut de Reus, signat el dia 15 de febrer de 2017, es
proposà la creació del Consell Municipal de la Salut de Reus com a eina de participació
oberta i democràtica i també com un punt de trobada de la ciutadania, entitats i
professionals que tinguin relació amb la salut i la planificació dels serveis sanitaris a la
ciutat.
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Atès a que l’objecte d’aquest Consell és promoure, estimular i canalitzar la participació de
la ciutadania, i de les seves associacions en la gestió estratègica dels afers relatius a l’àmbit
de la salut, ampliant els espais d’influència ciutadana i de corresponsabilitat que impliquin
una millora de l’acció de govern en l’àmbit de la Salut a la ciutat.

Vist l’informe emès pel Coordinador de Salut Pública en data 25 de maig de 2017 validat
per la gerència de l'àmbit de serveis personals. 

Atès que en els articles 4 i 20 de la LRBRL es reconeix la potestat d'autoorganització que
correspon als municipis en ús de la qual poden constituir i regular el funcionament dels
òrgans complementaris, la creació dels quals ha de respondre als criteris d'eficàcia,
economia organitzativa i participació ciutadana, entre ells els de participació sectorial, amb
la finalitat d'integrar la participació dels ciutadans i de llurs associacions en els assumptes
municipals.

A l’empara d’allò que estableixen els articles 62 i 63 del Decret legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i del règim local de Catalunya 

Vistes les competències que, de conformitat amb l’article 52.2 del Decret legislatiu 2/2003,
de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i del règim local de
Catalunya, corresponen al Ple.

En conseqüència, i amb el previ dictamen de la Comissió Informativa de Serveis a la
Persona de data 5 de juny de 2017, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels
següents  acords:

Primer. Aprovar la creació del Consell municipal de Salut com a òrgan consultiu de
l'Ajuntament de Reus.

Segon. Aprovar inicialment el reglament del Consell municipal de Salut en els termes que
consten a l'expedient.

Tercer. Sotmetre aquest acord al tràmit d’informació pública en la forma que es determina a
l’article 178 del Decret legislatiu 2/2003, i la resta de la normativa que desenvolupa aquest
precepte, per a la presentació de reclamacions i suggeriments. Si en l’esmentat termini no
se’n formulen, l’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu."

LA SRA. LLAURADO EXPLICA EL TEMA I ES PRODUEIX DEBAT 

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

S'absenten de la sessió la Sra. Compte i el Sr. Sánchez 
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13. Salut Pública. Aprovació de la clàusula 22a del conveni de col·laboració entre
l'Ajuntament de Reus i el Servei Català de la Salut per a la prestació de serveis
d'orientació i planificació familiar en el Cap Sant Pere de Reus amb l'objecte del
programa d'atenció a la salut sexual i reproductiva per a l'any 2016.

"Atès que en data 30 d’octubre de 1995 es va formalitzar un conveni de col·laboració entre
l’ajuntament de Reus i el Servei Català de la Salut per la prestació de serveis d’orientació i
planificació familiar en el Cap Sant Pere de Reus amb l’objecte del programa d’atenció a la
salut sexual i reproductiva.

Atès que el Ple de data 6 de novembre de 2015 va adoptar l’acord de ratificar l’addenda del
conveni de data 15 de novembre de 2014 al conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de
Reus i el Servei Català de la Salut de la Generalitat de Catalunya per fixar els termes de la
col·laboració per la prestació de serveis d’orientació i planificació familiar en el CAP de Sant
Pere de Reus amb l’objecte de “Programa d’Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva”
(PASSIR)

Atès que des del 1995 l’Ajuntament de Reus ha signat cada any una clàusula addicional al
conveni de col·laboració inicial amb el Servei Català de la Salut de la Generalitat de
Catalunya.

Atès que en la plantilla de l’Ajuntament de Reus disposa d’una psicòloga clínica que presta
serveis en el “Programa d’Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva” (PASSIR) en les seves
vessants informatives, educatives, preventives i assistencials.

Vist l'informe emès pel Coordinador de Salut Pública de data 19 de maig de 2017.

Atès que s’ha rebut del Servei Català de la Salut la proposta de clàusula addicional 22ena
del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Reus i el Servei Català de la Salut de la
Generalitat de Catalunya per realitzar el “Programa d’Atenció a la Salut Sexual i
Reproductiva” (PASSIR) que comporta el manteniment del conveni pel període comprès
entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2016, proposant el pagament màxim de 5.994,67
euros pel servei que presta l’Ajuntament.

Vist l'establert a l'art. 309 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el
Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals.

En conseqüència, i amb el previ dictamen de la Comissió Informativa de Serveis a la
Persona de data 5 de juny de 2017, es proposa al Ple l'adopció dels següents acords:

Primer. Aprovar la clàusula vint-i-dosena del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de
Reus i el Servei Català de la Salut per la prestació de serveis d’orientació i planificació
familiar en el cap Sant Pere de Reus amb l’objecte del programa d’atenció a la salut sexual i
reproductiva per a l’any 2016.

Segon. Notificar aquest acord al Servei Català de la Salut."

LA SRA. LLAURADÓ EXPLICA EL TEMA I ES PRODUEIX DEBAT
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Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per unanimitat. 

S'incorpora a la sessió la Sra. Compte 

SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS 

14. Patrimoni del Sòl. Interposició d’accions judicials civils contra el llogater dels
baixos i 1r pis de l’immoble núm. 1 del c/ Metge Fortuny i dels baixos de l’immoble
núm. 3 del mateix carrer.

"Atès que l’Ajuntament de Reus és propietari -a títol d’expropiació forçosa per mutu acord-
des de l’any 2006, dels baixos i del primer pis de l'immoble núm. 1 del C/ Metge Fortuny
(Ref. Cad. 1479918 CF4517G 0002 UX i 1479918 CF4517G 0003 IM, respectivament) els
quals figuren inscrits al Registre de la Propietat núm. 2 de Reus, concretament els baixos al
Volum 807, Llibre 381, Full 10, Finca registral núm. 22.818 i el primer pis al Volum 807,
Llibre 381, Full 13, Finca registral núm. 22.820.

També és propietari, des de l’any 2002, de l'immoble núm. 3 del C/ Metge Fortuny (Ref.
Cad. 1479919 CF4517G 0001 GZ) el qual figura inscrit al Registre de la Propietat núm. 2 de
Reus, al Volum 957, Llibre 493, Full 106, Finca registral núm. 28.731.

Atès que els esmentats immobles estan llogats, des d’abans de la seva adquisició per
l’Ajuntament de Reus, a la mercantil RENTA REUS, SA (avui transformada en societat
limitada) segons contractes de data 20-04-1982 i 02-01-1995 (ampliació) pel que fa als
baixos i primer pis de l'immoble núm. 1 del C/ Metge Fortuny; i contracte de data 20-04-
1982 pel que fa als baixos de l'immoble núm. 3 del C/ Metge Fortuny. Aquests contractes
van ser objecte d'una modificació parcial segons conveni subscrit en data 18.12.2014.

Atès que segons l'informe del Servei Municipal de Recaptació el llogater, la mercantil Renta
Reus, SL, te pendents de pagament diversos rebuts (deu a data 09.05.2017) de la renda del
lloguer dels locals referits.

Atès que els referits contractes d'arrendament tenen la consideració de contractes privats,
exclosos de l'àmbit de la Llei de contractes de les Administracions Públiques (Text refós
aprovat per R.D. Leg 3/2011, de 14 de novembre) de conformitat amb l'establert a l'art.
4.1.p, i per tant subjectes pel que fa als seus efectes i extinció pel dret privat (art. 20).

Atès que de conformitat amb l'establert a la Llei 29/1994, de 24 de novembre,
d'arrendaments urbans la falta de pagament de la renda és causa de resolució del
contracte (arts. 27 i 35). Pel que fa als procediments judicials cal ajustar-se a l'establert al
Títol V de la Llei d'Arrendaments i a les normes processals comuns (Llei d'Enjudiciament
Civil), segons estableix l'art. 39.1 de l'esmentada Llei 29/1994.

Per tot l’exposat, vista la documentació i informes incorporats a l’expedient, de conformitat
amb l’establert a la Llei 7/85 de 2 d’abril, al Codi Civil, Llei d'Enjudiciament Civil, Llei
d’Arrendaments Urbans i legislació concordant, a proposta de la Comissió Informativa de
Serveis Generals i Econòmics,  s'acorda:
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Primer. Interposar les corresponents accions judicials civils contra el llogater dels baixos i 1r
pis de l’immoble núm. 1 del c/ Metge Fortuny i baixos de l'immoble núm. 3 del C/ Metge
Fortuny (que és la mercantil Renta Reus, SL) per la resolució, i reclamació de les rendes
pendents de pagament, dels contractes d’arrendament de data 20-04-1982 i 02-01-1995
(ampliació) pel que fa als baixos i primer pis de l'immoble núm. 1 del C/ Metge Fortuny, i
contracte de data 20-04-1982 pel que fa als baixos de l'immoble núm. 3 del C/ Metge
Fortuny, modificats parcialment segons conveni subscrit en data 18.12.2014.

Segon. Encomanar la representació de la Corporació a la Procuradora Sra. Miriam
Torreblanca Mendoza i la direcció de la defensa a la funcionària Lletrada d’aquesta
Corporació Sra. Núria Puig i Masanés."

EL SR.ARZA EXPLICA EL TEMA I ES PRODUEIX DEBAT

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 20 vots a favor ((PdeCAT)-CiU: Srs./Sres.
Pellicer, Vilella, Monseny, Arza, Sardà, Enrech, Caelles; C'S: Srs./Sres. Morales, Figueras,
Labrador; PSC-CP: Srs./Sres. Martín, Martínez, Guaita, Pozuelo; ERC-MES-MDC-AVANCEM:
Sres. Llauradó i Flores; PP: Sr. Domènech i Sra. Compte; AREUS: Srs. Cervera i Rubio) i 6
abstencions (CUP: Srs./Sres. Llorens, Fernández, Cuadrada, Angelergues, Ciurana, Puig).

S'incorpora a la sessió el Sr. Sánchez 

15. Recursos Humans. Sol·licitud de compatibilitat d'un treballador de l'Ajuntament de
Reus.

"Vista la sol·licitud presentada pel Sr. Bruno Ortiz Marimón que ocupa una plaça
interinament, de Tècnic Especialista de Comeses Especials de la plantilla del personal
funcionari d’aquesta Corporació, interessant declaració de compatibilitat de l’exercici de llur
lloc de treball en aquest Ajuntament per prestar serveis en una empresa privada como a
delineant.

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

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

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

a) Si s'ocupa un sol lloc de treball en l'entitat local en règim de jornada ordinària, sempre
que la suma de jornades de l'activitat pública principal i l'activitat privada no superi la
jornada ordinària de l'Administració incrementada en un 50%. 
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2. Sens perjudici del que disposa el punt anterior, en cap cas la suma de jornades de
l’activitat pública principal i de l’activitat privada no pot superar la jornada ordinària que
tingui establerta l’entitat local, incrementada en un 50%....»

Atesa la documentació aportada, es desprèn que només treballarà sis hores en l'empresa
on realitzarà tasques de delineant.

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

Vistos els articles 321 i següents del Reglament del personal al servei de les entitats locals i
els aplicables de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al
servei de les administracions públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre,
d’incompatibilitats del personal al servei de l’administració de la Generalitat de Catalunya,
la disposició final tercera del Real Decret Llei 5/2015, de d’octubre pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, i amb el previ dictamen de la
Comissió Informativa de Serveis Generals i Econòmics s'acorda:

Primer. Declarar la compatibilitat de l’exercici del lloc de treball ocupat pel funcionari al
servei d’aquesta Corporació amb la consideració de personal funcionari interí Sr. Bruno
Ortiz Marimon per prestar serveis en una empresa privada com a delineant.

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

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

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

16. Recursos Humans. Modificació plantilla i catàleg per la subrogació dels serveis de
l'EAIA i SIFE.

"Vista la petició que fa el Director General d'Atenció a la infància i l'Adolescència a
l'Ajuntament de Reus en el sentit que accepti la delegació i traspàs de la competència de
l'Equip d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (EAIA) de Reus i el Servei d'integració en
Famílies Extenses (SIFE) gestionat actualment pel Consell Comarcal del Baix Camp i que
aquesta acceptació de la delegació i traspàs de la competència de tots dos serveis sigui
com a mínim de cinc anys.

Vista la memòria justificativa de la delegació dels serveis especialitzats en infància i
l'adolescència presentat pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Atès l'informe de l'Àrea de Benestar de l'Ajuntament que valora adient que el SEAIA i el
SIFE formin part dels Serveis Socials de l'Ajuntament de Reus per tal de garantir una major
eficiència en la gestió dels recursos públics, evitar duplicitats i, sobretot, millorar l'atenció
als infants i adolescents i a les seves famílies.  

27



 

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 l'exercici 2017 i el
catàleg de llocs de treball, no es va preveure la possible subrogació del personal que
actualment presta els seus serveis pel Consell Comarcal del Baix Camp en el servei de EAIA
i SIFE, es fa necessari la modificació de la plantilla i el 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.

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 del personal laboral i és per això que s'haurien de crear
les següents places: SEAIA 3 Psicòlegs, 2 Pedagogs, 3 Treballadors Socials, 3 Educadors
Socials i pel SIFE 1 Treballador Social, 1 Psicòleg.

El catàleg de llocs de treball del personal laboral s'haurà de modificar per aprovar i adequar
les retribucions que perceben ja que són diferents a las que actualment l'Ajuntament te
aprovades per aquestes categories.

Vista la proposta del departament de Recursos Humans i una vegada portada a terme la
preceptiva negociació i informació amb el Comitè d’empresa d’aquest Ajuntament en data
30 de maig de 2017 el qual majoritàriament ha estat conforme amb la proposta, 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 del personal laboral en el següents
termes:

Creació dels següents llocs de treball del catàleg del personal laboral tots ells, amb les
següents característiques: Dependència orgànica: de la Regidoria de Benestar Social.
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Segon. Modificació de la plantilla del Personal laboral

CREACIÓ PLACES.-

4 Psicòlegs/gues.
2 Pedagogs/gues.
4 Treballadors/res Socials. 
3 Educadors/res Socials."

EL SR. RUBIO EXPLICA EL TEMA I ES PRODUEIX DEBAT

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

S'absenten de la sessió la Sra. Guaita i el Sr. Figueras. 

SERVEIS DE TERRITORI I URBANISME

17. Gestió Urbanística. Aprovació del Text refós del Pla especial urbanístic de l'àmbit
situat al carrer Batan, núm. 28, promogut per CEL URBÀ, SL.

"Vist l'acord adoptat pel Ple d’aquest Ajuntament en sessió de 7 d'abril de 2017, mitjançant
el qual es va aprovar provisionalment el el Pla especial urbanístic de l'àmbit situat al carrer
Batan, núm. 28, promogut per CEL URBÀ, SL.

Atès que la Comissió Territorial d'Urbanisme del Camp de Tarragona, en la sessió de 4 de
maig de 2017, va acordar aprovar definitivament l'esmentat pla especial urbanístic, si bé
supeditant-ne la publicació al DOGC i consegüent executivitat a la presentació d'un text
refós, que es presentarà per duplicat, verificat per l'òrgan que ha atorgat l'aprovació
provisional de l'expedient i degudament diligenciat, que incorpori les prescripcions
següents:

«1.1 Cal ajustar els paràmetres urbanístics de l'equipament socio-sanitari d'acord als
que en resulten de la volumetria indicativa inclosa al Pla especial i que s'exposen a
continuació. Aquests, de forma justificada, podran tenir mínimes variacions.

1.1.1 Cal establir la fondària edificable en 15 metres, excepte en la franja de 3 metres
contigües amb les edificacions de la zona II, on s'hauran d'ajustar a la fondària
edificable en el volum amb façana al Carrer Batan, i al límit amb el pati no edificable
en el volum amb façana a la Riera d'Aragó.

1.1.2 Cal reservar com espai lliure d'edificació en planta baixa, la franja de 15 metres
que limita amb les edificacions de la zona II, d'acord amb el plànol annex.
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1.1.3 Pel que fa al nombre màxim de plantes, cal garantir l'encaix volumètric de la
proposta amb un esglaonament de la planta 4 respecte les edificacions de la zona II,
per mitjà d'una reculada de l'edificació, d'acord amb la proposta del plànol annex.»

Vistos els exemplars de text refós presentats en data 23 de maig de 2017 per la societat CEL
URBÀ, SL, a l'objecte de donar compliment al citat acord de la Comissió Territorial
d'Urbanisme del Camp de Tarragona de 4 de maig de 2017.

Vist l'informe emès el 26 de maig de 2017 per l'arquitecta de Planejament i projectes
urbans d'aquest Ajuntament, pel qual es posa de manifest que aquest nou document recull
les prescripcions de l'esmentat acord, per la qual cosa l'informa favorablement.
 
Vist l'informe jurídic, 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;
d'acord amb el que disposa l'article 92.3 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 el Text refós del 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 als efectes d'executivitat i publicació de
l’instrument de planejament definitivament aprovat."

EL SR. ARZA EXPLICA EL TEMA I ES PRODUEIX DEBAT

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 16 vots a favor ((PdeCAT)-CiU: Srs./Sres.
Pellicer, Vilella, Monseny, Arza, Sardà, Enrech, Caelles; C'S: Srs./Sres. Sánchez, Morales,
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, Martínez,
i Pozuelo). 

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

18. Gestió Urbanística. Aprovació del Text Refós de la Modificació puntual del Pla
parcial urbanístic del sector C.8 «La Comarcal», promogut per SNH-PARTICIPACIONES,
SL.

"Vist l'acord adoptat pel Ple d’aquest Ajuntament en sessió de 17 de febrer de 2017,
mitjançant el qual es va aprovar provisionalment la Modificació puntual del Pla parcial
urbanístic del sector C.8 «La Comarcal» de Reus, presentada per SNH-PARTICIPACIONES, SL. 

Atès que la Comissió Territorial d'Urbanisme del Camp de Tarragona, en la sessió de 4 de
maig de 2017, va acordar aprovar definitivament l'esmentada modificació puntual del pla
parcial urbanístic, si bé supeditant-ne la publicació al DOGC i consegüent executivitat a la
presentació d'un text refós, que es presentarà per duplicat, verificat per l'òrgan que ha
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atorgat l'aprovació provisional de l'expedient i degudament diligenciat, que incorpori les
prescripcions següents:

«1.1 Pel que fa a l'illa qualificada amb clau IF-2, cal garantir que l'espai afectat per la
prolongació del vial dibuixat pel planejament general de Reus en el límit de ponent de
les indústries situades en sòl urbà consolidat, resti com espai lliure d'edificació.
S'adjunta plànol annex.

1.2 En la mateixa regulació de la clau Rsv*, cal substituir la possibilitat d'instal·lar-hi
«sitges» per «manteniment de dipòsit existent», i suprimir l'anotació «etc».

1.3 Cal esmenar les errades materials esmentades en la part valorativa.»

Vistos els exemplars de text refós presentats en data 31 de maig de 2017 pel tècnic redactor
del projecte, a l'objecte de donar compliment al citat acord de la Comissió Territorial
d'Urbanisme del Camp de Tarragona de 4 de maig de 2017.

Vist l'informe emès l'1 de juny de 2017 per l'arquitecte cap de Secció d'Urbanisme d'aquest
Ajuntament, pel qual es posa de manifest que aquest nou document recull les prescripcions
de l'esmentat acord, per la qual cosa l'informa favorablement.
 
Vist l'informe jurídic, 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;
d'acord amb el que disposa l'article 92.3 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 el Text refós de la Modificació puntual del Pla parcial urbanístic del sector
C.8 «La Comarcal» de Reus, promogut per SNH-PARTICIPACIONES, SL

Segon. Elevar-ho a la Generalitat de Catalunya als efectes d'executivitat i publicació de l’ins-
trument de planejament definitivament aprovat."

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 17 vots a favor ((PdeCAT)-CiU: Srs./Sres. Pelli-
cer, 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. Comp-
te; AREUS: Srs. Cervera i Rubio) i 9 abstencions ( CUP: Srs./Sres. Fernández, Cuadrada,
Angelergues, Ciurana, Puig; PSC-CP: Srs./Sres. Martín, Martínez, Guaita i Pozuelo).

S'incorpora a la sessió la Sra. Llorens. 

MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS

19. Moció del Grup municipal del PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA–
CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) referent a la construcció d'un segon estadi
municipal a la ciutat.
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- 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.

"El passat 25 de maig, el regidor d’Esports de l’Ajuntament de Reus anunciava en un mitjà
de comunicació la intenció de construir un nou estadi municipal, un equipament polivalent
que podrà ser utilitzat pels equips de futbol, futbol americà i rugbi.

Aquest projecte que, de moment només és un anunci en premsa i del qual no se’n saben
detalls, s’ha donat a conèixer després de la polèmica generada per la pèrdua del camp de
rugbi, que ha comportat, entre altres greuges, que l’equip femení, campió de la Copa
Catalana de Segona Divisió, hagi marxat a Tarragona, on té garantit equipaments i
condicions dignes per a la pràctica d’aquest esport.

La manca de planificació per part dels responsables polítics municipals a l’hora de gestionar
l’ascens de l’equip de futbol a segona A, i les necessitats que això comporta, ha fet que
tràgicament i innecessàriament, la ciutat s’hagi quedat sense camp de rugbi. I, a més, que
les instal·lacions, que fins ara eren patrimoni de tots els reusencs, passin a mans d’un privat
per un període de 25 anys, perquè l’Ajuntament ha tret a licitació pública la concessió dels
terrenys que ocupa l’estadi i les instal·lacions esportives annexes.

L’alcalde Pellicer ja sap que és renunciar a equipaments esportius com és el cas del
Poliesportiu del Molinet annex a l'insitut Roseta Maurí que havia de servir per al centre
escolar i per dotar a la ciutat d'un potent impuls en els ensenyaments esportius. I a dia
d'avui no hi ha notícies de la seva construcció, una demostració clara que aquest govern no
es preocupa per millorar els equipaments esportius públics de la ciutat.

Des del Grup Municipal del PSC hem emplaçat públicament en diverses ocasions al govern
municipal a trobar una solució urgent a aquesta situació injusta i inadmissible i a oferir una
alternativa que estigui a l’altura de la ciutat, la que es mereixen els jugadors i jugadores, i
tota la ciutadania.

Construir un nou estadi municipal és una molt bona notícia, sempre i quan aquest anunci
no només sigui una cortina de fum per apaivagar la polèmica generada i tapar la manca de
visió i la mala planificació d’un govern que ha obligat l’equip femení a marxar a una altra
ciutat i a altres equips a practicar l’esport en altres instal·lacions de la ciutat, inapropiades
per a les seves necessitats.

És per això, que el Grup Municipal Socialista reclama un compromís en ferm del govern de
la ciutat de construir un segon estadi municipal a la ciutat i proposa l’adopció dels següents
acords: 

Que l’Ajuntament de Reus construeixi un nou equipament esportiu reglamentari a la ciutat
apte a la pràctica en les competicions de primer nivell de futbol, futbol americà i rugby, i
que el projecte d'aquest nou equipament estigui enllestit abans de finalitzar el mandat
actual (maig 2019).
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Per a la realització d’aquest equipament, l’Ajuntament de Reus buscarà els ajuts per a
dotacions d'equipaments esportius que realitzen administracions i institucions així com el
necessari suport dels grups municipals."

LA SRA. POZUELO 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 i Pozuelo;
ERC-MES-MDC-AVANCEM: Sres. Llauradó i Flores; PP: Sr. Domènech i Sra. Compte; AREUS:
Srs. Cervera i Rubio) i 4 vots en contra ( C'S: Srs./Sres. Sánchez, Morales, Figueras,
Labrador).

20. Moció del Grup municipal del PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA–
CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) per a la dinamització del Centre de la Imatge
Mas Iglesias de Reus ( CIMIR).

"El Centre de la Imatge Mas Iglesias (CIMIR) va néixer com un equipament dedicat a la
preservació, l’estudi i la difusió del patrimoni visual, tant documental com artístic, a través
de la Fototeca Municipal de Reus, i amb l’impuls conjunt de l’Ajuntament i de l’Agrupació
Fotogràfica de Reus, les famílies, propietaris i col·leccionistes que han fet donació o cessió
dels seus fons, així com dels fons aplegats a través de convocatòries com els Premis Reus.

Actualment tancat al públic, requereix un pla de reorganització per tal que es pugui
documentar i catalogar adequadament tot el seu fons i, a la vegada, un pla de potenciació
que permeti augmentar la seva activitat. Precisament, aquest impuls i redefinició del centre
va formar part dels programes electorals del 2015 de moltes de les formacions polítiques
presents en aquest plenari, de les que formen govern, i d’altres que no van aconseguir
representació.

Al PSC considerem que l’any de la Capital de la Cultura és un bon moment perquè el
govern assoleixi aquest compromís i la ciutat recuperi un equipament cultural amb un
potencial extraordinari, atès l’important fons fotogràfic, que supera les 45.000 imatges, i
l’edifici on s’ubica.

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

1.- Que l’Ajuntament de Reus elabori una pla de dinamització del CIMIR en el termini de 6
mesos:

-que defineixi l’estat de documentació del seu fons fotogràfic i estableixi objectius i
terminis per aconseguir una completa i correcta catalogació de les imatges i permeti
la seva utilització.
- que proposi activitats per potenciar el centre en els dos propers anys.

2.- Que les propostes que reculli aquest pla de dinamització es posin en marxa d’aquí a 6
mesos, just després de l’aprovació del document. "
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EL SR. MARTÍN EXPLICA LA MOCIÓ I ES PRODUEIX DEBAT

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

S'absenta de la sessió la Sra. Guaita

21. Moció del Grup municipal CIUTADANS–REUS (C’S) referent a l'etiquetat del cost del
mobiliari urbà. 

- 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), i una altra presentada pel Grup municipal del
PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA – CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP)
les quals han estat acceptades i per tant, es sotmet la moció a la consideració del Ple
amb elles incloses. 

"Una de les imatges que dia rere dia els ciutadans i visitants es troben en transitar pels
carrers de la nostra ciutat són les conseqüències del vandalisme. És una qüestió complexa
que afecta tots els entorns urbans i la gravetat i freqüència depenen en gran mesura de
l'educació en valors i de la consciència social dels veïns i dels visitants. 

Des de fa un temps en el nostre municipi suportem actes com ara la crema de contenidors
de residus urbans; destrosses en papereres, parcs infantils i zones enjardinades; pintades
en espais públics i privats; trencaments de vidres, etc. 

Des de Ciutadans considerem que, a part de les campanyes d'educació i conscienciació ja
iniciades en la nostra localitat, seria adequat implementar noves estratègies de
sensibilització més cridaneres i que ajudin a conscienciar els ciutadans que el mobiliari
urbà és "de tots" i no "de ningú ", i que per tant comporta uns costos que són sufragats
amb diners públics. Creiem que una bona mesura és etiquetar el mobiliari urbà amb el cost
que suposa la reposició dels béns del mobiliari inutilitzat a causa dels desperfectes
intencionats que pateixen. Es tracta d'etiquetar els objectes situats en llocs d'alt trànsit de
persones que siguin susceptibles de patir destrosses o pintades o que ja s'hagin hagut de
reposar per aquestes actuacions. 

Aquesta mesura s'ha dut a terme en localitats com ara Pamplona (Navarra) i Alzira
(València), entre d'altres. En aquestes localitats la mesura ha tingut com a conseqüència la
reducció del vandalisme, i tot gràcies a una iniciativa senzilla, barata, nova i pedagògica,
que busca despertar la consciència cívica dels veïns. 
 
Des de Ciutadans creiem que combinant aquesta mesura amb les campanyes que
s'estiguin desenvolupant, millorant la seguretat, es donarien passos en una bona direcció
per pal·liar una situació que no només comporta una despesa, sinó que també enlletgeix la
nostra ciutat. 

Per tots aquests motius, el Grup Municipal de Ciutadans proposa adoptar els següents
acords: 
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Primer. Posar en marxa campanyes de conscienciació i sensibilització ciutadana
relacionades amb el cost que comporta el vandalisme en el mobiliari urbà a les arques
municipals. 

Segon. Etiquetar amb el cost els objectes situats en llocs d'alt trànsit de persones que siguin
susceptibles de patir destrosses o pintades o que ja s'hagin hagut de reposar per aquestes
actuacions.

Tercer. Difondre, en el marc de la campanya de conscienciació i sensibilització i en els
mitjans de comunicació, el cost de reposició dels diferents elements (papereres, bancs,
contenidors, fanals, ...) del mobiliari urbà, i fer públic al web municipal el preu del mobiliari
urbà malmès i el cost total que suposa la seva reposició."

EL SR. MORALES EXPLICA LA MOCIÓ I ES PRODUEIX DEBAT 

El Sr. Pellicer informa que d'acord amb la petició d'alguns grups municipals es farà votació
separada. 

Sotmès a votació el primer punt és aprovat amb 20 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, 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).

Sotmès a votació el segon punt és rebutjat amb 4 vots a favor (C'S: Srs./Sres. Sánchez,
Morales, Figueras, Labrador) 20 vots en contra ((PdeCAT)-CiU: Srs./Sres. Pellicer, Vilella,
Monseny, Arza, Sardà, Enrech, Caelles; CUP: Srs./Sres. Llorens, Fernández, Cuadrada,
Angelergues, Ciurana, Puig; PSC-CP: Srs./Sres. Martín, Martínez, Pozuelo; ERC-MES-MDC-
AVANCEM: Sres. Llauradó i Flores; AREUS: Srs. Cervera i Rubio). i 2 abstencions (PP: Sr.
Domènech i Sra. Compte).

Sotmès a votació el tercer punt és aprovat amb 20 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, 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).

22. Moció del Grup municipal CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP) referent a la
reforma del Consell d'Infants. 

- 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.

"Recentment s’ha celebrat el Consell Municipal d’Infants pel present 2017, i s’ha fet el
retorn de les propostes recollides de l’any anterior 2016, que es va dedicar a l’àmbit de la
cultura.
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Amb la premissa que aquest àmbit de debat es crea amb l'objectiu de practicar, per part
dels infants, la participació i l’interès pel bé comú, es fa necessari que aquest treball suposi
posteriorment una traducció a la realitat i que constatin que «Participar en àmbits de treball
serveix per quelcom concret, plausible i com a fenomen de canvi».

Alhora, són essencials tant el treball previ com el posterior en els propis centres d’estudi
per tal d’assolir l’objectiu que és que els infants debatin sobre aspectes concrets a partir de
grups reduïts, per tal d’intentar assolir un major grau de compromís i profunditat en els
temes que es treballen.

Els consells municipals haurien de ser un àmbit de treball en comú i participació de la
ciutadania, però també un espai on els joves i infants haurien d’aprendre la necessitat del
treball en comú i del debat com element pel propi creixement individual. És en l'àmbit del
«col.lectiu i la sinèrgia», l'espai en el qual les persones es poden referenciar a si mateixes, i
per tant, s'ha d'aprendre des de ben petites. 

Actualment, el Consell d’Infants i la seva corresponent escenificació es constitueix amb
canalla de 5è de primària a partir d’un guió poc natural creat per a l’ocasió del qual se'n
desprèn que no és obra del mateix alumnat i que, per tant, dóna poc marge a convertir
aquests consells en espais reals de debat. A més, el procés d'elaboració de propostes es
redueix a una sola sessió als centres educatius per tractar el tema que ocupa el Consell.

A més, aquest grup municipal ha constatat, des de l'experiència i la vivència, que cal un
canvi imminent en l'organització i en la posa en escena per tal d’agilitzar aquests consells i
que els participants i oients no s’enduguin la sensació d’assistir a unes sessions
excessivament tedioses que no tenen cap mena d'utilitat i incidència en la realitat.

Per tots aquests motius, el Grup Municipal de la CUP proposa al Ple de L'Ajuntament de
Reus l'adopció del  següent acord: :

Que en el marc del Consell Escolar Municipal s’estudiïn les propostes de millora del Consell
d’Infants i del Programa Infants Ciutadans. "

LA SRA. LLORENS EXPLICA EL TEMA I ES PRODUEIX DEBAT 

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

S'incorpora a la sessió la Sra. Guaita. 

23. Moció del Grup municipal CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP) donant suport
explícit a la celebració del referèndum d'autodeterminació i per la creació d'una
comissió de seguiment del procés constituent. 

"El dret a l’autodeterminació dels pobles és un dret fonamental reconegut pel Dret
Internacional en diversos tractats. Prenent com exemple el Pacte Internacional dels Drets
Civils i Polítics de les Nacions Unides, ratificat pels estats francès i espanyol, que en l’article
1 proclama: «Tots els pobles tenen dret a l’autodeterminació. En virtut d’aquest dret
determinen lliurement el seu estatus polític i procuren també pel seu desenvolupament,
econòmic, social i cultural». 
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Per aquest motiu el poble de Catalunya s'ha manifestat de manera massiva els darrers anys
i el Parlament de Catalunya compta amb una majoria de diputats i diputades que defensen
la celebració del referèndum en quant és l’eina que garanteix l’exercici del dret a decidir.
Cal recordar que el poble de Catalunya, mitjançant l'aprovació al seu Parlament de la
resolució 5/X del 23 de gener del 2013 es va reconèixer a si mateix com a subjecte de
caràcter polític i jurídic sobirà. A més, recollint la voluntat popular democràticament
expressada, el 9 de novembre de 2015, el Parlament de Catalunya també va aprovar la
Resolució 1/XI sobre l’inici del procés polític a Catalunya com a conseqüència dels resultats
electorals del 27 de setembre de 2015. 

El procés català, des de llavors, ha anat avançant amb trobades amb governs i forces
polítiques internacionals, amb l’elaboració de les conegudes lleis de desconnexió, entre
d’altres. És sabut, també, que d’aquí pocs pocs dies el president de la Generalitat confirmarà
la data i la pregunta del referèndum que se celebrarà la propera tardor per determinar quin
ha de ser l’encaix que ha de tenir el Principat de Catalunya vers l’Estat espanyol després que
el govern espanyol hagi negat oficialment la possibilitat de celebrar un referèndum pactat. 
Arran del compliment de la voluntat majoritària del Principat, l’Estat espanyol ha endurit el
discurs tot afirmant que celebrar el referèndum és equiparable a un cop d’estat. Fa mesos
que s’extà excutant una persecució indigna vers les institucions i càrrecs electes que s’han
posicionat a favor de la celebració del referèndum i, ara que fan falta pocs mesos per la
culminació d’aquest procés, entenem que cal explicitar el suport d’aquest plenari vers la
votació que caldrà realitzar sense el suport de l’Estat i assumir les conseqüències socials,
polítiques i econòmiques que se’n derivin. 

En consonància al que s'exposa al punt vuitè de la citada Declaració i davant de tot aquest
escenari d’insults vers les institucions i càrrecs electes catalans i la persecució indigna, el
grup municipal de la CUP proposa al ple de l’Ajuntament de Reus l’adopció dels següents
acords: 

Primer. Donar ple suport a la celebració de referèndum d’autodeterminació del Principat de
Catalunya tant si se celebra de forma pactada com si es realitza per la via unilateral.

Segon. Creació d’una comissió municipal integrada pels grups municipals, entitats,
plataformes i organitzacions que lliurement ho considerin amb la intenció de coordinar
l’organització local del referèndum d’autodeterminació de Catalunya i tenir un espai de
referència de referència on gestionar-ne el resultat des del nostre municipi.

Tercer. Declarar que el dret a l’autodeterminació és un exercici eminentment cívic i
democràtic que ha de ser reclamat i defensat des de totes les institucions que emanen de
la voluntat popular i, molt particularment, des dels ajuntaments entesos com
l’administració més propera a la ciutadania. 

Quart. Manifestar que el Ple d’aquest ajuntament està sotmès, exclusivament, a la voluntat
popular emanada de la ciutadania i que, per tant, si aquesta es troba en contradicció a les
ordres dictades per tribunals espanyols democràticament deslegitimats, aquest Ple no
col·laborarà amb aquestes en la persecució de persones escollides democràticament per
exercir les seves obligacions i que, per tant, no respondrà als requeriments rebuts.
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Cinquè. Comunicar l’adopció d’aquests acords al Parlament de Catalunya, al Govern de la
Generalitat de Catalunya, a l'Associació de Municipis per la Independència, a l'Assemblea
Nacional Catalana i al Pacte pel Dret a Decidir de Reus."

A les 18:30 hores s'absenta de la sessió el Sr. Pellicer i passa a presidir la sessió la Sra.
Vilella.

En aquest moment s'absenta de la sessió el Sr. Enrech. 

A les 18: 38 hores s'incorpora a la sessió el Sr. Pellicer i  torna a presidir la sessió.  

EL SR. FERNÁNDEZ EXPLICA LA MOCIÓ I ES PRODUEIX DEBAT

Sotmesa la proposta a votació, es rebutjada amb 8 vots a favor (CUP: Srs./Sres. Llorens,
Fernández, Cuadrada, Angelergues, Ciurana, Puig; ERC-MES-MDC-AVANCEM: Sres. Llauradó
i Flores) 12 vots en contra ( C'S: Srs./Sres. Sánchez, Morales, Figueras, Labrador; PSC-CP:
Srs./Sres. Martín, Martínez, Guaita, Pozuelo; PP: Sr. Domènech i Sra. Compte; AREUS: Srs.
Cervera i Rubio) i 6 abstencions ((PdeCAT)-CiU: Srs./Sres. Pellicer, Vilella, Monseny, Arza,
Sardà, Caelles).

S'incorpora a la sessió el Sr. Enrech.

24. Moció del Grup municipal CIUTADANS–REUS (C’S) per l'elaboració d'un Pla Local de
Seguretat. 

"La Llei 4/2003, de 7 d’abril, d’ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya diu
que els plans de seguretat són l’eina més adequada i eficient per organitzar la resposta
pública a les necessitats i els reptes de l’àmbit de la seguretat. En el seu article 31.4, la Llei
fa referència als Plans Locals de Seguretat, que han de complementar el Pla General de
Seguretat de Catalunya (PGSC) i que tenen com a objectius analitzar la situació de
seguretat als municipis, definir les prioritats en aquesta matèria, especificar les accions que
s'han d'emprendre, elaborar un calendari d'aplicació de les mateixes i concretar els
mètodes de seguiment i avaluació adequats i el període de vigència, tot aplicant i
respectant els principis i les prioritats que estableix el Pla General.

Per tant, es pot definir el Pla Local de Seguretat com un instrument municipal que, a partir
d’una diagnosi inicial, permet ordenar en el temps actuacions en l’àmbit de la seguretat
ciutadana, identificant-ne els actors i els paràmetres per avaluar-ne l’eficàcia. El concepte de
seguretat ciutadana inclou des de l’àmbit de protecció de persones i béns i el de policia
administrativa fins als temes relacionats amb la convivència i el civisme, que sovint són la
causa de la percepció d’inseguretat de la població, així com l’àmbit de les emergències. 

La mateixa Llei 4/2003 estableix al seu article 10.b que una de les funcions de la Junta
Local de Seguretat és elaborar i aprovar el Pla Local de Seguretat. Aquest procés ha d’estar
coordinat tècnicament per un expert en seguretat que tingui relació directa amb els líders
polítics, característiques que encaixen amb la figura de l’Inspector de la Guàrdia Urbana. A
més, l’elaboració del Pla ha d’anar a càrrec d’una comissió de treball integrada pels
responsables dels àmbits clau de la seguretat al municipi (regidor de Seguretat Ciutadana,
serveis policials, d’emergències, protecció civil i SEM, etc.).
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Ciutadans considera que una ciutat com Reus, amb més de 100.000 habitants, ha de
disposar d’un Pla Local de Seguretat, per tal de comptar amb un document que inclogui
una diagnosi de la situació de la ciutat en matèria de seguretat, un calendari d’actuacions
preventives i els protocols de resposta als elements que perjudiquin la seguretat ciutadana.
A més, aquest Pla Local de Seguretat ha de ser el full de ruta del nou Inspector de la
Guàrdia Urbana de Reus, figura que ha de liderar totes aquestes actuacions de manera
independent i autònoma. 

En aquest sentit, cal recordar que la nostra ciutat encara no compta amb un Inspector de la
Guàrdia Urbana amb plaça en propietat, sinó que des de fa uns anys aquesta tasca és
desenvolupada per un sotsinspector en règim d’interinitat. Això contravé els acords
adoptats pel Ple municipal del 15 de juliol de 2016, quan es va aprovar amb els vots a favor
de l’equip de govern, Ciutadans-Cs, PSC i PP una moció de Cs que demanava obrir el
concurs per cobrir la plaça d’Inspector de la Guàrdia Urbana de Reus amb la previsió que
aquesta plaça estigués coberta durant el primer semestre del 2017. És del tot impossible
que en el que queda de mes de juny es pugui complir aquest acord.

Tot i la davallada dels fets delictius a Reus en els darrers 5 anys, no podem oblidar que,
segons va fer públic el mateix consistori, el 2016 l’activitat delictiva va repuntar un 2,7%,
amb 185 delictes més, i que l’any passat encara es van denunciar un total de 7.083 fets
delictius, 887 dels quals corresponen a delictes contra les persones, principalment
amenaces i lesions. A més, durant el 2016 es van produir més de 400 robatoris amb força a
domicilis de la nostra ciutat, dada que suposa un increment del 17% en aquest tipus de
delictes. Són xifres que des de l’Administració hem d’intentar reduir amb totes les eines
possibles.

Per tot això, el Grup Municipal de Ciutadans proposa adoptar els següents acords: 

Primer. Que es doni compliment a l’acord primer de la moció de Ciutadans aprovada pel
Ple del 15 de juliol de 2016 i es convoqui de forma immediata i sense dilació el concurs
per cobrir la plaça d’Inspector de la Guàrdia Urbana de Reus.

Segon. Instar la Junta Local de Seguretat per tal que impulsi l’elaboració i aprovació
immediata del Pla Local de Seguretat de Reus"

EL SR. SÁNCHEZ EXPLICA LA MOCIÓ I ES PRODUEIX DEBAT

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

25. Moció del Grup municipal del Partit Popular (PP) per optar als ajuts de fons
europeus per l'execució de vies ciclistes interurbanes i urbanes.
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- 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.

"L´any passat, en el mes de gener del 2016, el Grup Municipal del Partit Popular Català va
presentar proposta de resolució envers que la ciutat de Reus, sigues inclosa en el
projecte Eurovelo, xarxa europea de carril bici.

La Comunitat Europea a través dels fons Feder 2014-2020 destina fons per impuls de la
bicicleta realitzant un tret important de sortida, ja que Espanya envers aquest fons rebrà un
5% del total i Catalunya no serà l'excepció.

L´ impuls per la continuïtat de la construcció i la consolidació de carrils bici urbans ja és una
realitat, però encara queda molta tasca per desenvolupar com altres projectes en el
marc interurbà entre municipis que s'ha de consolidar.

Reus el passat mes de maig del 2017 va ser l´ epicentre del 6è Congrés Internacional de la
Bicicleta, on diferents ponents van debatre el present i futur de les ciutats en el
desenvolupament de la promoció de polítiques de mobilitat sostenible i condicions de
mobilitat adequades, accessibles i segures en el marc del mínim impacte ambiental i social
possible.

Aquesta és l´ aposta dels Fons Estructurals i d´ Inversió Europeus (Fons EIE) que preveuen
Estratègies de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat en ciutats i àrees urbanes
funcionals i que la Comunitat Autònoma de Catalunya en el marc d'aquests fons tindrà una
dotació econòmica inicial de 20MM€ amb línia especifica d'ajuda a les corporacions
locals per al desenvolupament dels corresponents projectes.

Segon les dades l'últim baròmetre de la Bicicleta, un 55'1% de la població de la Comunitat
Autònoma de Catalunya, 3´3milions de persones disposa de una bici per ús personal i que
2´2 milions de persones utilitza alguna amb certa freqüència, això reflecteix la consolidació
dels últims anys com l´ increment d'usuraris que la utilitzen diàriament que actualment
resta del 6´1% i ens passa al 6´4% (400.000 persones usuàries) és per tot això el Partit
Popular presenta aquesta Moció al Ple amb els següents acords:

Primer. Instar a l'Ajuntament de Reus a la presentació definitiva de projectes urbans de via
ciclista per optar els corresponents ajuts Fons Estructurals i d´ Inversió Europeus 2014-2020
(Fons EIE) que preveuen Estratègies de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat en
ciutats i àrees urbanes funcionals.

Segon. Instar a l´ Ajuntament de Reus que aposti per un ret ciclista coherent, amb uns
estàndards de criteri de disseny i senyalització homogeneïtzada en els paràmetres que
s'estableixin a Catalunya.

Tercer. Instar l'Ajuntament de Reus, mitjançant la Comissió Especial per a la redacció del Pla
especific per a la mobilitat en bicicleta, en col·laboració amb el Consell Comarcal del Baix
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Camp i la Diputació de Tarragona, a l'estudi, desenvolupament i execució 2018-2020 de
diferents trams urbans de via ciclista envers altres municipis del nostre entorn i la ciutat de
Reus, fomentant la participació de les entitats promotores de l'ús de la bicicleta.

Quart. Notificar els acords a BiciCamp, Grups Municipals i/o Parlamentaris del Consell
Comarcal del Baix Camp, Diputació de Tarragona i Parlament de Catalunya, Departament de
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya."

LA SRA. COMPTE EXPLICA LA MOCIÓ I ES PRODUEIX DEBAT

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

26. Moció del Grup municipal del Partit Popular (PP) per impulsar la incorporació de la
Guàrdia Urbana al sistema de seguiment integral "VIOGEN" envers casos de violència
de genere a Reus. 

A PROPOSTA DEL GRUP PROPOSANT LA MOCIÓ ES DEIXA SOBRE LA TAULA 

Assumptes sobrevinguts.

No n'hi ha. 

S'absenta de la sessió el Sr. Sànchez.

S'absenta de la sessió el Sr. Pellicer i presideix la sessió la Sra. Vilella 

Precs i preguntes.

Intervenció de la Sra. Compte del Grup municipal del Partit Popular (PP) formulant
la pregunta envers el transport públic a Reus. 

"Usuaris del Transport Públic de Reus n'han fet arribar diferents queixes, en especial aquells
que utilitzen la línia 11 i la línia 60.

Una vegada fet el seguiment per part del Grup Municipal del Partit Popular Català de Reus,
hem pogut constatar el retard continuat en aquestes línies, i una vegada fetes les
corresponents consultes, i segons ens han explicat, es devia a diferents avaries mecàniques
dels autobusos que fan aquest recorregut, és per tot això que preguntem al Ple:

- Avui en dia com es troba el servei de la línia 11 d'autobús?

- Quines mesures de suport complementaries ha desenvolupat Reus Transport Públic per
regularitzar el servei?

Reus Transport Públic garanteix la seguretat dels usuaris i vianants, a causa de la
continuada fallida mecànica de l'autobús de la línia 11?
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Valora Reus Transport Públic per aquest motiu el canvi de l'autobús de la línia 11, amb
caràcter urgent?"

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

Intervenció de la Sra. Compte del Grup municipal del Partit Popular (PP)
preguntant envers el CESICAT.

"El 21 de Febrer del 2012 es va inaugurar la seu definitiva del CESICAT (Centre de Seguretat
de la Informació de Catalunya) al Centre Empresarial per a la Innovació i el
Desenvolupament (CEPID) ubicat al Tecnoparc de Reus. No sense polèmica i amb una
inversió per part de l’Ajuntament de Reus de 1,3 milions de Euros.

Una vegada ha deixat aquest espai de 420 m2 amb motiu del seu trasllat a L’Hospitalet de
Llobregat el Grup Municipal del Partit Popular formula les següents preguntes:

Primera. Quines son les negociacions que s’han dut a terme entre la Generalitat de
Catalunya i l´ Ajuntament de Reus, perquè CESICAT continues a la seva ubicació?

Segona. Quines línies d’actuació s’estan duent al Tecnoparc per continuar ser un pol
d’atracció d’empreses per afavorir la clusterització?

Tercera. Quines línies d’acció per millorar les condicions de seguretat en l´ ús de les noves
tecnologies i comunicació s´ està duent a data d’avui?

Quarta. Recuperarà l’Ajuntament de Reus la inversió realitzada en el seu moment de 1,3
milions de Euros per afavorir la instal·lació del CESICAT a Reus?"

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

Intervenció de la Sra. Guaita del Grup municipal del PARTIT DELS SOCIALISTES DE
CATALUNYA – CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) formulant el prec referent a la
reposició de pilones de ferro en mal estat als carrers de la ciutat. 

"Per tal d’evitar l’estacionament de vehicles, la ciutat disposa de diversos carrers de vianants
on s’han instal·lat pilones de ferro a banda i banda, que també serveixen per separar la
calçada de les voreres.

Algunes d’aquestes pilones s’han fet malbé i ja no hi són. Però n’ha quedat la base acollada
al terra que sobresurt, amb el risc que els vianants hi puguin ensopegar i caure. A més,
estan rovellades, amb la qual cosa, la conseqüència de la caiguda pot ser encara més greu.
Un dels casos on es dóna aquesta situació, des de fa més d’un mes, és al carrer de Sant
Miquel, una via molt transitada pels alumnes de les escoles properes a aquesta via.
És per això que el Grup Municipal del PSC formula el següent prec: 

Que l’Ajuntament de Reus reposi de manera urgent les pilones malmeses al carrer de Sant
Miquel i en altres vies que ho requereixin, per evitar caigudes i accidents. "
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Per part del Sr. Monseny ES DONA RESPOSTA al prec. 

Intervenció del Sr. Morales del Grup municipal CIUTADANS–REUS (C’S) preguntant
sobre les piscines municipals. 

"Aquesta temporada, les piscines municipals de Reus obriran al públic del 26 de juny al 3
de setembre. El Grup Municipal de Ciutadans ha rebut diverses queixes veïnals de
ciutadans jubilats que consideren insuficients aquests dies d’obertura ja que, donada la
calor que fa als mesos de maig i setembre, creuen que les piscines podrien estar obertes
més dies del mes de setembre i que fins i tot podrien obrir a finals de maig o principis de
juny. 

Aquests veïns argumenten que, per combatre la calor, molts jubilats no es poden permetre
fer-se socis de clubs privats amb piscines, així com molts d’ells també tenen dificultats per
desplaçar-se a la platja per poder banyar-se al mar.

Per tot això, el Grup Municipal de Ciutadans formula les següents preguntes: 

Ha valorat l’Ajuntament de Reus, o en el seu cas Reus Esport i Lleure SA (Rellsa), la
possibilitat d’ampliar els dies d’obertura al públic de les piscines municipals?

En cas contrari, es podria fer una valoració econòmica i social sobre els beneficis o
desavantatges d’aquesta ampliació?"

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

Intervenció del Sr. Doménech del Grup municipal del Partit Popular (PP) preguntant
envers el Centre Mèdic Quirurgic (CMQ),

"El trasllat del Centre Mèdic Quirúrgic (CMQ) s'ha convertit en l'odissea del govern
municipal, un motiu prou alarmant per la situació que viuen cada dia els treballadors
i usuaris, ja que el dia d'avui la incertesa i la falta de planificació és totalment evident.

El Partit Popular s'oposa al trasllat, doncs pensem que ara no és ni el moment ni lasses
formes han estat les correctes, un fet que ja hem traslladat en diverses ocasions als
corresponents òrgans de govern i al Grup Salut per tot això preguntem al Ple:

Primer. Quan creu el govern municipal es fixarà la data definitiva del trasllat
del CMQ?. Perquè hem arribat a la situació actual i qui és el responsable polític d'aquesta
situació?

Segon. CMQ té subscrits convenis amb asseguradores d'assistència privada sanitària, 
quin és el percentatge d'aquest usuari que es van visitar el centre durant el 2016?
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Tercer. Quin és el percentatge d'usuaris durant el primer trimestre del 2017 amb
comparativa del 2016 que es van atendre?

Quart. Com es garanteixen els llocs de treball dels treballadors del CMQ a la nova ubicació
que imposa el govern municipal?

Cinquè. Quin és el motiu real per la demora del trasllat que va anunciar l'Alcalde?

Sisè. Creu el govern que una empresa publica municipal com el CMQ s'ha vist perjudicada
en la seva imatge corporativa?"

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

Intervenció de la Sra. Guaita del Grup municipal del  PARTIT DELS SOCIALISTES DE 
CATALUNYA – CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP)   formulant el prec referent a 
facilitar la visita dels representants d'USITAC al CAPI REUS VI.

"El 23 de maig de 2017, representants de la Unió Sindical Independent de Treballadors de
l’Administració de Catalunya van sol·licitar al govern municipal realitzar una visita a la
residència d’avis CAPI Reus VI (Horts de Miró) per conèixer l’estat en què es troba l’edifici.
Aquesta visita s’hauria pogut realitzar el dilluns 5 de juny, coincidint amb la que havien de
realitzar els grups municipals. Aquesta opció comptava amb el vist-i-plau dels grups de
l’oposició, però la regidora de Serveis Socials, en el transcurs de la Comissió Informativa
prèvia, va decidir suspendre la visita quan va saber que comptaria amb la presència de
membres de l’USITAC, amb l’argument que aquesta només anava adreçada als regidors.

Aquesta decisió ha creat molt de malestar als representants del Sindicat que s’havien
desplaçat  a la residència i que van haver de tornar cap a casa sense haver-la visitat.
És per això que el Grup Municipal del PSC formula el següent prec: 

Que la regidoria de Serveis Socials trobi la fórmula que faciliti la visita a la residència d’avis
CAPI Reus VI als representants de la Unió Sindical Independent de Treballadors de
l’Administració de Catalunya (USITAC) el més aviat possible."

Per part de la Sra. Vilella  ES DONA RESPOSTA al prec. 

Intervenció del Sr. Figueras del Grup municipal CIUTADANS–REUS (C’S) que formula
un prec sobre informació d'actuacions mediambientals a la ciutadania. 

"Des de la regidoria de Medi Ambient d'aquest Ajuntament es realitzen periòdicament
actuacions als barris de diferent índole. Tot i que en principi aquestes actuacions estan
justificades, si prèviament no s'informa als veïns, poden generar una alarma que podria
evitar-se. Així va ocórrer, per exemple, quan el passat mes de març es va dur a terme una
tala d'arbres al carrer Astorga, on diversos veïns van mostrar la seva indignació per aquest
fet, en no saber que els exemplars que es van talar estaven malalts i que l'actuació era
necessària per a la seva pròpia seguretat. 
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Des de Ciutadans creiem que la informació que arriba als veïns sobre aquest tipus
d'actuacions és insuficient. L'àrea de Medi Ambient ha de fer arribar una informació concisa
i amb una antelació suficient per evitar els malentesos que puguin produir-se entre els
veïns. De manera que l'ideal és informar les associacions de veïns perquè aquestes facin
arribar la informació a tots els seus integrants, informar els comerços i col·locar algun
anunci en mitjans de comunicació.

Per tots aquests motius, el Grup Municipal de Ciutadans formula el següent prec 

Que l'Ajuntament prengui les mesures necessàries per fer arribar de forma clara i amb
l'antelació suficient informació sobre totes les actuacions de l'àrea de Medi Ambient que
puguin generar certa alarma social entre els veïns."

Per part del Sr. Monseny ES DONA RESPOSTA al prec.  

Pregunta presentada a l'empara del que disposa l'article 26 del Reglament de
Participació Ciutadana

Intervenció del Sr. Josep Xifré Ramos Aubia membre de la plataforma Reus Refugi
formulant la pregunta següent: 

"Podrà l'ajuntament de Reus crear una taula de treball d'urgència conformada per, el
mateix ajuntament, la Creu Roja i diferents entitats locals, per afavorir la construcció
d'estructures d'urgència per acollir a les persones refugiades a la nostra ciutat?"

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

I, sense més assumptes a tractar, s'aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc
aquesta acta amb el vistiplau de l’alcalde president.

L’alcalde                                                                      El secretari general 
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