
                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                    

ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE REUS

Núm.:  09/2017

Caràcter: ordinari   
Data: 06.07.2017
Horari: de 16:03 a 21:10 hores
Lloc: Saló de Plens del Palau Municipal 

Hi assisteixen:

Carles Pellicer Punyed, alcalde-president 
Marc Arza Nolla  
Montserrat Caelles Bertran
Jordi Cervera Martínez
Oriol Ciurana Zaragoza
Maria Dolors Compte Llusà 
Mariona Cuadrada Monteverde
Sebastià Domènech Bosch (S'incorpora a la sessió en el moment que s'indica a l'acta)
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

S'ha excusat: 

Xavier Angelergues Abellà

Josep M. Sabaté Vidal, secretari en funcions
Baldomero Rovira López, interventor 
M. Rosa Ferré Amador, adjunta a la Secretaria General
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ORDRE DEL DIA

1. Aprovació de les actes de les sessions dels dies 8 i 23 de juny de 2017.

2. Informació de l’Alcaldia.
ALCALDIA 

3. Informe de la Sindicatura Municipal de Greuges de l’exercici 2016.

HONORS I DISTINCIONS 

4. Concessió de la Menció Honorífica Municipal al BALL DE PRIMS de Reus.

5. Concessió de la Menció Honorífica Municipal al DRAC de Reus.

6. Concessió de la Menció Honorífica Municipal a l'EQUIP OK LLIGA D'HOQUEI  PATINS del
REUS DEPORTIU.

MOCIONS DE L'ALCALDIA

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

8. Alcaldia. Proposta festes locals per a l'any 2018.

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

10. Serveis adjunts a la Secretaria General. Modificació de les funcions de la gerent-
coordinadora de Serveis a la Persona.

SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS 

11. Hisenda. Aprovació inicial de la modificació de l’ordenança fiscal número 13 reguladora
de la taxa per l’expedició de documents administratius.

12. Hisenda. Aprovació inicial de la modificació de l’ordenança fiscal número 18 reguladora
de la taxa per utilització o aprofitament del vol, sòl i subsòl de la via pública.

13. Patrimoni del Sòl. Fixació de les condicions d'autorització del traspàs del contracte
d'arrendament 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.

14. Servei d’Aprovisionaments, Contractació i Patrimoni. Aprovació de la revisió de les
tarifes de la concessió administrativa d’explotació de l’aparcament públic del Centre del
Pallol.
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SERVEIS DE TERRITORI I URBANISME

15. Patrimoni del Sòl. Aprovació de la rectificació i verificació de la relació de bens
immobles que s’integren a l’Inventari General.

SERVEIS A LA PERSONA 

16. Benestar Social. Aprovació del conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del
Baix Camp per gestionar les beques de menjador escolar per al curs 2017-2018.

17. Ensenyament i Política Lingüística. Aprovació de la segona addenda al Conveni de
col·laboració entre el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i
l'Ajuntament de Reus per al Pla Educatiu d'Entorn per a l'exercici 2017.

18. Participació, Ciutadania i Transparència. Resolució de les al·legacions presentades pel
Grup municipal del PSC i aprovació definitiva de les bases del Reussona, concurs de música
per a joves.

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 

19. Proposta del Grup municipal del PARTIT POPULAR (PP) per a la no aplicació d'una
nova taxa o "viñeta" que substitueixi els actuals peatges d'autopistes en concessió a
Catalunya.

20. Proposta dels Grups municipals CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP),
CIUTADANS–REUS (C’S), PARTIT POPULAR (PP) i PARTIT DELS SOCIALISTES DE
CATALUNYA–CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) referent a l'obertura de la Residència
al Cap Horts de Miró.

MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS

21. Moció del Grup municipal del Partit Popular (PP) de rebuig al "referèndum il.legal"
anunciat pel proper 1 d'octubre de 2017.

22. Moció del Grup municipal CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP) per a la inclusió
de clàusules en suport a l'economia social en la contractació pública de l'Ajuntament i els
seus ens depenents. 

23. Moció del Grup municipal CIUTADANS – REUS (C’S) per l'actualització del Mapa
d'Instal.lacions Esportives del Municipi (MIEM).

24. Moció Grup municipal del PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA –
CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) per a la posada en marxa del projecte Patis Oberts. 

25. Moció Grup municipal CIUTADANS–REUS (C’S) per a la creació d'un nou concurs
literari. 
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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.  

Oberta la sessió el Sr. Pellicer dona la benvinguda als representants del BALL DE PRIMS de
Reus, del DRAC de Reus, de l'EQUIP D'HOQUEI PATINS del REUS DEPORTIU, al síndic
municipal de greuges de Reus, el Sr. Pere Pagès i a l'ex-síndic Sr. Francesc Palacín, presents
al saló de plens. 

Manifesta que la Junta de Portaveus ha acordat un canvi d'ordre en els punts de l'ordre del
dia. El punt núm. 3 es tractarà desprès dels punts núms. 4, 5 i 6.

Seguidament es passen a tractar el temes següents: 

1. Aprovació de les actes de les sessions dels dies 8 i 23 de juny de 2017.

S'aproven, per unanimitat, les actes del ple dels dies 8 i 23 de juny de 2017.

2. Informació de l’Alcaldia.

El Sr. Pellicer manifesta que aquest últim mes ha estat marcat pels actes de commemoració
i celebració de la Festa Major de Sant Pere, que han estat novament un èxit de participació
i seguiment per part dels reusencs, amb el Pregó de la Sra. Montse Llussà, el 24 de juny i
on hem pogut gaudir també de la presència de la consellera Sra. Meritxell Ruiz i del
conseller Sr. Santi Vila, així com dels actes de Reus Capital Cultura Catalana i el Festival de
les Arts de Reus, que ja s'ha convertit en una referència en aquest primer any. Felicita a la
regidora de Cultura per la tasca que ha portat i porta a terme en l'àmbit de la Festa Major i
en els actes de Reus Capital de la Cultura Catalana 2017.

Seguidament informa del següent: 
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- Del lliurament de premis i del sopar dels XI Premis Gaudí Gresol al Tecnoparc amb la
presència de moltes personalitats de diferents àmbits de la societat. 

- De la inauguració de la Fira del Vi, que va tenir lloc a la Plaça de la Llibert i de la recepció
al Cònsol General de Bèlgica.

- De la festa del Centenari de l'escola Prat de la Riba amb la presència de la consellera Sra.
Meritxell Ruiz. Felicita en nom del Consistori a tota la comunitat educativa de l'escola i a la
seva directora per la bona feina que estant portant a terme. 

- Del dinar amb l'Associació dels Mitjans d'Informació i Comunicació (AMIC) que va tenir
lloc a FiraReus. Tots els mitjans de comunicació i informació local de Catalunya es van
trobar a Reus en el marc dels actes de la Capital de la Cultura Catalana 2017.

- De l'assistència, amb la Sra. Vilella, a la celebració del 20è aniversari del centre Bellisens;
un centre que està fent una funció molt important en el món de la discapacitat. Felicita i
agraeix el treball que fan tots els professionals d'aquest centre.  

- De la recepció del President Sr. Puigdemont al Reus Deportiu amb motiu de la Copa
d'Europa al Palau de la Generalitat. Felicita al Reus Deportiu y agraeix el gest per part del
President de Catalunya. 

- De l'assistència al lliurament de premis a la Final Gran Slam Pàdel Ciutat de Reus que va
tenir lloc al Club de Tennis Reus Monterols.

- De l'assistència al lliurament dels Premis de la Volta Ciclista Tarragona en la seva etapa de
Reus. Enguany la Volta va sortir i va arribar a Reus sent una novetat important. 

- De la inauguració del Festival de les Arts de Reus (FAR) en el Pavelló de Distingits de
l'Institut Pere Mata  que està tenint molt d'èxit d'assistència i una qualitat excel·lent.  

HONORS I DISTINCIONS 

4. Concessió de la Menció Honorífica Municipal al BALL DE PRIMS de Reus.

"La Comissió d’Honors i Distincions, de l’Ajuntament de Reus en sessió de data 5 de juliol
de 2017 ha examinat l’expedient incoat per a la concessió d’una distinció municipal a el
BALL DE PRIMS de Reus, a proposta de la Junta de Portaveus de data 7 de juny de 2017.

Atesos els mèrits que concorren en el BALL DE PRIMS de Reus, en reconeixement a la seva
participació i tasca duta a terme en el món cultural i associatiu reusenc dedicat a la recerca i
la difusió del patrimoni etnològic, la història local i la dinamització cultural, per la seva
importància com a element festiu participant als cercaviles i seguicis de la Festa Major, i de
forma especial per celebrar enguany el 25è aniversari de la seva recuperació.

Vist l’expedient incoat, atès el que preveuen els articles 15è, 16è i concordants del
Reglament Municipal d’Honors i Distincions, aquesta Comissió proposa al Ple l’adopció del
següent acord: 
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Concedir al BALL DE PRIMS de Reus, la Menció Honorífica Municipal pels mèrits i
circumstàncies que en ella concorren i que han quedat suficientment acreditats a
l’expedient a l’efecte incoat."

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

5. Concessió de la Menció Honorífica Municipal al DRAC de Reus.

"La Comissió d’Honors i Distincions, de l’Ajuntament de Reus en sessió de data 5 de juliol
de 2017 ha examinat l’expedient incoat per a la concessió d’una distinció municipal a el
DRAC de Reus, a proposta de la Junta de Portaveus de data 7 de juny de 2017.

Atesos els mèrits que concorren en el DRAC de Reus, en reconeixement a la seva
participació i tasca duta a terme en el món cultural i associatiu reusenc dedicat a la recerca i
la difusió del patrimoni etnològic, la història local i la dinamització cultural, per la seva
importància com a element festiu participant als cercaviles i seguicis de la Festa Major, i de
forma especial per celebrar enguany el 25è aniversari de la seva creació.

Vist l’expedient incoat, atès el que preveuen els articles 15è, 16è i concordants del
Reglament Municipal d’Honors i Distincions, aquesta Comissió proposa al Ple l’adopció del
següent acord: 

Concedir al DRAC de Reus, la Menció Honorífica Municipal pels mèrits i circumstàncies que
en ella concorren i que han quedat suficientment acreditats a l’expedient a l’efecte incoat."

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

6. Concessió de la Menció Honorífica Municipal a l'EQUIP OK LLIGA D'HOQUEI  PATINS
del REUS DEPORTIU.

"La Comissió d’Honors i Distincions, de l’Ajuntament de Reus en sessió de data 5 de juliol
de 2017 ha examinat l’expedient incoat per a la concessió d’una distinció municipal a
l'EQUIP OK LLIGA D'HOQUEI PATINS DEL REUS DEPORTIU, a proposta de la Junta de
Portaveus de data 7 de juny de 2017.

Atesos els mèrits que concorren en l'EQUIP OK LLIGA D'HOQUEI PATINS DEL REUS
DEPORTIU, en reconeixement a la seva trajectòria, i de forma especial per haver-se
proclamat Campió d’Europa a la final de la Lliga europea disputada a Lleida el maig de
2017 portant el nom del Reus Deportiu i de la ciutat al lloc més alt.

Vist l’expedient incoat, atès el que preveuen els articles 15è, 16è i concordants del
Reglament Municipal d’Honors i Distincions, aquesta Comissió proposa al Ple l’adopció del
següent acord: 

Concedir a l'EQUIP OK LLIGA D'HOQUEI PATINS DEL REUS DEPORTIU, la Menció Honorífica
Municipal pels mèrits i circumstàncies que en ella concorren i que han quedat suficientment
acreditats a l’expedient a l’efecte incoat."

Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per unanimitat. 
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L'alcalde recorda que al voltant de les festes de la Verge de Misericòrdia es farà l'acte
protocol·lari de lliurament de les mencions honorifiques que avui s'han concedit.  

A continuació, com s'ha dit a l'inici de la sessió es passa a tractar el punt núm.3 de l'ordre
del dia. 

ALCALDIA 

3. Informe de la Sindicatura Municipal de Greuges de l’exercici 2016.

EL SR. PAGÉS, SINDIC MUNICIPAL DE GREUGES DE REUS EXPLICA L'INFORME QUE
S'ANNEXARA A AQUESTA ACTA. INTERVENEN ELS SRS/SRES.: RUBIO, COMPTE, LLAURADÓ,
MARTÍN,  SÁNCHEZ, VILELLA   I PELLICER.

Els membres del Ple  es donen per assabentats de l'Informe. 

El Sr. Domènech s'incorpora a la sessió i disculpa el seu retard.

A les 17:17 hores, la presidència fa un recés en la sessió del Ple. A les 17:20 hores, es
reinicia la sessió amb els següents temes. 

S'absenta de la sessió la Sra. Compte.

MOCIONS DE L'ALCALDIA

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

- Decret de l'Alcaldia núm. 2017008278 de data 27 de juny de 2017:

"Atès que Ple de la Corporació en sessió duta a terme el dia 7 d'abril de 2017 va aprovar
definitivament l'extinció de l'organisme autònom Institut Municipal d'Acció Cultural i la
modificació dels estatuts de l'Institut Municipal de Museus de Reus que ha passat a
denominar-se Institut Municipal Reus Cultura.

Atès que l'article 6 dels estatus de l'Institut Municipal Reus Cultura estableix que l'alcalde
serà el president i que podrà delegar la presidència en el/la regidor/a responsable de la
gestió dels assumptes relatius a cultura.

Atès que per decret de l'Alcaldia núm. 2016002337 de data 29 de febrer de 2016 es va
nomenar regidora delegada de la  l'Àrea de Cultura la Sra. Monserrat Caellas Bertran.

Atès que per decret de l’Alcaldia núm. 7036 de data 15 de juny de 2015 es va delegar la
presidència de l'Institut Municipal d'Acció Cultural i de l'Institut Municipal de Museus en la
llavors regidora delegada de l'Àrea de Cultura i Joventut, Sra. Montserrat Caelles Bertran i es
considera adient delegar en l'esmentada regidora la presidència de l'Institut Municipal Reus
Cultura.

En conseqüència, de conformitat amb el que disposen els esmentats estatuts i la normativa
d’aplicació, considero oportú resoldre el següent:
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PRIMER: Delegar la presidència de l’Institut Municipal Reus Cultura en la regidora delegada
de l’Àrea de Cultura, Sra. Montserrat Caelles Bertran, amb efectes 1 de juliol de 2017.

SEGON: L’Alcaldia es reserva la facultat d’avocar les competències delegades si així ho
aconsellessin circumstàncies sobrevingudes. 

TERCER: Donar compte al Ple de la Corporació d’aquesta resolució en la propera sessió que
tingui lloc."

Els membres del plenari es donen per assabentats.

- Decret de l'Alcaldia núm. 2017008475 de data 5 de juliol 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 dels grups polítics municipals Ciutadans-Reus (C’S) i d'Ara Reus
(AREUS) 
de modificar uns nomenaments ja efectuats en el esmentats consells municipals.

En conseqüència, considero oportú resoldre el següent:

PRIMER: Nomenar el Sr. Francisco Javier Vaquero Rodríguez membre del Consell Municipal
de Solidaritat i Cooperació Internacional, en substitució del Sr. Antonio Carlos Segovia
Agámez i en representació del grup polític municipal Ciutadans-Reus (C’S).

SEGON: Nomenar la Sra. Cristina Linares Vidal membre del Consell Assessor d'Urbanisme,
en substitució del Sr. Jordi Camarasa Aguadé i en representació del grup polític municipal
d'ARA REUS (AREUS).

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. 

S'incorpora a la sessió la Sra. Compte. 

8. Alcaldia. Proposta festes locals per a l'any 2018.

"Vist l’escrit del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de data 19 de juny de 2017,
amb entrada al registre general de l’Ajuntament de Reus de data 26 de juny de 2017, pel
qual sol·licita que aquest Ajuntament faci arribar les seves propostes de festes locals per a
l’any 2018, abans que finalitzi aquest mes de juliol.

Vist l’article 37.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s’aprova el
text refós de la Llei de l’estatut dels treballadors, que preveu que de les festes laborals,
dues seran locals.
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Vista l’Ordre TSF/101/2017, de 25 de maig, per la qual s’estableix el calendari oficial de les
festes laborals per l’any 2018 i preveu que a més de les festes esmentades es fixaran,
mitjançant Ordre del mateix Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, dues festes
locals a proposta dels ajuntaments.

Vist el Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol, pel qual es regulen les jornades de treball,
les jornades especials i els descansos, que en el seu article 46 preveu que la proposta de
festius locals correspondrà al Ple de l’Ajuntament.

Atès que els dies 29 de juny i 25 de setembre són dies de festa patronal a la ciutat de Reus
i no coincideixen l’any 2018 en diumenge, ni tampoc amb cap dels dies que es fixen a
l’Ordre TSF/101/2017.

Vist el que disposa l'article 133 del Reglament Orgànic Municipal, que preveu que les
comissions seran consultades en tots els assumptes que corresponguin a l'Ajuntament en
Ple, excepte, entre d'altres, en el cas de mocions de l'Alcaldia.
  
Per tot l’exposat, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords:

Primer: Proposar les festes locals de la ciutat de Reus per a l’any 2018 pels següents dies:

29 de juny, SANT PERE
25 de setembre, MARE DE DÉU DE MISERICÒRDIA

Segon: Donar trasllat d’aquest acord al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la
Generalitat de Catalunya."

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

9. 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 de la regidora delegada de l'Àrea de Benestar Social de modificar un
nomenament ja efectuat en el Consell Municipal de la Discapacitat. 

Vistes les propostes del Grup Municipal de Ciutadans-Reus (C’S) i del Grup Municipal d'Ara
Reus (AREUS) de modificar uns nomenaments ja efectuats en distints consells municipals
de la Corporació.

Atès que amb data 1 de juliol de 2017 ha restat aprovada definitivament l'extinció de
l'organisme autònom Institut Municipal d'Acció Cultural, els recursos i serveis del qual s'han
integrat a l'Institut Municipal de Museus de Reus el qual, en el seu dia, va passar a
denominar-se Institut Municipal Reus Cultura.

Vista la proposta de nomenament de membres del Consell General de l'Institut Municipal
Reus Cultura.
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En conseqüència es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords:

PRIMER: Nomenar els membres dels següents òrgans municipals complementaris i
organisme autònom:

CONSELL MUNICIPAL DEL MEDI AMBIENT 

Un/a representant de cada grup municipal:
(C´S) Sr. Manuel Cruz Matute Mendizábal, en substitució del Sr. Ricardo López Vázquez 

CONSELL MUNICIPAL DE LA DISCAPACITAT

Un representant de cada grup municipal: 

• (AREUS) Sra. Andrea Patiño Mancebón, com a membre suplent.

Un representant de cadascuna de les entitats legalment constituïdes i inscrites al registre
municipal d’entitats ciutadanes que desenvolupin activitats que estiguin vinculades a la
discapacitat:

• ASSOCIACIÓ SÍNDROME DE DOWN TARRAGONA: representant titular, Sra. Elisabteh
Arasa Ripollès, en substitució de la Sra. Violeta Martí Montañés i representant
suplent Sr. Josep Mª Álvarez Caballero, en substitució del Sr. Juan José Vallvé
González.

CONSELL MUNICIPAL DE LA GENT GRAN

Un representant de cada partit polític o coalició electoral amb representació a l’Ajuntament.
• (AREUS) Sr. Salvador Solé Castelló , en substitució de la Sra. Susana Infantes Leal

INSTITUT MUNICIPAL REUS CULTURA 

- Presidenta delegada: Sra. Montserrat Caelles Bertran (Decret núm. 8278 de data 27 de
juny de 2017)

- Consell General: 

- El/la regidor/a responsable dels assumptes relatius a Cultura: Sra. Montserrat Caelles
Bertran.

- Un representant de cada grup polític amb representació municipal:
• (PdeCAT) - CIU): Sr. Carles Borja Pellicer, en substitució del Sr. Jordi Domingo

Ceperuelo.

- Un màxim de cinc persones o entitats relacionades amb l’activitat objecte de l’Institut
• Esbart Santa Llúcia, representat pel Sr. Josep Maria Vallès Jové.
• Sra. Pepa Quinteiro Giner.
• Amics dels Museus, representada per la Sra. Maria Pilar Aguilera Rupérez.
• Bravium Teatre, representat pel Sr. Ferran Figuerola Gual."
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EL SR. PELLICER 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; PP: Sr. Domènech
i Sra. Compte; ERC-MES-MDC-AVANCEM: Sres. Llauradó i Flores; AREUS: Srs. Cervera i
Rubio) i 5 abstencions (CUP: Srs./Sres. Llorens, Fernández, Cuadrada, Ciurana, Puig).

10. Serveis adjunts a la Secretaria General. Modificació de les funcions de la gerent-
coordinadora de Serveis a la Persona.

"Per acord plenari de data 30 de juny de 2015, modificat pel Ple de 28 de desembre de
2015, es va aprovar la plantilla de personal directiu d’aquesta corporació establint-se, entre
d’altres aspectes, les funcions que corresponen a cada lloc de treball. 

Atès que entre els llocs de treball en la modalitat de personal directiu es trobava el de
Gerent – Coordinador de Serveis Econòmics, el qual tenia atribuïdes, entre d’altres, les
funciones referides a la matèria de serveis esportius.

Atès que per acord del Ple de la Corporació de data 7 d’abril de 2017, es va modificar de
nou la plantilla del personal directiu i es va prendre, entre d’altres acords, el d’amortitzar el
lloc de treball de Gerent – coordinador de Serveis Econòmics.

Atesa la proposta formulada per la gerència de Serveis Generals per tal de modificar i
completar l'àmbit material de la Gerent – Coordinadora de Serveis a la Persona, afegint a
les seves funcions la corresponent a la matèria de serveis esportius. 

Atesa la potestat d'autoorganització que correspon als municipis, de conformitat amb
l'article 4 de la Llei 7/1985 reguladora de les bases del règim local. 

En conseqüència es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords:
Primer. Modificar els acords plenaris de dates 30 de juny i 28 desembre de 2015, pel que fa
a l'àmbit material de la Gerent – Coordinadora de Serveis a la Persona, afegint a les seves
funcions la corresponent a la matèria de serveis esportius.

Segon. Ratificar en tot allò no modificat en l’apartat anterior els acords plenaris adoptats en
l’actual mandat corporatiu, referent al personal directiu.

Tercer. Facultar al Molt Il·lustre Sr. Alcalde per a la signatura de tots els documents que
siguin necessaris pel compliment i execució dels anteriors acords."

EL SR. PELLICER 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; PP: Sr. Domènech i Sra. Compte; ERC-MES-MDC-AVANCEM: Sres.
Llauradó i Flores; AREUS: Srs. Cervera i Rubio) i 9 abstencions (CUP: Srs./Sres. Llorens,
Fernández, Cuadrada, Ciurana, Puig; PSC-CP: Srs./Sres. Martín, Martínez, Guaita, Pozuelo).
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SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS 

11. Hisenda. Aprovació inicial de la modificació de l’ordenança fiscal número 13
reguladora de la taxa per l’expedició de documents administratius.

"Vist l’expedient de modificació de l’ordenança fiscal núm. 13 reguladora de la taxa per
l'expedició de documents administratius que haurà d'entrar en vigor i serà de efectiva
aplicació quan, una vegada finalitzat l'expedient, l'acord definitiu (o al seu cas, el provisional
elevat automàticament a definitiu) de la modificació adoptat pel Ple adquireixi efectivitat,
mitjançant la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província. 

Vist el què disposa el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, en els seus arts. 15.1, 16 i 17.1. 

Vist el que disposa l’art. 133 del ROM, la Comissió Informativa informa sobre el present
assumpte que s’ha de sotmetre a la consideració del Ple, resultant amb caràcter provisional:

Primer. Aprovar la modificació de l’ordenança fiscal núm. 13 reguladora de la Taxa per
l'expedició de documents administratius.  

Segon. Exposar al tauler d’anuncis de la Corporació el present acord provisional i el text
modificat de l’ordenança esmentada amb l’annex al mateix, durant un termini de trenta
dies hàbils, amb publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província i en
un diari dels de major difusió provincial, a l’efecte que els interessats puguin examinar
l’expedient i presentar les reclamacions que creguin oportunes.

Tercer. Adoptar l’acord definitiu que procedeixi una vegada finalitzat el termini d’exposició
pública i a la vista de les reclamacions presentades, i si aquestes no es formulessin,
entendre definitivament adoptat el present acord fins aleshores provisional.

Quart. Publicar l’acord definitiu o el provisional elevat automàticament a tal categoria així
com el text modificat de l’ordenança indicada en el present acord."

EL SR. ENRECH EXPLICA EL TEMA I ES PRODUEIX DEBAT

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

12. Hisenda. Aprovació inicial de la modificació de l’ordenança fiscal número 18
reguladora de la taxa per utilització o aprofitament del vol, sòl i subsòl de la via
pública.

"Vist l’expedient de modificació de l’ordenança fiscal núm. 18 reguladora de la taxa per
utilització o aprofitament del vol, sòl i subsòl de la via pública que haurà d'entrar en vigor serà
de efectiva aplicació quan, una vegada finalitzat l'expedient,  l'acord definitiu (o al seu cas, el
provisional elevat automàticament a definitiu) de la modificació adoptat pel Ple adquireixi
efectivitat, mitjançant la seva la publicació al Butlletí Oficial de la Província. 

Vist el què disposa el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, en els seus arts. 15.1, 16 i 17.1. 
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Vist el que disposa l’art. 133 del ROM, la Comissió Informativa informa sobre el present
assumpte que s’ha de sotmetre a la consideració del Ple, resultant amb caràcter provisional:

Primer. Aprovar la modificació de l’ordenança fiscal núm. 18 reguladora de la taxa per
utilització o aprofitament del vol, sòl i subsòl de la via pública.

Segon. Exposar al tauler d’anuncis de la Corporació el present acord provisional i el text
modificat de l’ordenança esmentada amb l’annex al mateix, durant un termini de trenta
dies hàbils, amb publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província i en
un diari dels de major difusió provincial, a l’efecte que els interessats puguin examinar
l’expedient i presentar les reclamacions que creguin oportunes.

Tercer. Adoptar l’acord definitiu que procedeixi una vegada finalitzat el termini d’exposició
pública i a la vista de les reclamacions presentades, i si aquestes no es formulessin,
entendre definitivament adoptat el present acord fins aleshores provisional.

Quart. Publicar l'acord definitiu o el provisional elevat automàticament a tal categoria així
com el text modificat de l’ordenança indicada en el present acord."

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

13. Patrimoni del Sòl. Fixació de les condicions d'autorització del traspàs del contracte
d'arrendament 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 s'ha formulat una proposta de traspàs del contracte de lloguer referit (presentada
en data 16.06.2017, núm. 29456 del Registre General d'Entrada per la mercantil Carrer
Llovera, 23-27, SL) en la qual el nou llogater es compromet a satisfer el deutes pendents
(del contracte de lloguer, taxa d'escombraries i les taxes d'ocupació de la via pública), al
manteniment i assumpció de les condicions actuals del contracte i a continuar amb
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l'activitat interessant una ampliació de deu anys del termini de contracte per amortitzar les
inversions d'actualització i millora, i un termini per la tramitació/verificació de les
autoritzacions connexes (activitats, via pública, obres d'adequació) i requisits dels traspàs,
segons la LAU 1964.

Atès que els immobles núms. 1 i 3 del C/ Metge Fortuny estan classificats de sòl urbà i
qualificats d’equipament al vigent PGOU. L’ús d’equipament no s’ha implantat de manera
efectiva en tots aquests anys per diverses raons, entre les quals hi ha les de caràcter
econòmic. Així mateix segons les dades que resulten de l'expedient els esmentats locals
(destinats a l'activitat de cafeteria / bar sota el nom comercial de Cafè de Reus) estan
tancats i s'ha produït un impagament de les rendes, que ha motivat que pel Ple municipal,
en sessió de data 08.06.2017, s'acordes interposar les corresponents accions judicials civils
contra el llogater per la resolució del contracte, i reclamació de les rendes pendents de
pagament  També hi ha deutes de la taxa d'ocupació de la via pública d'aquesta activitat.

Atesos els motius indicats al paràgraf precedent, atenent a l’interès municipal i a l’interès
públic (entre d’altres, aspectes econòmics, manteniment del teixit comercial del centre, i el
tipus de bé) i a la necessària seguretat jurídica demanada pel sol·licitant del traspàs s’ha
considerat que la millor opció és acordar la fixació de les condicions d'autorització del
traspàs, amb concessió de termini pel seu compliment.

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 segons els informes emesos es considera convenient per l'interès municipal i per
l’interès públic (percepció d’uns ingressos provinents de les rendes del lloguer, incloent-hi
els impagaments actuals sense necessitat d'exercici d'accions judicials; manteniment del
teixit comercial del centre; del component singular en la imatge i funcionament de la zona
i també de la ciutat; el tipus de bé que no permet una nova contractació pública) que es
prudent i econòmicament favorable als interessos municipals l'autorització del traspàs amb
una pròrroga de deu anys del termini actual del contracte, tenint en compte que la renda ja
està actualitzada, que ates el condicionament de pagament dels deutes pendents de
manera voluntària i per la viabilitat de l'operació es pot fer ús de la facultat de l'art. 39.1 de
la LAU 1964 i no reclamar a l'arrendatari una participació en el preu del traspàs. Alhora
s'atorgara un termini màxim de dos mesos pel compliment dels requisits legals dels
traspàs, i els de la proposta de traspàs, que resulten de la instància presentada en data
16.06.2017, núm. 29456 del Registre General d'Entrada. En aquest termini, a comptar des
del mes de juny de 2017 (inclusiu) es procedirà a la suspensió del meritament de la renda
per no incrementar de «manera artificial» la renda pendent de pagament.

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’Arrendaments Urbans i
legislació concordant, a proposta de la Comissió Informativa de Serveis Generals i
Econòmics,  s'acorda:

Primer. Suspendre, des del 01.06.2017, inclusiu, fins a la finalització del termini de dos
mesos pel compliment de les condicions del traspàs, el meritament de la renda
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corresponent al contracte de lloguer 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, segons 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. Reconèixer el traspàs dels contractes d'arrendament referits a l'ordinal «PRIMER»
precedent, per part de la mercantil Renta Reus, SL -NIF B43045996- a favor de la mercantil
Carrer Llovera, 23-27, SL -NIF B43608827- amb subjecció al compliment de les condicions
següents:

1. Atorgament i presentació a aquest Ajuntament de l'escriptura pública referida a l'art. 32.
5 de la LAU 1964.

2. Acreditació del pagament de les rendes del contracte pendents de pagament, taxes
d'ocupació de la via pública (del local comercial), taxa de recollida d'escombraries (també
del local comercial, i despeses que pels anteriors conceptes restin pendents a la
Recaptació municipal.

3. Igualment s'haurà de donar compliment a la resta de requisits legals del traspàs (Art.
32.2, de la LAU 1964, relatiu a l'obligació de no traspassar i mantenir el destí durant el
termini d'un any).

Tercer. Concedir a la mercantil Carrer Llovera, 23-27, SL un termini de dos mesos, a
comptar des de la notificació d'aquest acord, pel compliment de les condicions indicades a
l'ordinal «SEGON» precedent i perquè gestioni, davant els òrgans municipals competents,
les condicions que esmenta en l'apartat «CINQUÈ» de la part expositiva de la instància
presentada en data 16.06.2017, núm.  29456 del Registre General d'Entrada.

Quart. Subscriure -una vegada donat compliment de les condicions indicades a l'ordinal
«SEGON» precedent, i gestionat per la mercantil Carrer Llovera, 23-27, SL les peticions
referides a l'ordinal «TERCER» precedent- el corresponent conveni de reconeixement del
traspàs dels contractes d'arrendament referits i modificació dels mateixos: 1) Pel que fa a la
duració (deu anys a comptar de la subscripció d'aquest conveni aquest any 2017); 2)
Incorporar, a la finalització l'any 2027, una pròrroga potestativa pel nou llogater, i
obligatòria per l'Ajuntament, de cinc anys; 3) Finalitzat ambdós períodes les possibles
pròrrogues per tàcita reconducció tindran una duració d'un any; 4) No modificar la renda
del contracte ni reclamar la participació en el preu del traspàs; i 5) La resta de condicions
contractuals no varien respecte les ara vigents i subscrites.

Cinquè. Facultar a l’Alcaldia i al Regidor Delegat de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Generals Sr.
Joaquim Enrech Garola per a que qualsevol d’ambdós, indistintament, pugui signar els
documents necessaris per l’execució d’aquests Acords.

Sisè. La signatura del conveni referit a l'ordinal «QUART» precedent, implicarà deixar sense
efecte l'acord del Ple municipal adoptat en sessió de data 08.06.2017, relatiu a la
interposició de les corresponents accions judicials civils, que ja no resultarien necessàries.
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Setè. El compliment de les condicions i fets futurs, esmentats en els ordinals precedents,
d'aquest acord, s'acreditarà mitjançant certificació de la Secretària General."

EL SR. ENRECH EXPLICA EL TEMA I ES PRODUEIX DEBAT 

Sotmesa la proposta a votació, s'aprova amb 11 vots a favor ((PdeCAT)-CiU: Srs./Sres.
Pellicer, Vilella, Monseny, Arza, Sardà, Enrech, Caelles; ERC-MES-MDC-AVANCEM: Sres.
Llauradó i Flores; AREUS: Srs. Cervera i Rubio) 5 vots en contra (CUP: Srs./Sres. Llorens,
Fernández, Cuadrada, Ciurana, Puig) i 10 abstencions ( C'S: Srs./Sres. Sánchez, Morales,
Figueras, Labrador; PSC-CP: Srs./Sres. Martín, Martínez, Guaita, Pozuelo; PP: Sr. Domènech
i Sra. Compte).

14. Servei d’Aprovisionaments, Contractació i Patrimoni. Aprovació de la revisió de les
tarifes de la concessió administrativa d’explotació de l’aparcament públic del Centre
del Pallol.

"Atès que per Acord de Ple de data 04.08.1999, es va adjudicar a l’empresa ALEDORA SA la
concessió per a l’execució del polígon núm. 2 del PERI del Nucli Antic i per a la construcció
i explotació d’un aparcament, formalitzant-se el corresponent contracte administratiu en
data 01.10.1999, i essent aprovada la subrogació de l’empresa JOSEL SL en tots els drets i
obligacions de l’empresa ALEDORA SA per acord de la Junta de Govern Local de data
22.07.2005.

Atès que en data de 8 de març de 2006, es va formalitzar l’escriptura pública de la
concessió administrativa de l’explotació de l’aparcament públic, davant del notari de
l’Il·lustre Col·legi de Catalunya, Sr. Jose Manuel Vaño Girones, amb número 243 del seu
protocol. 

Atès que en data de 20.02.2007, l’empresa JOSEL SL va presentar al Registre General de
l’Ajuntament escrit pel qual es comunicava a la corporació municipal que era voluntat de la
societat concessionària procedir a l’obertura de l’aparcament en data 18.05.2007.

Vist que d’acord amb els termes que s’estableixen a la clàusula 10 c) del plec de condicions
tècniques que regula el contracte de concessió de l’execució del polígon 2 del Pla Especial
de Reforma Interior del Casc Antic, i construcció i explotació d’un aparcament, disposa que
les tarifes que s’estableixen seran revisades anualment, prèvia sol·licitud de l’adjudicatari,
d’acord amb l’IPC, que aprovarà el Ple de la Corporació.

Vist que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.12.2007 es va aprovar el
Reglament de règim interior de la concessió administrativa d’explotació de l’aparcament
públic del Centre del Pallol, i es van aprovar les tarifes per a l’any 2007.

Vist que per acord del Ple de data 15 de juliol de 2016 es va aprovar la revisió de les tarifes
amb efectes 1 de juny de 2016.

Vist el que disposa l’art. 6 de l’esmentat Reglament referent a la revisió de les tarifes. 

Vist que l’empresa JOSEL SL va presentar en data al Registre general d’entrada d’aquesta
Corporació de 20 de febrer de 2017, un escrit sol·licitant la revisió de les tarifes.
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Vist que segons les dades facilitades per l’Institut Nacional d’Estadística, la variació de l’índex
general de preus de consum durant el període de maig de 2016 a maig de 2017 ha estat del
1,9%.

D’acord amb els termes previstos a la disposició addicional segona, apartat segon i catorzè,
del RD Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic i amb el previ dictamen de la Comissió Informativa de Serveis
Generals i Econòmics, en sessió duta a terme el dia 3 de juliol de 2017, es proposa al Ple
de la Corporació l’adopció dels següents acord:

Primer. Aprovar la revisió de les tarifes de la concessió administrativa d’explotació de
l’aparcament públic del Centre del Pallol, sol·licitada per l’empresa
JOSEL SL, amb efectes 1 de juny de 2017, segons el següent detall:

concepte període
Preu total
2016 
(IVA inclòs)

BI 2017 IVA 21%
Preu total
2017

Vehicles de
rotació

preu per
minut

El 1ers 120
minuts

0,0293
€/min

0,024663 0,005179
0,0298
€/min

Vehicles de
rotació

preu per
minut

a partir dels
121 minuts

0,0233
€/min

0,019639 0,004124
0,0238
€/min

Estances
dia complet 24 hores 12,86 €/dia

10,82784
4

2,273847 13,10 €/dia

Abonament
vehicles

12 hores mensual 63,11 €/mes
53,15155
0

11,16183
0

64,31 €/mes

Abonament
vehicles

24 hores mensual 88,81 €/mes
74,78896
9

15,70568
0

90,49 €/mes

Abonament
motos

24 hores mensual 35,06 €/mes
29,52737
0

6,200748 35,73 €/mes

Abonament
bicicletes

24 hores mensual 10,52 €/mes 8,860495 1,860704 10,72 €/mes

Segon. Atorgar els recursos legals oportuns."

EL SR. ENRECH EXPLICA EL TEMA I ES PRODUEIX DEBAT

Sotmesa la proposta a votació, s'aprova amb 19 vots a favor((PdeCAT)-CiU: Srs./Sres.
Pellicer, Vilella, Monseny, Arza, Sardà, Enrech, Caelles; C'S: Srs./Sres. Sánchez, Morales,
Figueras, Labrador; PSC-CP: Srs./Sres. Martín, Martínez, Guaita, Pozuelo; ERC-MES-MDC-
AVANCEM: Sres. Llauradó i Flores; AREUS: Srs. Cervera i Rubio) 5 vots en contra (CUP:
Srs./Sres. Llorens, Fernández, Cuadrada, Ciurana, Puig) i 2 abstencions ( PP: Sr. Domènech
i Sra. Compte).

SERVEIS DE TERRITORI I URBANISME

15. Patrimoni del Sòl. Aprovació de la rectificació i verificació de la relació de bens
immobles que s’integren a l’Inventari General.
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"Atès que de conformitat amb la normativa vigent els ens locals han de portar un Inventari
General en el que s’integren, entre altres, els bens immobles de la Corporació. A l’inventari
de bens immobles hi han de relacionar tots els immobles que integren el patrimoni, fent
constar amb el suficient detall, les mencions necessàries per la seva identificació i les que
resultin precises per reflectir la seva situació jurídica i el destí o ús a que estan essent
destinats.

Atès que l’Ajuntament disposa i actualitza -quan es produeix una variació- la relació de
bens immobles municipals que s’integren a l’ Inventari General, que conté les mencions
d’identificació requerides, essent procedimentalment procedent procedir a l’aprovació de la
rectificació (en funció de les variacions produïdes) i verificació de la relació de bens
immobles que s’integren a l’Inventari General. A l’expedient administratiu hi ha incorporada
la relació referida.

Per tot l’exposat, de conformitat a l’establert a la Llei 7/85, de 2 d’abril, Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril i al Reglament de Patrimoni dels Ens Locals de Catalunya, i a
proposta de la Comissió Informativa de Serveis de Territori i Urbanisme, s'acorda:

Aprovar la rectificació i verificació de la relació de bens immobles que s’integren a
l’Inventari General"

EL SR. ARZA EXPLICA EL TEMA I ES PRODUEIX DEBAT

Sotmesa la proposta a votació, s'aprova amb 22 vots a favor ((PdeCAT)-CiU: Srs./Sres.
Pellicer, Vilella, Monseny, Arza, Sardà, Enrech, Caelles; CUP: Srs./Sres. Llorens, Fernández,
Cuadrada, Ciurana, Puig; C'S: Srs./Sres. Sánchez, Morales, Figueras, Labrador; PP: Sr.
Domènech i Sra. Compte; ERC-MES-MDC-AVANCEM: Sres. Llauradó i Flores; AREUS: Srs.
Cervera i Rubio) i 4 abstencions (PSC-CP: Srs./Sres. Martín, Martínez, Guaita, Pozuelo).

SERVEIS A LA PERSONA 

16. Benestar Social. Aprovació del conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal
del Baix Camp per gestionar les beques de menjador escolar per al curs 2017-2018.

"Atès que el Consell Comarcal del Baix Camp i el Departament d’Ensenyament van
subscriure l’any 2016 un conveni de col·laboració, que substitueix l’anterior signat l’any
2013, en virtut del qual la Generalitat delega a l’ens comarcal la gestió de diferents serveis i
prestacions en matèria d’ensenyament, entre les que hi ha la gestió dels ajuts individuals
de menjador escolar per motius de precarietat econòmica i social. Aquesta delegació
continua vigent per al curs 2017/2018.

Atès que l’Ajuntament de Reus i el Consell Comarcal del Baix Camp, dins dels seus plans
d’actuació, tenen com a objectiu donar suport a aquelles famílies que tenen dificultats
econòmiques per a fer front a les despeses que suposen els menjadors escolars dels seus
fills/es que assisteixen a centres escolars públics d’educació infantil, primària i secundària,
tant públics com privats concertats.
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Atès que és voluntat d’aquestes dues Administracions col·laborar econòmicament en la
dotació de les subvencions per a l’assistència a les famílies per als menjadors dels centres
escolars de la ciutat de Reus esmentats en el paràgraf anterior.

Atès que des de l'any 1999 i de forma ininterrompuda se signa un conveni de col·laboració
entre l’Ajuntament de Reus i el Consell Comarcal del Baix Camp, pel qual s’estableix un
sistema únic de gestió d’aquestes subvencions, per la qual cosa l'Ajuntament de Reus passa
a gestionar-les, acordant formular una única convocatòria al municipi de Reus.

Atès que per tal de formalitzar aquesta col·laboració s'ha consensuat un conveni entre el
Consell Comarcal del Baix Camp i l'Ajuntament de Reus, on s'estableixen els termes per a la
gestió de les subvencions individuals de menjadors del curs escolar 2017-2018, incorporant
l’autorització a la corporació municipal per tal que assumeixi, la gestió de la totalitat
d’escoles i/o instituts d’ensenyament del municipi de Reus, que imparteixin el segon cicle
d’ensenyament infantil i els ensenyaments obligatoris de primària i secundària, ja siguin
centres ordinaris o d’educació especial, i tant si els centres són de titularitat pública com
també si són privats concertats.

Atès que per al curs 2017/2018, de la mateixa manera que per al curs immediat anterior, el
Departament d’Ensenyament de la Generalitat ha fixat, el dia 7 de març de 2017, uns
criteris homogenis de valoració de les sol·licituds individuals de menjador escolar per tal
que els llindars mínims de les circumstàncies econòmiques i socials que determinen l’accés
a aquests recursos públics siguin els mateixos per a tot el territori de Catalunya, amb
independència del lloc de residència de les famílies i de l’entitat que convoca cada
programa, per aquest motiu, el conveni recull expressament el compromís d’ambdues
administracions a l’incloure aquests criteris comuns fixats per la Generalitat a les Bases
reguladores i/o la convocatòria de repartiment dels ajuts, per afavorir així l’aplicació
d’aquest principi d’homogeneïtat, que asseguri els llindars mínims garantits. 

Vist que el Consell Comarcal aportarà a l’Ajuntament de Reus els fons assignats pel
Departament d’Ensenyament per import equivalent als ajuts individuals de menjador dels
alumnes que quedin inclosos en els trams de renda garantits, d’acord amb els criteris
d’atorgament fixats el dia 7 de març de 2017 per la Direcció General d’Atenció a la Família i
Comunitat Educativa del Departament d’Ensenyament per al curs 2017/2018, sempre que
es mantingui la suficient consignació pressupostària d’acord amb l’addenda que formalitzin
el Consell Comarcal del Baix Camp i el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya.

Per aquest curs escolar 2017/2018, s'incorpora novament en el conveni de col·laboració la
gestió de les subvencions de menjador escolar dels alumnes amb necessitats educatives
especials, (NEE), matriculats en un centre educatiu sostingut amb fons públics del municipi
de Reus, que imparteixin qualsevol dels cursos d’ensenyament de segon cicle d’educació
infantil, d’educació primària i d’educació secundària obligatòria, durant el curs corresponent
a la convocatòria, i que no disposin del servei de menjador amb caràcter preceptiu o
gratuït. 

Vist l’informe emès pels Serveis tècnics municipals de Benestar Social on s’informa
favorablement la proposta del conveni de col·laboració per a la gestió dels ajuts individuals
de menjadors del curs escolar 2017-2018. 
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Vist el que disposa l'article 47 i ss. de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del
Sector Públic; l’article 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 150 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, 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, en relació als
convenis de col·laboració interadministrativa."

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 el conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Baix Camp i l’Ajun-
tament de Reus per a la gestió dels ajuts individuals de menjadors del curs escolar dels
centres d’ensenyament obligatori i de segon cicle d’ensenyament infantil sufragats amb
fons públics del municipi de Reus per al curs 2017/2018.

Segon. Facultar al Molt Il·ltre. Sr. Alcalde i a la Regidora delegada de l’Àrea de Benestar
Social per tal que qualsevol d’ells, indistintament, signin l’esmentat conveni.

Tercer. Aprovar el contracte de protecció de dades entre el Consell Comarcal del Baix Camp
i l’Ajuntament de Reus per al tractament de les dades de caràcter personal inherents a les
accions de col·laboració derivades del conveni aprovat en el primer punt d’aquesta resolu-
ció, i del qual n’esdevindrà un annex, i facultar a la regidora delegada de l'Àrea de Benestar
Social, Sra. Montserrat Vilella Cuadrada per tal que formalitzi l’esmentat contracte.

Quart.  Comunicar aquest acord al Consell Comarcal del Baix Camp, als efectes escaients."

LA SRA. VILELLA EXPLICA EL TEMA I ES PRODUEIX DEBAT

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

17. Ensenyament i Política Lingüística. Aprovació de la segona addenda al Conveni de
col·laboració entre el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i
l'Ajuntament de Reus per al Pla Educatiu d'Entorn per a l'exercici 2017.

"Atès que l’actual realitat social planteja a les administracions públiques catalanes amb
competència en matèria educativa la necessitat d’instaurar altres mètodes i àmbits
d’actuació.

Atès que la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació en el seu article 40 insta a les diferents
administracions educatives a impulsar acords de col·laboració per potenciar conjuntament
accions educatives en l’entorn.

Atès que per fer front a aquestes necessitats, es desenvolupen des de l’any 2005 els Plans
Educatius d’Entorn, una eina per instrumentalitzar i donar resposta, amb la col·laboració de
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les diverses administracions educatives catalanes, aquestes noves necessitats de la societat,
basada en un model d’intervenció global que, amb la corresponsabilitat dels agents del
territori, es posa a l’abast de l’alumnat del seu àmbit, mitjançant la creació d’una xarxa
estable de suport a la comunitat educativa que permeti un treball educatiu d’entorn escolar
amb la col·laboració dels diferents serveis i recursos municipals i d’altres institucions o
entitats d’àmbit social,cultural o esportiu.

Atès que el desenvolupament d’aquests plans educatius a la ciutat es duu a terme a partir
del principi de corresponsabilitat entre aquest Ajuntament i el Departament d’Ensenyament
de la Generalitat de Catalunya, de tal manera que ambdós ens administratius aporten els
recursos humans i econòmics necessaris.

Atès que el Ple de la Corporació, en sessió duta a terme el dia 13 de juliol de 2015, aprovà
el conveni de col·laboració entre el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya i l’Ajuntament de Reus per al desenvolupament conjunt del Pla Educatiu d’Entorn
per al període comprès entre els cursos acadèmics 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 i
2018-2019. 

Atès que l’esmentat conveni se signà el dia 6 de setembre de 2015.

Atès que el Ple de la Corporació, en sessió duta a terme el dia 2 de novembre de 2016,
aprovà l’addenda econòmica entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant
el Departament d’Ensenyament i Ajuntament que concreta el finançament del PEE per al
curs 2016-17.

Atès que l’esmentada addenda se signà el dia 2 de novembre de 2016.

Atès que el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya proposa a
l'Ajuntament de Reus una ampliació del finançament dels PEE per a l'any 2017 amb una
aportació de 10.500€, amb l'objectiu d'impulsar tallers per a famílies sobre diferents àmbits
de l'educació per la salut en els centres educatius de màxima complexitat, per aconseguir
implicar les famílies en la gestió i promoció d'estils de vida saludable.

Vista la proposta d'esborrany de segona addenda al conveni de col·laboració entre
l'Administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament d'Ensenyament i
l'Ajuntament de Reus per al PEE del curs 2016-2017, tramesa amb registre d'entrada a
l'Ajuntament de Reus, de data 26 de maig de 2017, obrant a l'expedient de referència.

Vist l’informe emès el dia 31 de maig de 2017 per la tècnica responsable del Pla Educatiu
d’Entorn de l’Àrea d’Ensenyament i Política Lingüística, en el qual s'informa favorablement a
la formalització de l’esmentada addenda i on queda palès que l'Ajuntament de Reus no
resta obligat a participar en el finançament d'aquest projecte. 

Vist l'informe emès el dia 12 de juny de 2017 pel cap de servei d'Assessoria Jurídica, en el
qual s'informa que l’esmentada addenda no té caràcter contractual.

Vist el que disposa 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 al
convenis entre la Generalitat i els ens locals per establir cooperacions econòmiques en
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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, així mateix, 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.

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 corresponen al Ple de la Corporació.

Per tot això, 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 segona addenda al conveni de col·laboració entre l’Administració de la
Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de Reus
per al Pla Educatiu d’Entorn per al curs acadèmic 2016-17. Aquesta addenda serà vigent des
del moment de la seva signatura, amb efectes des de l’1 de gener de 2017 fins al 31 de
desembre de 2017

Segon. Facultar, indistintament, al Molt Il·lustre Sr. Alcalde i/o a la regidora delegada de
l'Àrea d'Ensenyament i Política Lingüística per a la signatura de l'addenda que s'aprova en
el primer punt d'aquesta resolució.

Tercer. Notificar el present acord al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya, als efectes pertinents."

LA SRA. SARDA EXPLICA EL TEMA I ES PRODUEIX DEBAT 

Sotmesa la proposta a votació, s'aprova amb 17 vots a favor ((PdeCAT)-CiU: Srs./Sres.
Pellicer, Vilella, Monseny, Arza, Sardà, Enrech, Caelles; C'S: Srs./Sres. Sánchez, Morales,
Figueras, Labrador; PP: Sr. Domènech i Sra. Compte; ERC-MES-MDC-AVANCEM: Sres.
Llauradó i Flores; AREUS: Srs. Cervera i Rubio) i 9 abstencions (CUP: Srs./Sres. Llorens,
Fernández, Cuadrada, Ciurana, Puig; PSC-CP: Srs./Sres. Martín, Martínez, Guaita, Pozuelo).

18. Participació, Ciutadania i Transparència. Resolució de les al·legacions presentades
pel Grup municipal del PSC i aprovació definitiva de les bases del Reussona, concurs
de música per a joves.

"Atès que durant més de 15 anys s’ha convocat, primer des de l’Institut Municipal d’Acció
Cultural i després des de l’Ajuntament de Reus el Concurs de Música per a Joves
“REUSSONA, Concurs de Música per a joves” amb la finalitat de fomentar i donar suport a
les iniciatives relatives a la promoció de la música entre els joves.

Atès que la Junta de Govern Local de la Corporació, en sessió de data 24 d'abril de 2009 va
aprovar inicialment les bases que regeixen el Concurs de música per a joves, sent objecte
de modificacions posteriors per acords de data 26 de febrer i 3 de desembre de 2010 i 14
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de febrer de 2014 i per acord del ple de la corporació en les sessions de data 4 de març de
2016 i 17 de febrer de 2017.

Atès que l'objecte d'aquesta última modificació aprovada inicialment al Ple municipal de
data 17 de febrer de 2017 van ser les bases 7 i 8 de les mateixes, en concret i pel que es
refereix a la base 8, aquesta preveia la concessió d'una menció especial per a un grup
novell, d'entre tots els participants, de 200 €, la mitjana d'edat del qual no superi els 21
anys, i amb la modificació aquesta menció especial s'elimina i s'atorgarà a un grup, d'entre
tots els participants, que presenti totes  les seves obres en català.”

Atès que la modificació de les bases es va exposar a informació pública per un termini de
20 dies, a comptar des de l’endemà de la publicació en el BOP,T per tal que s’hi poguessin
presentar al·legacions i/o suggeriments.

Atès que l’anunci es va publicar en el BOP de Tarragona núm. 45, de 6 de març de 2017.

Atès que durant el període d’exposició de l’anunci, del dia 07/03/2017 al dia 03/04/2017,
ambdós inclosos, es podien presentar al·legacions i/o suggeriments.

Atès que el dia 24 de març el grup municipal del PSC va presentar una al·legació, número
de registre d'entrada 2017013531 per mitjà de la qual es demana que a la base 8, referent
a l’import dels premis, es reincorpori el punt que feia referència als grups novells, tal com
figurava en les bases anteriors, amb el següent redactat: “1 menció especial per a un grup
novell, d’entre tots els participants, de 200 €, la mitjana d’edat del qual no superi els 21
anys”.

Vist l’informe emès el dia 27 de juny de 2017 per la tècnica de Joventut en el qual es posa
de manifest els motius que justifiquen aquesta acceptació, i que seguidament es
relacionen:

- Que la menció es va crear per incentivar als grups més joves a presentar-se al concurs ja
que el fet de començar a tocar i competir amb bandes més consolidades o amb més
experiència per edat i per haver passat per diferents grups els desmotivava a presentar-se al
Concurs pensant que no quedarien mai entre els finalistes. El primer any va funcionar força
bé però després va anar minvant el nombre de grups joves que es presentaven i que com-
plien amb la mitjana de 21 anys. 

- Que el primer any que es va aplicar aquesta menció, al 2014, es van presentar 14 grups al
concurs i d'aquests 14 n’hi havia 5 que complien el requisit de l'edat.

- Que l'any 2015 es van presentar 18 grups, dels quals complien el requisit de l'edat 2
grups. 

- Que l'any 2016 es van presentar 14 grups i dels 14 n'hi havia només 1 que complís amb
el requisit de l'edat i el jurat va valorar que la qualitat de les obres presentades per l'únic
grup que reunia els requisits era insuficient per donar-li la menció i es va declarar deserta. 

- Que a l'any 2017 hi ha hagut 2 grups que complien amb el requisit de l'edat, dels 12
presentats.
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Per tant, tot i que l'evolució ha estat cap a menys, i que es valora que els grups mes joves
cal promocionar-los d'altres maneres i per altres canals com poden ser actuacions en
directe, assessoraments personalitzats, ... es reconsidera l'eliminació de la menció pel grup
amb una mitjana de 21 anys i s'accepta la l’al·legació tenint en compte que la menció per
edat continua essent un incentiu més pels grups més joves a l'hora de presentar-se al
concurs i competir amb bandes amb més experiència.   

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

Primer. Acceptar l’al·legació presentada pel Grup Municipal Socialista a les bases de
REUSSONA, Concurs de música per a joves pels motius exposats.

Segon. Aprovar definitivament les bases que regeixen el Concurs de música per a joves
aprovades inicialment pel Ple de la corporació en sessió de data 17 de febrer de 2017, a tal
efecte incorporar a la base vuitena el següent paràgraf: “- 1 menció especial, proposada pel
jurat en funció dels criteris de la base 6, de 200 € per a un grup novell, d'entre tots els
participants, la mitjana d'edat del qual no superi els 21 anys.”

Tercer. Ordenar la seva publicació íntegra al BOPT, al tauler d'edictes electrònic municipal i
una referència de l'anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Quart. Facultar la regidora delegada de Participació, Ciutadania i Transparència, Sra.
Montserrat Flores Juanpere, per tal que adopti qualsevol resolució necessària per fer
efectius els acords anteriors."

LA SRA. FLORES EXPLICA EL TEMA I ES PRODUEIX DEBAT 

Sotmesa la proposta a votació, s'aprova amb 22 vots a favor ((PdeCAT)-CiU: Srs./Sres.
Pellicer, Vilella, Monseny, Arza, Sardà, Enrech, Caelles; CUP: Srs./Sres. Llorens, Fernández,
Cuadrada, Ciurana, Puig; PSC-CP: Srs./Sres. Martín, Martínez, Guaita, Pozuelo; PP: Sr.
Domènech i Sra. Compte; ERC-MES-MDC-AVANCEM: Sres. Llauradó i Flores; AREUS: Srs.
Cervera i Rubio) i 4 vots en contra ( C'S: Srs./Sres. Sánchez, Morales, Figueras,  Labrador).

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 

19. Proposta del Grup municipal del PARTIT POPULAR (PP) per a la no aplicació d'una
nova taxa o "viñeta" que substitueixi els actuals peatges d'autopistes en concessió a
Catalunya.

"Les concessions de les autopistes catalanes com en el cas de la AP-7 finalitza a finals del
2019, la voluntat del Govern d’Espanya ja constatada des de l´ any 2012 quan no es va
aprovar cap ampliació dels períodes de concessió i en canvi si el foment de l’ús a través de
bonificacions al peatge, es de alliberar aquestes vies per el seu ús gratuït. Per aquest motiu
el govern d'Espanya a través del Ministeri de Foment l´any 2013 va aprovar el conveni
envers l'aplicació de bonificacions per a determinats vehicles pesats que circulaven per l'AP-
7 entre el tram de Maçanet de la Selva – Frontera Francesa i una reducció addicional a
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l'anterior de fins el 50% de l’ import del peatge per els vehicles que realitzin moviments
interns del tram Maçanet- La Jonquera.

Espanya és el país europeu amb més vies rapides i la concessió de 1.031 km de autopistes
de peatge finalitza en el període 2018 – 2021, el govern d'Espanya a través del Ministeri de
Foment ja va anunciar que un cop arribí al seu termini no es prorrogarà a cap
concessionària, ja que aquestes vies passarien a l'Administració General de l'Estat.

La Generalitat de Catalunya un cop coneguda la posició del govern d'Espanya amb
referència a les concessions d'autopistes ha plantejat la creació d'un consorci que gestioni
totes les autopistes de peatge catalanes tant les que depenen de una concessió de
l'administració catalana (Terrassa - Manresa) com les de concessió de l´Estat (AP - 7) per
desplegar el model europeu; la "directiva euroviñeta", un sistema de pagament per ús en
funció dels diferents vehicles i que això comportaria que a Catalunya s'arribarien a pagar
80€ anuals per accedir a totes les vies rapides, tant si se’n fa us com no, es per tot això el
Partit Popular presenta al Ple aquests acords:

Primer. Instar al Ministeri de Foment a la recuperació de les concessions d’autopistes que
finalitzen a Catalunya i establir un nou model de gestió que no suposi el pagament per l’ús,
donat que els usuaris ja ho hem fet durant molts anys a les empreses concessionàries.

Segon. Instar a la Generalitat de Catalunya (Departament de Territori i Sostenibilitat) a la no
aplicació de cap “viñeta” ni cap nou impost que substitueixi als actuals peatges de les
autopistes en concessió a Catalunya.

Tercer. Notificar els acords als grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya i Congrés
dels Diputats, Generalitat de Catalunya (Departament de Territori i Sostenibilitat) i Ministeri
de Foment."

EL SR. DOMÈNECH EXPLICA LA PROPOSTA I ES PRODUEIX DEBAT 

Sotmesa la proposta a votació, es desestimada amb 6 vots a favor (PP: Sr. Domènech i Sra.
Compte; C'S: Srs./Sres. Sánchez, Morales, Figueras, Labrador) 16 vots en contra ((PdeCAT)-
CiU: Srs./Sres. Pellicer, Vilella, Monseny, Arza, Sardà, Enrech, Caelles; CUP: Srs./Sres. Llorens,
Fernández, Cuadrada, Ciurana, Puig; ERC-MES-MDC-AVANCEM: Sres. Llauradó i Flores;
AREUS: Srs. Cervera i Rubio) i 4 abstencions ( PSC-CP: Srs./Sres. Martín, Martínez, Guaita,
Pozuelo).

20. Proposta dels Grups municipals CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP),
CIUTADANS–REUS (C’S), PARTIT POPULAR (PP) i PARTIT DELS SOCIALISTES DE
CATALUNYA–CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) referent a l'obertura de la
Residència al Cap Horts de Miró.

"El dia 21 de juliol de l’any 2010, el delegat del Govern espanyol a Catalunya, Joan Rangel, i
l’alcalde del moment de Reus, Lluís Miquel Pérez, van presidir l’acte de col·locació de la
primera pedra del Centre d’Atenció Primària i Integral al barri Horts de Miró. Aquest
projecte integrava serveis d’assistència sanitaris i socials i estava finançat amb fons estatals
amb una inversió de 5.111.216,24€. 
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Així doncs, el que es va projectar com el CAPI Reus VI (actualment CAP Reus 4) havia
d’incloure atenció primària (metges, pediatres i infermeres de capçalera), atenció
sociosanitària (centre de dia i residència assistida) i finalment atenció social municipal
(treballadores socials, atenció domiciliària i oficina per a la tramitació de recursos i ajuts).
Havia de tenir una superfície total de 4.785 metres quadrats i constava de planta baixa, 4
plantes pis i una planta soterrani.

L’espai dedicat a l’atenció primària es va habilitar i, des de la inauguració, funciona de
forma normalitzada. Per contra, els equipaments de la residència i del centre de dia (accés
des del carrer Maria Antònia París) resten tancats sense que hi hagi cap notícia de cap
actuació al respecte.

La residència havia de tenir una capacitat de 58 places i el centre de dia de 20 i havien
d’ocupar les plantes 2a, 3a i 4a amb una superfície de 2.731,85 metres quadrats, amb una
terrassa exterior de 100 metres quadrats situada sobre el CAP i accessible des de la planta
segona, que acolliria el programa del Centre de Dia i serveis d’atenció personal, així com les
dependències administratives i d’atenció sanitària del conjunt del recurs social. 

Els serveis compresos per la residència i centre de dia incloïen menjador, sala d’estar, aules
de manualitats i motricitat, consulta d’atenció primària, perruqueria i servei de podologia. 
Les plantes 3a i 4a havien d’acollir les habitacions de la residència, totes incorporen un
bany adaptat.

Segons paraules de la regidora Montserrat Vilella, aquestes dependències són municipals.

Per tant, estem parlant d’un servei integral que anava més enllà de l’atenció primària quan
va ser concebut i també posteriorment construït. A dia d’avui hi ha en desús totes les
plantes que havien de ser per a la residència i per al Centre de Dia, espais que ho tenen tot
habilitat per entrar en funcionament (tomes, distribució, habitacions, menjador...) més enllà
de la posada a punt i el mobiliari corresponent com ara els llits.

Per altra banda hi ha la greu situació social que vivim a dia d’avui dia que ha deixat en
situació crítica als més febles, entre els qui hi comptem la gent gran, afectada per les
retallades, perquè la seva pensió és sovint l’únic suport de famílies en crisis estructural, fet
agreujat per la manca endèmica de polítiques actives envers la situació social de la gent
gran. 

En aquest sentit dues dades estructurals que poden ser indicatives de la situació: 

- A Catalunya les places dites pròpiament públiques no existeixen en matèria de residències
i es conforma un sistema mixt on una mateixa residència –sigui pública o privada- pot
acollir places públiques o bé amb un concert amb l’administració pública. Els preus varien
en funció de la renda però estem parlant de mensualitats que en alguns casos poden anar
dels 1.500 als 2.200€.

- A Reus hi ha una llista d’espera de places concertades per entrar a les residències que
arriba a les 200 persones, mentre que al Baix Camp s’enfila a un global de 300 persones en
espera al conjunt de la comarca.
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No estem parlant d’un cas particular o una casuística concreta, estem parlant d’un servei
públic projectat en el seu moment, que es va construir amb un plantejament estratègic de
futur i que havia de donar servei a Reus i a la comarca, que va suposar un cost elevat i que
incomprensiblement resta buit sense cap mena d’ús.

Per tots aquests motius, els Grups municipals CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP),
CIUTADANS–REUS (C’S), PARTIT POPULAR (PP) i PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA–
CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) proposen al Ple de L'Ajuntament de Reus l'adopció
dels següent acords:

Primer. Que l’Ajuntament de Reus notifiqui a la Conselleria de Benestar Social aquesta
moció per tal que emprengui les accions necessàries per obrir el Centre de Dia i la
residència del CAPI Horts de Miró, projectats inicialment.

Segon. Que l’Ajuntament de Reus insti a la Generalitat a què la gestió, un cop obert, la
realitzi un operador públic.

Tercer. Desenvolupar i aprofundir en l’atenció social municipal en coordinació amb els
centres d’atenció primària, de manera que impliqui a treballadores socials, atenció
domiciliària i d’oficina per tramitar recursos i ajuts."

LA SRA. CUADRADA EXPLICA LA PROPOSTA I ES PRODUEIX DEBAT

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

MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS

21. Moció del Grup municipal del Partit Popular (PP) de rebuig al "referèndum il·legal"
anunciat pel proper 1 d'octubre de 2017.

"Atès que el President de la Generalitat, Carles Puigdemont ha anunciat la pregunta i la
data per la celebració d’un referèndum il·legal el proper 1 d’octubre del 2017.

Atès que el Partit Popular, el PSC, C’S i Catalunya Sí que es Pot, han anunciat que no estan
d’acord amb la celebració unilateral d’aquest referèndum. 

El Partit Popular formula aquesta Moció al Ple amb els següents acords:

Primer. Manifestar el compromís de l’Ajuntament de Reus de no donar suport, ni
proporcionar mitjans, ni personal municipals el dia 1 d’Octubre del 2017, en relació a la
celebració del referèndum il·legal que es pretén celebrar.

Segon. Que l’Ajuntament de Reus abandoni de forma immediata l’Associació de Municipis
per la independència (AMI).
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Tercer. Traslladar aquests acords a les AAVV del municipi de Reus, a la Generalitat de
Catalunya, al Parlament de Catalunya, la Delegació del Govern d’Espanya a Catalunya i al
Congrés dels Diputats"

EL SR. DOMENECH EXPLICA LA MOCIÓ I ES PRODUEIX DEBAT

Sotmesa la proposta a votació, es desestimada amb 6 vots a favor (PP: Sr. Domènech i Sra.
Compte; C'S: Srs./Sres. Sánchez, Morales, Figueras, Labrador) 14 vots en contra ((PdeCAT)-
CiU: Srs./Sres. Pellicer, Vilella, Monseny, Arza, Sardà, Enrech, Caelles; CUP: Srs./Sres. Llorens,
Fernández, Cuadrada, Ciurana, Puig; ERC-MES-MDC-AVANCEM: Sres. Llauradó i Flores; i 6
abstencions (PSC-CP: Srs./Sres. Martín, Martínez, Guaita, Pozuelo; AREUS: Srs. Cervera i
Rubio).

INTERVENCIÓ DEL SR. ALCALDE 

22. Moció del Grup municipal CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP) per a la
inclusió de clàusules en suport a l'economia social en la contractació pública de
l'Ajuntament i els seus ens depenents.

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

"Una de les conseqüències de la crisi econòmica sistèmica actual, que ha deixat fora dels
paràmetres del que hom entén com de vida digna a un percentatge elevat de la població,
és que ha evidenciat que cal un canvi de paradigma social i econòmic. 

En el recorregut cap a nous camins on transitar cap a estadis que no només millorin la greu
situació social actual, sinó que elevin també el nivell de consciència col·lectiva sempre hi
haurà quelcom a millorar, tanmateix la societat –i en primer terme les administracions
públiques- sempre poden avançar a partir de l’exploració i de l’assaig error. 

En aquest sentit de perspectiva històrica, cal valorar experiències com ara la tradició
cooperativa del nostre país que va iniciar-se en l’àmbit rural. 

A dia d’avui a la ciutat de Reus hi ha experiències en aquest sentit que donen continuïtat a
aquesta rica tradició que van iniciar els nostres avis i besavis. Projectes que a partir de la
cooperació, de la coresponsabilitat i del compromís social projecten un futur allunyat del
model merament competitiu i cercador únicament del lucre empresarial i financer que
explica la situació actual.

Per part seva, l’administració pública hi té una responsabilitat i no pot fer ulls clucs a la
greu situació actual que genera problemes socials, personals, psicològics o de mera
supervivència biològica per a una gran part de la població, que observa com cada vegada
és més a prop l’abisme de la precarietat, per a cada vegada més sectors de la societat
després d’anys d’atur, retallades, precarització de les condicions de vida, pèrdua de drets
laborals aconseguits... .
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En aquest sentit, cal valorar iniciatives de l’administració pública com ara la inclusió de les
clàusules socials en la contractació pública de l’Ajuntament i ens dependents aprovada en
el ple del dia 19 de desembre del 2016 al ple de Reus. 

La creació de la guia de contractació pública social de l’Ajuntament de Barcelona, pactada
per diferents agents socials (administració pública, sindicats i patronal) és una altre
exemple del camí que estan adoptant les administracions públiques. 

També hi ha un altre exemple de compromís per part de l’administració pública en l’aposta
decidida per part del Govern de la Generalitat pel món cooperatiu, com per exemple les
iniciatives arreu del territori en el marc del programa Aracoop, per obra del Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat.

També cal que l’administració estigui amatent a les iniciatives que des de la societat s’estan
duent a terme, com ara les impulsades des del tercer sector, o el conegut com d’economia
social, sector protagonitzat per la societat civil i concebut per servir a l’interès general de les
comunitats on s’ha desenvolupat. 

En aquest sentit són múltiples les iniciatives que sorgeixen per tal de promoure la cohesió
social i per altra banda per preservar el medi ambient, aquestes darreres també en forma
clàusules per part de l’administració per tal de ser tingudes en compte en matèria de
contractació pública.

Vist que la Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell de 26 de febrer de
2014, sobre contractació pública, per la qual es deroga la Directiva 2004/18/CE i amb
efecte directe del 18 d’abril de 2016, recull diverses previsions a tenir en compte per a la
consideració d’aspectes d’índole social en la contractació pública.

Per tots els motius exposats, partint de les mesures socials aprovades en el ple de
desembre del 2016, i adequant-se a les especificitats dels propis contractes públics de
l’Ajuntament de Reus, des del Grup Municipal de la CUP demanem l’adopció dels següents
acords:

Primer. A partir dels resultats obtinguts de l’aplicació de la Instrucció per a la incorporació
de clàusules socials a la contractació pública de l’Ajuntament de Reus i els seus ens
dependents, aprovada pel Ple del 19 de desembre de 2016, iniciar un debat social amb
sindicats, administració, pimes, entitats ciutadanes (tercer sector i sectors de l’economia
social) per tal que s’estudiï la possibilitat d’anar incorporant propostes a l’esmentada
instrucció.

Segon. A partir de les clàusules aprovades en plenari municipal el desembre del 2016,
estudiar si se’n poden incorporar d’addicionals, com les que es deriven dels apartats
següents:

a) Introduir en les clàusules socials aprovades criteris de seguretat i salut laboral
amb la designació d’una persona de contacte vinculada amb l’empresa adjudicatària
amb dedicació exclusiva en matèria de seguretat i salut laboral per a la detecció de
possibles incidències que sorgeixin en aquest àmbit.
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b) Introduir en les clàusules socials l’execució d’accions de formació professional en
el lloc de treball que millorin l’ocupació i l’adaptabilitat de les persones adscrites en
l’execució del contracte, les seves capacitats i la seva qualificació laboral.

c) Introduir en les clàusules socials un punt específic pel qual les empreses
adjudicatàries de serveis municipals crearan un canal obert per a rebre qualsevol
demanda de mediació per part de treballadors afectats, essent conseqüents al text
de l’articulat de la LPRL sobre coordinació d’activitats empresarials. 

d) Introduir criteris d’igualtat de gènere en la contractació pública, com ara que:
l’empresa adjudicatària realitzi, durant l’execució del contracte, un mínim d’accions
de sensibilització i formació en matèria d’igualtat i conciliació recollits amb la
normativa vigent, amb la plantilla adscrita al contracte, valorant la realització de
plans d’igualtat en les empreses licitants.

e) Tendir cap al concepte de la “lotització” per a contractes amb partides
econòmiques importants.

f) Incloure clàusules contractuals per tal de valorar el compromís d’aplicar, per part
de les empreses, les bones pràctiques en la prestació del servei o subministrament i
que constin en les guies que tingui aprovades la Generalitat de Catalunya.

Tercer. Incloure anualment un informe sobre l’aplicació de les clàusules socials en la
contractació pública de l’Ajuntament i sobre les incidències al voltant de les clàusules
aprovades, per tal que els grups municipals i per extensió el conjunt de la ciutadania en
conegui l’abast real de la seva aplicació. 

Quart. Realitzar, per part de qui correspongui, des de l’Ajuntament, un informe per tal
d’incorporar en el futur clàusules mediambientals en la contractació pública d’Ajuntament
de Reus i ens dependents.

Cinquè. Trametre còpia d’aquest acord al Departament de la Presidència de la Generalitat
de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i a la Federació de
Municipis de Catalunya (FMC).

EL SR. FERNANDEZ EXPLICA LA MOCIÓ I ES PRODUEIX DEBAT 

Sotmesa la proposta a votació, s'aprova amb 15 vots a favor (CUP: Srs./Sres. Llorens,
Fernández, Cuadrada, Ciurana, Puig; C'S: Srs./Sres. Sánchez, Morales, Figueras, Labrador;
PSC-CP: Srs./Sres. Martín, Martínez, Guaita, Pozuelo; PP: Sr. Domènech i Sra. Compte) i 11
vots en contra (PdeCAT)-CiU: Srs./Sres. Pellicer, Vilella, Monseny, Arza, Sardà, Enrech,
Caelles; ERC-MES-MDC-AVANCEM: Sres. Llauradó i Flores;  AREUS: Srs. Cervera i Rubio).

23. Moció del Grup municipal CIUTADANS – REUS (C’S) per l'actualització del Mapa
d'Instal.lacions Esportives del Municipi (MIEM).
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- L'alcalde anuncia que en relació a aquest punt de l'ordre del dia hi ha una
autoesmena presentada pel Grup municipal del Grup municipal CIUTADAN –REUS (C’S)
sotmetent-se la moció a la consideració del Ple amb aquesta autoesmena.

"La Llei de l’Esport de Catalunya estableix que el Pla Director d’Instal·lacions i Equipaments
Esportius de Catalunya (PIEC) és l’instrument jurídic i tècnic mitjançant el qual el Govern de
la Generalitat planifica, fomenta i coordina tant la seva actuació com la de la resta
d’institucions, organismes i entitats en matèria d’equipaments esportius. Atès que
l’administració local té la competència de construir i gestionar les instal·lacions esportives
públiques del seu territori, el PIEC defineix el Mapa d’Instal·lacions Esportives del Municipi
(MIEM) com un dels instruments de planificació per concretar les necessitats específiques
de cada municipi.

La principal finalitat del MIEM és planificar i programar una xarxa equilibrada
d’equipaments esportius, adaptada a la configuració del territori i a les necessitats dels
ciutadans. L’any 2006, l’Ajuntament de Reus va encarregar a Reus Esport i Lleure SA
(RELLSA) la redacció del MIEM. Aquest document es va acabar d’elaborar el setembre del
2007 i es va presentar a la Secretaria General de l’Esport, per tal que l’analitzés i n’emetés
un informe. No obstant això, l’aprovació definitiva del MIEM correspon a l’Ajuntament de
Reus i aquesta mai es va dur a terme. 

En la seva introducció, el document diu: “El MIEM de Reus vol ser una eina que permeti
tenir un coneixement exhaustiu de la realitat present al municipi en matèria d’equipaments
esportius, al mateix temps que estableixi les necessitats futures en funció d’unes previsions
contrastades i d’uns criteris establerts”.

Per tant, Reus compta amb un MIEM no aprovat i que ha quedat desfasat, ja que les
necessitats de la ciutat pel que fa a instal·lacions esportives són ara ben diferents a les de fa
10 anys.

Tal com explica el regidor d’Esports, Jordi Cervera, en una carta enviada al Grup Municipal
de Ciutadans el passat 15 de juny en resposta a una petició d’informació, la Regidoria
d’Esports vol promoure una revisió i actualització del MIEM per tramitar la seva aprovació.
Per a Ciutadans, aquesta és una decisió molt encertada, ja que l’Ajuntament ha de disposar
d’un document que indiqui quines instal·lacions esportives han de ser renovades i quins
equipaments nous s’han de construir segons els barems i els requisits del MIEM, marcats
per la Generalitat.

Sabem que l’actualització del MIEM demostrarà que Reus té mancances pel que fa a
algunes instal·lacions esportives. Però el més important és que el nou MIEM facilitarà la
racionalització i la priorització de les inversions en instal·lacions esportives: ens dirà què és
més necessari i què no ho és tant. A partir d’aquí, l’Ajuntament podrà prendre noves
decisions basades en la realitat esportiva de la ciutat i fonamentades en les conclusions del
MIEM.

Per tant, creiem que és positiu aprofitar la voluntat de la Regidoria d’Esports d’iniciar
l’actualització del MIEM perquè tots els Grups d’aquest consistori ens hi sumem, i més ara
quan sembla que la situació i el futur de les instal·lacions esportives de Reus s’han convertit
en un tema d’actualitat a la nostra ciutat.
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Per tot això, el Grup Municipal de Ciutadans proposa adoptar els següents acords: 

Primer. Que l’Ajuntament de Reus prioritzi els treballs de revisió i actualització del Mapa
d’Instal·lacions Esportives del Municipi (MIEM), per tal que el document estigui acabat
abans del 31 de desembre del 2018.

Segon. Que, un cop finalitzi la seva elaboració, l’Ajuntament de Reus procedeixi a
l’aprovació definitiva del MIEM.

Tercer. Que el govern de l’Ajuntament de Reus segueixi les directrius del MIEM i prioritzi les
inversions en instal·lacions esportives en funció del que estableixi aquest document,
sempre i quan la normativa urbanística vigent i el pressupost municipal ho permetin.

EL SR. FIGUERAS EXPLICA LA MOCIÓ I ES PRODUEIX DEBAT 

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

24. Moció Grup municipal del PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA –
CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) per a la posada en marxa del projecte Patis
Oberts.

"La ciutat de Reus disposa d’una ordenança de civisme molt restrictiva, que prohibeix jugar
a pilota i anar en bicicleta en determinats punts de la ciutat, malgrat que els nens i nenes
necessiten zones d’esbarjo a l’aire lliure. Si no poden jugar a les places ni als carrers, tenen
molt limitada la seva capacitat i necessitat de divertir-se, tenint en compte que la majoria ni
disposa de pati o de jardí a casa per fer-ho.

És per això que molts ajuntaments han posat en marxa el projecte “Patis Oberts”, amb
l’objectiu d’obrir els patis de les escoles com a espais d’ús públic per a famílies, nens i
adolescents fora de l’horari escolar, en cap de setmana i en període de vacances escolars.
Un dels darrers municipis a posar-ho en marxa ha estat Sant Boi de Llobregat, però també
funciona a Santa Coloma, Manresa, Sabadell, Mataró, Figueres, Barcelona, el Prat de
Llobregat, Cornellà, Esplugues, Cerdanyola, Rubí o Sant Boi, per posar alguns exemples.

De fet, a Reus fa anys es va implantar aquest programa, en el marc del Pla educatiu
d’Entorn, a les escoles Prat de la Riba i Pompeu Fabra i va ser un dels projectes presentats
per l’Ajuntament al congrés de la Xarxa Estatal de Ciutats Educadores de l’any 2011 com a
experiència de bona pràctica educativa.

Es tracta, d’una banda, d’optimitzar l’ús dels centres escolars potenciant la seva vessant
educativa i social, fent possible la utilització del pati i, de l’altra, de donar una alternativa de
lleure als infants i joves i a les seves famílies, en un context segur i de proximitat, de posar
al servei de la població una infraestructura idònia per al joc, de generar un espai de
convivència, de donar l’oportunitat de tenir un lloc de trobada per infants i joves.

La falta d’espais destinats a l’ús social i comunitari afecta significativament la qualitat del
temps lliure i aquest és un dels motius pels quals cal fomentar l’ús comunitari compartit
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dels patis escolars fora de l’horari escolar i en dies festius, a més de generar un vincle de
proximitat amb la comunitat. Una ciutat educadora ha d’oferir espais inclusius i els patis
escolars constitueixen una peça important per aconseguir-ho. 

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

- Que l’Ajuntament de Reus posi en marxa el projecte 'Patis Oberts', perquè totes les
escoles de la ciutat que s’hi vulguin acollir obrin les portes dels patis escolars com a espai
d'ús públic per a famílies, nens i adolescents fora de l'horari escolar, en caps de setmana i
en vacances escolars, amb l’objectiu d’optimitzar el vessant educatiu i social de l'ús dels
centres escolars i oferir una alternativa d'oci als infants i joves i les seves famílies."

EL SR. MARTÍN EXPLICA LA MOCIÓ I ES PRODUEIX DEBAT 

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

25. Moció Grup municipal CIUTADANS–REUS (C’S) per a la creació d'un nou concurs
literari.

"Actualment, la ciutat de Reus només compta amb un concurs literari. Es tracta del concurs
de relats curts Antònia Abelló Filella, organitzat per la Regidoria de Participació i Ciutadania
a través del Casal de les Dones. Aquest concurs és de literatura femenina, és a dir, només
poden participar-hi dones. A més, els relats que es presenten han d’estar exclusivament
escrits en català. Des de Ciutadans creiem que ambdós requisits resulten restrictius, ja que
impedeixen participar en aquest concurs tant els homes com les dones que escriuen en
llengua castellana.

El nostre Grup Municipal considera que Reus hauria de comptar amb un altre concurs
literari que premiï el talent independentment del fet que l’autor sigui una dona o un home
i que el text sigui en castellà o en català.

En relació a això, cal recordar que el castellà és, juntament amb el català, la llengua
cooficial de la Comunitat Autònoma Catalana segons l’article 3 de la Constitució Espanyola.
Ometent el castellà a la participació de concursos es discrimina els habitants de Reus,
atemptant no només contra la Constitució sinó també contra l’article 6.2 de l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya i contra l’article 4 de la Llei de Política Lingüística.

A Reus hi ha un potencial d’autores en llengua castellana que no poden promocionar-se
mitjançant l’accés al concurs de relats Antònia Abelló Filella convocat per l’Ajuntament,
simplement perquè no poden participar-hi amb textos escrits en castellà i això suposa una
discriminació.

Des del Grup Municipal de Ciutadans creiem que l’objectiu dels concursos literaris és la
promoció de la literatura com a expressió artística escrita, de manera que haurien de poder
participar-hi tots els reusencs, homes i dones, i en qualsevol de les dues llengües cooficials
de Catalunya.
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D’altra banda, Catalunya compta amb una llarga llista d’escriptors en llengua castellana
como són, entre d’altres, Eduardo Mendoza, Ildefonso Falcones, Chufo Llorens, Juan Marsé,
Carlos Ruiz Zafón, Maruja Torres, Enrique Vilas-Matas, Ignacio Vidal Folch i els ja
desapareguts Ana María Matute, Manuel Vázquez Montalbán, Juan Goytisolo, Mercedes
Salisachs o Néstor Luján, escriptors que han donat a conèixer Catalunya i que han portat el
seu nom per arreu del món en igual o major proporció que els qui escriuen en llengua
catalana. Escriptors que han enriquit el nostre patrimoni cultural, el nostre imaginari
col·lectiu i, en definitiva, les nostres vides, igual que els qui ho han fet en llengua catalana.

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

Primer. Que l’Ajuntament de Reus creï un nou concurs literari sense distinció de gènere al
qual es puguin presentar obres en les dues llengües oficials de Catalunya. 

Segon. Que el departament responsable del concurs literari treballi en l’elaboració de les
bases d’aquest concurs perquè sigui una realitat l’any 2018.

Tercer. Que els pressupostos del 2018 contemplin una partida per dotar el premi econòmic.

LA SRA. LABRADOR EXPLICA LA MOCIÓ I ES PRODUEIX DEBAT

Sotmesa la proposta a votació, s'aprova amb 8 vots a favor (C'S: Srs./Sres. Sánchez,
Morales, Figueras, Labrador; PP: Sr. Domènech i Sra. Compte; AREUS: Srs. Cervera i
Rubio) 7 vots en contra (CUP: Srs./Sres. Llorens, Fernández, Cuadrada, Ciurana, Puig; ERC-
MES-MDC-AVANCEM: Sres. Llauradó i Flores) i 11 abstencions ((PdeCAT)-CiU: Srs./Sres.
Pellicer, Vilella, Monseny, Arza, Sardà, Enrech, Caelles; PSC-CP: Srs./Sres. Martín, Martínez,
Guaita, Pozuelo).

S'absenta de la sessió el Sr. Morales 

Assumptes sobrevinguts.

No n'hi ha. 

Precs i preguntes.

Intervenció del Sr. Sánchez del Grup municipal CIUTADANS–REUS (C’S) preguntant
sobre les factures per les despeses de manteniment del local de l'Ajuntament al
Centre Comercial La Fira. 

"En el Pleno ordinario de fecha 23 de enero de 2017 el Grupo Municipal de Ciudadanos
formuló una pregunta consistente en conocer el tratamiento contable que se había dado a
las 12 facturas que Merlín Properties SA (antes Metrovacesa) había emitido durante 2016 al
Ayuntamiento en concepto de los gastos de mantenimiento del local situado en el edificio
del Centro Comercial La Fira y cuyo uso se había cedido a este Ayuntamiento.
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En el Pleno, el concejal de Urbanismo y Promoción Económica, Marc Arza, respondió que
las 12 facturas mensuales de 2016, cada una de ellas de un importe de 8.982,79 euros, así
como 2 facturas correspondientes a 2015, sí habían sido registradas y que se estaba en
negociaciones con Merlín Properties SA (la emisora de las mismas) a los efectos de
determinar el importe a que debía hacer frente el Ayuntamiento.

Contrariamente a lo anterior, no ha sido hasta el 27 de febrero de 2017 (un día antes de la
fecha límite para aprobar la liquidación del ejercicio 2016), que en virtud del Decreto del
Concejal de Hacienda número 2017002571 se ha procedido a la aprobación del gasto que
suponen las citadas facturas, por un importe idéntico al que ya en su día denunció este
Grupo Municipal, esto es, 121.084,44 euros.

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

¿En qué ha consistido y cuál ha sido el resultado de la negociación con la empresa Merlín
Properties SA (antes Metrovacesa) a los efectos de determinar y/o rebajar el importe de las
facturas mensuales giradas por la citada empresa?

¿Por qué se incluyen en la relación de gastos a imputar a 2016 los importes
correspondientes a los meses de noviembre y diciembre de 2015, incumpliendo de esta
manera el principio contable del devengo, así como lo previsto en el artículo 176 de la Ley
de Haciendas Locales y la Base de ejecución número 40 del Presupuesto de esta
corporación?"

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

Intervenció del Sr. Figueras del Grup municipal CIUTADANS–REUS (C’S) preguntant
sobre la denúncia per part de la Defensora del Pueblo a l'Ajuntament de Reus  

"La Defensora del Pueblo ha traslladat a la Fiscalia General de l'Estat l'actitud entorpidora
de l'Ajuntament de Reus pel que fa al temps d'espera en la resposta a sol·licituds. Segons
ha donat a conèixer la mateixa Defensora del Pueblo, en data 16 de juny de 2016 es va
dirigir a l'Ajuntament de Reus sol·licitant informació sobre la queixa d'un veí al qual la grua
municipal li havia retirat el cotxe. No obstant això, passat un any encara no té cap resposta.

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

Ha donat ja l'Ajuntament de Reus una resposta a la Defensora del Pueblo i al particular que
va interposar la queixa?

En cas contrari, quan té previst fer-ho?"

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

Intervenció del Sr. Figueras del Grup municipal CIUTADANS–REUS (C’S) fent el prec
sobre les molèsties ocasionades a la Plaça Teresa Miquel i Pàmies per jugar a pilota 

"Encara que pugui haver agents de la Guàrdia Urbana que realitzin de forma rutinària
patrulles per comprovar que es compleix la normativa, el fet és que a la plaça Teresa Miquel
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i Pàmies, tot i que jugar a pilota està prohibit per l'Ordenança de Civisme i que aquesta fins
i tot preveu l'aplicació de sancions, la situació no ha canviat. Els veïns que resideixen al
voltant de la plaça Teresa Miquel i Pàmies presenten queixes a l'Ajuntament però no se'ls
ha donat una solució. 

Per tots aquests motius, el Grup Municipal de Ciutadans formula el següent  prec: 
 
Que l'Ajuntament de Reus dugui a terme les mesures necessàries perquè a la plaça Teresa
Miquel i Pàmies es compleixi l'Ordenança de Civisme i cessin les molèsties als veïns. 
 
Per part del Sr. Enrech ES DONA RESPOSTA al prec.

Intervenció de la Sra. Compte del Grup municipal del Partit Popular (PP) preguntant
envers la cessió d'instal·lacions o mitjans municipals el dia 1 d'octubre de 2017

"El Grup Municipal del Partit Popular formula la següent pregunta per via d’interpel·lació al
Sr. Carles Pellicer i Punyed, Alcalde de Reus al Ple:

Punt únic.- Permetrà l’alcalde que el 1 d’octubre del 2017 es facin servir instal·lacions o
mitjans municipals per la celebració del referèndum que ha estat anunciat pel Govern de la
Generalitat de Catalunya?"

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

Intervenció de la Sra. Pozuelo del Grup municipal del PARTIT DELS SOCIALISTES DE
CATALUNYA – CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) fent el prec referent a l'habilitació
d'un espai perquè la Banda de Cornetes i Tambors Verge de Misericòrdia pugui deixar
els instruments

"Aquest Grup Municipal ha conegut la queixa de la banda de cornetes i tambors “Verge de
Misericòrdia” de Reus, pel fet que s’ha quedat sense un espai per dipositar els instruments
de percussió.

Aquests es desaven en un petit espai habilitat per a tal efecte al pavelló d’esports, que la
banda va haver de desallotjar arran de les obres que s’hi realitzen, sense que l’Ajuntament
hagi aportat una alternativa per solucionar aquesta problemàtica, que s’està allargant en el
temps.

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

Que l’Ajuntament de Reus atengui les peticions de la banda de cornetes i tambors “Verge
de Misericòrdia” i doni una resposta satisfactòria i urgent per tal que l’entitat pugui disposar
d’un espai on desar els instruments, com havia tingut anteriorment."

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

Intervenció de la Sra. Compte del Grup municipal del Partit Popular (PP) preguntant
sobre la col·locació de cartells de l'AMI a Reus. 
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"El passat divendres dia 7 de juny del 2017, la ANC i Òmnium Baix Camp varen col·locar
cartells independentistes a  dues de les entrades a la ciutat de Reus.

La col·locació dels mencionats cartells en un espai públic per part d’una entitat privada de
nou incompleix el marc normatiu establert, per això el Partit Popular formula al Ple les
següents preguntes, 

Primer. En base a quin dret, llei o normativa es permet la col·locació d'un rètol d'una entitat
privada en un espai públic?

Segon. Que pensa fer al respecte, Sr. Alcalde?. No creu que Reus es mereix un altre tipus
d’indicatiu per els que ens visiten?

Tercer. Quan pensa fer retirar-los de la via publica?

Quart. Que els dirà a la gran majoria dels reusencs que no pensem com vostès, Sr.
Alcalde?"

Per part de la Sr. Enrech ES DONA RESPOSTA a la pregunta. 

Intervenció del Sr. Martínez del Grup municipal del PARTIT DELS SOCIALISTES DE
CATALUNYA–CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) fent el prec referent a l'assistència
de regidors als actes que organitza l'Ajuntament.

"Aquest govern ha agafat el costum de no informar ni convidar els regidors de l’oposició als
diferents actes que organitza l’Ajuntament.

En tenim exemples recents, com ara la celebració dels 10 anys de l’escola bressol El
Marfull, la penjada de la bandera al balcó de la Casa Rull i lectura del manifest amb motiu
del dia de l’alliberament LGTBI o els actes de tancament de curs dels Centres Cívics, entre
d’altres.

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

Que l'Ajuntament de Reus envii informació setmanal detallada de tots els actes que
organitzen els diferents àrees, així com la invitació pertinent per tal que hi puguin assistir
tots els regidors del Consistori."

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

Intervenció del Sr. Martínez del Grup municipal del PARTIT DELS SOCIALISTES DE
CATALUNYA – CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) preguntant sobre l'ocupació de la
via pública. 

"L’Ajuntament de Reus disposa d’una normativa que regula l’ocupació de la via pública. I en
conseqüència, d’un equip de persones que realitza les funcions d’inspecció i control per tal
d’evitar l’incompliment d’aquest reglament i l’ocupació il·legal.

És per això que el Grup municipal del PSC de Reus formula la següent pregunta: 
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Amb quina periodicitat l’Ajuntament de Reus realitza inspeccions per tal de controlar el
compliment adequat de la normativa que regula l’ocupació de la via pública? 

Quin és el procediment que segueix l'Ajuntament de Reus des que es detecta una ocupació
il·legal fins a la resolució de l'expedient d'infracció?"

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

Intervenció del Sr. Fernàndez del Grup municipal CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR
(CUP) preguntant sobre el manifest en suport a La Nova Ràdio i l’adhesió de
l’Ajuntament de Reus. 

"Les associacions són el motor dels municipis. Un municipi que no posa facilitats, recursos i
les institucions per a l’ús de les seves associacions, esdevé un municipi mort. 

Després de 30 anys d’emissió sota diferents noms, hem vist com les grans corporacions
han provocat que l’actual La Nova Ràdio hagi hagut de deixar d’emetre per freqüència FM.
Actualment la ràdio emetia fent ús de la freqüència municipal de Castellvell ja que des
d’aquest Ajuntament no s’ha cedit la pròpia, actualment en desús. 

Després de veure que aquest Ajuntament i més de 50 entitats s’han adherit al manifest en
suport a La Nova Ràdio, que la freqüència municipal està en desús i que gaudim de tots els
recursos i mecanismes (tècnics, econòmics i humans) per poder facilitar-ne l’ús, el grup
municipal de la Candidatura d’Unitat Popular presenta les següents preguntes:

Primera. Què preveu fer el govern per donar solució immediata a la demanda de La Nova
Ràdio, a la qual l’Ajuntament de Reus ha fet suport a l’adherir-se al manifest?

Segona. Existeix alguna intenció futura i immediata referent a fer ús de la freqüència
municipal, actualment en desús? 

Tercera. Es valora la possibilitat de posar a disposició la freqüència municipal, seguint els
procediments legals establert, perquè l’associacionisme local pugui fer-ne ús?"

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

Intervenció de la Sra. Puig del Grup municipal CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP)
preguntant sobre la participació d'alcaldesses i alcaldes en el marc de la signatura en
suport al referèndum d’autodeterminació de Catalunya previst pel proper 1 d’octubre.

"El passat dissabte 1 de juliol, diverses alcaldesses i alcaldes van participar en un acte en
suport al referèndum d’autodeterminació previst pel proper 1 d’octubre. Aquest acte
comptà amb la signatura on s’assumia el compromís de posar a disposició els espais
municipals i recursos necessaris per poder dur a terme la jornada esmentada. 

L’alcalde Carles Pellicer, alcalde d’una ciutat amb un plenari de majoria independentista no
hi va participar, per tant, no va signar el compromís. En canvi, sí que hi vam trobar la
senyora Montserrat Vilella.
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El grup municipal de la CUP, presenta les següents preguntes:

Per què l’alcalde Pellicer no va participar-hi i tampoc va signar el compromís?

Quan realitzarà la signatura assumint el compromís de posar a disposició espais i recursos
municipals per a la celebració del referèndum de Catalunya? 

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

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

L’alcalde                                                                El secretari en funcions
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