
                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                    

ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE REUS

Núm.:  011/2017

Caràcter: ordinari   
Data: 15.09.2017
Horari: de  9:10 a  13:44 hores
Lloc: Saló de Plens del Palau Municipal 

Hi assisteixen:

Carles Pellicer Punyed, alcalde-president 
Xavier Angelergues Abellà
Marc Arza Nolla  
Montserrat Caelles Bertran
Jordi Cervera Martínez
Oriol Ciurana Zaragoza
Maria Dolors Compte Llusà 
Mariona Cuadrada Monteverde
Sebastià Domènech Bosch 
Joaquim Enrech Garola
Edgar Fernández Blázquez
Guillermo Figueras Talarn
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
Marta Puig Beltran  
Daniel Rubio  Angosto 
Juan Carlos Sánchez Martínez
Maria Dolors Sardà Lozano
Montserrat Vilella Cuadrada

S'ha excusat: 

Montserrat Flores Juanpere
Maria del Carmen Pozuelo Blanco 

Jaume Renyer Alimbau, secretari general
Baldomero Rovira López, interventor 

ORDRE DEL DIA
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1. Aprovació de les actes de les sessions dels dies 6 i 20 de juliol de 2017.

2. Informació de l’Alcaldia.

MOCIONS DE L'ALCALDIA

3. Alcaldia. Donar compte del decret de l'alcaldia relatiu a l'ampliació de la delegació
conferida a la regidora delegada de Participació, Ciutadania i Transparència en relació a la
presa de les decisions relatives a tots els horts urbans municipals.

4. Alcaldia. Reelecció del Síndic municipal de Greuges de Reus

5. Alcaldia. Nomenaments de membres i representants en distints òrgans, organismes o
entitats 

6. Alcaldia. Renovació de membres del Consell Escolar Municipal

TRANSPARÈNCIA

7. Aprovació de la Carta de Serveis de les escoles bressol municipals.

SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS 

8. Assessoria jurídica. Sol·licitud de compatibilitat d'un treballador de l'Institut Municipal
Reus Cultura.

9. Recursos Humans. Sol·licitud de compatibilitat de diversos empleats de l'Ajuntament de
Reus.

10. Projecció de Ciutat. Adhesió de Reus a la marca ''Ciutats i viles amb caràcter'' de
l'Agència Catalana de Turisme.

11. Promoció Econòmica. Modificació de les bases de subvencions per al programa de
suport a  la internacionalització ajuts a les empreses. 

SERVEIS DE TERRITORI I URBANISME

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

SERVEIS A LA PERSONA 

13. Assessoria Jurídica. Resolució anticipada del conveni de col·laboració entre
l'Ajuntament de Reus, Reus Serveis Municipals SA i el Consell Comarcal del Baix Camp en la
prestació del servei d'atenció a la infància i adolescència.

14. Benestar Social. Aprovació conveni amb Càritas per la col·laboració en la gestió del
menjador social.
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15. Benestar Social. Aprovació conveni amb el Departament de Justícia de la Generalitat
de Catalunya  para la gestió del Servei d'Informació Mediadora.

16. Ensenyament i Política Lingüística. Aprovació conveni amb la Generalitat de Catalunya
per al projecte ''Aula d'iniciació al món laboral''.

17. Participació, Ciutadania i Transparència. Aprovació dels preus públics de les activitats
del Casal de Joves de La Palma.

18. Participació, Ciutadania i Transparència. Aprovació del Reglament de la Targeta Jove
de Reus.

19. Salut Pública. Aprovació conveni amb l’Institut Català de la Salut (ICS) per a la
promoció del programa d’activitat física “Pas a Pas”.

20. Benestar Social. Aprovació de les fitxes de l'addenda del Contracte Programa del Servei
d'Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA) i Servei d'Integració Familiar en família extensa
(SIFE).

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 

21. Proposta del Grup municipal del Partit Popular de rebuig als atacs vandàlics realitzats
contra interessos turístics.

MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS

22. Moció Grup municipal CIUTADANS–REUS (C’S) per augmentar la seguretat ciutadana
als barris Sant Josep Obrer i Mas Pellicer.

23. Moció Grup municipal CIUTADANS–REUS (C’S) per crear una subvenció per al
pagament de la taxa de les escombraries per a les entitats del tercer sector.

24. Moció Grup municipal del PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA –
CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) per a la creació d'una línia d'ajuts per al foment de
les activitats de lleure.

25. Moció del Grup municipal del Partit Popular (PP) per impulsar la incorporació de la
guàrdia urbana al sistema de seguiment integral "VIOGEN" envers casos de violència de
gènere a Reus. 

26. Moció Grup municipal del PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA –
CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) per la promoció del projecte "No puc esperar".

27. Moció del Grup municipal CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP) per la
preservació de la fumera helicoïdal del Moli de Baix Monterols situada a la Boca de la Mina.

28. Moció del Grup municipal CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP) referent a la
producció i venda d'armes que alimenten els conflictes dels que fugen les persones
refugiades.
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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, la presidència proposa, i així s'acorda 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; PP: Sr. Domènech
i Sra. Compte; ERC-MES-MDC-AVANCEM: Sra. Llauradó; i AREUS: Srs. Cervera i Rubio) i 6
abstencions (CUP: Srs./Sres. Llorens, Fernández, Cuadrada, Angelergues, Ciurana, Puig),
declarar d'urgència el següent assumpte per a ser inclòs
 a l'ordre del dia:

H I S E N D A .  Aprovació del Compte General de la Corporació corresponent a l'exercici 
2016.

L'ALCALDE INFORMA QUE AQUEST TEMA ES TRACTARÀ DESPRÈS DEL PUNT NÚM. 20.

L'Alcalde també informa que s'ha retirat de l'ordre del dia el punt número 27 que és la
moció del Grup Municipal de la CUP per la preservació de la fumera helicoïdal del Molí de
baix Monterols situada a la Boca de la Mina.

Seguidament es passen a tractar el temes següents:

1. Aprovació de les actes de les sessions dels dies 6 i 20 de juliol de 2017

S'aproven, per unanimitat, les actes de les sessions plenàries dels dies 6 i 20 de juliol de
2017.

2. Informació de l’Alcaldia.

El Sr. Pellicer informa del següent: 
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De l'assistència a festes majors i pregons de diversos municipis de la comarca. 
 
De l'assistència a la presentació de la programació dels actes que tindran lloc, al segon
semestre de l'any, amb motiu de Reus Capital de la Cultura Catalana 2017, que es va fer a
Reus i a la tarda, el mateix dia, al Palau Robert de Barcelona. Felicita a la Sra. Caelles per la
feina feta. 

De l'assistència a la Gala d'Esport i Ciutat que es va desenvolupar el dia 8 de setembre al
Pavelló Olímpic. Felicita al Sr. Cervera per la feina feta. 

De l'assistència als actes de commemoració de l'11 de setembre. La pedagoga i escriptora
Maria Àngels Ollé va pronunciar el parlament institucional, el diumenge 10 de setembre, al
saló de plens de l’Ajuntament de Reus i el dia 11 de setembre es va fer l’ofrena floral a la
plaça del Baluard amb molt d'èxit de públic. 

De la inauguració del curs escolar que va tenir lloc el dia 12 de setembre obrint-se totes
les escoles sense cap tipus de problema. 

Del viatge, els dies 12 i 13 de setembre, a Sardenya per assistir als actes de cloenda de
l'Any Eduard Toda que es van dur a terme a l'Alguer i que van estar organitzats per la
Diputació de Tarragona. Va aprofitar per convidar a l'alcalde de l'Alguer perquè vingui a
visitar la ciutat amb motiu dels actes que es faran amb àmbit de Reus Capital de la Cultura
Catalana 2017.

Del tancament de la campanya turística a Reus amb molt d'èxit. Destaca que l'aeroport de
Reus és el que més ha crescut a l'Estat amb un 25% de creixement aquesta temporada. 

Que ha donat suport i ha signat el manifest, juntament amb la CUP, PdeCAT i ERC-MES-
MDC-AVANCEM, el dia 1 de setembre de ple suport de la ciutat de Reus a la realització del
referèndum el dia 1 d'octubre.

Per altra banda informa sobre el manifest aprovat ahir, per unanimitat, per part de la Junta
de Portaveus arrel dels atemptats produïts a Barcelona i Cambrils.

També informa del minut de silenci que es va convocat en rebuig d'aquests atemptats i que
es va fer a la porta de l'Ajuntament així com que la comunitat musulmana també va fer una
concentració de rebuig, abans va ser rebuda a l'Ajuntament i van expressar el seu rebuig als
actes terroristes que van tenir lloc a Cambrils i Barcelona. 

Agraeix a la Guàrdia Urbana la seva feina en la preservació i col·laboració ciutadana en
aquests atemptats.

A continuació el Sr. Pellicer fa lectura a la següent declaració a la qual la Junta de Portaveus
va donar el seuj vist i plau el dia d'ahir. 

PROPOSTA DE DECLARACIÓ INSTITUCIONAL QUE PRESENTEN ELS GRUPS
MUNICIPALS CIUTADANS–REUS (C’S), PARTIT DEMÒCRATA (PdeCAT)-CiU,
CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP), PARTIT DELS SOCIALISTES DE
CATALUNYA–CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP), ERC-MES-MDC-AVANCEM,
PARTIT POPULAR (PP), ARA REUS (AREUS) A LA JUNTA DE PORTAVEUS DEL 14 DE
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SETEMBRE DEL 2017 DE CONDEMNA DELS ATEMPTATS DE BARCELONA I
CAMBRILS DEL 17 D’AGOST

"Els Grups Municipals de Ciutadans, PDeCat-CiU, CUP, PSC, ERC, PP i Ara Reus
proposen a la Junta de Portaveus l’adopció del següent ACORD:

Primer. L’Ajuntament de Reus s’adhereix i subscriu la Declaració del Parlament de
Catalunya de condemna dels atemptats de Barcelona i Cambrils del 17 d’agost,
aprovada pel Ple del Parlament en sessió celebrada el 25 d’agost de 2017, que diu
així:

“L'Ajuntament de Reus condemna unànimement els brutals atemptats comesos a
Barcelona i Cambrils el passat 17 d’agost. L'Ajuntament expressa el seu condol per
les víctimes mortals i mostra tot el seu suport als amics i familiars, i vol així mateix
manifestar el desig que els ferits es puguin recuperar d’una manera ràpida i efectiva
de les seqüeles físiques i psicològiques dels atemptats.

El dolor provocat per aquestes accions terroristes de violència extrema ha colpit tot
Catalunya. L'Ajuntament, però, vol posar en valor la resposta que ha donat la societat
catalana. Davant d’una situació d’extrema gravetat, la ciutadania, les institucions i els
serveis públics del país han actuat d’una manera exemplar.

Cal remarcar, en aquest sentit, la tasca excel·lent dels serveis d’emergències i
d’urgències mèdiques, i també la dels cossos de seguretat. L’eficàcia de l’actuació
policial ha permès controlar amb gran rapidesa l’amenaça que representaven els
autors dels atemptats, i les informacions i les comunicacions oficials facilitades per
les institucions i els serveis públics han ofert a la ciutadania la serenitat necessària
en un context tan traumàtic.

L'Ajuntament vol destacar d’una manera especial la reacció cívica de la societat
catalana, que ha mostrat des del primer moment un immens esperit solidari, i ha
sabut respondre majoritàriament amb la maduresa necessària per a saber distingir
entre la utilització espúria de les religions com a font d’extremisme violent i la
pacífica convivència de les diverses identitats religioses presents a Catalunya.

L’execrable objectiu últim dels terroristes és generar por i odi a la societat contra la
qual atempten i aniquilar valors essencials com la llibertat o el respecte a la
diferència. És per això que és tan important la resposta serena, solidària i pacífica
que la societat catalana ha donat davant dels atemptats: la resposta d’una societat
democràticament madura i cohesionada entorn de la pluralitat i la llibertat.

L'Ajuntament fa una crida a continuar treballant per la democràcia i la cohesió social
al nostre país. La pluralitat només es pot defensar des de la democràcia, i la
democràcia és la garantia per a viure en una societat plural i diversa i, alhora,
cohesionada.
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L'Ajuntament de Reus agraeix totes les mostres internacionals de solidaritat rebudes.
Cal tenir ben present que els atemptats de Barcelona i Cambrils s’afegeixen als que
en els darrers anys han patit altres ciutats d’arreu del món, d’una manera
especialment sagnant i constant en les zones en conflicte i en països en situació
d’extrema pobresa. En aquest sentit, l'Ajuntament de Reus referma el seu
compromís amb la cultura de la pau, recollit en l’Estatut, reiterat en diverses
declaracions institucionals i emparat, entre d’altres lleis, per la Llei de foment de la
pau. Aquest compromís obliga a aprofundir en valors com la tolerància i el diàleg, a
fer una tasca de prevenció dels extremismes violents i a promoure activament una
cultura de pau i no-violència. Una cultura de pau que ha d’apostar per la resolució
dels conflictes armats i per la superació de les situacions d’injustícia.

Alhora, l'Ajuntament de Reus es compromet a treballar de manera integral en
diferents àmbits per millorar l’eficàcia en la prevenció de la radicalització i la lluita
contra el terrorisme.

Així mateix, l'Ajuntament de Reus es compromet a continuar treballant
permanentment per garantir els drets i les llibertats individuals i col·lectives que
defineixen la nostra democràcia. Perquè la solidaritat, la llibertat i la convivència
pacífica en la diversitat són la derrota del terrorisme.”

MOCIONS DE L'ALCALDIA

3. Alcaldia. Donar compte del decret de l'alcaldia relatiu a l'ampliació de la delegació
conferida a la regidora delegada de Participació, Ciutadania i Transparència en relació
a la presa de les decisions relatives a tots els horts urbans municipals.

- Es dona compte del decret de l'Alcaldia núm. 2017008996 de data 25 de juliol de 2017:

"Atès que per Decret de l'Alcaldia núm. 2016004175 de data 20 d'abril de 2016 es va
conferir una delegació específica a la regidora delegada de Participació, Ciutadania i
Transparència per a la presa de les decisions relatives al règim de concessió de les
llicències corresponents a l'ús privatiu del domini públic dels horts urbans municipals
ubicats a la finca davant del carrer Magda Folch i Solà.

Vist l'informe emès per la Coordinadora de Centres Cívics amb el vistiplau de la
regidora delegada de Participació, Ciutadania i Transparència de data 13 de juliol de
2017 en el qual es proposa ampliar l'esmentada delegació específica a tots els horts
urbans municipals.

Vist el que disposa l’article 23.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
del règim local, l’article 56.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, els articles 43
i següents del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, i l'art.
128 del Reglament orgànic municipal (ROM), en relació a la delegació de
competències, i concretament a les delegacions especials. 
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En conseqüència, considero oportú resoldre el següent:

Primer. Ampliar la delegació conferida a la regidora delegada de Participació,
Ciutadania i Transparència, per decret de l'Alcaldia núm. 2016004175 de data 20
d'abril de 2016, en relació a la presa de les decisions relatives al règim de concessió
de les llicències corresponents a l’ús privatiu del domini públic respecte a tots els
horts urbans municipals.

Segon. La delegació de competències que s’estableix en l'apartat anterior es configura
amb caràcter de delegació específica i inclou la signatura de tots els documents,
excepte les resolucions de caràcter sancionador i la resolució de recursos
administratius. En les resolucions, actes i documents que es signin per delegació de
signatura es farà constar aquesta circumstància.

Tercer. Donar a aquesta resolució la tramitació prevista a la normativa vigent."

EL SR. ALCALDE EXPLICA EL TEMA I ES PRODUEIX DEBAT 
 
Els membres del Ple es donen per assabentats. 

El Sr. Pellicer dóna la benvinguda al Saló de Plens al Sr. Pere Pagès Síndic municipal de
Greuges de Reus. 

4. Alcaldia. Reelecció del Síndic municipal de Greuges de Reus

"Atès que en la sessió plenària de 26 d’abril de 2000 es va acordar la creació de la
Sindicatura Municipal de Greuges de Reus, com a institució municipal amb la finalitat de
defensar els drets fonamentals i les llibertats públiques dels veïns i veïnes del municipi en
relació a l’actuació de l’Ajuntament de Reus i dels organismes i societats que en depenen.

Atès que per acord plenari de data 27 de gener de 2012 es va acordar designar al Sr. Pere
Pagès i Serrano, com a síndic municipal de Reus, el qual, en virtut de l’establert a l’article
4.3 del Reglament de la Sindicatura Municipal de Greuges de Reus, ha continuat exercint
les seves funcions fins l’actualitat.

Atès que l’article 4.1 del Reglament de la Sindicatura Municipal preveu que ha de ser
l’alcalde qui, escoltada la Junta de portaveus, ha de proposar al Ple la persona que ha
d’ocupar el lloc, la qual ha d’assolir, en una primera votació, les tres cinquenes parts del
nombre legal de membres de la Corporació, i , en una segona votació en el seu cas, la
majoria absoluta de l’indicat nombre.

Atesa l’excel·lent tasca desenvolupada pel Sr. Pere Pagès i Serrano en la defensa dels drets
fonamentals i les llibertats públiques del veïns de Reus en relació a l’actuació d’aquest
ajuntament i dels organismes i societats que en depenen, durant el període en què ha
exercit el  seu càrrec.

De conformitat amb l’establert a l’esmentat article 4 del reglament de la Sindicatura
Municipal de Greuges de Reus, aquesta Alcaldia, escoltada la Junta de Portaveus, ha
considerat l’oportunitat i conveniència de proposar al Ple la reelecció del Sr. Pere Pagès i
Serrano, com síndic municipal de greuges de Reus, el qual compleix els requisits establerts
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per la Llei municipal i de règim local de Catalunya i el Reglament municipal de la
Sindicatura de Reus i en la que no concorren cap dels motius d’incompatibilitat previstos
en la citada normativa.

Vistes les disposicions legals i reglamentàries citades i altres de general aplicació, es
proposa: 

Primer. Reelegir al Sr. Pere Pagès i Serrano, com a síndic municipal de greuges de Reus.

Segon. El nou nomenament correspondrà a l’alcalde.

Tercer. La dedicació que hi haurà de destinar al càrrec serà l’adient per dur a terme de
forma eficaç les tasques que se li encomanen d’acord amb la seva normativa reguladora
disposant dels mitjans humans, tècnics i econòmics que estableixi aquesta Corporació."

EL SR. PELLICER EXPLICA EL TEMA 

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

ES PRODUEIX UN TORN DE PARAULES PER PART DE TOTS ELS GRUPS MUNICIPALS 

5. Alcaldia. Nomenaments de membres i representants en distints òrgans, organismes
o entitats

"Atès que per diferents acords plenaris s'han designat els membres en diferents òrgans i
organismes de l'Ajuntament i representants d'aquest en distintes entitats.

Vistes les propostes presentades pel Grup municipal de la Candidatura d'Unitat Popular
(CUP) i del Grup municipal d'Ara Reus (AREUS) de modificació de designacions ja
efectuades.

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

Primer. Designar els següents membres en diferents òrgans de l'Ajuntament:

COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES 

(CUP) Sra. Marta Llorens Pérez, com a membre suplent.

CONSELL MUNICIPAL DE SERVEIS SOCIALS

Un/a representant de cada grup municipal:

(AREUS) Sr. Carles Rull Llorens, en substitució de la Sra. Mónica Ciuret Vidiella"

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

6. Alcaldia. Renovació de membres del Consell Escolar Municipal
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"Atès que el Ple de la Corporació en sessió celebrada el dia 14 de novembre de 2014 fixà la
composició del Consell Escolar Municipal pel període 2014-2016 a partir de l’escrutini
resultant de les eleccions dutes a terme el dia 21 d’octubre de 2014 i de les designacions
efectuades pels diversos ens que s’indiquen en el reglament que el regula.

Atès que el Ple de la Corporació en sessions celebrades els dies 4 de setembre de 2015, 6
de novembre de 2015, 28 de desembre de 2015, 29 de gener de 2016, 15 d’abril de 2016,
19 de desembre de 2016 i 12 de maig de 2017 aprovà diferents modificacions dels
representants de l’Ajuntament al Consell Escolar.

Atès que l’article 20 del Reglament del Consell Escolar Municipal de Reus regula la
renovació  i designació de llurs membres i n’estableix la vigència del seu mandat.

Atès que el passat 26 de juny de 2017 es van celebrar eleccions per a la renovació dels
membres del Consell Escolar Municipal de Reus.

Vista l’acta d’escrutini de les votacions que obra a l’expedient de referència.

Vist el que disposen els articles 159 i 173 de la Llei 12/ 2009, del 10 de juliol, d’Educació;
el Decret 404/1987, de 22 de desembre, regulador de les bases generals d’organització i de
funcionament dels Consells Escolars Municipals, i els articles 1 i 2 de la Llei 19/2014, de 29
de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. 

Per tot l’exposat es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords: 

Primer. Cessar i agrair als membres que han format el Consell Escolar Municipal de Reus
que tot seguit s'assenyalen la seva dedicació i esforços vers la planificació i gestió educativa
de la ciutat:   

• 10 representants de l'Ajuntament designats pel Ple de la Corporació:

Sr. Anton Bages Gras 
Sra. Raquel Montes Pavón (suplent: Sr. Enric Fandos Lagunas) 
Sr. Gerard Baiget Dolcet 
Sra. Marta Llorens Pérez 
Sra. Josefa Labrador Barrafón (suplent: Sra. Raquel Tamar García Cámara) 
Sra. Montserrat Duch Cartaña (suplent: Sr. Mateu González Cervelló) 
Sra. Rosa Maria Mancebón Laguna 
Sra. Anna Belén Castañó Sánchez 
Sra. David Fité Gallego 
Sr. Víctor Santapau Salvador (Escola i Conservatori de Música) 

• 10 representants dels pares/mares d’alumnes:

Sr. Lluís Pallejà Català
Sra.  Ester Alberich Forns
Sra. Nieves Ruiz Laguna
Sr. Francesc Llop Jiménez
Sra. Yolanda Anguera Alpert
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• 10 representants de professors/ores: 

Sra. Beatriu Monseny Belda
Sra. Marta Guaita Esteruelas
Sra. Gemma Casals Lliteras
Sra. Modesta Condeminas Castella
Sra. Júlia J. Peropadre Ramos
Sr. Joaquim Vilafranca Pijoan
Sr. Josep Allueva Latorre
Sra. Dolors Sugrañes Liñana
Sra. Maria del Mar Latorre E.

• 10 representants dels alumnes:

Sra. Ariadna Belmonte Pujol

• 6 representants de directors i titulars de centres:

Sra. Montserrat Alzamora Sas
Sra. Elvira Moyano Cervelló
Sra. Pilar Ruibal de Flores Calero
Sr. Humbert Ferré Cervera
Sr. Antoni Montserrat Duch
Sr. Nacho Royo Sans

• 6 representants del personal d’administració i serveis:

Sra. Montserrat Amigó Pla
Sra. Irene Llanas Rivera
Sra. Pilar Reche Herranz

• 2 representants de llars d’infants: 

Sra. Mónica Tortajada Hernández 
Sra. Antonia Aguilar Gordillo

Segon. Nomenar els membres que han estat escollits, proposats o designats per formar el
Consell Escolar Municipal pel període 2017-2019, segons el que disposa l’article 6 del
Reglament del Consell Escolar Municipal de Reus: 

• Representants de l’Ajuntament de Reus: 

Sra. Judit Brugués Melado
Sra. Rosa Mancebón Laguna
Sra. Josefa Labrador Barrafón
Sra. Marta Llorens Pérez
Sr. Gerard Baiget Dolcet
Sr. Mateu González Cervelló
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Sra. Raquel Montes Pavón
Sr. Víctor Santapau Salvador
Sra. Rosa M. Ferré Ciuró
Sra. Ana Belén Castaño Sánchez

• Representants de pares/mares d’alumnes: 

Sr. Lluís Pallejà Català
Sra. Cristina Cabré Garcia 
Sra. Judit Grau Garcia

• Representants del professorat:

Sra. Vanessa Gómez Àguila    
Sra. Montserrat Fernández Juanpere  
Sra. Guadalupe Martí Cunillera 
Sra. Beatriu Monseny Belda
Sr. Eliseu Bàrcena Argilaguet
Sr. Rafael Roca Campos
Sra. Dolors Sugrañes Liñana
Sr. Marc Pérez Pallisé
Sr. Joaquim Vilafranca Pijoan

• Representants dels alumnes: 

Sr. Pere Roig Ceró

• Representants dels directors i titulars de centres:

Sr. Francesc Xavier Torrell Cantero
Sra. Ma. Elena Prats Castillo
Sra. Montserrat Plans Roqueta
Sr. Raimon Martí Arbós
Sr. Antoni Montserrat i Duch
Sr. Ignacio Royo Sans

• Representants del personal d’administració i serveis:

Sra. Ester Arguedas Puig
Sra. Irene Llanas Rivera

• Representants de les llars d’infants:

Sra. Judit Bruno Mas  
Sra. Antonia Aguilar Gordillo

Tercer. Aquesta resolució és definitiva en via administrativa i contra ella es pot interposar
recurs contenciós administratiu davant dels Jutjats del Contenciós Administratiu de
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Tarragona en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció de la
seva notificació.

No obstant això, amb caràcter potestatiu es pot interposar recurs previ de reposició davant
l’òrgan que ha dictat l’acte en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la recep-
ció de la seva notificació."

EL SR. PELLICER EXPLICA EL TEMA I ES PRODUEIX DEBAT 

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

TRANSPARÈNCIA

7. Aprovació de la Carta de Serveis de les escoles bressol municipals.

"Atès que en l'àmbit de l'educació, el gruix de les competències són assumides per la
Generalitat de Catalunya, en els termes previstos a la Llei 12/2009, de 10 de juliol,
d'educació, si bé l'esmentada Llei, i també la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig
d'Educació, reconeixen als municipis atribucions per participar i cooperar amb les
Administracions educatives en la programació, planificació i implementació de la política
educativa. Així mateix, la Llei 5/2004, de 9 de juliol, de creació de llars d'infants de qualitat
preveu que el Govern, en coordinació i col·laboració amb els ajuntaments, ha d'impulsar el
desenvolupament d'una xarxa de llars d'infants de titularitat pública a Catalunya amb la
finalitat d'assegurar una oferta suficient per a la població menor de tres anys que sol·liciti
una plaça en qualsevol lloc del territori de Catalunya.

Vist que el que estableix l'article 59 de la Llei 19/2014 de 29 de desembre, de
transparència, d'accés a la informació pública i de bon govern, de la Generalitat de
Catalunya, que preveu que l'Administració pública ha de garantir que els serveis de la seva
competència es presten en unes condicions mínimes i raonables de qualitat, i ha d'incloure
cartes de servei en el marc regulador dels serveis públics bàsics.

Atès que els serveis tècnics municipals del Departament municipal d'Ensenyament han
elaborat un esborrany de Carta de serveis del Servei d'Escoles Bressols Municipals a la
ciutat de Reus.

Vist l'informe jurídic emès per l'Assessoria Jurídica de data 1 d'agost de 2017 pel qual
s'informa favorablement sobre el contingut de la Carta, en la mesura que s'ajusta amb el
que preveu la Llei 19/2014, del 29 de desembre de transparència, accés a la informació
pública i bon govern.

Atès que l'esmentada Carta de serveis té naturalesa reglamentària, de conformitat amb
l'article 59.2 de la Llei 19/2014 de 29 de desembre, de transparència, d'accés a la
informació pública i de bon govern, de la Generalitat de Catalunya.

Vist el que disposen l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local, l’article 178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i els articles 60 i següents del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels
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ens locals, que estableixen el procediment d’aprovació de les ordenances i reglaments
locals.

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

Primer. Aprovar inicialment la Carta de serveis del Servei d'Escoles Bressols Municipals, en
els termes i amb el contingut que consta a l’expedient de referència.

Segon. Sotmetre aquest acord i l’esmentada Carta de serveis al tràmit d’informació pública,
en els termes previstos a l’article 63 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens
locals. En cas que en el decurs d’aquest tràmit no es presentin reclamacions o al·legacions,
l’acord d’aprovació inicial de la Carta de serveis del Servei d'Escoles Bressols Municipals de
la ciutat de Reus esdevindrà definitiva."

LA SRA. LLAURADÓ EXPLICA EL TEMA I ES PRODUEIX DEBAT

Sotmesa la proposta a votació, s'aprova amb 15 vots a favor ((PdeCAT)-CiU: Srs./Sres.
Pellicer, Vilella, Monseny, Arza, Sardà, Enrech, Caelles; PSC-CP: Srs./Sres. Martín, Martínez,
Guaita; PP: Sr. Domènech i Sra. Compte; ERC-MES-MDC-AVANCEM: Sra. Llauradó; AREUS:
Srs. Cervera i Rubio) 4 vots en contra (C'S: Srs./Sres. Sánchez, Morales, Figueras, Labrador)
i 6 abstencions (CUP: Srs./Sres. Llorens, Fernández, Cuadrada, Angelergues, Ciurana, Puig).  

SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS 

8. Assessoria jurídica. Sol·licitud de compatibilitat d'un treballador de l'Institut
Municipal Reus Cultura.

"Vista la sol·licitud presentada pel Sr. Antonio Saez Sanchez-Guerrero, que ocupa una plaça
de Tècnic d'Administració de la plantilla del personal laboral de l'Institut Municipal Reus
Cultura, interessant declaració de compatibilitat de l’exercici de llur lloc de treball per
prestar serveis en una empresa privada com a professor d'escola de conductors. 

Atès que el Sr. Antonio Saez és treballador de l'organisme autònom Institut Municipal Reus
Cultura mitjançant un contracte laboral fixe a temps complert.

Vistos els articles 321 i següents del Decret 214/1990 de 30 de juliol, pel qual s'aprova el
Reglament del personal al servei de les entitats locals i els preceptes de la Llei 53/1984, de
26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques
i de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de
l’administració de la Generalitat de Catalunya, aplicables als treballadors d'organismes
autònoms. 

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

«... 1. Es podrà declarar la compatibilitat del desenvolupament d'un lloc de treball en
l'administració o de l'exercici d'activitats públiques amb les activitats privades en els
supòsits següents:
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a) Si s'ocupa un sol lloc de treball en l'entitat local en règim de jornada ordinària, sempre
que la suma de jornades de l'activitat pública principal i l'activitat privada no superi la
jornada ordinària de l'Administració incrementada en un 50%.....»

Atès que en la sol·licitud formulada pel Sr. Sáez, aquest manifesta que la seva dedicació al
treball en l'empresa privada serà puntual, al voltant de 3-4 hores mensuals segons
necessitats. 

Vist així mateix que pel que fa a activitats privades no es podrà exercir, per sí o mitjançant
substitució, activitats privades, incloses les de caràcter professional, ja siguin per compte
propi o sota la dependència o al servei d'entitats o particulars que es relacionin directament
amb les que desenvolupi el departament, organisme o entitat on estigui destinat.

Així mateix l'article 16.1 de la llei 53/1984 disposa que no es pot autoritzar ni reconèixer
compatibilitat al personal que ocupi els llocs de treball que comporten la percepció d'un
complement específic per factor d'incompatibilitat o per concepte equiparable.

Vist l'informe emès al respecte per la secretaria delegada de l'organisme.

Vist l'informe de la presidència de l'organisme en el que es fa constar que aquesta segona
activitat s'ha de dur a terme fora de la jornada i horari de treball al sector públic i en
assumptes i procediments que no tinguin relació amb l'Ajuntament de Reus i les seves
entitats dependents ni ha d'impedir ni menyscabar l'estricte compliment de la jornada i
l'horari de treball ni de les seves obligacions laborals. 

Vistos els articles 321 i següents del Reglament del personal al servei de les entitats locals i
els aplicables de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al
servei de les administracions públiques i de la Llei 21/1987, de 26 de novembre,
d’incompatibilitats del personal al servei de l’administració de la Generalitat de Catalunya,
i amb el previ dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Generals i Econòmics,
s'acorda:

Primer. Declarar la compatibilitat de l’exercici del lloc de treball ocupat pel Sr. Antonio Saez
Sanchez-Guerrero per prestar serveis en una empresa privada com a professor d'escola de
conductors. 

Segon. Aquesta declaració ve subjecte al compliment de les condicions previstes en els
articles 329, 330, 335, 343 del Reglament del personal al servei de les entitats locals i altra
normativa que sigui d'aplicació i a l'estricte compliment de la jornada i l'horari de treball
del lloc de treball i la resta d'obligacions que pertoquen a la interessat a l'IMRC.

Tercer. Els efectes dels anteriors acords seran des de la data de la seva aprovació pel Ple
municipal."

EL SR. RUBIO EXPLICA EL TEMA I ES PRODUEIX DEBAT 

Sotmesa la proposta a votació, s'aprova amb 15 vots a favor ((PdeCAT)-CiU: Srs./Sres.
Pellicer, Vilella, Monseny, Arza, Sardà, Enrech, Caelles; PSC-CP: Srs./Sres. Martín, Martínez,
Guaita; PP: Sr. Domènech i Sra. Compte; ERC-MES-MDC-AVANCEM: Sra. Llauradó; AREUS:
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Srs. Cervera i Rubio) i 10 abstencions (CUP: Srs./Sres. Llorens, Fernández, Cuadrada,
Angelergues, Ciurana, Puig; C'S: Srs./Sres. Sánchez, Morales, Figueras,  Labrador).

9. Recursos Humans. Sol·licitud de compatibilitat de diversos empleats de
l'Ajuntament de Reus.

9a) "Vista la sol·licitud presentada pel Sr. Adam Besora Balañà que ocupa una plaça
d'Arquitecte Tècnic de la plantilla del personal funcionari d’aquesta Corporació, interessant
declaració de compatibilitat de l’exercici de llur lloc de treball en aquest Ajuntament amb la
corresponent activitat privada per a l'exercici d'una activitat professional d'Arquitecte Tècnic.

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

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

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

a)Si s'ocupa un sol lloc de treball en l'entitat local en règim de jornada ordinària, sempre
que la suma de jornades de l'activitat pública principal i l'activitat privada no superi la
jornada ordinària de l'Administració incrementada en un 50%. 

2. Sens perjudici del que disposa el punt anterior, en cap cas la suma de jornades de
l’activitat pública principal i de l’activitat privada no pot superar la jornada ordinària que
tingui establerta l’entitat local, incrementada en un 50%....»

Considerant que la compatibilitat demanada no incorre en cap dels supòsits de l'art. 330
de la mateixa norma i així ho manifesta expressament el Sr. Besora en la seva sol·licitud.

Vistos els articles 321 i següents del Reglament del personal al servei de les entitats locals i
els aplicables de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al
servei de les administracions públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre,
d’incompatibilitats del personal al servei de l’administració de la Generalitat de Catalunya,
la disposició final tercera del Real Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, s'informa
favorablement:

Primer. Declarar la compatibilitat de l’exercici del lloc de treball ocupat per al funcionari al
servei d’aquesta Corporació Sr. Adam Besora Balañà, amb la corresponent activitat privada
per a l'exercici d'una activitat professional d'Arquitecte tècnic.

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

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

16



                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                    

EL SR. RUBIO 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; CUP: Srs./Sres. Llorens, Fernández,
Cuadrada, Angelergues, Ciurana, Puig; PSC-CP: Srs./Sres. Martín, Martínez, Guaita; PP: Sr.
Domènech i Sra. Compte; ERC-MES-MDC-AVANCEM: Sra. Llauradó; AREUS: Srs. Cervera i
Rubio) i 4 abstencions ( C'S: Srs./Sres. Sánchez, Morales, Figueras,  Labrador).
       

9b) "Vista la sol·licitud presentada per la Sra. Montserrat Esteve Masip que ocupa una plaça
de Tècnica de Serveis Econòmics de la plantilla del personal funcionari d’aquesta
Corporació, interessant declaració de compatibilitat de l’exercici de llur lloc de treball en
aquest Ajuntament amb la corresponent activitat privada per a l'exercici d'una activitat
professional de col·laboració amb altres entitats, que no tinguin cap lligam amb
l'Ajuntament de Reus, en la Gestió de Recursos Humans.

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

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

«... 1. Es podrà declarar la compatibilitat del desenvolupament d'un lloc de treball en
l'administració o de l'exercici d'activitats públiques amb les activitats privades en els
supòsits següents:
a)Si s'ocupa un sol lloc de treball en l'entitat local en règim de jornada ordinària, sempre
que la suma de jornades de l'activitat pública principal i l'activitat privada no superi la
jornada ordinària de l'Administració incrementada en un 50%. 

2. Sens perjudici del que disposa el punt anterior, en cap cas la suma de jornades de
l’activitat pública principal i de l’activitat privada no pot superar la jornada ordinària que
tingui establerta l’entitat local, incrementada en un 50%....»

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

Vistos els articles 321 i següents del Reglament del personal al servei de les entitats locals i
els aplicables de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al
servei de les administracions públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre,
d’incompatibilitats del personal al servei de l’administració de la Generalitat de Catalunya,
la disposició final tercera del Real Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, la sentència del T.S.
en cassació en interès de llei de 24/03/98, i amb el previ dictamen de la Comissió
Informativa de Serveis Generals i Econòmics s'acorda: 

Primer. Declarar la compatibilitat de l’exercici del lloc de treball ocupat per la funcionària al
servei d’aquesta Corporació la Sra. Montserrat Esteve Masip, amb la corresponent activitat
privada per a l'exercici d'una activitat professional de col·laboració amb altres entitats, que
no tinguin cap lligam amb l'Ajuntament de Reus, en la Gestió de Recursos Humans.
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Segon. Aquesta declaració ve subjecte al compliment de les condicions previstes en els
articles 329, 330, 335, 343 del Reglament del personal al servei de les entitats locals.

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

EL SR. RUBIO 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; CUP: Srs./Sres. Llorens, Fernández,
Cuadrada, Angelergues, Ciurana, Puig; PSC-CP: Srs./Sres. Martín, Martínez, Guaita; PP: Sr.
Domènech i Sra. Compte; ERC-MES-MDC-AVANCEM: Sra. Llauradó; AREUS: Srs. Cervera i
Rubio) i 4 abstencions ( C'S: Srs./Sres. Sánchez, Morales, Figueras,  Labrador).

10. Projecció de Ciutat. Adhesió de Reus a la marca ''Ciutats i viles amb caràcter'' de
l'Agència Catalana de Turisme.

"Atès que l’Agència Catalana de Turisme ofereix diferents programes de Treball amb el
sector com ara el Programa d'Afiliació a l'ACT, el qual és condició indispensable i obligatòria
per accedir als altres programes de treball específics de Marques, de Segells o el Catalunya
Convention Bureau.

Atès que un d'aquests programes de treballs específics de Marques és la Marca Ciutats i
Viles amb caràcter, la qual s'adreça a ciutats mitjanes pel que respecta al volum de població
i amb una forta personalitat, marcada per alguns aspectes com ara el caràcter històrico-
cultural, l'enogastronòmic o l'art i la creativitat.

Vist que l'article 2.8 dels estatuts de l'Agència de Promoció de Ciutat «Reus Promoció»
estableix que aquesta té per objecte gestionar i explotar equipaments, establiments i altres
productes i recursos d'atracció de la ciutat.

Atès que la ciutat de Reus compleix els requisits per adherir-se a l'esmentada Marca.

Vist l'informe Dossier de Candidatura realitzat per les Regidories de Projecció de Ciutat i la
de Cultura de data 5 de setembre de 2017 pel qual es valora favorablement l'adhesió de
Reus a la Marca Ciutats i Viles amb caràcter.

Vist que un dels requisits del Programa per adherir-se a la Marca és la seva aprovació per
part de Ple municipal.

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

Primer. Aprovar l'adhesió de Reus a la Marca Ciutats i Viles amb caràcter de l'Agència
Catalana de Turisme.

Segon. Efectuar tots els tràmits oportuns per a la formalització de l'adhesió.

Tercer. Facultar la Regidora delegada de l’Àrea de Projecció de Ciutat i Cultura per tal que
formalitzi els documents necessaris per tal de fer efectius els acords anteriors.
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Quart. Notificar aquest acord a l'Agència Catalana de Turisme als efectes escaients."

LA SRA. CAELLES 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; PP: Sr. Domènech i Sra.
Compte; ERC-MES-MDC-AVANCEM: Sra. Llauradó; AREUS: Srs. Cervera i Rubio) i 6
abstencions (CUP: Srs./Sres. Llorens, Fernández, Cuadrada, Angelergues, Ciurana, Puig).

11. Promoció Econòmica. Modificació de les bases de subvencions per al programa de
suport a  la internacionalització ajuts a les empreses.

"Atès que un dels objectius que l’Ajuntament de Reus vol assolir és contribuir activament al
creixement i competitivitat de les PIMES catalanes, i a tal efecte vol posar el seu accent en
el suport a l’exportació i a l’expansió internacional de les empreses de la ciutat.

Atès que el procés d’internacionalització és complex, i perquè una empresa estigui
preparada per exportar el producte s’ha de tenir una estratègia definida i centrar tots els
esforços adequadament perquè el procés d’exportació tingui garanties d’èxit.

Atès que aquest Ajuntament pretén, doncs, donar suport a la promoció empresarial i
comercial del territori i promoure el foment de l’exportació. 

Atès que la Junta de Govern local, en reunió duta a terme el dia 20 de juny de 2014, aprovà
inicialment unes bases per regular un programa d’ajut a les empreses pel
desenvolupament d’un Pla d’internacionalització, a través del programa
d’internacionalització de la Cambra de Comerç, Industria i Navegació de Reus, amb la qual
l’Ajuntament va subscriure el corresponent conveni. Aquestes bases, previs els tràmits
preceptius, foren aprovades definitivament, i publicades íntegrament al Butlletí Oficial de la
Província de Tarragona número 157 de data 9 de juliol de 2014; i l’any 2015 s’efectuà
convocatòria per atorgar els ajuts esmentats en aplicació de les esmentades bases.

Atès que les bases esmentades al paràgraf anterior circumscrivien l’acció municipal de
foment a aquells projectes emmarcats en el Programa d’internacionalització de la Cambra
de Comerç.

Vist l’informe emès pels serveis tècnics de l’Àrea de Promoció econòmica, on es posa de
manifest la voluntat de la regidoria d’obrir una nova convocatòria d’ajuts pel
desenvolupament d’un Pla d’internacionalització, si bé es valora la necessitat d’incorporar a
les bases un seguit de modificacions que afecten diversos punts de les bases, i s’incorpora
una proposta de bases que substituirien les que foren aprovades per la Junta de Govern
local de 20 de juny de 2014.

Atès que entre els canvis més rellevants recau la possibilitat d’ampliar el ventall d’empreses
o entitats que poden desenvolupar el programa d’internacionalització de l’empresa
beneficiària, si bé aquella ha de complir uns requisits i acreditar un coneixement i
experiència que n’acrediti la capacitat.
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Vist l'esborrany de bases elaborat pels serveis tècnics municipals, que consten a l'expedient
de referència.

Vist el que disposen la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, els
articles 55 i següents del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei 38/2003, i el capítol 1 del títol III del Decret 179/1995, de 13 de juny,
pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, en relació a les
subvencions, i de forma específica a les bases per al seu atorgament.

Atès que l’article 124.2 del Decret 179/1995, estableix que les bases s’han de sotmetre a
informació pública com a mínim per un termini de vint dies i s’han de publicar en el Butlletí
Oficial de la província i en el tauler d’anuncis de la Corporació, inserint-se una referència
d’aquest anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Vist l’article 124.3 del Decret 179/1995, que determina que l’òrgan competent per a
l’aprovació de les bases és el Ple de la Corporació.

Per tot l’exposat, la Comissió Informativa de Serveis Generals i Econòmics informa
favorablement i PROPOSA al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords:

Primer. Aprovar inicialment les bases que han de regir la concessió de subvencions, pel
procediment de concurrència competitiva, per tal d’estructurar i fixar els criteris per regular
un programa d'ajut a les empreses pel desenvolupament d’un Pla d’Internacionalització.

Segon. Sotmetre les bases previstes en el punt anterior al tràmit d’informació pública en la
forma reglamentàriament establerta, entenent-se definitivament aprovades en el cas que
en el termini establert per a aquest tràmit no es formulin al·legacions ni reclamacions. En
aquest sentit, les bases es publicaran íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província i en
el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, i se sotmetran al tràmit d’informació pública per un
termini de 20 dies des de la publicació de les bases al Butlletí Oficial de la Província. Així
mateix, s’inserirà en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya una referència de l’anunci
de publicació del text.

Aquestes bases, quan restin definitivament aprovades, substituiran les bases que foren
aprovades per la Junta de Govern local, en reunió duta a terme el dia 20 de juny de 2014, i
que es referencien als antecedents del present acord.

Tercer. Facultar al regidor delegat de Promoció Econòmica, el Sr. Marc Arza Nolla, per tal
que adopti qualsevol resolució necessària per a l’aplicació efectiva d’aquestes bases."

EL SR. ARZA 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; PP: Sr. Domènech i Sra. Compte; ERC-
MES-MDC-AVANCEM: Sra. Llauradó; AREUS: Srs. Cervera i Rubio) i 6 vots en contra (CUP:
Srs./Sres. Llorens, Fernández, Cuadrada, Angelergues, Ciurana, Puig).

SERVEIS DE TERRITORI I URBANISME
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12. Medi Ambient. Resolució de procediment sancionador per infracció de la
normativa sobre tinença d'animals potencialment perillosos.

"Per decret del Regidor delegat de l’Àrea de Medi Ambient i Ocupació de data 10 d’abril del
2017, es va iniciar un procediment sancionador contra el Sr. S.C.W. per la suposada infracció
de l’article 13.2.d) de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la
tinença d’animals potencialment perillosos, i en termes similars l'article 8 del Real Decret
287/2002, de 22 de març, pel que es desenvolupa la Llei 50/1999, per la presència i
circulació d’un animal de l’espècie canina potencialment perillós, en els espais públics,
sense dur morrió i corretja homologats i adients a la seva raça el dia 13 de gener del 2017, i
per la suposada infracció del mateix article en data 15 de gener del 2017, per dur el mateix
animal sense morrió. Aquest decret, va ser notificat a l’interessat el dia 22 de maig del 2017.

S’ha tramitat el corresponent procediment sancionador d’acord amb el que preveuen els
articles 64 i següents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques. 

En data 22 de maig del 2017, el Sr. S.C.W va presentar al·legacions manifestant que el seu
gos està ensinistrat i no li cal l’ús del morrió. 

En data 13 de juny del 2017, l’instructor emet proposta de resolució on s’imposen les
sancions un cop desestimades les al·legacions.

En data 20 de juny del 2017, es notifica la proposta de resolució al Sr. S. C. W., sense que
per la seva part s'hagin formulat al·legacions, aportat documents o proposat la pràctica de
qualsevol tipus de proves.

Atès que de la instrucció del procediment resulten provats els fets imputats i que en resulta
responsable el Sr. S.C.W.

Vista la proposta de resolució efectuada per l’instructor de l’expedient, en la qual es
proposa imposar dues sancions de 300,51 euros a l’empara de l’article 13.5 de la Llei
50/1999, de 23 de desembre, per la provada comissió de dues infraccions greus
qualificades a l’article 13.2.d) de la mateixa llei.

Atesa la competència del ple de l’Ajuntament, d’acord amb l’article 13 de la llei 10/1999,
de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, segons
modificació feta per la llei 7/2004, de 16 de juliol, de mesures fiscals i administratives, en
relació a l’article 22.2q) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local, a proposta de la Comissió Informativa de Serveis de Territori i Urbanisme del dia 8 de
maig del 2017. 

S’acorda:

Primer. Imposar al Sr. S.C.W., dues sancions de 300,51 euros (601,02 euros) com a
responsable de la comissió de dues infraccions greus tipificades a l’article 13.2.d) de la Llei
50/1999, de 23 de desembre, per la presència i circulació del gos considerat potencialment
perillós de raça Pitbull, en els espais públics, sense dur morrió i corretja homologats i
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adients a la seva raça en data 13 de gener del 2017, i sense morrió el dia 15 de gener del
2017.

S’haurà de fer efectiu aquest import a les oficines de la Recaptació Municipal, situada al
carrer Sant Llorenç, 25, de Reus, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores, en els següents
terminis:

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

2. Si la notificació es realitza entre els dies 16 i el darrer del mes, el pagament haurà
de fer-se, des de la data de recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes
posterior o, si aquest no fos hàbil fins l’immediat hàbil següent.

Segon. Atorgar els recursos legals procedents."

EL SR. RUBIO EXPLICA EL TEMA I ES PRODUEIX DEBAT

Sotmesa la proposta a votació, s'aprova 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; PP: Sr. Domènech i Sra. Compte; ERC-
MES-MDC-AVANCEM: Sra. Llauradó;  AREUS: Srs. Cervera i Rubio) i 6 vots en contra (CUP:
Srs./Sres. Llorens, Fernández, Cuadrada, Angelergues, Ciurana, Puig).

S'absenten de la sessió esl Srs. Ciurana i Sánchez.

SERVEIS A LA PERSONA 

13. Assessoria Jurídica. Resolució anticipada del conveni de col·laboració entre
l'Ajuntament de Reus, Reus Serveis Municipals SA i el Consell Comarcal del Baix Camp
en la prestació del servei d'atenció a la infància i adolescència.

"Atès que des de l'any 2001 el Consell Comarcal del Baix Camp presta, per delegació de la
Generalitat de Catalunya, el servei d'atenció a la infància i adolescència (en endavant, EAIA)
corresponent al municipi de Reus i també el Servei d’Integració Familiar en família extensa
(en endavant, SIFE).

Atès la societat Reus Serveis Municipals SA és propietària de l'edifici situat al carrer de Sant
Joan, núm. 34 (antic hospital) destinat, en part, a equipaments municipals, on hi té
situades les oficines dels serveis socials, i on es disposa d'un espai d'uns 60,14m2 de la
segona planta que es destinen, en virtut del conveni referenciat al paràgraf següent, a la
prestació d'aquest servei de l'EAIA; en virtut del conveni indicat, dos despatxos ubicats a la
planta baixa de l'esmentat edifici també són d'ús compartit entre l'EAIA i els serveis socials
municipals.

Atès que per tal d'establir l'ús de l'esmentat espai cedit en règim de precari al Consell
Comarcal del Baix Camp per a la prestació del servei de l'EAIA, en data 3 de juny de 2013
es formalitzà un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Reus, l’aleshores INNOVA
GEM, SA (actual Reus Serveis Municipals, SA) i el Consell Comarcal del Baix Camp per tal
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d'articular els mecanismes adients de coordinació i col·laboració en l'àmbit de l'esmentat
servei i en especial en l'ús d'espais compartits.

Atès que, així mateix, en data 20 de desembre de 2013 es signà un conveni entre
l'Ajuntament de Reus, la societat INNOVA GEM, SA i l'Hospital de Sant Joan de Reus, SAM
per acabar de determinar la resta d'espais disponibles i dels usos autoritzables, així com el
manteniment dels costos de les instal·lacions per les despeses generades en
subministraments, vigilància, neteja, impostos i assegurances de l'edifici i fixar una quota de
participació de costos en funció dels metres ocupats per cadascuna d'elles i, en
conseqüència, repartir les esmentades despeses de forma proporcional.

Atès que per acord de la Junta de Govern Local de data 25 de novembre de 2016 s'aprovà
una addenda al conveni subscrit el dia 20 de desembre de 2013 (formalitzada el dia 14
d'abril de 2017), que efectua una liquidació, entre les tres parts que formalitzaren
l’esmentat conveni, de les despeses inherents a l’immoble i corresponents a l’any 2015, i
defineix un repartiment provisional per a l’any 2016.

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

Atès que la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència de la Generalitat de
Catalunya mitjançant escrit de data 2 de maig de 2017 sol·licità a l'Ajuntament de Reus
l'acceptació de la delegació de la competència de l'EAIA i el SIFE, i s'adjuntà amb la
sol·licitud una memòria justificativa de l'esmentada delegació.

Atès que per acord de Ple de la Corporació, de data 8 de juny de 2017, l'Ajuntament de
Reus acceptà la delegació de la competència corresponent al servei d'equips d'atenció a la
infància i l'adolescència i la delegació de la competència corresponent al Servei d'Integració
en Famílies Extenses, plantejada pel Departament de Treball, Afers Socials i Família de
l'Administració de la Generalitat de Catalunya, en els termes previstos a la memòria
tramesa per la Generalitat de Catalunya, procedint a l'assumpció d'aquests serveis a partir
de l'1 de setembre de 2017.

Atès que el conveni formalitzat entre l'Ajuntament de Reus, INNOVA GEM, SA i el Consell
Comarcal del Baix Camp en la prestació del servei d'atenció a la infància i adolescència no
preveu expressament la durada del mateix. No obstant, la clàusula quarta preveu que
podrà ser resolt, unilateralment, per qualsevol de les parts, amb un preavís de dos mesos
d'antel·lació, de tal manera que el Consell Comarcal del Baix Camp hauria de deixar lliure
els espais cedits en precari, o bé per la resolució unilateral anterior de qualsevol de les
administracions, en el moment que l'Ajuntament de Reus, per causes justificades d'interès
general, es vegi obligat a traslladar els propis Serveis Socials de l'Ajuntament de Reus a un
altre edifici o pel cas que aparegui una causa de necessitat de disposició o alliberament de
l'espai per INNOVA GEM SA, derivada els compromisos que pugui tenir adquirits aquesta
societat amb tercers.

Vist l'informe emès pel cap de servei de l'Assessoria Jurídica, de data 31 d'agost de 2017,
pel qual s'informa favorablement i es proposa la resolució del conveni de col·laboració
entre l'Ajuntament de Reus, Innova GEM SA, (actual Reus Serveis Municipals, SA) i el
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Consell Comarcal del Baix Camp en la prestació del servei d'atenció a la infància i
adolescència, i indica que la fórmula més senzilla per resoldre el conveni seria la resolució
de mutu acord.

Atès que l’esmentat informe també posa de manifest el contacte amb els serveis jurídics
del Consell Comarcal del Baix Camp i de Reus Serveis Municipals, SA per efectuar la
resolució anticipada de mutu acord.

Vist el que disposen els articles 51 i 52 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic
del sector públic pel que fa a l'extinció dels convenis i els efectes de la resolució dels
convenis.

Vist el que disposa l'article 311 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el
Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.

En conseqüència, i previ dictamen de la Comissió Informativa de Serveis a la Persona, en la
reunió duta a terme el dia 8 de setembre de 2017, es proposa al Ple de la Corporació
l’adopció dels següents acords:

Primer. Aprovar la rescissió del conveni entre l'Ajuntament de Reus, Innova GEM SA, (actual
Reus Serveis Municipals, SA) i el Consell Comarcal del Baix Camp en la prestació del servei
d'atenció a la infància i adolescència, que es formalitzà el dia 3 de juny de 2013. A tal
efecte, aprovar el document de resolució de mutu acord de l’esmentat conveni, en els
termes que consta a l’expedient de referència.

Segon. Fer els tràmits necessaris per tal de mantenir la relació de col·laboració entre
l'Ajuntament de Reus i Reus Serveis Municipals, SA (abans anomenada INNOVA GEM, SA)
per a la utilització dels espais i actualitzar les relacions de col·laboració corresponents al
conveni de data 20 de desembre de 2013 i l'addenda formalitzada el dia 14 d'abril de
2017."

Tercer. Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Baix Camp i a l’empresa municipal
Reus Serveis Municipals, SA."

LA SRA. VILELLA EXPLICA EL TEMA I ES PRODUEIX DEBAT 

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

S'incorporen a la sessió els Srs. Ciurana i Sánchez.  

14. Benestar Social. Aprovació conveni amb Càritas per la col·laboració en la gestió del
menjador social.

"Atès que l’Ajuntament de Reus, dins dels seus plans d’actuació i d’acord amb les
competències que té atorgades per la legislació vigent, té com a objectiu l’atenció de les
persones i de les necessitats socials que se’n derivin, així com participar en el camp d’acció
social que afecta el bé comú dels ciutadans.

24



                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                    

Vist que la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, disposa en el seu annex el
catàleg classificat de serveis i prestacions del sistema català de serveis socials, entre els
quals s’inclou, com a servei social bàsic, el servei de menjador social.

Atès que Càritas Diocesana de Tarragona, a la seva seu de Reus, desenvolupa des de l’any
2009 desenvolupa el servei de menjador social per tal d’arribar i atendre les necessitats de
totes les persones de la ciutat que precisin suport i assistència, i que el darrer episodi de
crisi econòmica ha suposat un increment rellevant del nombre de persones que no veuen
plenament cobertes llurs necessitats bàsiques.

Atès que el darrer conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Reus i Càritas Diocesana de
Tarragona per al funcionament del menjador social ubicat al Cr. Francesc Bartrina, 6 i 8 bx. per
tal d’arribar i atendre a totes les persones de la ciutat que precisessin aquest suport i
assistència, ha tingut vigència des de l'any 2013 al 2016.

Atès que Càritas Diocesana de Tarragona ha expressat la seva voluntat de continuar
desenvolupant en aquest espai el projecte de menjador social.

Atès que la Corporació municipal valora positivament la tasca desenvolupada per Càritas
Diocesana de Tarragona i reconeix l’innegable interès social de la acció referenciada i
desitja intensificar els esforços i recursos en aquest àmbit, per la qual cosa està fermament
decidida a continuar donant suport a aquest servei per tal que pugui continuar funcionant. 

Vista la proposta de conveni, que consta a l’expedient de referència, elaborada per al
període comprès entre els anys 2017 a 2019, que s’ha consensuat entre ambdues parts per
establir els termes d’aquesta cooperació.

Atès que l’Àrea de Benestar Social de l’Ajuntament de Reus actualment no té cap
convocatòria oberta de subvencions.

Vist l’informe-memòria favorable emès des del departament de Benestar Social de data
7/08/2017 pel qual es valora favorablement la subscripció d’un nou conveni marc de
col·laboració amb un període de vigència des de l’any 2017 fins a l'any 2019, que
comportarà, entre altres aspectes, la concessió d’una subvenció en règim de concessió
directa a l’empara de l’article 22.2.c de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions (RLGS) que possibilita l’atorgament de subvencions en règim de concessió
directa, per raons d’interès públic social, econòmic o humanitari.

Atès que per a l’any 2017, l’esmentada subvenció serà de 75.000€ que podrà ser ampliable
en funció de les necessitats i de les disponibilitats pressupostàries, distribuïts en les
següents partides:

1. Per l’arrendament del local, que inclourà la repercussió de les despeses corresponents
a la taxa d’escombraries i de comunitat, restant exclosa la quota corresponent de l’
impost sobre Béns Immobles, un import de despesa de 14.520,00€

2. Per als subministraments del local (llum, aigua, gas), un import previst de 7.000,00€
3. Per a les despeses diverses com telèfon, extintors d’incendis, alarma, assegurança, i

despeses de manteniment, un import previst de 1.500,00€.
4. Per a les despeses de compra de carmanyoles, recipients isotèrmics, guants goma,

tovallons, rotllos de paper de cuina, un import previst de 1.000,00€.
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5. Per a les despeses de benzina i manteniment furgoneta que permet la recollida de
menjar a supermercat, càterings i menjadors escolars, un import previst de 980,00€.

6. Per a la despesa de recursos humans, el Coordinador/a, un import previst de
12.000,00€.

7. Per al càtering, un import previst de 38.000,00€.
8. Donat que aquests imports podran ser adaptats d’acord a possibles canvis

d’organització, amb el vistiplau de l’Ajuntament de Reus.

Atès que l'impacte econòmic que suporta l'Ajuntament de Reus implica una aportació
econòmica de 75.000€ a Càritas Diocesana de Tarragona que anirà a càrrec a l’aplicació
pressupostària de l’Àrea de Benestar Social núm. 30422-23103-489 del pressupost vigent
de despeses per a l’any 2017. 

Vist l'informe complementari emès des del departament de Benestar Social de data 31 /
08/2017, pel qual es proposa, atesa la naturalesa del projecte objecte del conveni, que es
puguin superar els percentatges de despesa per a exercicis futurs que fixa l'article 174.3 del
Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals. 

Atès que les prestacions que constitueixen l'objecte del conveni no tenen caràcter
contractual.

Vist que aquest informe també valora favorablement la concessió d’una subvenció en
espècie en concepte de col·laboració per part de l’Ajuntament de Reus en les despeses que
es generin per la neteja del local amb 10 hores setmanals del servei de l’empresa de
neteja.

Atès que les xifres indicades són per l’anualitat de 2017. 

Considerant que aquest conveni marc podrà veure complementat el seu contingut
mitjançant la formalització de les corresponents addendes o annexos, que es regiran, en
allò no previst en ells, per les estipulacions generals del present conveni.
 
Vist l’informe d'Intervenció Municipal de fiscalització prèvia de data 30 d'agost de 2017 on
s’acredita que existeix crèdit suficient i adequat per fer front a la subvenció corresponent a
l’any 2017, a càrrec de la partida 30422-23103-489 del pressupost municipal de despeses
per a l’any 2017 i que per les següents anualitats, d’acord amb el que disposa el conveni de
col·laboració, està previst que es formalitzi la corresponent addenda on es determinaran els
imports de la subvenció concedida, en la mesura que la subvenció municipal resta
condicionada a l’existència de consignació pressupostària en els pressupostos municipals
de les respectives anualitats. 

Atenent la naturalesa de l’entitat i el caràcter continuat de la col·laboració existent entre
l’Ajuntament de Reus i Càritas Diocesana de Tarragona, per fer efectius els pagaments
esmentats, no es requereix a l’entitat la presentació de cap tipus de garantia. 

Vist, així mateix, el document que regularà el tractament de les dades de caràcter personal
inherents a les accions de col·laboració derivades de l’esmentat conveni, i del qual
n’esdevindrà un annex. 
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Atès que la clàusula sisena del conveni preveu la creació d’una comissió de seguiment i
assessorament del conveni formada per part de l’Ajuntament de Reus, per tres
representants, i per part de Càritas Diocesana de Tarragona pel seu director o directora, per
un membre de la Junta d’aquesta entitat i pel Sr. Prior de Reus o aquella persona que ell
delegui.

D’acord amb amb l’article 28 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
(RLGS) que disposa que els convenis seran l’instrument habitual per canalitzar aquest tipus de
subvencions, l’article 4.1.d) del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, de l’article 25 apartat c),
l’article 26 de la Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Reus i les Bases
d’execució del Pressupost per a l’exercici pressupostari 2017. 

Vist el que disposa el primer paràgraf de la disposició Addicional segona del Reial Decret
legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i
del règim local de Catalunya, en relació a la determinació de l’òrgan competent per a
l’aprovació d’aquest conveni atenent l’import de la despesa.

Vist l’article 174 del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós
de la Llei reguladora de les hisendes local, en relació als compromisos de despesa de caràcter
plurianual.

Vist l'establert a l'article 49 i següents de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic
del Sector Públic, els arts. 108 i següents de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i
de procediment de les administracions públiques de Catalunya, article 150 del Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei municipal i de
Règim local de Catalunya, i els arts. 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.

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 entre l’Ajuntament de Reus i Càritas Diocesana
de Tarragona pels anys 2017 a 2019 per tal d’establir els termes en què col·laboraran
ambdues entitats per les despeses de la gestió del menjador social ubicat al carrer de
Francesc Bartrina, números 6 i 8, baixos, de Reus. 

Aquest conveni marc podrà veure complementat el seu contingut mitjançant la
formalització de les corresponents addendes o annexos, que es regiran, en allò no previst
en ells, per les estipulacions generals del mateix.

Segon. Atorgar, en concepte de col·laboració, una subvenció directa a Càritas Diocesana de
Tarragona amb CIF R4300214F de 75.000€ amb càrrec a la partida del pressupost de per
l’any 2017 de l’Àrea de Benestar Social 30422-23103-489 que podrà ser ampliable en
funció de les necessitats i de les disponibilitats pressupostàries.

Per les següents anualitats, d’acord amb el que disposa el conveni de col·laboració, està
previst que es formalitzi la corresponent addenda on es determinaran els imports de la
subvenció concedida, en la mesura que la subvenció municipal resta condicionada a

27



 

l’existència de consignació pressupostària en els pressupostos municipals de les respectives
anualitats. 

Per a aquestes anualitats posteriors, es podran superar els percentatges de despesa que
fixa l'article 174.3 del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 

Tercer. Atorgar a Càritas Diocesana de Tarragona, d’acord amb el que estableix el conveni,
una subvenció en espècie per l’any 2017 de 5.040,00€ IVA inclòs a càrrec de la partida
pressupostària 21108-92040-22700 en concepte de col·laboració per part de l’Ajuntament
de Reus en les despeses que es generin per la neteja del local amb 10 hores setmanals del
servei de l’empresa de neteja.

Quart. Aprovar el reconeixement de l’obligació a Càritas Diocesana de Tarragona i procedir
al pagament de les subvencions referenciades en el segon i tercer punt del present acord
en els termes que el conveni marc estableix.

Cinquè. Facultar la Regidora delegada de l’Àrea de Benestar Social per tal que formalitzi el
conveni i els documents necessaris per tal de fer efectius els acords anteriors.

Sisè. Dispensar a Càritas Diocesana de Tarragona de la presentació de garanties
contemplades en l’art. 34.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions i l’art. 42 del reglament que la desenvolupa RD 887/2006, de 21 de juliol.”

Setè. Formalitzar el contracte d’encarregat de tractament de dades entre aquest Ajuntament
i Càritas Diocesana de Tarragona, 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 resolució, 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.

Vuitè. Nomenar la Sra. Àngels Granados Serrano Cap de l'Àrea de Benestar Social, la Sra.
Montserrat Bartolomé Sedó tècnica i el Sr. Francesc Crua Carreras tècnic com a
representants de l’Ajuntament de Reus en la comissió de seguiment del conveni de
col·laboració.

Novè: Notificar aquest acord a Càritas Diocesana de Tarragona als efectes escaients."

LA SRA. VILELLA EXPLICA EL TEMA I ES PRODUEIX DEBAT 

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

15. Benestar Social. Aprovació conveni amb el Departament de Justícia de la
Generalitat de Catalunya  para la gestió del Servei d'Informació Mediadora.

"Atès que la mediació familiar, i la civil en general, regulades ambdues a l’article 2 de la Llei
15/2009, del 22 de juliol, de mediació en l’àmbit del dret privat, és un mètode de resolució
de conflictes que pot ajudar les persones a gestionar pacíficament les seves discrepàncies,
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evitar l’obertura de procediments judicials de caràcter contenciós i posar fi als ja iniciats o
reduir-ne l’abast.

Vist l'establert a l’article 20 de la citada llei pel qual es crea el Centre de Mediació de Dret
Privat de Catalunya com a òrgan adscrit al Departament competent en matèria de dret civil,
amb l’objecte de promoure i administrar la mediació i de facilitar que s’hi pugui accedir; i
l’article 21.a) de la Llei esmentada assenyala com una de les funcions d’aquest Centre la de
fomentar i difondre la mediació.

Vist que l’esmentada llei estableix, en la seva disposició addicional primera, que «El
departament competent en matèria de dret civil, mitjançant el centre directiu al qual està
adscrit el Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya, ha de promoure, per mitjà de la
signatura de convenis de col·laboració amb ajuntaments.....la creació i la gestió d'una
xarxa de punts d'informació i d'orientació sobre la mediació que abasti tot Catalunya, i
també la formació dels equips vinculats a la xarxa».

Atès que des de l’Ajuntament de Reus, es té interès en impulsar, promoure i difondre la
mediació en el seu àmbit de competència, amb l’objectiu de facilitar la gestió pacífica dels
conflictes que puguin sorgir entre els ciutadans i ciutadanes del municipi, com a mètode de
resolució de conflictes en l’àmbit familiar i en qualsevol tipus de qüestió o pretensió en
matèria de dret privat que es pugui conèixer en un procés judicial i que es caracteritzi
perquè s’hagi trencat la comunicació personal entre les parts.

Vista la proposta de conveni, per a l’any 2017, que consta a l’expedient, consensuada entre
les parts signants, per a l’establiment d’aquesta col·laboració, pel qual l’Ajuntament de Reus
portarà a terme la gestió del Servei d’Informació Mediadora, (SIM), en col·laboració amb el
Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya en el marc del servei gestionat per aquest
Ajuntament.

El conveni no preveu aportacions econòmiques de les parts signants.

Les dades que identifiquen aquest SIM són les següents: 

Punt d’informació: Àrea de Benestar Social de l’Ajuntament de Reus
Adreça: C. Sant Joan, 34, baixos. CP 43201 Reus 
Telèfon: 977 010 034 i 977 010 010 
Correu electrònic: ccollado@reus.cat
Responsable: Consuelo Collado Bernal
Horari d’atenció al públic: De 9 a 14h. (hores concertades)
Freqüència setmanal: de dilluns a divendres

Vist l’informe tècnic favorable emès per la Cap de Servei de Benestar Social.

Vist el que disposen els articles 29 i següents 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; 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, i els articles 303 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
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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 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 el conveni de col·laboració entre el Departament de Justícia de la Generalitat
de Catalunya i l’Ajuntament de Reus, per a l’any 2017, pel qual l'Ajuntament de Reus portarà a
terme la gestió del Servei d’Informació Mediadora (SIM) en col·laboració amb el Centre de
Mediació de Dret Privat de Catalunya per impulsar i difondre la mediació com a mètode de
resolució de conflictes familiars i civils, en general a la ciutat de Reus.

Segon. Formalitzar els documents que esdevinguin necessaris per fer possible el
desenvolupament d’aquest projecte.

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

Quart. Notificar aquest acord al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya."

LA SRA. VILELLA 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; PP: Sr. Domènech i Sra. Compte; ERC-
MES-MDC-AVANCEM: Sra. Llauradó;  AREUS: Srs. Cervera i Rubio) i 6 abstencions  (CUP:
Srs./Sres. Llorens, Fernández, Cuadrada, Angelergues, Ciurana, Puig).

16. Ensenyament i Política Lingüística. Aprovació conveni amb la Generalitat de
Catalunya per al projecte ''Aula d'iniciació al món laboral''.

"Atès que l'article 18.5 del Decret 187/2015, de 25 d'agost, d'ordenació dels ensenyaments
de secundària obligatòria, estableix que els centres docents podran desplegar mesures
específiques d'atenció a la diversitat per a tercer i quart curs d'Educació Secundària
Obligatòria (ESO).

Atès que l'article 18.7 de l'esmentat Decret estableix que el Departament d'Ensenyament
podrà establir convenis amb ajuntaments, ens locals i altres institucions per al realització
d'activitats fora del centre en el marc d'aplicació de les mesures específiques i/o
extraordinàries per als alumnes de tercer i quart curs, que no han de comportar vinculació
laboral o professional.

Atès que en data 22 de setembre de 2009 es va signar el conveni de col·laboració entre el
Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de Reus en matèria d’atenció educativa a la
diversitat de l’ESO, a través del Projecte d’Aula Oberta que es duia a terme a l’Institut Gaudí
de Reus.
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Atès que des del curs 2009-2010 i consecutius s’ha desenvolupat correctament, aquest
projecte d’atenció a la diversitat, en el marc dels programes de diversificació curricular, amb
el nom de Projecte d’Aula d’Aprenentatge Productiu.

Atès que l'institut Josep Tapiró ha elaborat el seu projecte d'atenció a la diversitat, en el
marc de les mesures específiques d'atenció a l'alumnat, amb el nom d' AULA D'INICIACIÓ
AL MÓN LABORAL,per executar-lo a partir del curs 2017-18. Així mateix, l'institut Gaudí ha
reelaborat el seu projecte d'atenció a la diversitat en el marc de les mesures específiques
d'atenció a l'alumnat, amb el nom d' AULA D'APRENENTATGE PRODUCTIU. 

Atès que l'objecte principal dels projectes d’iniciació al món laboral dels instituts Josep
Tapiró i Gaudí és donar suport als alumnes de tercer i quart curs de l'ESO que presenten
dificultats d'aprenentatge, desmotivació greu, perill d'absentisme acadèmic, problemes de
conducta i que precisen d'actuacions individualitzades i adaptacions substancials del
currículum que facilitin la seva inclusió escolar, social i laboral. Aquestes activitats formaran
part integrant del currículum formatiu, per la qual cosa els alumnes continuaran
escolaritzats a tots els efectes als instituts corresponents durant el temps que les duguin a
terme.

Atès que l'Ajuntament de Reus, és conscient que hi ha alumnes amb dificultats
d’aprenentatge,desmotivació per l’estudi i risc d’absentisme, per la qual cosa s’ofereix a
continuar donant suport a l’institut Gaudí , i d’estendre la col·laboració a l’institut Josep
Tapiró, per tal de donar una resposta a les necessitats educatives específiques dels alumnes
que els professionals dels instituts derivin a aquest programa amb la finalitat de facilitar la
seva integració escolar, social i laboral.

Vista la proposta de conveni de col·laboració entre l'Administració de la Generalitat de
Catalunya mitjançant el Departament d'Ensenyament i l'Ajuntament de Reus per al projecte
«Aula d'iniciació al món laboral» en el marc de les mesures específiques d'atenció a la
diversitat dels alumnes de l'educació secundària obligatòria del municipi, tramesa a
l’Ajuntament.

Atès que l’Ajuntament de Reus coneix el teixit empresarial de la ciutat, es compromet a
col·laborar en la recerca d'organitzacions adients pels alumnes on podran dur a terme
activitats d'aplicació pràctica en horari lectiu però fora del seu centre educatiu. Per aquesta
raó es formalitzarà un document de col·laboració per part de cada institut amb cada
empresa acollidora on hi constarà el vist-i-plau de l’Ajuntament d’acord amb el model que
s’annexa al conveni, en el qual es detallaran els drets i obligacions de cadascuna de les
parts implicades en les activitats externes. Així mateix, l’Ajuntament de Reus col·laborarà, si
s’escau, amb el centre docent en què l’alumnat està escolaritzat en la realització d’activitats
educatives específiques i facilitarà al centre docent tota la informació necessària per
l’avaluació i conseqüent orientació del procés d’aprenentatge dels alumnes.

Vist l’informe memòria emès el dia 30 d’agost de 2017 pels serveis tècnics de l’Àrea
d’Ensenyament i Política Lingüística, en el qual s'informa favorablement a la formalització
de l’esmentat conveni i on queda palès que la signatura d’aquest conveni no suposa un
increment de despesa per a l'Ajuntament de Reus.

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
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convenis entre la Generalitat i els ens locals per establir cooperacions econòmiques en
assumptes d’interès comú, així com en els articles 303 i següents del Decret 179/1995, de
13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de
Catalunya.

Vist, 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 previ dictamen de la Comissió Informativa de Serveis a la Persona, el Ple
de la Corporació adopta els següents ACORDS: 

Primer. Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de
Catalunya mitjançant el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de Reus per al projecte
«Aula d'iniciació al món laboral» en el marc de les mesures específiques d'atenció al a
diversitat dels alumnes de l'educació secundària obligatòria del municipi. 

Aquest conveni serà vigent des del moment de la seva signatura, amb efectes des de l’1 de
setembre de 2017 fins al 31 d'agost de 2019. 

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 del conveni 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 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; PP: Sr. Domènech i Sra. Compte; ERC-
MES-MDC-AVANCEM: Sra. Llauradó;  AREUS: Srs. Cervera i Rubio) i 6 abstencions  (CUP:
Srs./Sres. Llorens, Fernández, Cuadrada, Angelergues, Ciurana, Puig).

S'absenta de la sessió el Sr. Doménech

17. Participació, Ciutadania i Transparència. Aprovació dels preus públics de les
activitats del Casal de Joves de La Palma.

"Atès que en el marc del Pla Local de Joventut 2016-2020 aprovat pel Ple municipal de data
15 d'abril de 2016 la regidoria de Participació, Ciutadania i Transparència, específicament en
l'àmbit de joventut té entre els seus objectius, treballar per oferir una major i més rica oferta
cultural i d'oci al col·lectiu de joves com a eina d'inclusió social, i potenciar l'oferta formativa

32



                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                    

que s'ofereix al Casal de Joves amb l'objectiu de facilitar la seva transició cap al món laboral
i disminuir el fracàs escolar. 
 
Atès que en aquest sentit, des de la regidoria s'ofereixen activitats al Casal de Joves la
Palma, potenciant tant les activitats culturals com les formatives dirigides als i a les joves,
com a eina imprescindible d'integració, cohesió social i apoderament personal amb
l'objectiu d'augmentar el benestar emocional i social en la seva condició juvenil. 

Atès que la realització de les activitats del Casal de Joves generen unes despeses, amb la
qual cosa es fa necessari fixar uns preus públics.

Atès que el passat 8 d'octubre de l'any 2010, la Junta de Govern Local va acordar l'aprovació
dels preus públics a percebre per la inscripció als cursos i tallers per a joves i que degut al
temps transcorregut es considera necessari actualitzar-los.  

Vist l'informe emès per la tècnica de Joventut el dia 10 d'agost de 2017, i amb el vistiplau de
la regidora de Participació, Ciutadania i Transparència i de la gerent d'Àmbit de Serveis a la
Persona, on es determinen el preus a percebre per les diferents modalitats d'activitats, i es
proposa el preu per activitat en base a les hores de durada d'aquestes activitats a tal efecte,
es proposa que el preu de les activitats de menys de 4 hores sigui de 5€, d'una activitat de
4 a 8 hores sigui de 10€, d'una activitat de més de 8 hores i fins a 12 sigui de 15€, d'una
activitat de més de 12 hores i fins a 16 sigui de 20€, d'una activitat de més de 16 hores i
fins a 20 sigui de 25€, d'una activitat de més de 20 hores i fins a 24 hores sigui de 30€,
d'una activitat de més de 24 hores i fins a 30 hores sigui de 35€ i d'una activitat de més de
30 hores i fins a 40 sigui de 45€. 

Atès que l'esmentat informe s'acompanya de la corresponent memòria econòmica. 

Atès que amb la finalitat d'oferir avantatges que facilitin l'accés als joves a activitats i serveis
de caràcter sociocultural, recreatiu, educatius... es preveu una reducció dels imports dels
preus públics als joves titulars de la Targeta Jove de Reus. 

Atès que l'informe tècnic posa de manifest l’interès social de les activitats del Casal de Joves
la Palma com a eina d’inclusió social i per facilitar la transició cap al món del treball i
disminuir el fracàs escolar, per la qual cosa es preveu que la cobertura del dèficit que generi
anirà càrrec de partida pressupostaria 31029 33130 22799. 

Vist l'informe de fiscalització prèvia emès per la Intervenció Municipal.

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

Vist allò que preveuen l'article 44 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i l’article 24.3 de
l’Ordenança general de gestió, recaptació i inspecció dels tributs i altres ingressos de dret
públic local de l’Ajuntament de Reus, conforme l'import dels preus públics ha de cobrir com
a mínim el cost del servei prestat o de l'activitat realitzada, si bé, quan hi hagi raons socials,
benèfiques, culturals o d'interès públic que així ho aconsellin, l'Ajuntament podrà fixar preus
públics per sota d'aquest límit. 
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Atès que l’article 47 de Text refós esmentat disposa que la competència per a l’establiment
o modificació dels preus públics correspon al Ple de la corporació.

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

Primer. Aprovar els preus públics corresponents a les activitats del Casal de Joves, que
restarien en els termes que tot seguit s’assenyalen:  

Preu de les activitats del Casal de Joves la Palma

Activitat de >4 hores 5,00€

Activitat de 4 a 8 hores 10,00€

Activitat de <8 a 12 hores 15,00€

Activitat de <12 a 16 hores 20,00€

Activitat de <16 a 20 hores 25,00€

Activitat de <20 a 24 hores 30,00€

Activitat de <24 a 30 hores 35,00€

Activitat de <30 a 40 hores 45,00€

Les persones joves de Reus d’entre 12 i 30 anys, ambdós inclosos, titulars de la Targeta
Jove de Reus gaudiran d’una reducció del 20% del preu de l’activitat en el moment de fer
la inscripció, d'acord amb el detall que s'indica:

Preu de les activitats del Casal de Joves la Palma amb Targeta Jove

Activitat de >4 hores 4,00€

Activitat de 4 a 8 hores 8,00€

Activitat de <8 a 12 hores 12,00€

Activitat de <12 a 16 hores 16,00€

Activitat de <16 a 20 hores 20,00€

Activitat de <20 a 24 hores 24,00€

Activitat de <24 a 30 hores 28,00€

Activitat de <30 a 40 hores 36,00€

Els preus públics que s'aproven són amb l'IVA exclòs. 

Aquests preus entren en vigor a partir de l'endemà de l'aprovació i restaran vigents fins que
siguin expressament modificats o derogats.

Segon. Deixar sense efectes els preus públics de les activitats del Casal de Joves que foren
aprovats per la Junta de Govern Local el 8 d'octubre de l'any 2010.
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Tercer. Aprovar els preus públics dels joves usuaris dels Bucs d'Assaig titulars de la Targeta
Jove que suposa una reducció del 30% respecte als preus públics dels Bucs d'assaig,
aprovats el 8 de juny de 2017. A tal efecte, els joves de Reus d’entre 12 i 30 anys, ambdós
inclosos, titulars de la Targeta Jove de Reus gaudiran d’una reducció del 30% en fer la
inscripció per a la utilització dels bucs d’assaig. En el cas de formacions i grups, per gaudir
d’aquesta reducció, caldrà que un mínim del 50% del grup posseeixi aquesta targeta. 

En conseqüència, els preus públics corresponents als Bucs d'Assaig del Casal de Joves
quedaria de la següent manera: 

Preus públics dels bucs d'assaig

1 hora 8,27€ 

10 hores 66,12€

Estudi d’enregistrament 20,66€ x hora

Preus públics dels bucs amb Targeta Jove

1 hora 5,78€ 

10 hores 46,29€

Estudi d'enregistrament 14,46€ x hora

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

LA SRA. LLAURADÓ EXPLICA EL TEMA I ES PRODUEIX DEBAT 

Sotmesa la proposta a votació, s'aprova amb 18 vots a favor ((PdeCAT)-CiU: Srs./Sres. Pellicer,
Vilella, Monseny, Arza, Sardà, Enrech, Caelles; C'S: Srs./Sres. Sánchez, Morales, Figueras,
Labrador; PSC-CP: Srs./Sres. Martín, Martínez, Guaita; PP: Sra. Compte; ERC-MES-MDC-
AVANCEM: Sra. Llauradó;  AREUS: Srs. Cervera i Rubio) i 6 vots en contra  (CUP: Srs./Sres.
Llorens, Fernández, Cuadrada, Angelergues, Ciurana, Puig).

S'incorpora a la sessió el Sr. Doménech i s'absenta de la mateixa el Sr. Sánchez. 

18. Participació, Ciutadania i Transparència. Aprovació del Reglament de la Targeta
Jove de Reus.

"Atès que la Targeta Jove de Reus és una targeta adreçada als joves de 12 a 30 anys de
Reus que té com a objectiu contribuir a l'emancipació i participació de les persones joves,
línies estratègiques del Pla Local de Joventut 2016-2020 aprovat pel Ple municipal el passat
dia 15 d'abril de 2016. 

Atès que la Targeta Jove ofereix diferents avantatges que faciliten l'accés dels joves a
diferents activitats i serveis de caràcter sociocultural, esportius, educatius, recreatius, de
transport, entre altres. 
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Atès que els joves són un dels col·lectius més vulnerables i als quals els afecta de manera
especial la precarietat dels mercats en un moment crucial en què estan formant-se i
construint el seu propi projecte vital, per tant la targeta té una finalitat social de facilitar
l'accés als joves a la cultura, la formació, el lleure com a espais imprescindibles per
esdevenir ciutadans lliures, tolerants, solidaris i amb capacitat crítica. 

Vist l’informe emès el dia 10 d’agost de 2017 per la tècnica de Joventut mitjançant el qual
es posa de manifest la necessitat de reglamentar les condicions d'accés i funcionament de
la targeta Jove i al que s'incorpora per a la seva aprovació el reglament d’ús i funcionament
de la Targeta Jove de Reus.

Atès que de conformitat amb el que disposa l’article 52.2 del Decret legislatiu 2/2003, de
28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i
l'article 22.2.d) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, el Ple
esdevé l’òrgan competent per a la modificació del Reglament.

Atès el previst a l'article 178 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

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

Primer. Aprovar inicialment el Reglament d'ús i funcionament de la Targeta Jove de Reus,
amb el contingut que seguidament es detalla:

«REGLAMENT D'ÚS I FUNCIONAMENT DE LA TARGETA JOVE

Objecte
El present reglament té per objecte regular les condicions i el procediment d'obtenció de la
Targeta Jove i els avantatges a que dóna dret, amb la finalitat de facilitar l'accés dels joves a
activitats i serveis de caràcter sociocultural, esportius, educatius, recreatius, de transport,
entre altres. 

Els objectius de la targeta jove són contribuir a l'emancipació i la participació de les
persones joves mitjançant l'oferiment de diferents avantatges que faciliten l'accés a
diferents activitats i en diferents àmbits: culturals, socials, de lleure, de mobilitat...

També permet accedir als serveis que es presten al Casal de Joves de manera gratuïta, cosa
que permet tenir identificats els joves que utilitzen el Casal i poder comunicar-se i
interactuar amb ells. Al mateix temps la targeta jove vol aconseguir potenciar l'ús del
transport públic entre els joves; potenciar l'accés a la cultura entre la població jove
entenent que la cultura és quelcom imprescindible per la inclusió social i per construir una
societat més culta, rica i crítica; i en activitats esportives per tal de fomentar hàbits de vida
saludable entre els joves i prevenir la vida sedentària i el consum de drogues. 

La Targeta Jove té una finalitat social que recau en poder facilitar l'accés de tots els joves a
la cultura, la formació i el lleure com espais imprescindibles per a l'emancipació juvenil i
per a esdevenir ciutadans lliures, tolerants, solidaris i amb capacitat crítica.    
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Requisits
Podran ser beneficiaris de la targeta jove els i les joves que tinguin una edat compresa
entre els 12 i 30 anys, ambdós inclosos, i que estiguin empadronats o realitzant els seus
estudis reglats a la ciutat de Reus.

El carnet serà vigent fins la data que es compleixin 31 anys.  

Documentació a aportar

Per a l’expedició i renovació de la Targeta Jove de Reus la persona interessada haurà de
complimentar una sol·licitud en l'imprès normalitzat acompanyada de la documentació que
es detalla a continuació:

- Butlleta de sol·licitud signada i omplerta amb les dades del o la jove. En cas de menors de
14 anys d’edat, la sol·licitud, a més a d’anar signada pel pare, la mare o tutor legal.

- En el cas de menors de 18 anys la sol·licitud també ha d'anar signada pel pare, la mare o
el tutor/a legal on s'autoritza el menor a assistir a les activitats i/o gaudir dels serveis que
ofereix el Casal de Joves i s'autoritza en el tema de drets d'imatge.

- Document d'identitat ( DNI, NIE, passaport). 

- Document acreditatiu que certifiqui la condició d'estar cursant estudis reglats a Reus:
matrícula acadèmica, pagament de matrícula o justificant acadèmic (títol del curs, targeta
d'estudiant...)

- DNI, NIE o passaport original del pare, la mare o el tutor legal per als joves que tinguin
menys de 14 anys d’edat.

Aquesta sol·licitud es pot obtenir de manera presencial a les oficines del Casal de Joves La
Palma de Reus situat al C. de Castellvell, 24 en horari habitual (per a més informació
consultar el web www.joventutreus.cat) i també es pot descarregar a través del web de
Joventut (www.joventutreus.cat). 

La presentació es realitza al Casal de Joves la Palma. 

La targeta serà lliurada de manera immediata al Casal de Joves la Palma, i és gratuïta. 

Vigència
La vigència de la targeta jove és dels 12 als 30 anys però per poder gaudir dels avantatges
que oferix caldrà validar-la amb la periodicitat que determini la mateixa Targeta Jove. Per
validar-la s'ha d'acudir de manera presencial a les oficines del Casal de Joves la Palma i
actualitzar la sol·licitud. 

La validació no tindrà cost per a l'usuari i suposa afegir un distintiu al mateix suport de
targeta amb el nou període de vigència sense cost llevat que es produeixi alguna variació
en la situació de la persona beneficiària que comporti l'extinció del dret a gaudir del carnet.

Condicions d'ús
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La targeta és personal i intransferible. Es podrà exigir acreditació mitjançant l’exhibició de
qualsevol document que acrediti la legítima possessió de la Targeta. En cas d'utilització
fraudulenta, donarà lloc a la pèrdua de la condició de persona beneficiària.       
 
Duplicat 
En cas de pèrdua, deteriorament o robatori caldrà acudir de manera presencial a les
oficines del Casal de Joves la Palma. 

En cas de deteriorament caldrà entregar la targeta deteriorada al Casal de Joves la Palma i
s'expedirà una nova targeta. 

En el cas de pèrdua o robatori de la targeta caldrà acudir al Casal de Joves la Palma i
demanar un duplicat de la Targeta Jove.

Avantatges
Les persones beneficiaries de la targeta jove tindran dret als avantatges de caràcter
sociocultural, esportius, educatius, recreatius, de transport,.... que s'estableixin i estaran
publicats al web de Joventut de l'Ajuntament de Reus: www.joventutreus.cat  .  i seran
objecte d'actualització. 

En el seu cas l'Ajuntament i les seves entitats dependents, en els preus públics que
s'aprovin, podrà establir reduccions per a joves per raons socials i culturals en el cas que
així es consideri. A tal efecte l'Ajuntament establirà les dotacions pressupostàries adients
per la cobertura d'aquesta diferència, en el cas que de què es produeixin.

Al mateix temps l''Ajuntament per motius d'interès social degut a les característiques de les
activitats i per motius de cofinançament extern pot optar per fer que determinades
activitats dirigides a joves  que es programin siguin gratuïtes.»

Segon. Sotmetre aquest reglament al tràmit d’informació pública en la forma
reglamentàriament establerta. En cas que no es formulin al·legacions o reclamacions en
l’esmentat tràmit, el Reglament restarà definitivament aprovat, sense necessitat de nou
acord."

LA SRA. LLAURADÓ EXPLICA EL TEMA I ES PRODUEIX DEBAT 

Sotmesa la proposta a votació, s'aprova amb 18 vots a favor ((PdeCAT)-CiU: Srs./Sres. Pellicer,
Vilella, Monseny, Arza, Sardà, Enrech, Caelles;  C'S: Srs./Sres. Morales, Figueras,  Labrador; PSC-
CP: Srs./Sres. Martín, Martínez, Guaita; PP: Sr. Domènech i Sra. Compte; ERC-MES-MDC-
AVANCEM: Sra. Llauradó;  AREUS: Srs. Cervera i Rubio) i 6 abstencions  (CUP: Srs./Sres.
Llorens, Fernández, Cuadrada, Angelergues, Ciurana, Puig).

S'incorpora a la sessió el Sr. Sánchez i s'absenta de la mateixa la Sra. Compte. 

19. Salut Pública. Aprovació conveni amb l’Institut Català de la Salut (ICS) per a la
promoció del programa d’activitat física “Pas a Pas”.
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"Atès que l'Ajuntament exerceix competències en matèria de protecció de salut pública en
virtut de l'establert a l'article 25.2.j) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases
de Règim Local.

Atès que la promoció de la salut (en referència a la Llei de salut pública 18/2009, article
2k) són les actuacions, les prestacions i els serveis destinats a fomentar la salut individual i
col·lectiva i a impulsar l’adopció d’estils de vida saludables per mitjà de les intervencions
adequades en matèria d’informació, comunicació i educació sanitària.  

Atès que l’Ajuntament pot desenvolupar activitats en matèria de salut pública més enllà
dels serveis mínims descrits en la Llei de salut pública 18/2009, i oferir a la població
intervencions que ajudin a incrementar el control sobre la seva salut i obtenir així estils de
vida més saludables.

Atès que l’Institut Català de la Salut a través del programa d’activitat física “Pas a Pas” que
s’impulsa des de l’Atenció Primària de Reus vol fomentar i promoure l'activitat física en les
persones adultes usuàries de l'Atenció Primària.

Atès que aquest programa té com a missió principal dinamitzar les persones perquè
adquireixen un estil de vida saludable a través de l’increment de l’activitat física i
promocionar la sociabilitat per millorar la seva qualitat de vida. 

Atès que l’Ajuntament de Reus té interès en col·laborar amb l’Institut Català de la Salut, en
el desenvolupament del Programa d’activitat física “Pas a Pas” per tal de donar compliment
al pla de mandat de la Regidoria de salut, que inclou específicament la voluntat d’Impulsar
l’activitat física i l’esport per a tothom com a eina de promoció de salut. 

Vist l’informe emès pel Coordinador de Salut Pública en data 8 de juny de 2017 amb el
vistiplau de la gerent d'àmbit de serveis a les persones.

Vist l'informe d'intervenció de fiscalització prèvia limitada de data 27 de juliol de 2017.

Vist el que disposen els articles 108 i següents de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim
jurídic i de procediment de les Administracions Públiques de Catalunya, l’article 146 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, i 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. 

Vist, així mateix, el que preveuen els articles 47 i següents de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de
règim jurídic del sector públic.

Vist el que disposa l’article 309.2 del Decret 179/1995, pel que fa a la competència per a
l’aprovació dels convenis de col·laboració, del qual se’n desprèn que l’òrgan competent per
a l’aprovació del present conveni és el Ple de la corporació.

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

PRIMER.- Aprovar la formalització del conveni amb l’Institut Català de la Salut (ICS) per a la
promoció del programa d’activitats  física “Pas a Pas”.
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SEGON.- Facultar a la regidora competent en matèria de Salut per formalitzar el conveni
esmentat i qualsevol altre document necessari per fer efectiu aquest acord.

TERCER: Notificar aquest acord a l’Institut Català de la Salut."

LA SRA. LLAURADÓ EXPLICA EL TEMA I ES PRODUEIX DEBAT 

Sotmesa la proposta a votació, s'aprova amb 18 vots a favor ((PdeCAT)-CiU: Srs./Sres. Pellicer,
Vilella, Monseny, Arza, Sardà, Enrech, Caelles; C'S: Srs./Sres. Sánchez, Morales, Figueras,
Labrador; PSC-CP: Srs./Sres. Martín, Martínez, Guaita; PP: Sr. Domènech; ERC-MES-MDC-
AVANCEM: Sra. Llauradó;  AREUS: Srs. Cervera i Rubio) i 6 abstencions  (CUP: Srs./Sres.
Llorens, Fernández, Cuadrada, Angelergues, Ciurana, Puig).

20. Benestar Social. Aprovació de les fitxes de l'addenda del Contracte Programa del
Servei d'Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA) i Servei d'Integració Familiar en
família extensa (SIFE).

"Atès que en data 25 de juliol de 2016 el Ple de l'Ajuntament de Reus va aprovar el Con-
tracte Programa per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració en matèria de serveis
socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d'igualtat entre el Departa-
ment de Treball, Afers Socials i Famílies i l'Ajuntament de Reus per al període 2016-2019.

Atès que el 3 d’agost de 2016, es va signar el Contracte programa 2016-2019 per a la
coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Departament de Treball, Afers socials i
Famílies, endavant DTSF, i l'Ajuntament de Reus, en matèria de serveis socials, altres
programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat (en endavant CP).

En aquest CP es va incloure els dos serveis de la Fitxa 19.1 Serveis d’atenció a la infància i
l’adolescència: equips d’atenció a la infància i l’adolescència (EAIA) i 19.2 Serveis d’atenció
a la infància i l’adolescència: serveis d’integració familiar en família extensa (SIFE) amb el
següent redactat: “Aquesta fitxa es concretarà en funció dels acord entre l’Ajuntament de
Reus, el Consell Comarcal del Baix Camp i el Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies, els quals el plasmaran en una addenda a aquest Contracte programa.”

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

Atès que el Consell Comarcal del Baix Camp presta també, per delegació de la Generalitat
de Catalunya, el Servei d’Integració Familiar en família extensa (en endavant, SIFE).
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Atès que a resultes de la petició del Consell Comarcal del Baix Camp, materialitzada
mitjançant acord de la seva Junta de Govern Local de data 16 de desembre de 2014, per la
qual sol·licitava al Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya
que la gestió i finançament de l'EAIA fos atribuïda a l'Ajuntament de Reus, i dels posteriors
contactes amb els responsables tècnics de la Direcció General de l'Atenció a la Infància i
l'Adolescència, del Consell Comarcal del Baix Camp i d'aquest Ajuntament per analitzar i
valorar els termes en què es podria efectuar la delegació dels serveis corresponents a l'EAIA
i al SIFE, de la Generalitat de Catalunya a l'Ajuntament de Reus, el Director General
d’Atenció a la Infància i l’Adolescència, mitjançant escrit de data 2 de maig de 2017, sol·licità
a l'Ajuntament de Reus l'acceptació de la delegació de la competència de l'EAIA i el SIFE,
acompanyant l’esmentat escrit amb la memòria preceptiva que fixa l’article 27 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.

Atès que a resultes de l’esmentada petició, i previs informes de la cap de servei de Serveis
Socials, de data 26 de maig de 2017; de la gerent d'àmbit de Serveis Personals, en els quals
es valorà adient que l'EAIA i el SIFE formessin part dels Serveis Socials de l'Ajuntament de
Reus per tal de garantir una major eficiència en la gestió dels recursos públics i, sobretot,
millorar l'atenció als infants i adolescents i les seves famílies, una acció més propera i més
coordinada amb la resta dels serveis socials municipals; de la Secretaria General i
l'Assessoria Jurídica de l'Ajuntament de Reus de data 30 de maig de 2017, i de la
Intervenció municipal de data 31 de maig de 2017, amb les consideracions que s’hi
expressen, el Ple de la corporació, mitjançant acord adoptat en reunió duta a terme el dia 8
de juny de 2017, acceptà la delegació de la competència corresponent al servei d'equips
d'atenció a la infància i l'adolescència i la delegació de la competència corresponent al
Servei d'Integració en Famílies Extenses, plantejada pel Departament de Treball, Afers
Socials i Família de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, en els termes previstos a
la memòria tramesa per la Generalitat de Catalunya.

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

Atès que el passat dia 4 d’agost s’ha rebut del Departament de Treball, Afers Socials i
Família l’addenda al Contracte – Programa 2016 – 2019 per a per a la coordinació, la
cooperació i la col·laboració entre el Departament esmentat de la Generalitat de Catalunya i
l'Ajuntament de Reus, en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar
social i polítiques d’igualtat, que fa referència exclusivament als serveis EAIA i SIFE, i inclou
de forma expressa i exclusiva les Fitxes 19.1 i 19.2.

Vist l’informe emès per la cap de servei de Serveis Socials, de data 25 d'agost de 2017, pel
qual s’informa favorablement el contingut de l’addenda i les fitxes que s’hi incorporen i es
proposa aprovar l'addenda al Contracte Programa específic per als serveis EAIA i SIFE.

Vist el que disposen l’article 41.5 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials,
relatiu a la col·laboració entre les administracions públiques, que preveu que la Generalitat
ha d'establir convenis quadriennals de coordinació i cooperació interadministratives amb
els ens locals supramunicipals, les comarques i els municipis de més de vint mil habitants,
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a fi de garantir, en l'àmbit territorial corresponent, la coresponsabilitat en la prestació dels
serveis socials i l'estabilitat dels serveis i de llurs professionals, i l’article 63.1 de la mateixa
Llei, relatiu al finançament dels serveis socials especialitzats, que atribueix aquest
finançament a l’administració que n’és titular.

Vist, en conseqüència, el que disposen el citat article 41 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre,
de serveis socials, l’article 191 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 108 i següents
de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya, i 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.

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

En conseqüència, i previ dictamen de la Comissió Informativa de Serveis a la Persona, en la
reunió duta a terme el dia 8 de setembre de 2017, es proposa al Ple de la Corporació
l’adopció dels següents acords:

Primer: Aprovar l'Addenda al Contracte programa 2016-2019 per a la coordinació, la
cooperació i la col·laboració entre el Departament de Treball, Afers socials i Famílies i
l'Ajuntament de Reus, en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar
social i polítiques d’igualtat, que regula específicament els Serveis d’atenció a la infància i
l’adolescència i els serveis d’integració familiar en família extensa, i incorpora les fitxes 19.1
Serveis d’atenció a la infància i l’adolescència: equips d’atenció a la infància i l’adolescència
(EAIA) i 19.2 Serveis d’atenció a la infància i l’adolescència: serveis d’integració familiar en
família extensa (SIFE).

Segon: Facultar al Molt Il·lustre Sr. Alcalde i a la regidora delegada de l’Àrea de Benestar per
tal que qualsevol d’ells, indistintament, formalitzin l’Addenda aprovada en el primer punt
del present acord.

Tercer: Notificar el present acord al Departament de Treball, Afers Socials i Família de
l'Administració de la Generalitat de Catalunya."

LA SRA. VILELLA EXPLICA EL TEMA I ES PRODUEIX DEBAT 

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

A PROPOSTA DE LA PRESIDÈNCIA EL SEGÜENT TEMA, QUE S'HA DECLARAT SOBREVINGUT
A L'INICI DE LA SESSIÓ, QUEDA SOBRE LA TAULA 

H I S E N D A .  Aprovació del Compte General de la Corporació corresponent a l'exercici 
2016.

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 
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21. Proposta del Grup municipal del Partit Popular (PP) de rebuig als atacs vandàlics
realitzats contra interessos turístics.

"La nostra ciutat de Reus, actualment disposa de 10 establiments hotelers amb un total de
912 places hotelers que ens configuren dins el marc de la marca Costa Daurada en un punt
de visita rellevant.

Atès que la nostra comarca del Baix Camp en el total disposa de 70 hotels amb un total
d'11.653 places hotelers, 18 càmpings amb un total de 23.664 places, 37 allotjaments de
turisme rural amb 315 places, fet que demostra que els turistes que ens visiten, disposen
d'una oferta turística diversa i d'excel·lència.

Valorant e incloent-hi les ciutats del nostre entorn més pròximes Tarragona, ciutat Patrimoni
de la Humanitat, Salou amb un total de 7.558.545 pernoctacions, Cambrils i La Pineda o els
complexes de PortAventura World i Ferrari Land una situació geogràfica que per proximitat
opten per visitar la nostra ciutat de Reus, màxim exponent del modernisme, amb una oferta
lúdica, cultural i comercial i remarcant que enguany som Capital de la Cultura Catalana
2017.

Els atacs vandàlics dels dies passats a Espanya a empreses turístiques, promoguts
principalment per grups afins a la CUP a Barcelona i Mallorca han arribat a la premsa
internacional, que s'ha fet ressò dels "violents assalts", "emboscades" i "actes vandàlics", on
el malestar és pales i la preocupació en indústria turística comença
a ser manifesta després ela creixent difusió internacional, un fet que el Partit Popular no
comparteix aquests fets i defensa un posicionament ferm del sector turístic, per aquest
motiu presenta aquesta Moció al ple:

Primer. L'ajuntament de Reus mostra el posicionament ferm, de manera clara i inequívoca
en defensa del sector turístic i condemnem i ens sumen a les diverses manifestacions de
condemna contra els atacs d'objectius turístics i alhora aprovem les denúncies realitzades
pel Ministeri d'Energia Turisme i Agenda Digital i la Generalitat de Catalunya en contra
d'aquests brots violents de turismofòbia organitzats per grups radicals minoritaris que
intenten perjudicar la imatge de destinacions turístiques.

Segon. Donar trasllat de l'acord a la Cambra de Comerç de Reus, Federació Empresarial de
Turisme de Tarragona, Associació d'Apartaments Turístics Costa Daurada i Terres de l´ Ebre,
Associació de Càmpings de Tarragona i Terres d'Ebre, Associació Hotelera Salou – Cambrils -
La Pineda, Confederació Espanyola d´ Hotels i Allotjaments Turístics, Conselleria d'Empresa i
Coneixement de la Generalitat de Catalunya i Ministeri d´ Energia Turisme i Agenda Digital
del Govern d'Espanya."

EL SR. DOMÈNECH EXPLICA EL TEMA I ES PRODUEIX DEBAT 

Sotmesa la proposta a votació, s'aprova amb 18 vots a favor ((PdeCAT)-CiU: Srs./Sres. Pellicer,
Vilella, Monseny, Arza, Sardà, Enrech, Caelles;  C'S: Srs./Sres. Sánchez, Morales, Figueras,
Labrador; PSC-CP: Srs./Sres. Martín, Martínez, Guaita; PP: Sr. Domènech; ERC-MES-MDC-
AVANCEM: Sra. Llauradó;  AREUS: Srs. Cervera i Rubio) i 6 vots en contra (CUP: Srs./Sres.
Llorens, Fernández, Cuadrada, Angelergues, Ciurana, Puig).

MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS

43



 

22. Moció Grup municipal CIUTADANS–REUS (C’S) per augmentar la seguretat
ciutadana als barris Sant Josep Obrer i Mas Pellicer.

L'alcalde anuncia que en relació a aquest punt de l'ordre del dia hi ha una esmena
presentada pels grups municipals del PARTIT DEMÒCRATA (PdeCAT)-CiU, ERC-MES-
MDC-AVANCEM, i ARA REUS (AREUS), i una altra presentada pel Grup municipal del
PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA – CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-
CP) les quals han estat acceptades i per tant, es sotmet la moció a la consideració del
Ple amb elles incloses. 

"En les darreres setmanes, hem vist com s’han incrementat els actes incívics i vandàlics al
barri de Sant Josep Obrer i Mas Pellicer, amb la destrucció de mobiliari urbà, la crema de
vehicles i fins i tot algunes agressions físiques. Tot això se suma a problemes de seguretat
ciutadana ja endèmics en aquest barri, como ara l’ocupació il·legal de pisos, el tràfic de
drogues, els robatoris i altres fets delictius.

Des de Ciutadans, som conscients que aquest no és l’únic barri de Reus amb problemes
d’incivisme i inseguretat, però considerem que en el cas de Sant Josep Obrer i Mas Pellicer
ja s’ha superat amb escreix el límit del tolerable. Són molts els veïns que viuen amb por, se
senten insegurs i es queixen d’haver de suportar aquesta situació i, per això, és necessari
adoptar mesures addicionals a les habituals per reduir el vandalisme i la delinqüència.

És hora que l’Ajuntament posi fil a l’agulla i dugui a terme les actuacions que siguin
necessàries per acabar amb aquesta problemàtica, ja que les polítiques adoptades fins ara
han resultat insuficients i no han solucionat un problema que, al contrari, en els darrers
mesos s’ha agreujat. Per tant, el Grup Municipal de Ciutadans està convençut que és
necessari un major control dels actes incívics i delictius que s’estan succeint en aquest barri,
i per això cal incrementar les actuacions policials.

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

Primer. Que els tècnics de l’Ajuntament de Reus, mitjançant el protocol a seguir en casos
d’ocupació d’un habitatge a Sant Josep Obrer i Mas Pellicer, actualitzin el llistat de pisos
ocupats il·legalment i que en detalli la titularitat pública o privada dels mateixos.

Segon. Atès que molts dels habitatges ocupats il·legalment en aquest barri són propietat de
la Generalitat, que l’Ajuntament de Reus insti el govern català a exercir un major control
sobre els mateixos, duent a terme actuacions com tapiar els pisos o cases ocupats fins que
puguin ser condicionats per ser destinats al lloguer social.

Tercer. Que s’intensifiqui la presència de la Guàrdia Urbana a Sant Josep Obrer i Mas
Pellicer per reduir els actes vandàlics i l’incivisme.

Quart. Que s’intensifiqui la coordinació entre Guàrdia Urbana i Mossos d’Esquadra, amb la
finalitat d’augmentar les actuacions conjuntes a Sant Josep Obrer i Mas Pellicer per reduir
l’índex de delinqüència al barri."
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EL SR. MORALES EXPLICA EL TEMA I ES PRODUEIX DEBAT 

Sotmesa la proposta a votació, s'aprova amb 18 vots a favor ((PdeCAT)-CiU: Srs./Sres. Pellicer,
Vilella, Monseny, Arza, Sardà, Enrech, Caelles;  C'S: Srs./Sres. Sánchez, Morales, Figueras,
Labrador; PSC-CP: Srs./Sres. Martín, Martínez, Guaita; PP: Sr. Domènech; ERC-MES-MDC-
AVANCEM: Sra. Llauradó;  AREUS: Srs. Cervera i Rubio) i 6 abstencions (CUP: Srs./Sres. Llorens,
Fernández, Cuadrada, Angelergues, Ciurana, Puig).

23. Moció Grup municipal CIUTADANS–REUS (C’S) per crear una subvenció per al
pagament de la taxa de les escombraries per a les entitats del tercer sector.

L'alcalde anuncia que en relació a aquest punt de l'ordre del dia hi ha una esmena
presentada pel Grup municipal del PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA –
CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) la qual ha estat acceptada i per tant, es
sotmet la moció a la consideració del Ple amb ella inclosa. 

"L’Ordenança Fiscal número 9 de Reus regula la taxa per la recollida d’escombraries, que
serveix per sufragar la prestació per part de l’Ajuntament del servei de recollida domiciliària
d’escombraries i residus sòlids urbans d’habitatges i locals, així com el seu tractament. Han
de pagar aquesta taxa les persones físiques o jurídiques i les entitats a les quals es refereix
l’article 35.4 de la Llei general tributària que ocupin o utilitzin els habitatges o locals ubicats
als llocs en què es presti aquest servei. 

La quota de la taxa es determina segons la naturalesa, l’ús, la finalitat i la superfície de
l’habitatge o el local. Es tracta d’una quantitat fixa que ha d’abonar-se a l’Ajuntament de
forma anual. 

Les associacions o entitats del tercer sector també han de pagar la taxa d’escombraries.
Bàsicament, la seva quota varia en funció dels metres quadrats que tengui el local de
l’entitat. Però, en la majoria dels casos, aquestes associacions de tipus social pràcticament
no generen residus. No es tracta d’habitatges familiars o locals comercials que produeixin
quantitats diàries d’escombraries, sinó que molts cops aquestes entitats ni tan sols
treballen a diari als seus locals, de manera que han de fer front a una taxa
desproporcionada amb la seva aportació real de residus.

De vegades, es tracta d’associacions amb molts pocs recursos, que realitzen una feina social
desinteressada i molt necessària, i que poden veure perillar la seva subsistència en haver
de fer front a despeses com aquesta. Per això, cal facilitar el treball a aquestes entitats i, des
de l’Ajuntament, ajudar-les a tirar endavant. 

Una mesura de suport seria la creació d’una línia de subvencions per al pagament de la
taxa per la recollida d’escombraries. Per això, des de Ciutadans creiem que el consistori ha
de crear una nova subvenció per ajudar les entitats del tercer sector amb seu a Reus a
pagar la taxa de les escombraries. Amb això, s’estarà contribuint al seu manteniment i
pervivència.

Per tots aquests motius, el Grup Municipal de Ciutadans proposa adoptar els següents
acords: 
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Primer. Estudiar la creació d’una nova línia de subvencions adreçades a les entitats del
tercer sector amb seu a Reus per contribuir al pagament de la taxa per la recollida
d’escombraries.

Segon. Que el Pressupost municipal per al 2018 inclogui la partida necessària per donar
cobertura econòmica a aquesta subvenció."

EL SR. FIGUERAS EXPLICA EL TEMA I ES PRODUEIX DEBAT 

Sotmesa la proposta a votació, s'aprova amb 18 vots a favor ((PdeCAT)-CiU: Srs./Sres. Pellicer,
Vilella, Monseny, Arza, Sardà, Enrech, Caelles;  C'S: Srs./Sres. Sánchez, Morales, Figueras,
Labrador; PSC-CP: Srs./Sres. Martín, Martínez, Guaita; PP: Sr. Domènech; ERC-MES-MDC-
AVANCEM: Sra. Llauradó;  AREUS: Srs. Cervera i Rubio) i 6 vots en contra  (CUP: Srs./Sres.
Llorens, Fernández, Cuadrada, Angelergues, Ciurana, Puig).

S'absenta de la sessió el Sr. Figueras 

24. Moció Grup municipal del PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA –
CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) per a la creació d'una línia d'ajuts per al foment
de les activitats de lleure.

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 ha estat acceptada
i per tant, es sotmet la moció a la consideració del Ple amb ella inclosa. 

"La convenció de les Nacions Unides sobre els drets dels infants estableix que tots els nens
i nenes tenen dret a l’educació, a la cultura i al joc per arribar a ser un membre útil de la
societat. Reconeix el dret dels infants al lleure i a participar de les activitats artístiques,
recreatives i d’esplai i el deure de les administracions a fer-ho possible.

S’entén el temps de lleure dels infants i els adolescents com un espai de vital importància
per a la formació de la persona, ja que condiciona i modela en gran mesura molts dels
seus hàbits, habilitats, actituds i valors futurs. Les activitats de lleure són una excel·lent
oportunitat per al seu desenvolupament personal i social i, per tant, cal fomentar-ne l’accés.

Tot i que cada cop hi ha més oferta d’activitats de lleure educatiu i cada cop són més els
infants que hi participen, es tracta d’un àmbit afectat greument per les desigualtats socials.
Hi ha molts infants socialment desfavorits als qui resulta molt difícil o gairebé impossible
accedir a aquestes activitats.

Des del convenciment que tots els infants i adolescents de la nostra ciutat han de poder
optar a participar de les activitats de lleure en igualtat d’oportunitats, cal que l’Ajuntament
promogui polítiques d’accessibilitat a les activitats extraescolars en condicions d’equitat i
sense discriminació per motius econòmics. 

És per això, que el Grup Municipal Socialista proposa al Ple l’adopció del següent acord:
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Que l’Ajuntament de Reus estudiï la creació d’una línia d’ajuts per afavorir la participació
dels infants i adolescents amb dificultats econòmiques a les activitats extraescolars en
igualtat d’oportunitats."

EL SR. MARTIN EXPLICA EL TEMA I ES PRODUEIX DEBAT 

Sotmesa la proposta a votació, s'aprova amb 12 vots a favor PSC-CP: Srs./Sres. Martín,
Martínez, Guaita; (C'S: Srs./Sres. Sánchez, Morales,  Labrador;  (CUP: Srs./Sres. Llorens,
Fernández, Cuadrada, Angelergues, Ciurana, Puig) 10 vots en contra ((PdeCAT)-CiU: Srs./Sres.
Pellicer, Vilella, Monseny, Arza, Sardà, Enrech, Caelles; ERC-MES-MDC-AVANCEM: Sra. Llauradó;
AREUS: Srs. Cervera i Rubio) i 1 abstenció (PP: Sr. Domènech).

25. Moció del Grup municipal del Partit Popular (PP) per impulsar la incorporació de la
guàrdia urbana al sistema de seguiment integral "VIOGEN" envers casos de violència
de gènere a Reus.

L'alcalde anuncia que en relació a aquest punt de l'ordre del dia hi ha una esmena
presentada pels grups municipals del PARTIT DEMÒCRATA (PdeCAT)-CiU, ERC-MES-
MDC-AVANCEM, i ARA REUS (AREUS), la qual ha estat acceptada i per tant, es sotmet la
moció a la consideració del Ple amb ella inclosa. 

"Durant els més de deu anys transcorreguts des de l'entrada en vigor de la Llei 1/2004 de
mesures de protecció integral contra la violència de gènere (LOMPIVG), s'ha produït una
intensa tasca de desenvolupament normatiu per abordar la violència de gènere en tots els
nivells de l'Administració, inclosa l'Administració Local. És de destacar en el període 2005-
2015 l'aprovació de successius plans específics orientats a la prevenció, assistència i
protecció de la violència de gènere, com la vigent Estratègia Nacional per a l'Eradicació de
la Violència contra la Dona i el II Pla Integral de Lluita contra el Tràfic de Dones i Nenes
amb fins d'explotació sexual.

La coordinació institucional és també un factor clau per assolir els objectius de la Llei i
aconseguir una major protecció de les dones víctimes de maltractament. La coordinació es
configura com un dels mitjans més eficaços per eradicar aquests comportaments antisocials
ja que serveix per reforçar la prevenció, augmentar la sensibilització i la consciència social,
permetre la facilitat de la denúncia, una atenció integral i personalitzada de la víctima, així
com el control del maltractador.

Aquest compromís de treballar conjuntament per millorar els sistemes de lluita contra la
violència de gènere i d'arribar a un Pacte d'Estat en aquesta matèria està rubricat en les
dues cambres de les Corts Generals. Així el Senat, arran de la presentació d'una Proposta
de Moció del Grup Parlamentari Popular, signada per tots els grups de la Cambra, ha
aprovat una declaració institucional, en la sessió de la Comissió General de les Comunitats
Autònomes celebrada el passat 27 de març del 2017 on l'apartat 3.2 proposa textualment:

“Revisar y reforzar los protocolos vigentes para mejorar tanto la protección de las
mujeres víctimas de violencia de género y de sus hijos e hijas como la detección
temprana para evitar que las agresiones puedan producirse, para lo que es
necesario garantizar el mantenimiento de la red de atención directa a las víctimas
en todos los nieves, especialmente en la Administración local por ser la más
cercana a los ciudadanos”
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El Ministeri de l'Interior té elaborat un Acord de col·laboració municipal per a la cooperació
i col·laboració de la Policia Local al Sistema de Seguiment Integral de les Víctimes, que es
configura com un instrument valuós per a la lluita contra la violència de gènere i que l´
Ajuntament de Reus, no pot deixar passar doncs l'oportunitat de ratificar aquest acord,
mostrar la seva participació activa contra aquesta classe de delictes i el seu rebuig més
absolut a l'existència d'aquests crims de violència masclista que moltes vegades es
produeixen en la intimitat familiar on la víctima és més feble, per tot això`el per tot això el
Partit Popular presenta aquesta Moció al Ple amb els següents acords:

PRIMER. Reforçar la col·laboració i la informació entre el Ministeri del Interior, els Mossos d´
Esquadra, el Jutjat de Violència sobra la Dona i la Guàrdia Urbana de Reus per fer front a la
violència de gènere a la ciutat.

SEGON. Mantenir reunions periòdiques amb la Cap de la Unitat de Violència sobre la Dona
de la Subdelegació del Govern." 

EL SR. DOMÈNECH EXPLICA LA MOCIÓ I ES PRODUEIX DEBAT 

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

26. Moció Grup municipal del PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA –
CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) per la promoció del projecte "No puc esperar".

L'alcalde anuncia que en relació a aquest punt de l'ordre del dia hi ha una esmena
presentada pels grups municipals del PARTIT DEMÒCRATA (PdeCAT)-CiU, ERC-MES-
MDC-AVANCEM, i ARA REUS (AREUS), la qual ha estat acceptada i per tant, es sotmet la
moció a la consideració del Ple amb ella inclosa. 

"Aquest estiu, el grup Sagessa s’ha adherit al projecte 'No puc esperar'. Es tracta d’una
iniciativa de l'Associació de Malalts de Crohn i Colitis Ulcerosa (ACCU Catalunya), que
estableix acords amb institucions públiques i establiments perquè autoritzin l'ús dels seus
lavabos de manera gratuïta i tan ràpidament com es pugui als usuaris amb aquestes
patologies.

Un dels problemes que més preocupa a totes aquestes persones és la necessitat contínua, i
de vegades imprevisible, d’anar al lavabo. A algunes d’aquestes els costa sortir de casa per
por de no trobar un lavabo disponible quan el necessiten i això fa que disminueixi la seva
qualitat de vida. El projecte pretén fer més fàcil el dia a dia dels afectats i conscienciar la
població sobre les malalties inflamatòries intestinals i les necessitats de qui les pateixen. A
Catalunya, hi ha prop de 30.000 persones que pateixen aquestes malalties.

Fruit d'aquest acord, des del Servei de l'Aparell Digestiu de l'Hospital Sant Joan es lliurarà
una targeta acreditativa als pacients afectats per aquestes patologies perquè pugui mostrar-
les sempre els sigui necessari.
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Per tot això, que el Grup Municipal Socialista proposa al Ple l’adopció del següent acord:

1.- Que l’Ajuntament de Reus ampliï la campanya a tots els edificis municipals. 

2.- Que l’Ajuntament faci, mitjançant les entitats comercials i de restauració de la ciutat, una
campanya de promoció del projecte entre els establiments de la ciutat perquè se sumin a
la iniciativa.

3.- Que l’Ajuntament de Reus informi dels establiments que formin part de “NO PUC
ESPERAR!” amb l’adhesiu corporatiu de la campanya, i els inclogui al web municipal, al web
www.nopucesperar.cat i a l’App a disposició de les persones beneficiàries de la targeta.

4.- Que l’Ajuntament de Reus faci una campanya per donar a conèixer el projecte entre la
ciutadania.

5.- Que l’Ajuntament de Reus col·labori en totes les campanyes divulgatives sobre les
malalties digestives per a tota la ciutadania amb les entitats especialitzades.

6.- Donar trasllat d’aquesta moció a l’Institut Català de la Salut, a l’Associació de Malalts de
Crohn i Colitis Ulcerosa de Catalunya (ACCU Catalunya), a l’Associació per la Incontinència
Anal (ASIA) i l’Associació Catalana d’ostomitzats (ACO), a la Societat Catalana de
Digestologia, al Consell consultiu de Pacients del departament de Salut, adjuntant un llistat
amb el nom i l’adreça dels equipaments municipals que s’adhereixen al projecte “No puc
esperar”.

EL SR. MARTÍN EXPLICA EL TEMA I ES PRODUEIX DEBAT 

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

27. Moció del Grup municipal CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP) per la
preservació de la fumera helicoïdal del Moli de Baix Monterols situada a la Boca de la
Mina.

A PROPOSTA DEL GRUP PROPOSANT LA MOCIÓ ES RETIRA DE L'ORDRE DEL DIA 

28. Moció del Grup municipal CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP) referent a la
producció i venda d'armes que alimenten els conflictes dels que fugen les persones
refugiades.

L'alcalde anuncia que en relació a aquest punt de l'ordre del dia hi ha una esmena
presentada pels grups municipals del PARTIT DEMÒCRATA (PdeCAT)-CiU, ERC-MES-
MDC-AVANCEM, i ARA REUS (AREUS), la qual ha estat acceptada i per tant, es sotmet la
moció a la consideració del Ple amb ella inclosa. 

"Atès que, tot i que el nombre total de refugiats que entren a Europa ha minvat a causa de
les polítiques migratòries de la UE, la xifra de persones refugiades l'any 2016 va ser superior
a l'any anterior. Aquestes polítiques es basen en la detenció a les rutes migratòries més
comunes i promouen així l'empresa de rutes cada vegada més perilloses. El 2016 hi ha
hagut 4.700 casos coneguts de persones que han mort creuant el mar Mediterrani i, en el
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que portem del 2017, la xifra de víctimes mortals conegudes al Mediterrani s'eleva a gairebé
1000.
 
Atès que totes aquestes persones fugen de conflictes armats que tenen lloc amb
l'armament importat principalment de països d'Occident. Dins el rànquing de països
exportadors d'armes, l’Estat espanyol se situa a la 7a posició a escala mundial, i a la 4a a
l'Orient Mitjà. Segons el reconegut centre de recerca SIPRI (Stockholm International Peace
Research Institute), Àsia i Orient Mitjà són els principals destinataris d'un comerç d'armes
que està creixent continuadament des del 2004, incrementant un 8,4% des del període
2007-2011 a 2012-16. Pel que fa a les exportacions de la Unió Europa, Orient Mitjà se situa
com al segon comprador d'armament. 

Atès que a nivell europeu existeixen mitjans legals per assegurar una regulació i control en
les destinacions del comerç d'armes. Però la insuficiència de rigor en l'aplicació dels
reglaments de control de comerç d'armes està contribuint a mantenir vius bona part dels
conflictes armats que tenen relació directa amb una de les pitjors crisis de refugiats de la
història, davant la qual els mateixos països exportadors d'armes estan adoptant una
resposta feble i insuficient. 

Atès que els pressupostos per a la seguretat fronterera segueixen creixent molt ràpidament.
Segons l'informe "Border Wars II" publicat pels centres d'investigació Transnational Institute
i (TNI) i Stop Wapenhandel, el pressupost de Frontex aprovat pel 2016, 238.700.000
d'euros, va representar un increment del 67,4% davant dels 142.600.000 d'euros amb els
quals comptava l'any 2015. S'espera que creixi a 322 milions d'euros l'any 2020, 50
vegades superior al seu pressupost de 6,3 milions d'euros l'any 2005. El pressupost del
2016 per al Fons de Seguretat Interior de la UE va augmentar de manera similar a
116.400.000 d'euros a l'octubre del 2015 fins a un total de 647.500.000 d'euros. 

Atès que una proporció substancial d'aquests pressupostos han beneficiat les empreses
d'armament i de seguretat en un mercat de seguretat fronterera que creix aproximadament
un 8% a l'any. Airbus, Leonardo, Safran i Thales són algunes de les empreses
armamentistes i de seguretat que aquest darrer 2016 van obtenir contractes de seguretat
fronterera. Per la seva banda, les empreses Indra, Advent i ATOS també van obtenir
importants contractes per a projectes d'identificació i seguiment de refugiats. 

Atès que amb la UE està promovent pressupostos europeus per la R+D militar i de
seguretat que els vincula amb el control dels fluxos migratoris que mostren un procés de
militarització de les polítiques de seguretat comunitàries que afavoreixen els productes que
fabriquen les indústries del sector armamentístic.9. Atès que la Unió Europea va acordar
reubicar 160.000 sol·licitants d'asil abans de setembre del 2017. L'estat espanyol es va
comprometre a acollir 17.387 persones, de les quals aquest maig del 2017 encara n'havien
d'arribar més de 16.083. 

Atès que el 14 de juliol de 2016 el Parlament de Catalunya va aprovar una Moció advocant
per la desmilitarització de Catalunya, que, entre d'altres contemplava no concedir ajuts i no
promoure activitats per part de l'Administració a la indústria militar a Catalunya, inclòs el
suport a la recerca i el desenvolupament explícitament orientats al creixement de la
indústria militar i armamentista. 
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Atès que l'informe 27 del Centre Delàs d'Estudis per la Pau sobre la Indústria militar a
Catalunya revela que a Catalunya hi ha importants companyies produint armament o
components de tecnologies militars el destí del qual és la guerra (empreses com INDRA,
Expal del grup Maxam, Sener, GMV Aerospace o Rohde & Schwarz).

És per tot això que el Grup Municipal de la CUP proposa al Ple de Reus l'adopció dels
següents acords: 

Primer. L’Ajuntament de Reus farà les passes necessàries per assegurar que els concursos
públics afavoreixin empreses que no treballin amb empreses vinculades a la indústria
militar, incloses les empreses que donen suport a la recerca i el desenvolupament
explícitament orientats al creixement de la indústria militar i armamentista. 

Segon. Aquest compromís es traduirà en la tramitació de les disposicions legals necessàries
per a la seva articulació en el termini màxim de sis mesos des de l’aprovació d’aquesta
moció. 

Tercer. Treballar amb el Centre Delàs d’Estudis per la Pau i/o altres entitats com el Fons
Català de Cooperació per informar de les empreses vinculades amb la fabricació
d’armament. 

Quart. Fer públic el compromís d’aquesta moció a la ciutadania de Reus, al Centre Delàs
d’Estudis per la Pau, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i a la Comissió
d’Economia del Parlament de Catalunya, al govern de la Generalitat, a la Federació de
Municipis de Catalunya i a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques. 

Cinquè. Declarar Reus ciutat lliure d'empreses que fabriquin armes i per tant rebutjar la
instal·lació, a la nostra ciutat, d'empreses que tinguin alguna relació amb la producció i
venda d’armament. "

EL SR. FERNANDEZ 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; CUP: Srs./Sres. Llorens, Fernández, Cuadrada,
Angelergues, Ciurana, Puig PSC-CP: Srs./Sres. Martín, Martínez, Guaita;  ERC-MES-MDC-
AVANCEM: Sra. Llauradó; AREUS: Srs. Cervera i Rubio) i 3 vots en contra  (C'S: Srs./Sres.
Sánchez, Morales, Labrador; ) i 1 abstenció PP: Sr. Domènech).

Precs i preguntes 

Intervenció del Sr. Sebastià Domènech Bosch, del Grup municipal del Partit Popular (PP)
preguntant envers la cessió de locals l'1-O del 2017.

"El passat dia 7 de setembre del 2017 , Sr. Carles Pellicer, alcalde de Reus, va signar un
manifest on l´ ajuntament de Reus, cediria locals per al referèndum il·legal.

Aquesta setmana passada, el Grup Municipal del PPC de Reus, va registrar carta dirigida a
l'alcalde i el govern exposant que qualsevol cessió d'espais electorals d'un
referèndum il·legal atempta contra la legalitat vigent i incompleix les resolucions del
Tribunal Constitucional, per aquest motiu formulem les següents preguntes al Ple:
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Primer. L´ alcalde de Reus, té previst el dia d'avui cedir els locals per la celebració d'un
referèndum no legal tal com va anunciar?

Segon. Si és afirmativa, ens podrà facilitar tota l´ informació que s'ha enviat a la Generalitat,
donant la resposta, per aquest motiu?

Tercer. Podrà lliurar als grups municipals de la corporació municipal el manifest que ha
signat en representació de l'ajuntament de Reus?

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

Intervenció del Sr. Sebastià Domènech Bosch, del Grup municipal del Partit Popular (PP)
preguntant sobre la utilització de material públic de l'Ajuntament de Reus.

"L'ajuntament de Reus a través de les Brigades Municipals disposa de taules, cadires,
escenaris que prèvia sol·licitud d'entitats culturals i associacions veïnals poden demanar per
al seu ús.

La cessió d'aquest material públic comporta una organització i costos a l'erari públicon les
entitats sense ànim de lucre i prèviament registrades poden utilitzar sense costos
d'utilització.

Aquests dies hem visualitzat que Brigades Municipals hi han instal•lat escenaris i cadires per
actes independentistes i per aquest motiu formulem el ple les següents preguntes; 

Primer. Quines entitats o associacions culturals han demanat ús d'aquest
material públic per realitzar actes independentistes?

Segon. Aquestes entitats o associacions culturals, actualment resten registrades al Registre
d´Entitats de l'Ajuntament de Reus?

Tercer. Si és negativa, en quin dret es lliura material públic per un ús partidista amb càrrec a
l'erari municipal, a entitats no registrades al corresponent registre d'entitats municipal?

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

Intervenció del Sr. Sebastià Domènech Bosch, del  Grup municipal del Partit Popular (PP)
preguntant sobre l'incivisme i el servei de neteja viària a Reus. 

"Últimament diferents barris de Reus, han manifestat la seva indignació per l’incivisme que
patim a la nostra ciutat, aquest fet no es tracta d´ una situació puntual, al contrari , afecta
tota la ciutat i va en augment, mentre el govern municipal no té la capacitat de gestionar
aquesta situació.

Per altre costat també hem de manifestar, les constants queixes dels veïns pel servei de
neteja viaria, sobretot als nostres barris i polígons.

La passada legislatura, el govern del Partit Popular va implantar, mesures completaries de
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reforç a l'estiu i el seu resultat va ser molt satisfactori en tota la ciutat en neteja viaria, així
com la Regidoria de Convivència i Immigració va impulsar una campanya cívica a la nostra
ciutat per tal de mantenir-la neta.

El Grup Municipal del PPC de Reus ha rebut queixes reiterades de veïns que ja no saben
que han de fer davant aquesta situació i ens afirmen que les comunicacions via queixa
s'allarguen, sense una resposta clara i definida, és per aquest motiu que formulem al Ple
les següents preguntes,

Primer. Quins canvis ha sofert l´implantació del quadrant de reforç impulsat per al govern
del Partit Popular envers la neteja viaria i recollida d'escombraries a la ciutat de Reus?

Segon. Si hi ha canvis substancials en el corresponent quadrant, podria explicar per què i
quin son els motius d'aquests?

Tercer. Podrà lliurar als grups municipals de la corporació municipal a la propera Comissió
de Territori i Urbanisme del corresponent quadrant vigent del 2017?

Quart. Quines línies d'actuació s'estan duent a terme ara com ara amb motiu de l
´ increment de l'incivisme a la nostra ciutat?

Cinquè. Quantes queixes per motius d'incivisme durant l'any 2017, s'han registrat ara com
ara?

Sisè. Preveu el govern municipal mesures complementàries, si és afirmatiu quines?"

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

Intervenció del Sr. Juan Carlos Sánchez Martínez, del Grup municipal CIUTADANS – REUS
(C’S) preguntant sobre la coordinació de l'Ajuntament al referèndum de l'1 d'octubre. 

"El passat 28 d’agost, respecte l’1O, vam tenir coneixement a través d’un mitjà de
comunicació que el Govern de la Generalitat estava sol·licitant mitjançant “contactes
informals” als alcaldes catalans que elegissin les persones que faran la funció de
coordinadors, és a dir, enllaç entre els Ajuntaments i l’Administració electoral (en aquest
singularíssim cas, la Generalitat).

Respecte el 9N, la Sentència del Tribunal Constitucional de data 11 de juny del 2015 va
estendre la il·legalitat de les actuacions de la Generalitat no només a l’acte formal de la
convocatòria del referèndum del 9N (que no es va produir), sinó que declarava la
inconstitucionalitat de “tots els actes i actuacions de preparació per a la celebració de
l’esmentada consulta, així com qualsevol altra actuació no formalitzada jurídicament,
vinculada a la referida consulta”. 

La resolució deixa clar, per tant, que les “actuacions no formalitzades jurídicament” però
encaminades a la consecució d’un objectiu declarat inconstitucional -com un referèndum
sobre la independència- poden ser prova de càrrec jurisdiccional per a la imputació de la
comissió d’un o diversos il·lícits penals (desobediència, malversació, sedició…).

Per tot això, el Grup Municipal de Ciutadans formula les següents preguntes: 
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Ha existit algun contacte entre la Generalitat o qualsevol persona o entitat directament no
vinculada amb l’Administració amb algun representant d’aquest Ajuntament per sol·licitar el
nomenament de coordinadors per a la celebració del referèndum de l’1 d’Octubre a Reus?

En cas afirmatiu, quines persones han realitzat aquest contacte i quina ha estat la resposta del
govern municipal?"

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

Intervenció del Sr. Juan Carlos Sánchez Martínez, Grup municipal CIUTADANS – REUS (C’S)
preguntant sobre el referèndum de l'1 d'octubre.

"Davant la proximitat del suposat referèndum d’independència que el Govern de la
Generalitat vol celebrar l’1 d’octubre, cal que tots els reusencs sàpiguen quines són les
intencions del govern municipal al respecte.

En les ocasions que s’ha preguntat a l’Alcalde sobre aquesta qüestió, ha respost amb
evasives com quan en el Ple del passat 6 de juliol va dir “faré el que toqui quan calgui”,
sense concretar si permetrà i facilitarà que Reus participi en aquesta consulta il·legal.

Per tot això, el Grup Municipal de Ciutadans demana a l’Alcalde de Reus que respongui
amb un “sí” o un “no” a les següents preguntes: 

Cedirà l’Alcalde de Reus a la Generalitat el cens electoral per a la celebració del referèndum
de l’1 d’octubre?

Facilitarà l’Alcalde de Reus els mitjans necessaris per a la realització d’aquesta consulta, com
ara espais municipals i personal de l’Ajuntament?

En el cas que el Tribunal Constitucional anul·li la normativa emanada del Parlament de
Catalunya que pretén donar cobertura legal al referèndum, acatarà la sentència del Tribunal
Constitucional o pensa desobeir-la?"

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

Intervenció del Sr. Juan Carlos Sánchez Martínez, Grup municipal CIUTADANS – REUS (C’S)
retirant el prec que el seu grup ha presentat referent a les dades publicades per
l'observatori econòmic de l'Ajuntament a la pàgina web de transparència. 

Intervenció del Sr. Andreu Martín Martínez, del Grup municip0al del PARTIT DELS
SOCIALISTES DE CATALUNYA–CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) fent el prec referent
a la manca de resposta a la informació sol·licitada per aquest grup municipal. 

"Una de les principals funcions dels grups de l’oposició és el control de l’acció de govern.
Perquè això sigui possible, necessitem informació que sol·licitem en forma d’instàncies
dirigides als diferents departaments de l’Ajuntament, a les comissions informatives o,
directament, als regidors.
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El ROM, en el seu article 35, estableix el dret de tots els regidors i regidores a obtenir
informació d’àmbit municipal que es trobin a mans dels serveis de la corporació i que
resultin necessaris per al desenvolupament de la seva funció. 

Però es dóna la circumstància que aquest grup municipal ha enviat múltiples instàncies als
diferents departaments de la casa que o bé, no han estat respostes, o la informació que
ens ha arribat és esbiaixada o incompleta. 

Es tracta d’una situació anòmala i sense manca de justificació que dificulta i distorsiona la
nostra funció de controlar i fiscalitzar la tasca de l’equip de govern.

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

Primer. Que l'equip de govern expliqui els motius pels quals hi ha un bon nombre
d'instàncies presentades per aquest grup municipal sense contestar. 

Segon. Que tota la informació sol·licitada pendent es lliure amb caràcter urgent aquest mes
de setembre."

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

Intervenció de la Sra. Ana Isabel Martínez Serrano, del Grup municipal del PARTIT DELS
SOCIALISTES DE CATALUNYA–CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) fent la pregunta
sobre les actuacions de millora previstes als barris Sol i Vista i Immaculada. 

"El passat mes de juny, la Generalitat de Catalunya va concedir una pròrroga d’un any per a
l’execució de les obres de millora dels barris Sol i Vista i Immaculada incloses dins la Llei
del Pla Barris.

En aquell moment, l’Ajuntament va ratificar la seva voluntat d’engegar les obres que
comportaran una inversió d’un milió d’euros que assumiran, a parts iguals, la conselleria de
Política Territorial i Obres Públiques i l’Ajuntament de Reus.

Tenint en compte que es tracta de la darrera oportunitat des que el pla va arrencar l’any
2009 si no es vol perdre el finançament de la Generalitat, que ja han passat tres mesos des
de la concessió de la pròrroga i que el termini acaba el mes de juny de 2018, els veïns
comencen a mostrar-se intranquils per unes obres que han patit infinits retards i que a
hores d’ara encara no han començat.

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

Primera. Quan té previst l’Ajuntament de Reus iniciar les obres de millora als barris Sol i 
Vista i immaculada incloses dins el Pla de Barris i quin és el calendari previst per totes les 
actuacions que s’hi han de fer?

Segona. Hi ha constància de l'acord explícit amb les associacions de veïns respectives de les
actuacions a realitzar?"

Per part del Sr. Arza ES DONA RESPOSTA a la pregunta.
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Intervenció de la Sra. Sandra Guaita Esteruelas, del Grup municipal del PARTIT DELS
SOCIALISTES DE CATALUNYA–CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) fent la pregunta
sobre les dades de matriculació del curs 2017-2018

"Aquest Grup Municipal va preguntar a la darrera Comissió Informativa dades de
matriculació relatives al curs 2017-2018. En aquell moment, el govern no va facilitar la
informació amb l’argument que la comissió d’escolarització encara no havia tingut temps
d’analitzar-la.

És per això que el Grup Municipal del PSC de Reus formula, de nou, la següent pregunta:

Quines són les dades de matriculació a la ciutat corresponents al curs 2017-2018? 
Especificant cursos, grups i ràtios de cadascun dels centres educatius públics i concertats de
la ciutat. 

S'ha tancat algun grup respecte al curs anterior? En cas afirmatiu, quants i de quins 
centres."

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

Intervenció de la Sra. Mariona Cuadrada Monteverde, del Grup municipal CANDIDATURA
D’UNITAT POPULAR (CUP) preguntant sobre la presència d'agents del Cuerpo Nacional de
Policía armats aquestes darreres hores a la ciutat de Reus.   

"El passat dimarts dia 12 de setembre, després de la massiva i històrica Diada del passat 11
de setembre a Barcelona i després de la manifestació de la Diada convocada per l’Esquerra
Independentista del Camp a la ciutat de Reus el mateix dia, va ser detectada a Reus una
presència evident i nombrosa d’agents del Cos de la Policia Nacional, arribats amb
furgonetes policials i que es van arribar a passejar  amb material antidisturbis i amb armes
llargues pel centre de la ciutat de Reus.

Posteriorment han fet evident la seva presència per Reus, sense que ningú, cap
càrrec públic ni cap estament oficial, hagi informat a la ciutadania dels motius d’aquesta
presència ni de si hi ha cap operatiu en marxa.

El material antidisturbi exhibit i la coincidència d'altres situacions similars arreu del país
(maniobres militars a l'Empordà, retorn de la Guàrdia Civil a les rodalies d'alguns pobles de
la nostra comarca, presència de la Guàrdia Civil armada a localitats del Maresme...) semblen
indicar que tenen poc a veure amb els operatius relacionats amb el jihadisme.
 
Més aviat tot plegat ho podem emmarcar en un moment històric definit per la voluntat del
nostre poble de decidir el seu futur polític, fet que inclou com a contrapartida
antidemocràtica per part de l'estat espanyol registres a treballadors i seus d’empreses,
requeriments a càrrecs electes, amenaces de multes milionàries a voluntaris i de càrrecs
democràticament escollits, limitació de premsa i intimidació en forma de desplegament
legal i de tot tipus.

El grup municipal de la CUP, presenta la següent pregunta:
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Que l’Ajuntament informi i/o esclareixi a la ciutadania i als grups municipals el motiu de la
presència d’aquest dispositiu policial, amb material antidisturbis i armes llargues a la ciutat de
Reus."

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

La presidència informa que la pregunta presentada, pel Grup municipal
CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP), referent a l'aplicació del protocol contra
agressions sexistes a les festes populars es retira per part del grup que la ha formulat
degut a l'absència de la Sra. Montserrat Flores que és qui la havia de contestar. 

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

L’alcalde                                                                      El secretari general 
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