ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE REUS
Núm.: 15/2017
Caràcter: ordinari
Data: 01.12.2017
Horari: de 10:15 a 15:13 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
Maria del Carmen Pozuelo Blanco
Marta Puig Beltran
Daniel Rubio Angosto
Juan Carlos Sánchez Martínez
Maria Dolors Sardà Lozano
Montserrat Vilella Cuadrada
S'ha excusat:
Montserrat Flores Juanpere
Jaume Renyer Alimbau, secretari general
Baldomero Rovira López, interventor
M. Rosa Ferré Amador, adjunta a la Secretaria General

1

ORDRE DEL DIA
1. Aprovació de les actes de les sessions dels dies 24 i 30 d'octubre i 22 de novembre de
2017.
2. Informació de l’Alcaldia.
MOCIONS DE L'ALCALDIA
3. Nomenament de membres i representants en distints òrgans, organismes o entitats.
TRANSPARÈNCIA
4. Aprovació inicial de la Carta de Serveis dels serveis de la gestió del risc per a la salut
derivat dels productes alimentaris.
5. Aprovació inicial de la Carta de Serveis del Servei d'Informació i Atenció a les Dones
(SIAD).
SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS
6. Rendes i Exaccions. Declaració d'interès o utilitat municipal de diverses obres a efectes
de l'ICIO.
7. Hisenda. Aprovació inicial de l'expedient de modificació de l’ordenança fiscal número 8
reguladora de la taxa per la prestació de serveis d'intervenció administrativa de les activitats.
8. Hisenda. Aprovació inicial de l'expedient de modificació de l’ordenança fiscal número11
reguladora de la taxa per la prestació dels serveis de cartografia i tecnologies de la informació,
per la identificació cadastral de finques i per l'ocupació de les infraestructures de
telecomunicacions municipals.
9. Recursos Humans. Sol·licitud de compatibilitat de dues treballadores de l'Ajuntament.
10. Assessoria Jurídica. Aprovació del contracte programa entre el Consorci del Transport
Públic del Camp de Tarragona, Autoritat Territorial de Mobilitat, l'Ajuntament de Reus i
l'empresa Reus Transport Públic, SA per a la prestació de serveis públics regulars de
transport urbà de viatgers.
11. Ocupació. Aprovació del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Reus i el
Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per a la realització dels
programes PFI-PTT corresponent a l'any 2018.
12. Gestió Econòmica i Pressupostària. Aprovació inicial de l'expedient de modificació de
crèdits en el pressupost de l’Ajuntament de Reus.
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SERVEIS DE TERRITORI I URBANISME
13. Patrimoni del Sòl. Aprovació de l'acceptació de la donació de l’immoble situat al
Carrer Sant Esteve, núm. 22, 3r, inclòs en PAU 4 de la modificació del PGOU al Barri del
Carme (sistema d'actuació expropiació).
SERVEIS A LA PERSONA
14. Benestar Social. Aprovació del conveni de col·laboració amb l'Agència de l'Habitatge
relatiu al desenvolupament del projecte comunitari per a escales a la zona de Mas Pellicer
al barri de Sant Josep Obrer, corresponent a l'any 2017.
15. Esports. Aprovació inicial de les bases per a l’atorgament de subvencions relatives a l'ús
de les instal·lacions esportives municipals per part de les entitats i organitzacions
esportives.
16. Participació, Ciutadania i Transparència. Aprovació del contracte programa per a la
coordinació, cooperació i col·laboració del Servei d'Informació i Atenció a les Dones (SIAD) i
d'igualtat efectiva de dones i homes amb l'Institut Català de les Dones, per al període
2017-2019.
17 Salut Pública. Aprovació de la clàusula addicional vint-i-tresena del Conveni de
col·laboració amb el Servei Català de la Salut per la prestació de serveis d'orientació i
planificació familiar en el CAP Sant Pere de Reus amb l'objecte del programa d'atenció a la
salut sexual i reproductiva per a l'any 2017.
PROPOSTES DE RESOLUCIÓ
18. Proposta del Grup municipal del PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA –
CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) referent a la interlocutòria de l'Audiència Nacional
de presò incondicional per l'expresident del Govern i set exconsellers.
19. Proposta del Grup municipal del PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA –
CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) referent a retornar les competències als
ajuntaments en matèria de polítiques d'igualtat i contra la violència de gènere.
MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
20. Moció del Grup municipal CIUTADANS-REUS (C'S) referent a la retirada de qualsevol
element o símbol polític dels espais públics.
21. Moció del Grup municipal CIUTADANS-REUS (C'S) per millorar la web municipal de
transparència pel que fa a les subvencions atorgades per l'Ajuntament.
22. Moció del Grup municipal CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP) referent a
l'obertura d'una investigació sobre el procés de selecció de les noves 8 places de la guàrdia
urbana de Reus.
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23. Moció del Grup municipal CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP) referent a la
formació continuada contra la violència masclista als instituts de secundària de Reus.
24. Moció del Grup municipal del Partit Popular (PP) envers un nou accés al Polígon
Indústrial Dyna de Reus.
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 declarar d'urgència el següent assumpte per a ser
inclòs a l'ordre del dia:
P R O M O C I Ó E C O N Ò M I C A . Aprovació del Conveni de cooperació per a la
promoció de l'aeroport de Reus amb Aeroports Públics Cat, SLU, el Patronat de Turisme
de la Diputació de Tarragona i altres ens locals i Cambres de Comerç per al període
2017-2020.
EL SR. ARZA EXPLICA EL TEMA I ES PRODUEIX DEBAT
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova amb 14 vots a favor ((PdeCAT)-CiU: Srs./Sres.
Pellicer, Vilella, Monseny, Arza, Sardà, Enrech, Caelles; PSC-CP: Srs./Sres. Martín, Martínez,
Guaita, Pozuelo; ERC-MES-MDC-AVANCEM: Sra. Llauradó i AREUS: Srs. Cervera i Rubio) 6
vots en contra (CUP: Srs./Sres. Llorens, Fernández, Cuadrada, Angelergues, Ciurana, Puig) i
6 abstencions (C'S: Srs./Sres. Sánchez, Morales, Figueras, Labrador; PP: Sr. Domènech i Sra.
Compte) incloure aquest assumpte a l'ordre del dia.
Seguidament es passen a tractar el temes que figuren a l'ordre del dia següents:
1. Aprovació de les actes de les sessions dels dies 24 i 30 d'octubre i 22 de novembre
de 2017.
S'aproven, per unanimitat, les actes de las sessions dels dies 24 i 30 d'octubre i 22 de
novembre de 2017.
L'alcalde cedeix la paraula al Sr. Renyer, secretari general, el qual explica que a l'acta de data
12 de maig de 2017, al Punt núm.11. Intervenció. Proposta de reducció de capital social de
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la societat municipal Hospital de Sant Joan de Reus SAM i aportació no dinerària, s'ha
advertit que en l'esmentat acord hi ha una errada material en el tant que per tal que la xifra
de capital quedés en 60.101,20 € la reducció no és correspon a 3.516.021,40 €, sinó a
3.515.920,20 €, es fa necessari a l'empara del que disposa l'article 109.2 de la Llei 39/2015,
d'1 d'octubre, que permet la rectificació en qualsevol moment dels errors materials, de fet o
aritmètics, corregir l'esmentada errada.
L'import de la diferència és de 101,20 €. El capital inicial de la societat en el moment
d'adoptar-se l'acord era de 3.576.021,40 €, per tant si el capital final havia de quedar en
60.101,20 € la diferència i per tant el capital a reduir es de 3.515.920,20 € i no de
3.516.021,40 €.
Aquesta correcció en cap cas significa canviar el sentit de l'acord adoptat pel Ple de
l'Ajuntament, ni donar o no donar conformitat a aquell acord ja adoptat, sinó simplement la
constatació i esmena de l'errada advertida.
S'aprova per unanimitat l'esmena a l'esmentada acta.
A continuació intervé la Sra. Llauradó fent lectura d'un comunicat conjunt de la Junta de
Portaveus que va tenir lloc el dia 30 de novembre de 2017.
"Dia Mundial de la Sida 2017
Un salt endavant cap a la fi de la sida
L’1 de desembre se celebra arreu del món el 30è Dia Mundial de la Sida, una jornada que
vol fomentar la conscienciació de la societat i implicar-la en la lluita contra el VIH.
Des de l’aparició dels primers casos d’infecció pel VIH, és innegable que han sorgit noves
oportunitats i també molts desafiaments però, malgrat que disposem d’evidència sobre
l’eficàcia dels programes de prevenció i tractament del VIH, no hi ha lloc per a
l’autocomplaença. La comunitat internacional ha assumit el compromís de posar fi a
l’epidèmia com a amenaça per a la salut pública per al 2030, objectiu que forma part de
l’Agenda 2030 pel desenvolupament sostenible, aprovada per l’Assemblea de les Nacions
Unides.
Per assolir aquesta fita tan ambiciosa, Catalunya treballa agilitant l’aplicació de mesures
sostenibles a través d’un compromís polític renovat, recursos i innovacions tècniques i
programàtiques. El Pla d’acció enfront del VIH i altres ITS 2016-2020, l’Acord nacional per
afrontar l’epidèmia del VIH a Catalunya i lluitar contra l’estigma relacionat, aprovat pel
Parlament de Catalunya i el Pacte social contra la discriminació de les persones que viuen
amb el VIH, així com els plans estratègics locals, són exemples de la resposta del nostre
país, en la qual participen les persones afectades, la societat civil, el sector privat i els
organismes governamentals. Es tracta d’una resposta organitzada, basada en l’evidència
científica, consensuada, coherent, eficaç i inspirada en les recomanacions internacionals.
Cal intensificar esforços per monitorar l’evolució de l’epidèmia, per implementar la
prevenció combinada, per garantir que totes les persones infectades coneguin el seu estat
serològic, per assegurar el tractament precoç i una atenció integral de qualitat i centrada en
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l’individu, per protegir les persones més vulnerables, per augmentar l’eficiència en la
prestació de serveis i per eliminar l’estigma i la discriminació associada al VIH.
Tothom és necessari per donar un salt endavant, accelerar la fi d’aquesta epidèmia i
construir una societat sense VIH."
La Sra. Llauradó també fa lectura dels actes programats a Reus amb motiu del Dia Mundial
de la Sida 2017.
2. Informació de l’Alcaldia.
El Sr. Pellicer informa del següent:
Que l'Agència Catalana de Turisme va reconèixer la ciutat de Reus amb el distintiu “Ciutats i
Viles amb Caràcter”. Aquest distintiu és adreçat a ciutats mitjanes que tenen una forta
personalitat, marcada pel seu caràcter històrico-cultural, enogastronòmic o artístico-creatiu.
El reconeixement de Reus ha tingut en compte el seu caràcter històrico-cultural i
enogastronòmic, resumit en tres eixos: “Reus, ciutat natal de Gaudí, escenari modernista i
centre històric”; “Reus, en constant moviment cultural (Capital de la Cultura catalana
2017)”; i “Reus, bressol del vermut i seu DOP Siurana”. Tenir el reconeixement permetrà a
Reus guanyar amb visibilitat a través dels canals de comunicació de l’Agència de Turisme de
Catalunya; accedir a plataformes de promoció i comercialització específiques; i accedir a
informació especialitzada del mercat, entre altres avantatges. Felicita a la regidora Sra.
Caelles per la gestió feta per aconseguir aquest títol que nomes sis ciutats de Catalunya
han aconseguit.
De l'assistència a l'acte de reconeixement a l'alumnat excel·lent del Curs 2016/2017 que va
tenir lloc al Saló de Plens. Felicita a la Sra. Sardà per la bona organització de l'acte.
De la inauguració, a FiraReus, de la primera Fira Esquiades SnowFun.
De la cloenda del Festival Memorimage al Teatre Bartrina.
De la commemoració del X aniversari de SECOT a FiraReus.
De la inauguració de l'exposició "Reus, retrat fotogràfic d'una centúria" al museu de la Plaça
de la Llibertat. Felicita a l'associació fotogràfica de Reus i valora la feina que fan.
De la inauguració de la 25a edició de la fira Tot Nuvis a FiraReus.
De la inauguració de la 21a edició de la Fira de l'Oli de Siurana a la Plaça de la Llibertat.
De la Gala Benèfica de la Federació d'Associació de Veïns de Reus al Teatre Fortuny amb
molt d'èxit.
De la inauguració de l'exposició Col·lecció Beep d'art Tecnològic, per primera vegada a
Europa, dintre dels actes de Reus Capital de la Cultura Catalana 2017, al Museu Salvador
Vilaseca. Una col·lecció que recomana visitar ja que és novedosa i diferent.
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De l'assistència a l'acte del Dia internacional per a l'eliminació de la violència envers les
dones al Palau Bofarull. L'acte es va fer conjuntament amb l'acte de la Generalitat de
Catalunya per tal de sumar a tota la demarcació.
De l'assistència a l'acte d'encesa de les llums de Nadal i a l'acte inaugural de la campanya
de Nadal, amb el lema «Reus és Nadal. Temps d’espectacle», a la Plaça del Mercadal.
De l'asistència a la XI Gala Anual Special Olympics al Teatre Fortuny. Felicita al regidor per la
realització d'aquest acte.
De la presentació de l'edició 2018 de la “Guia Gourmand de Catalunya, Andorra i altres
llocs d’interès" a l'Espai Prioral.
De la cloenda de l'Any Frias, al carrer Ample (davant l'edifici de la Gota de la Llet). Felicita a
la comissió organitzadora per l'èxit assolit.
De la celebració, ahir, de la Nit del Comerç i del Turisme de Reus al Centre d'Art Cal Massó.
Amb molta presència de persones. Felicita als guardonats i manifesta l'agraïment a les
entitats comercials pel desenvolupament d'activitats durant tot l'any.
Finalment informa de la declaració com a investigats al jutjat de referència pel manifest
signat conjuntament amb els portaveus dels grups municipals del PARTIT DEMÒCRATA
(PdeCAT)-CiU, CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP), ERC-MES-MDC-AVANCEM,

d'ARA REUS (AREUS) i ell mateix, on es reclamava restablir la convivència ciutadana i
retornar a la normalitat desprès dels lamentables fets viscuts el dia 1 d'octubre. Per
tant, en primer lloc vol donar suport ple a tots els portaveus signants insistir en que
la intenció de tots ha estat marcada per fer compatibles els anhels de democràcia i
llibertat de la ciutadania de Reus amb la cohesió social i la convivència.
Com alcalde denuncia aquesta causa general atesa la pulcritud de les actuacions
que han realitzat sempre en un clima de civisme i de pau social. Dit això que quedi
constància en el que és la informació.
Dir que no hi ha res més enllà que els propers dies veurem noves activitats a la
ciutat, hi ha moltes, estem vivint uns moments amb molta activitat ciutadana i això li
congratula de veure que la ciutat avança d'una forma molt intensa.
MOCIONS DE L'ALCALDIA
3. Nomenament de membres i representants en distints òrgans, organismes o entitats.
"Atès que per diferents acords plenaris s'han designat i nomenat els membres en diferents
òrgans i organismes de l'Ajuntament i representants d'aquest en distintes entitats.
Vistes les propostes del Grup municipal d'ERC-MES-MDC-AVANCEM (ERC) i d’ARA REUS
(AREUS) de modificar uns nomenaments ja efectuats en distints organismes autònoms i
òrgans municipals complementaris de la Corporació.
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Vista la instància presentada per l'ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN DEL CASAL NÚMERO 1 DE
REUS amb núm. de registre d'entrada 2017055762 de data 17-11-2017 en la qual es
proposa la substitució del seu representant en el Consell Municipal de la Gent Gran.
Vista la proposta del president de l'Institut Municipal de Formació i Empresa (IMFE) per
designar el nou representant de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de
Reus.
En conseqüència es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords:
Primer. Designar els membres dels següents organismes autònoms de l'Ajuntament:
AGÈNCIA DE PROMOCIÓ DE CIUTAT “REUS PROMOCIÓ”
Un/a representant de cada grup polític amb representació municipal:

•

(ERC) Sr. Estanislau Salvadó Sans, en substitució del Sr. Ignasi Basora Gallisà

INSTITUT MUNICIPAL DE FORMACIÓ I EMPRESA
Una persona o entitat relacionada amb l’activitat objecte de l'Institut:

•

Sr. Josep Baiges i Gispert, com a representant de la Cambra Oficial de Comerç,
Indústria i Navegació de Reus.

Segon. Nomenar els membres dels següents òrgans municipals complementaris de la
Corporació:
CONSELL MUNICIPAL DE SERVEIS SOCIALS
Un/a representant de cada grup municipal:

•

(ERC) Sra. Alba López Perelló, en substitució de la Sra. Eva Ferran Roig

CONSELL MUNICIPAL DE LA DISCAPACITAT
Un representant de cada grup municipal:

•
•

(ERC) Sra. Alba López Perelló, en substitució de la Sra. Eva Ferran Roig
(AREUS) Sra. Victoria Llamas Santos, en substitució del Sr. Joan Carles Filella Riba

CONSELL MUNICIPAL DE JOVENTUT
Un/a representant de cada grup municipal:

•
•

(ERC) Sr. Nil Lamana Sambró, en substitució de la Sra. Gemma Boqué Estil·les
(AREUS) Sra. Andrea Patiño Mancebón, en substitució del Sr. Antonio Gesalí
Gallego

CONSELL MUNICIPAL DE LA GENT GRAN
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Un representat de cadascuna de les entitats de la ciutat legalment constituïdes i inscrites al
registre municipal d’entitats ciutadanes que desenvolupin activitats que estiguin vinculades
a les persones grans:

•

Sra. Maria Teresa Pujades Balsebre, en representació de l'ASSOCIACIÓ DE GENT
GRAN DEL CASAL NÚMERO 1 DE REUS i en substitució del Sr. Jaume Gil Badell."

Sotmesa la proposta a votació s'aprova per unanimitat.
TRANSPARÈNCIA
4. Aprovació inicial de la Carta de Serveis dels serveis de la gestió del risc per a la
salut derivat dels productes alimentaris.
"Atès que la salut pública es defineix con el conjunt organitzat d'actuacions dels poders
públics i de la societat en el seu conjunt, mitjançant la mobilització de recursos humans i
materials, per tal de fomentar, protegir i promoure la salut de les persones, en l'esfera
individual i col·lectiva, prevenir la malaltia i tenir cura de la vigilància de la salut.
Atès que els serveis de salut pública són realitzats en el territori per diverses
administracions que en són competents, d'aquesta manera en el marc del sistema sanitari
públic de Catalunya, s'atribueix als Ajuntaments prestar els serveis mínims obligatoris
establerts per la legislació que regula el règim municipal i altres, regulats en l'article 68 de
la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d'ordenació sanitària de Catalunya i d'acord amb l'article 52
de la Llei 18/2009, de 22 d'octubre, de salut pública.
Atès que l'Ajuntament de Reus té per objectiu garantir la qualitat de vida dels ciutadans
que resideixen al municipi, actuant com un element catalitzador i integrador de les
polítiques públiques de salut en tots els àmbits.
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 del departament de Salut Pública han elaborat un esborrany de
Carta de Serveis dels serveis de la gestió del risc per a la salut derivat dels productes
alimentaris, en els termes que consta en l'expedient de referència.
Vist l'informe emès pel departament de Salut de data 7 de novembre de 2017.
Vist l'informe jurídic emès per l'Assessoria Jurídica de data 8 de novembre 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.
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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
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 dels serveis de la gestió del risc per a la salut
derivat dels productes alimentaris, 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 dels serveis de la gestió del risc per a la
salut derivat dels productes alimentaris esdevindrà definitiva."
LA SRA. LLAURADÓ EXPLICA EL TEMA I ES PRODUEIX DEBAT
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova amb 22 vots a favor ((PdeCAT)-CiU: Srs./Sres.
Pellicer, Vilella, Monseny, Arza, Sardà, Enrech, Caelles; CUP: Srs./Sres. Llorens, Fernández,
Cuadrada, Angelergues, Ciurana, Puig; PSC-CP: Srs./Sres. Martín, Martínez, Guaita, Pozuelo;
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).
5. Aprovació inicial de la Carta de Serveis del Servei d'Informació i Atenció a les Dones
(SIAD).
"Atès que en un procés permanent de millora del funcionament de les administracions
públiques, cal incorporar mitjans i instruments per donar resposta a la demanda social que
reclama un servei de major qualitat en el sector públic.
Atès que la Llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern, aprovada el
desembre del 2014 estableix el dret de les persones a una bona administració.
Atès que les institucions han de garantir que els serveis de la seva competència es presten
en unes condicions mínimes i raonables de qualitat, i han d’incloure cartes de serveis en el
marc regulador dels serveis públics bàsics.
Vist el que disposa la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència
masclista i en concret els articles 56, l'article on es detallen els serveis d'informació i
atenció a les dones, l'article 64 i l'article 83 on s'especifiquen les competències dels
municipis; així com, la disposició addicional primera sobre recursos econòmics.
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Vist, així mateix, el que disposa la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i
homes; i en concret l'article 3, on es detallen els principis d'actuació dels poders públics, i
l'article 6 on s'especifiquen les funcions dels ens locals de Catalunya. Vist així mateix, la Llei
Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència
de gènere.
Atès que el Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD) que presta l'Ajuntament de
Reus és un servei d’informació, orientació i assessorament, primera atenció i
acompanyament amb relació a l’exercici dels drets de les dones que es posa a l’abast de la
ciutadania.
Atès que l'esmentat servei es dirigeix a totes les dones que viuen a la ciutat, i té com a
finalitat donar resposta a les diferents demandes d’informació i atenció, potenciar els
processos d’autonomia de les dones i contribuir a la superació de totes les situacions de
desigualtat. Al mateix temps que es constitueix com un instrument comunitari per
desenvolupar i promoure la participació política i social de les dones al municipi i per
avançar en la construcció d’una ciutadania que inclogui la perspectiva de gènere.
Atès que els serveis tècnics del departament de Polítiques d'Igualtat han elaborat un
esborrany de Carta de Serveis del Servei d'Informació i Atenció a les Dones (SIAD), en els
termes que consta en l'expedient de referència.
Vist l'informe emès per la tècnica d'Igualtat de la regidoria de Participació, Ciutadania i
Transparència i coordinadora del Servei d'Informació i Atenció a les Dones de data 7 de
novembre de 2017.
Vist l'informe jurídic emès per l'Assessoria Jurídica de data 8 de novembre 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
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'Informació i Atenció a les Dones
(SIAD), 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,
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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'Informació i Atenció a les
Dones (SIAD) esdevindrà definitiva."
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per unanimitat.
SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS
6. Rendes i Exaccions. Declaració d'interès o utilitat municipal de diverses obres a
efectes de l'ICIO.
"Atès que la DIPUTACIÓ DE TARRAGONA (NIF P-4300000I), ha sol·licitat concessió de la
bonificació de la quota de l’Impost sobre construccions instal·lacions i obres a liquidar per a
les obres d'arranjament del paviment d'accés al CPEE Alba de Reus al passeig Boca de la
Mina d'aquesta ciutat, obres que van ser informades favorablement per l'Arquitecte dels
Serveis Tècnics d'Arquitectura i Urbanisme en data 25/08/17.
Atès que la DIPUTACIÓ DE TARRAGONA (NIF P-4300000I), ha sol·licitat concessió de la
bonificació de la quota de l’Impost sobre construccions instal·lacions i obres a liquidar per a
les obres d'ampliació de dues aules al CPEE Alba de Reus al passeig Boca de la Mina
d'aquesta ciutat, obres que van ser informades favorablement per l'Arquitecte dels Serveis
Tècnics d'Arquitectura i Urbanisme en data 31/03/17.
Atès que la DIPUTACIÓ DE TARRAGONA (NIF P-4300000I), ha sol·licitat concessió de la
bonificació de la quota de l’Impost sobre construccions instal·lacions i obres a liquidar per a
les obres de canvi de distribució de l'espai de la consergeria de l'Escola de Música al carrer
Sant Jaume d'aquesta ciutat, obres que van ser informades favorablement per l'Arquitecte
dels Serveis Tècnics d'Arquitectura i Urbanisme en data 26/01/17.
Atès que la DIPUTACIÓ DE TARRAGONA (NIF P-4300000I), ha sol·licitat concessió de la
bonificació de la quota de l’Impost sobre construccions instal·lacions i obres a liquidar per a
les obres de reparació de la xarxa de clavegueram al CPEE Alba de Reus al passeig Boca de
la Mina d'aquesta ciutat, obres que van ser informades favorablement per l'Arquitecte dels
Serveis Tècnics d'Arquitectura i Urbanisme en data 12/07/17.
Atès que la DIPUTACIÓ DE TARRAGONA (NIF P-4300000I), ha sol·licitat concessió de la
bonificació de la quota de l’Impost sobre construccions instal·lacions i obres a liquidar per a
les obres de modificació de la sala de màquines de la coberta de l'escola d'Art i Disseny de
Reus al carrer del Vent Mina d'aquesta ciutat, obres que van ser informades favorablement
per l'Arquitecte dels Serveis Tècnics d'Arquitectura i Urbanisme en data 07/03/17.
Atès que la DIPUTACIÓ DE TARRAGONA (NIF P-4300000I), ha sol·licitat concessió de la
bonificació de la quota de l’Impost sobre construccions instal·lacions i obres a liquidar per a
les obres per homologar espais de l'antiga escola d'Art Reus al passeig Boca de la Mina, 3539 d'aquesta ciutat, obres que van ser informades favorablement per l'Arquitecte dels
Serveis Tècnics d'Arquitectura i Urbanisme en data 05/10/17.
Atès que l’article 9 de l’Ordenança Fiscal núm. 5 reguladora de l’Impost sobre instal·lacions,
construccions i obres determina els requisits que hauran de reunir les obres i els subjectes
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passius de l’impost per poder gaudir d’una bonificació del 75% al 95% de la quota de
l’esmentat impost.
Atès a aquests efectes que per al reconeixement de la bonificació és necessari que la
construcció, instal·lació o obra, la realització de la qual constitueix el fet imposable d’aquest
impost, hagi estat declarada pel Ple municipal, per la majoria simple dels seus membres,
d'interès o utilitat municipal.
A aquest efectes, s'ha de tenir en compte que son dos els requisits que estableix
l'ordenança per a que pugui acordar-se la declaració d'interès o utilitat municipal :
a) Que la construcció instal·lació o obra correspongui a un ús de caràcter social, cultural
religiós, o històric artístic.
b).- que els subjecte passiu de l'impost, si és persona jurídica, tingui naturalesa d'entitat
sense ànim de lucre i estigui inscrita al registre corresponent, i en el cas de persona física,
la construcció, instal·lació o obra no tingui relació amb cap activitat econòmica del subjecte
passius.
Considerant que les obres a realitzar per les esmentades entitats, reuneixen els requisits
per que siguin o puguin ser declarades d’especial interès o utilitat municipal.
En conseqüència, la Comissió Informativa de Serveis Generals i Econòmics de data 27.11.17
informa favorablement i proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer. Declarar d’interès o utilitat municipal a les obres d'arranjament del paviment
d'accés al CPEE Alba de Reus al passeig Boca de la Mina d'aquesta ciutat, als efectes
previstos en l’art. 9 de l’Ordenança Fiscal núm. 5 reguladora de l’Impost sobre
construccions instal·lacions i obres.
Segon. Declarar d’interès o utilitat municipal a les obres d'ampliació de dues aules al CPEE
Alba de Reus al passeig Boca de la Mina d'aquesta ciutat, als efectes previstos en l’art. 9 de
l’Ordenança Fiscal núm. 5 reguladora de l’Impost sobre construccions instal·lacions i obres.
Tercer. Declarar d’interès o utilitat municipal a les obres de canvi de distribució de l'espai
de la consergeria de l'Escola de Música al carrer Sant Jaume d'aquesta ciutat, als efectes
previstos en l’art. 9 de l’Ordenança Fiscal núm. 5 reguladora de l’Impost sobre
construccions instal·lacions i obres.
Quart. Declarar d’interès o utilitat municipal a les obres de reparació de la xarxa de
clavegueram al CPEE Alba de Reus al passeig Boca de la Mina d'aquesta ciutat, als efectes
previstos en l’art. 9 de l’Ordenança Fiscal núm. 5 reguladora de l’Impost sobre
construccions instal·lacions i obres.
Cinquè. Declarar d’interès o utilitat municipal a les obres de modificació de la sala de
màquines de la coberta de l'escola d'Art i Disseny de Reus al carrer del Vent d'aquesta
ciutat , als efectes previstos en l’art. 9 de l’Ordenança Fiscal núm. 5 reguladora de l’Impost
sobre construccions instal·lacions i obres.
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Sisè. Declarar d’interès o utilitat municipal a les obres per homologar espais de
l'antiga escola d'Art Reus al passeig Boca de la Mina, 35-39 d'aquesta ciutat, als
efectes previstos en l’art. 9 de l’Ordenança Fiscal núm. 5 reguladora de l’Impost
sobre construccions instal·lacions i obres."
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per unanimitat.
7. Hisenda. Aprovació inicial de l'expedient de modificació de l’ordenança fiscal
número 8 reguladora de la taxa per la prestació de serveis d'intervenció administrativa
de les activitats.
"Vist l’expedient de modificació de l’ordenança fiscal núm. 8: Ordenança reguladora de la
taxa per la prestació de serveis d’intervenció administrativa de les activitats, que haurà
d’entrar en vigor i serà d’efectiva aplicació quan, una vegada finalitzat l’expedient, l’acord
definitiu (o al seu cas, el provisional elevat automàticament a definitiu) de la modificació
adoptat pel Ple adquireixi efectivitat, mitjançant la seva publicació al Butlletí Oficial de la
Província.
Vist el què disposa el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, en els seus arts. 15.1, 16 i 17.1.
Vist el que disposa l’art. 133 del ROM, la Comissió Informativa informa sobre el present
assumpte que s’ha de sotmetre a la consideració del Ple, resultant amb caràcter provisional:
Primer. Aprovar la modificació de l’ordenança fiscal núm. 8: Ordenança reguladora de la
taxa per la prestació de serveis d’intervenció administrativa de les activitats.
Segon. Exposar al tauler d’anuncis de la Corporació el present acord provisional i el text
modificat de l’ordenança esmentada amb l’annex al mateix, durant un termini de trenta
dies hàbils, amb publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província i en
un diari dels de major difusió provincial, a l’efecte que els interessats puguin examinar
l’expedient i presentar les reclamacions que creguin oportunes.
Tercer. Adoptar l’acord definitiu que procedeixi una vegada finalitzat el termini d’exposició
pública i a la vista de les reclamacions presentades, i si aquestes no es formulessin,
entendre definitivament adoptat el present acord fins aleshores provisional.
Quart. Publicar l’acord definitiu o el provisional elevat automàticament a tal categoria així com
el text modificat de l’ordenança indicada en el present acord.”
EL SR. ENRECH EXPLICA EL TEMA I ES PRODUEIX DEBAT
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova amb 16 vots a favor ((PdeCAT)-CiU: Srs./Sres.
Pellicer, Vilella, Monseny, Arza, Sardà, Enrech, Caelles; C'S: Srs./Sres. Sánchez, Morales,
Figueras, Labrador; PP: Sr. Domènech i Sra. Compte; ERC-MES-MDC-AVANCEM: Sra. Llauradó;
AREUS: Srs. Cervera i Rubio) 6 vots en contra (CUP: Srs./Sres. Llorens, Fernández, Cuadrada,
Angelergues, Ciurana, Puig) i 4 abstencions (PSC-CP: Srs./Sres. Martín, Martínez, Guaita,
Pozuelo).
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8. Hisenda. Aprovació inicial de l'expedient de modificació de l’ordenança fiscal
número11 reguladora de la taxa per la prestació dels serveis de cartografia i tecnologies
de la informació, per la identificació cadastral de finques i per l'ocupació de les
infraestructures de telecomunicacions municipals.
"Vist l’expedient de modificació de l’ordenança fiscal núm. 11: Ordenança reguladora de la
taxa per la prestació dels serveis de cartografia i tecnologies de la informació, per la
identificació cadastral de finques i per l’ocupació de les infraestructures de
telecomunicacions municipals, que haurà d’entrar en vigor i serà d’efectiva aplicació quan,
una vegada finalitzat l’expedient, l’acord definitiu (o al seu cas, el provisional elevat
automàticament a definitiu) de la modificació adoptat pel Ple adquireixi efectivitat,
mitjançant la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província.
Vist el què disposa el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, en els seus arts. 15.1, 16 i 17.1.
Vist el que disposa l’art. 133 del ROM, la Comissió Informativa informa sobre el present
assumpte que s’ha de sotmetre a la consideració del Ple, resultant amb caràcter provisional:
Primer. Aprovar la modificació de l’ordenança fiscal núm. 11: Ordenança reguladora de la
taxa per la prestació dels serveis de cartografia i tecnologies de la informació, per la
identificació cadastral de finques i per l’ocupació de les infraestructures de
telecomunicacions municipals.
Segon. Exposar al tauler d’anuncis de la Corporació el present acord provisional i el text
modificat de l’ordenança esmentada amb l’annex al mateix, durant un termini de trenta
dies hàbils, amb publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província i en
un diari dels de major difusió provincial, a l’efecte que els interessats puguin examinar
l’expedient i presentar les reclamacions que creguin oportunes.
Tercer. Adoptar l’acord definitiu que procedeixi una vegada finalitzat el termini d’exposició
pública i a la vista de les reclamacions presentades, i si aquestes no es formulessin,
entendre definitivament adoptat el present acord fins aleshores provisional.
Quart. Publicar l’acord definitiu o el provisional elevat automàticament a tal categoria així com
el text modificat de l’ordenança indicada en el present acord.”
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova amb 20 vots a favor ((PdeCAT)-CiU: Srs./Sres.
Pellicer, Vilella, Monseny, Arza, Sardà, Enrech, Caelles; C'S: Srs./Sres. Sánchez, Morales,
Figueras, Labrador; PSC-CP: Srs./Sres. Martín, Martínez, Guaita, Pozuelo; 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).
9. Recursos Humans. Sol·licitud de compatibilitat de dues treballadores de l'Ajuntament.
9 a) "Vista la sol·licitud presentada per la Sra. Blanca Puyo Muñoz que ocupa una plaça de
Psicòloga de la plantilla del personal laboral d’aquesta Corporació, interessant declaració de
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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 Psicòloga.
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, amb el dictàment
previ de la comissió Informativa de Serveis Generals i econòmics, es proposa al Ple de de la
Corporació:
Primer. Declarar la compatibilitat de l’exercici del lloc de treball ocupat per la Sra. Blanca
Puyo Muñoz, amb la corresponent activitat privada per a l'exercici d'una activitat
professional de Psicòloga.
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 22 vots a favor ((PdeCAT)-CiU: Srs./Sres.
Pellicer, Vilella, Monseny, Arza, Sardà, Enrech, Caelles; CUP: Srs./Sres. Llorens, Fernández,
Cuadrada, Angelergues, Ciurana, Puig; PSC-CP: Srs./Sres. Martín, Martínez, Guaita, Pozuelo;
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).
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9b) «Vista la sol·licitud presentada per la Sra. Maria de les Neus Domènech Barrera que
ocupa una plaça d'Educadora Social de la plantilla del personal laboral 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 Psicòloga.
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, amb el dictàment
previ de la comissió Informativa de Serveis Generals i econòmics, es proposa al Ple de de la
Corporació:
Primer. Declarar la compatibilitat de l’exercici del lloc de treball ocupat per la Sra. Maria de
les Neus Domènech Barrera, amb la corresponent activitat privada per a l'exercici d'una
activitat professional de Psicòloga.
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

17

Sotmesa la proposta a votació, s'aprova amb 22 vots a favor ((PdeCAT)-CiU: Srs./Sres.
Pellicer, Vilella, Monseny, Arza, Sardà, Enrech, Caelles; CUP: Srs./Sres. Llorens, Fernández,
Cuadrada, Angelergues, Ciurana, Puig; PSC-CP: Srs./Sres. Martín, Martínez, Guaita, Pozuelo;
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. Assessoria Jurídica. Aprovació del contracte programa entre el Consorci del
Transport Públic del Camp de Tarragona, Autoritat Territorial de Mobilitat, l'Ajuntament
de Reus i l'empresa Reus Transport Públic, SA per a la prestació de serveis públics
regulars de transport urbà de viatgers.
"Atès que els municipis ostenten competències en matèria de transport col·lectiu urbà de
viatgers, de conformitat amb el previst a l’article 25.2.g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local, i l'article 66.3.m) 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
és un servei de prestació obligatòria per als municipis de més de 50.000 habitants.
Atès que l’Ajuntament, en la seva condició de titular del servei públic de transport urbà de
viatgers del municipi de Reus, presta l’esmentat servei a través de l’empresa Reus Transport
Públic, SA.
Atès que en compliment del previst a la Llei 9/2003, de 13 de juny de la mobilitat, que
impulsa la creació d’autoritats territorials de la mobilitat, amb funcions de planificació i
coordinació dels serveis de transport públic i d’establiment de tarifes dels serveis de
transport, que adoptaran la forma de consorcis, constituïts pel departament de la
Generalitat de Catalunya competent en matèria d’infraestructures de mobilitat i transport i
pels ens locals.
Atès que l’any 2003 es constituí el Consorci del Transport Públic del Camp de Tarragona,
l’àmbit territorial del qual és el de les comarques de l’Alt Camp, Baix Camp, Baix Penedès,
Conca de Barberà, Priorat i Tarragonès.
Atès que de conformitat amb l’article 5 dels seus estatuts, el Consorci del Transport Públic
del Camp de Tarragona té per funcions, entre d’altres, el disseny de la política de
finançament per subvenir el dèficit dels serveis i les despeses de funcionament de
l’estructura de gestió i l’establiment de relacions amb altres administracions per al millor
compliment de les funcions atribuïdes al Consorci de conformitat amb els esmentats
Estatuts.
Atès que l’any 2007, el Consorci del Transport Públic del Camp de Tarragona va formalitzar
un contracte programa amb l’Ajuntament de Reus i Reus Transport Públic, S.A. per a
determinar les condicions de prestació i requeriments de qualitat dels serveis de transport
públic urbà de determinats serveis de la seva competència amb la fixació d’un seguit
d’obligacions de servei públic i el seu règim de finançament per part de l’ATM.
Atès que segons consta en els informes obrants a l’expedient, els anys 2010, 2012, 2013,
2014, 2015 i 2016 es formalitzaren successius contractes programa amb la mateixa finalitat.
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Atès que el Consorci del Transport Públic del Camp de Tarragona ha tramès a aquest
Ajuntament mitjançant escrit de data 12 de maig de 2017, un nou contracte programa en el
qual es determinen les condicions de prestació, els objectius de servei, els indicadors de
seguiment i el règim econòmic de la prestació de les noves expedicions dels serveis de
transport públic urbà del municipi de Reus per a l’any 2017.
Vist l’esmentat contracte programa, obrant a l’expedient, del qual en resulten, en essència,
obligacions per al Consorci del Transport Públic del Camp de Tarragona i per a l’empresa
Reus Transport Públic, S.A. i preveu, entre altres aspectes, un compromís de finançament
per part del Consorci per contribuir al manteniment de l’equilibri econòmic de l’explotació
de les línies L10, L11 i L20 per un import màxim de 121.954,60€.
Vist l’informe emès el dia 17 de juliol de 2017 per la gerència de la societat Reus Transport
Públic, S.A. pel qual s’informa favorablement la formalització de l’esmentat contracte
programa.
Vist l’informe emès el dia 25 d'octubre de 2017 pel sotsinspector Cap de la Guàrdia Urbana,
en el qual informa que l’esmentat Departament no troba cap objecció a la signatura del
contracte programa, en relació a l'afectació del trànsit.
Vist l'informe emès per l'Àrea de Promoció Econòmica, amb el vistiplau del Gerent de
Serveis Generals, de data 6 de novembre de 2017, pel qual s'informa favorablement sobre
la formalització del contracte programa per a la prestació de serveis públics regulars de
transport urbà de viatgers a la ciutat de Reus.
Vist el que disposa la Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat i la Llei 26/2010, del 3
d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Vist el que disposa l’article 309 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el
Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, la competència per a l’aprovació del
present conveni correspondria al Ple de la corporació.
Per tot l'exposat, i 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 el contracte programa entre l’Ajuntament de Reus, el Consorci del Transport
públic del Camp de Tarragona i Reus Transport Públic, S.A. en el qual es determinen les
condicions de prestació, els objectius de servei, els indicadors de seguiment i el règim
econòmic de la prestació de les noves expedicions dels serveis de transport públic urbà del
municipi de Reus per a l’any 2017.
Segon. Donar trasllat del present acord al Consorci del Transport Públic del Camp de
Tarragona i a l’empresa Reus Transport Públic, S.A."
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per unanimitat.
11. Ocupació. Aprovació del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Reus i el
Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per a la realització dels
programes PFI-PTT corresponent a l'any 2018.
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"Atès que Ajuntament de Reus, a través de l’Institut Municipal de Formació i Empresa “Mas
Carandell”, porta a terme, entre altres, accions de formació orientada al treball (iniciació,
actualització, reconversió i renovació dels coneixements de tipus professional).
Atès que a la ciutat de Reus i la seva àrea d’influència existeix un col·lectiu de joves que ha
finalitzat l'ensenyament obligatori sense haver obtingut el títol de graduat/da en educació
secundària obligatòria, per tant, no poden continuar formació en el sistema educatiu i no
disposen d’una preparació professional suficient per incorporar-se plenament al món del
treball.
Atès que aquest col·lectiu, per les seves característiques, requereix d’un recurs específic que
permeti millorar la formació de cada jove i li faciliti iniciar el seu itinerari de transició al món
laboral i a la formació permanent.
Atès que aquest recurs no només ha de millorar les seves condicions d’accés immediat al
món laboral sinó també proporcionar-los possibilitats de continuar la formació, especialment
en els cicles formatius de grau mitjà de formació professional. Així mateix, ha de facilitar, als
joves que ho desitgin, la realització de la formació complementària que requereixin per
l’obtenció del graduat en ESO.
Atès que el Departament d’Ensenyament i aquest Ajuntament han acordat la realització de
formació i inserció en la modalitat Pla de Transició al Treball (PFI-PTT) amb la finalitat de
millorar la formació d’aquest col·lectiu, proporcionar-li una qualificació professional de
primer nivell i facilitar la seva continuïtat formativa i la formació al llarg de la vida.
Atès que aquesta formació forma part de l’oferta de programes de formació i inserció (PFI)
regulats per la Resolució ENS/1102/2014, de 21 de maig, per la qual s’estableixen els
programes de formació i inserció per al curs 2014-2015 (DOGC núm. 6628, de 22 de maig
de 2014), que fou modificada per la Resolució ENS/241/2015, de 9 de febrer de 2015
(DOGC núm. 6815 de 20 de febrer de 2015), que amplia la vigència dels programes de
formació i inserció
Atès que el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya ha tramès una
proposta de conveni amb la finalitat d’articular la col·laboració del Departament i de
l’Ajuntament de Reus en la realització de programes de formació i inserció (PFI) organitzats
en la modalitat Pla de Transició al Treball, per a joves que han finalitzat l’ensenyament
obligatori sense obtenir el títol de graduat/da en educació secundària obligatòria, per a
l’any 2018.
Atès que l’Institut Municipal de Formació i Empresa “Mas Carandell” és un organisme
autònom de l’Ajuntament de Reus constituït amb l’objecte, entre altres, de potenciar la
formació orientada al treball (iniciació, actualització, reconversió i millora dels coneixements
de tipus professional) i el suport a la inserció laboral per als joves o per aturats de llarga
durada o persones amb dificultats.
Atès que l’Ajuntament de Reus, per mitjà de l’Institut Municipal de Formació i Empresa
“Mas Carandell”, des de fa més de 20 anys realitza el programa Pla de Transició al Treball
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que atorga el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, i ostenta la
condició de mitjà propi i servei tècnic de l’Ajuntament de Reus.
Vist l’informe-memòria emès per la Directora de l’IMFE Mas Carandell amb el vistiplau del
regidor delegat de l’Àrea de Medi Ambient i Ocupació i de la regidora delegada
d’Ensenyament i Política Lingüística, pel qual s’informa favorablement el contingut del
conveni tramès pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya,
l’assumpció dels compromisos per part d’aquest Ajuntament, i que aquests s’encarreguin a
l’IMFE.
Vist el que disposen els articles 47 i següents de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim
jurídic del sector públic, els articles 108 i següents de la Llei 26/2010, 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 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.
Vist l’article 11 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic i l’article
10 de la ja citada Llei 26/2010, en relació als encàrrecs de gestió.
En conseqüència, i 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 la formalització d’un conveni de col·laboració entre aquest Ajuntament i el
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per a la realització de
programes de formació i inserció (PFI) organitzats en la modalitat Pla de Transició al Treball,
per a joves que han finalitzat l’ensenyament obligatori sense obtenir el títol de graduat/da
en educació secundària obligatòria. L’esmentat conveni s’aprova amb el contingut que
consta a l’expedient de referència.
Segon. Facultar el Molt Il·lustre Sr. Alcalde i al regidor competent en matèria de Formació
per tal que qualsevol d’ells, indistintament, formalitzin el conveni esmentat i qualsevol altre
document per fer efectiu aquests acords.
Tercer. Encarregar a l’Institut Municipal de Formació i Empresa “Mas Carandell” el conjunt
de tasques assumides per l’Administració municipal en el conveni aprovat en el primer punt
del present acord, que assumirà pel seu compte i càrrec el conjunt de compromisos
assumits per l’Ajuntament en l’esmentat conveni.
Quart. Notificar aquest acord al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya
i a l’Institut Municipal de Formació i Empresa “Mas Carandell”."
EL SR. RUBIO EXPLICA EL TEMA I ES PRODUEIX DEBAT
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Sotmesa la proposta a votació, s'aprova amb 16 vots a favor ((PdeCAT)-CiU: Srs./Sres.
Pellicer, Vilella, Monseny, Arza, Sardà, Enrech, Caelles; C'S: Srs./Sres. Sánchez, Morales,
Figueras, Labrador; PP: Sr. Domènech i Sra. Compte; ERC-MES-MDC-AVANCEM: Sra.
Llauradó; AREUS: Srs. Cervera i Rubio) i 10 abstencions (CUP: Srs./Sres. Llorens, Fernández,
Cuadrada, Angelergues, Ciurana, Puig; PSC-CP: Srs./Sres. Martín, Martínez, Guaita, Pozuelo).
12. Gestió Econòmica i Pressupostària. Aprovació inicial de l'expedient de modificació de
crèdits en el pressupost de l’Ajuntament de Reus.
"Vist l'expedient tramitat per ordre del Regidor delegat de l’Àrea d’Hisenda i Recursos
Generals, amb el que s'adjunta informe de la Intervenció de Fons i atesa la proposta de la
Presidència en la què s'assenyala la necessitat d'efectuar un expedient de modificació de
crèdits en el pressupost de l’Ajuntament de Reus.
Considerant que la tramitació de l'expedient s'ha realitzat amb subjecció a les disposicions
legals vigents, i vist el que disposa l'art. 133 del ROM, la Comissió Informativa informa sobre el
present assumpte que s'ha de sotmetre a la consideració del Ple, resultant:
Primer. Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits en el pressupost de
l’Ajuntament de Reus amb el següent detall:
CRÈDIT EXTRAORDINARI
40634

4400

74900

Via Pública-Transport-A societats mercantils mpals
TOTAL

2.700.000,00
2.700.000,00

91300

Préstecs rebuts a llarg termini d’ens fora s públic
TOTAL

2.700.000,00
2.700.000,00

ALTA INGRESSOS
92000

Segon. Exposar al públic, de conformitat amb allò que disposa l’article 169 del RDL 2/2004 de
5 de març pel que s’aprova el Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals, l'expedient de
modificació de crèdits en el pressupost de l’Ajuntament de Reus, per un termini de quinze
dies als efectes del seu examen i presentació de reclamacions, transcorregut el qual sense que
se'n realitzin es considerarà l'expedient definitivament aprovat."
EL SR. ENRECH EXPLICA EL TEMA I ES PRODUEIX DEBAT
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova amb 16 vots a favor ((PdeCAT)-CiU: Srs./Sres.
Pellicer, Vilella, Monseny, Arza, Sardà, Enrech, Caelles; PSC-CP: Srs./Sres. Martín, Martínez,
Guaita, Pozuelo; PP: Sr. Domènech i Sra. Compte; ERC-MES-MDC-AVANCEM: Sra. Llauradó;
AREUS: Srs. Cervera i Rubio) i 10 vots en contra (CUP: Srs./Sres. Llorens, Fernández, Cuadrada,
Angelergues, Ciurana, Puig; C'S: Srs./Sres. Sánchez, Morales, Figueras, Labrador).
ASSUMPTE SOBREVINGUT:
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A continuació, es passa a tractar l'assumpte admès al començament de la sessió i que s'ha
declarat d'urgència, atès que es compleix el quòrum necessari exigit per l'article 103.3 del Text
Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya:

PROMOCIÓ

E C O N Ò M I C A . Aprovació del conveni de cooperació per a la
promoció de l'aeroport de Reus amb Aeroports Públics Cat, SLU, el Patronat de Turisme
de la Diputació de Tarragona i altres ens locals i Cambres de Comerç per al període
2017-2020.
"Atès que el turisme és una activitat d’alt valor estratègic pel desenvolupament de
l’economia del territori i que associada a la competitivitat d’aquest sector es troben
elements com l’aeroport de Reus que garanteix l’accessibilitat d’una part important de la
demanda.
Atès que el transport aeri, gràcies a la touroperació vinculada al xàrter i al creixement de
l’activitat de les companyies de baix cost, esdevé una de les fonts principals per a la
promoció i el desenvolupament turístic especialment en territoris que disposen d’aeroports
regionals que són els principals beneficiaris d’aquests vols.
Atès que els municipis, d'acord amb l'article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases de
Règim local, són competents per a la promoció de les activitats que satisfacin les
necessitats de la comunitat i en especial la promoció de l'activitat turística d'interès i àmbit
local.
Atès que en data 5 d'octubre de 2011 es va constituir la Taula Estratègica de l'Aeroport de
Reus per la promoció d'aquesta infraestructura mitjançant el disseny de polítiques de
relacions públiques i comercials, actuant com un grup d'interès per promoure l'operativa de
vols a l'Aeroport de Reus, integrada per la Generalitat de Catalunya; la Diputació de
Tarragona; l'Ajuntament de Reus; l'Ajuntament de Tarragona; l'Ajuntament de Salou;
l'Ajuntament de Cambrils; l'Ajuntament de Vila-seca; la Cambra de Comerç de Reus; la
Cambra de Comerç de Tarragona i la Cambra de Comerç de Valls i en la que també hi
participen AENA-Reus, la subdelegació del Govern de l'Estat i la Federació Empresarial
d'Hosteleria i Turisme de Tarragona.
Atès que les accions de màrqueting amb companyies aèries són un instrument idoni per a
la promoció econòmica, empresarial i turística de les comarques tarragonines, a tal efecte
s'elaborà un conveni plurianual entre les diferents administracions i entitats que conformen
part de la Taula Estratègica abans esmentada, per tal de fixar les aportacions econòmiques
a dur a terme per finançar aquestes accions.
En conseqüència, en data 4 d'octubre de 2013, la Junta de Govern de l'Ajuntament de Reus
aprovà el conveni de cooperació per a la promoció econòmica, empresarial i turística de les
comarques tarragonines com a destí turístic i en especial de l'aeroport de Reus que es
formalitzà el dia 8 de novembre de 2013 amb una vigència fins el 31 de desembre de
2016. Aquest conveni el formalitzaren la Generalitat de Catalunya, el Patronat de Turisme
de la Diputació de Tarragona, l'Ajuntament de Reus, l'Ajuntament de Tarragona,
l'Ajuntament de Vila-seca, l'Ajuntament de Salou, l'Ajuntament de Cambrils, la Cambra
Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Reus, la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i
Navegació de Tarragona i la Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Valls.
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Atès que és voluntat de l'Ajuntament de Reus formalitzar un nou conveni per la promoció
econòmica empresarial i turística de les comarques tarragonines com a destí turístic i en
especial de l'aeroport de Reus per al període 2017-2020 amb el contingut que consta a
l'expedient de referència.
Vist el conveni a aprovar, tramès pel Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona, en
el qual s’estableix una aportació anual de l’Ajuntament de Reus de 142.000 € i un
compromís total de 568.000€ per les anualitats de 2017 al 2020.
Atès que que el conveni que es formalitzà el 8 de novembre de 2013 finalitzà el 31 de
desembre de 2016 amb un romanent positiu, que es destina parcialment a minorar
l'aportació anual corresponent a l'any 2017 de tal manera que per al 2017 l'Ajuntament de
Reus ha d'aportar la quantitat de 61.359€.
Vist l'informe memòria del gerent de Serveis Generals de data 24 de novembre de 2017.
Vist l'informe de la intervenció general de fiscalització prèvia de data 27 de novembre 2017.
Vistes les consideracions de l'Assessoria Jurídica, indicades a l'informe de
novembre de 2017.

data 27 de

Vist el que disposen els articles 47 i següents de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim
jurídic del Sector Públic, els articles 108 i següents de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de
règim jurídic de les Administracions públiques de Catalunya, els articles 150 i 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, així com l'article 303 i següents del Decret 179/1995, de 13
de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels locals.
Vist el que disposa 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 locals en relació als compromisos
de despesa de caràcter plurianual, del qual en resulta que l'òrgan competent per a
l'aprovació de l'esmentat conveni és el Ple de la Corporació.
Considerant que la Diputació de Tarragona ja demanat de forma reïterada als ens signants
del conveni la màxima celeritat en la tramitació del conveni, i tenint en compte que aquest
conveni obliga a aportacions econòmiques de totes les parts corresponents a l’exercici
2017, per la qual cosa la tramitació dels compromisos econòmics per totes les parts s’ha de
produir de forma urgent les properes setmanes.
Considerant, doncs, que resulta acreditada la urgència en l’aprovació i formalització de
l’esmentat conveni.
Atès que l’article 133 del Reglament Orgànic municipal possibilita, en aquells acords
declarats urgents, que se sotmetin al Ple assumptes que no han estat objecte de dictamen
previ de la comissió informativa corresponent.
Per tot l’exposat, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords:
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Primer. Declarar la urgència de l’assumpte que seguidament s’aprova, als efectes previstos a
l’article 133 paràgraf segon del Reglament Orgànic Municipal.
Segon. Aprovar el conveni de cooperació per a la promoció econòmica, empresarial i
turística de les comarques tarragonines com a destí turístic i en especial de l’aeroport de
Reus entre Aeroports Públics de Catalunya, SLU, el Patronat de Turisme de la Diputació de
Tarragona, l’Ajuntament de Reus, l’Ajuntament de Tarragona, l’Ajuntament de Vila-seca,
l’Ajuntament de Salou, l’Ajuntament de Cambrils, la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i
Navegació de Reus, la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Tarragona, la
Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Valls; en els termes i amb el contingut que consta
a l'expedient de referència i amb les observacions formulades per l'Assessoria Jurídica i la
Intervenció Municipal.
La durada d’aquest conveni serà de quatre anys, amb data d'inici l'1 de gener de 2017 i
finalització el 31 de desembre de 2020, amb la possibilitat de ser prorrogat per dos anys
addicionals.
Tercer. Aprovar la despesa plurianual d’acord amb el previst en el referit conveni.
Quart. Autoritzar i disposar l’aportació econòmica corresponent a l’any 2017 per import de
61.359 € en els terminis que figuren al conveni i amb càrrec a l'aplicació pressupostària
20706-43300-461 del pressupost de despeses de l'any 2017.
Cinquè. Adoptar el compromís d’habilitar en el pressupost de despeses per als exercicis
2018 a 2020 els crèdits adequats per fer front als compromisos econòmics adquirits per
l’Ajuntament en virtut del conveni que s’aprova. Les aportacions d’aquests anys quedaran
supeditades a l’existència de crèdit en els corresponents pressupostos.
Sisè. Facultar al Molt Il·lustre Sr. Alcalde, el Sr. Carles Pellicer Punyed, i al regidor delegat de
l'Àrea de Promoció Econòmica, Sr. Marc Arza Nolla, per a que qualsevol d'ells,
indistintament formalitzin el conveni esmentat així com qualsevol altre document que
esdevingui necessari per fer efectius els acords anteriors.
Setè. Donar trasllat d’aquest acord a Aeroports Públics de Catalunya, SLU, el Patronat de
Turisme de la Diputació de Tarragona, l’Ajuntament de Tarragona, l’Ajuntament de Vila-seca,
l’Ajuntament de Salou, l’Ajuntament de Cambrils, la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i
Navegació de Reus, la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Tarragona i la
Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Valls."
EL SR. ARZA 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, Pozuelo; ERC-MES-MDCAVANCEM: Sra. Llauradó; AREUS: Srs. Cervera i Rubio) 6 vots en contra (CUP: Srs./Sres.
Llorens, Fernández, Cuadrada, Angelergues, Ciurana, Puig) i 2 abstencions (PP: Sr. Domènech i
Sra. Compte).
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SERVEIS DE TERRITORI I URBANISME
13. Patrimoni del Sòl. Aprovació de l'acceptació de la donació de l’immoble situat al
Carrer Sant Esteve, núm. 22, 3r, inclòs en PAU 4 de la modificació del PGOU al Barri del
Carme (sistema d'actuació expropiació).
"Vista l’oferta de donació de l’immoble situat al Carrer Sant Esteve, núm. 22, 3r (ref. cad.
1179106 CF4517G 0008 HT), presentada en data 16.12.2016, núm. 52660 del Registre
General d'entrades, pels Srs. CECÍLIA, MARIO I JORGE C. R les dades dels quals consten a
l'expedient. Aquest immoble consta inscrit al Registre de la Propietat núm. 2 de Reus, al
volum 504, llibre 146, full 31, finca registral núm. 9585, a nom dels oferents. Els hi pertany
per terceres parts indivises, a títol d'acceptació d'herència segons escriptura atorgada
davant el Notari Sr. Joaquin Ochoa de Olza Vidal en data 19.10.2010, núm. 137 del seu
protocol.
Aquesta oferta de donació, atès el moment d'acceptació i de conformitat amb l'oferiment
de la donació, implica el pagament d'una quantitat monetària de 166,70€ en concepte de
la quantitat satisfeta pels donants l'any 2017 pels conceptes d'IBI i taxa d'escombraries de
l'immoble objecte d'aquesta donació. Aquesta quantitat pot veure's incrementada pels
mateixos conceptes corresponent al proper any 2018, en el supòsit que no es pugui
formalitzar la donació abans de final d'any, fet que pot ser probable atesos el tràmits
pendents després de l'adopció d'aquest acord (habilitació diners pagament, redacció
proforma, sis intervinents en l'atorgament de l'escriptura pública, dies inhàbils ...) i atenent
a l'equilibri econòmic de l'operació, la tramitació de la mateixa i el fet que el referit impost i
taxa es merita en data ú de gener.
Atès que segons les determinacions del PGOU vigent aquest immoble està inclòs en PAU 4
de la modificació del PGOU al Barri del Carme, essent el sistema d'actuació el
d'expropiació; per aquest motiu l’Ajuntament té interès en la seva adquisició.
Per tot l’exposat, vista la documentació i informes incorporats a l’expedient -entre els quals
hi ha els Serveis Tècnics Municipals d'Arquitectura, Gestió econòmica i pressupostaria- i la
informació registral existent a l’expedient, de conformitat amb l’establert a les Lleis 7/85 de
2 d’abril, i D. Leg. 2/2003, de 28 d’abril i Reglament del Patrimoni dels Ens Locals de
Catalunya, a proposta de la Comissió Informativa de Serveis de Territori i Urbanisme,
s'acorda:
Primer. Acceptar de manera incondicional la donació de l’immoble situat al Carrer Sant
Esteve, núm. 22, 3r, Ref. cad. 1179106 CF4517G 0008 HT, referit al paràgraf primer de la
part expositiva d’aquest acord.
Aquesta acceptació es farà amb subjecció als següents pactes:
1. L’adquisició és a títol de donació, conseqüentment el seus efectes presents i futurs
es regiran única i exclusivament pel Codi Civil i altres normes del dret privat.
2. Pagar als donants la quantitat total de 166,70 € en concepte de la quantitat satisfeta
l'any 2017 pels conceptes d'IBI i taxa d'escombraries de l'immoble objecte d'aquesta
donació. Si la donació es formalitza l'any 2018 s'abonaran als donants aquests
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mateixos conceptes corresponents a l'any 2018, ates l'equilibri econòmic de
l'operació, la tramitació de la mateixa i el fet que el referit impost i taxa es merita en
data ú de gener.
3. L’esmentada finca s'adquireix lliure de càrregues, gravàmens i arrendataris.
4. El pagament de les despeses fiscals que es meritin serà segons Llei.
5. Subscriure tots els documents que siguin necessaris per a formalitzar aquest acord.
6. Les despeses d'atorgament de l'escriptura pública d'acceptació de la donació seran
a càrrec de l’Ajuntament de Reus.
Segon. Pagar als donants Srs. CCR, MCR I JCR, les dades dels quals consten a l'expedient la
quantitat total de 166,70€ -punt 2 de l'ordinal precedent- segons el detall següent: 55,57 €
a la Sra. CCR ; 55,57 € al Sr. MCR i 5,56€ al Sr. JCR, les dades dels quals consten a
l'expedient.
Tercer. L’ordre de pagament que derivarà de la present resolució, s’haurà d’emetre amb
caràcter de “a justificar”. Ateses les característiques de la mateixa, el pagament s’emetrà
directament a nom del tercer beneficiari del dret de crèdit contra l’Ajuntament i, per tant, la
justificació diferida es farà per part del responsable del servei una vegada lliurats els fons
mitjançant la documentació acreditativa de l’operació jurídica corresponent.
Quart. Facultar a l'Alcaldia i al Regidor Delegat de l'Àrea d'Urbanisme, Sr. Marc Arza Nolla
per subscriure tots els documents públics i privats que siguin necessaris per a formalitzar
aquest acord."
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per unanimitat.
SERVEIS A LA PERSONA
14. Benestar Social. Aprovació del conveni de col·laboració amb l'Agència de
l'Habitatge relatiu al desenvolupament del projecte comunitari per a escales a la zona
de Mas Pellicer al barri de Sant Josep Obrer, corresponent a l'any 2017.
"Atès que la Regidoria de Benestar Social, té atribuït l’estudi, definició i proposta
d’estratègies, plans, projectes i directrius en matèria de educació cívica, participació i
relacions cíviques i immigració i que dins d'aquest àmbit porta a terme accions per tal
de promoure la convivència i la cohesió social al municipi, com el projecte Escales a la
zona de Mas Pellicer del Barri de St. Josep Obrer per a l'any 2017.
Atès que aquest projecte presentat per l'Ajuntament de Reus a l'Agència de l'Habitatge de
Catalunya té com objectiu donar resposta a la problemàtica social i habitacional del barri
Mas Pellicer mitjançant l’impuls d’accions socioeducatives i l’oferiment de suport,
assessorament i mediació a les diferents Juntes Administradores d’escala i Comunitats de
Propietaris situades al conjunt de blocs de protecció oficial del barri.
Atès que el pressupost màxim previst per a l'execució d'aquest projecte és de 18.000€.
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Atès que per a l'execució de l'esmentat projecte es va sol·licitar la concessió d'una
subvenció a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.
Vist l'esborrany de conveni presentat per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya on es
regulen els termes de col·laboració entre ambdues parts i la concessió d'una
subvenció de 10.000€ per al desenvolupament de l'esmentat projecte.
Atès que l'Ajuntament de Reus assumirà la despesa màxima prevista al projecte no
objecte de subvenció, per un import de 8.000€.
Vist l'informe d'intervenció favorable de data 09.01.2017 dins al pressupost de l’any
2017 per assumir el compromís econòmic inherent a l'execució del projecte.
Vistos els articles 47 a 52 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic i
els articles 108 a 111 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de
les administracions públiques de Catalunya.
Per tot l’exposat, i amb el previ dictamen de la Comissió Informativa de Serveis a la Persona
de data 27 de novembre de 2017, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels
següents acords:
Primer. Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i
l'Ajuntament de Reus relatiu al desenvolupament del projecte comunitari per a escales a la
zona de Mas Pellicer al barri de Sant Josep Obrer, corresponent a l’any 2017.
Segon. Facultar a la regidora delegada de l'Àrea de Benestar Social, Sra. Montserrat Vilella
Cuadrada, per tal que formalitzi els documents necessaris per tal de fer efectius els acords
anteriors.
Tercer. Notificar aquest acord a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya."
LA SRA. VILELLA EXPLICA EL TEMA I ES PRODUEIX DEBAT
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova amb 22 vots a favor ((PdeCAT)-CiU: Srs./Sres.
Pellicer, Vilella, Monseny, Arza, Sardà, Enrech, Caelles; CUP: Srs./Sres. Llorens, Fernández,
Cuadrada, Angelergues, Ciurana, Puig; C'S: Srs./Sres. Sánchez, Morales, Figueras, Labrador;
PP: Sr. Domènech i Sra. Compte; ERC-MES-MDC-AVANCEM: Sra. Llauradó; AREUS: Srs.
Cervera i Rubio) i 4 abstencions (PSC-CP: Srs./Sres. Martín, Martínez, Guaita, Pozuelo).
S'absenta de la sessió la Sra. Martínez.
15. Esports. Aprovació inicial de les bases per a l’atorgament de subvencions relatives
a l'ús de les instal·lacions esportives municipals per part de les entitats i
organitzacions esportives."
"La Regidoria d’Esports de l’Ajuntament de Reus té com a objectiu la promoció de la
pràctica esportiva, especialment, pel que fa a les entitats esportives d’esport base i esport
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federat, i, en general, respecte a tots els agents que participen dins de l'àmbit esportiu
local.
Amb aquesta finalitat, l’esmentada Regidoria ha elaborat unes bases per tal d’estructurar i
fixar els criteris i el procediment per a la concessió de subvencions a les entitats que
desenvolupin activitats esportives en instal·lacions esportives municipals, en qualsevol dels
supòsits que es determinin, i que obeeixen a una realitat esportiva del sistema esportiu
local.
En concret, la necessitat d'aprovar
establir els criteris, i adequar els
aquestes necessitats, disponibilitat
resposta a una situació canviant i
local.

les bases rau en la necessitat de fixar el procediment,
recursos disponibles a la realitat esportiva, atès que
de recursos i priorització dels mateixos han de donar
adaptar-se a l’evolució de l'esmentat sistema esportiu

Pel que fa al contingut, aquestes bases preveuen unes determinades línies de subvenció
que s’ajusten a les diferents necessitats i usos de les instal·lacions esportives municipals,
d’acord amb l’experiència i la realitat desenvolupada en els últims anys.
Aquestes bases inclouen cinc mòduls, que es fixen partint de les diferents tipologies d’ús i
tipologies d’entitats. Amb excepció del mòdul D, la resta de mòduls està reservada
exclusivament a entitats locals de l’àmbit esportiu, per qualsevol tipologia d’usos (esport
base, esport federat, entrenaments i/o competicions).
Per una banda, estableixen un marc general per garantir la vigència de les mateixes, i, per
l'altra, reserven per a la convocatòria anual les especificacions derivades de l’interès i
disponibilitat dels recursos i de l’interès esportiu vinculat a l’evolució del sistema esportiu
local.
El règim jurídic aplicable a les subvencions ve establert a 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 endavant ROAS).
En concret, l’article 124.2 del ROAS 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.
Així mateix, l'article 124.3 del ROAS determina que l’òrgan competent per a l’aprovació de
les bases és el Ple de la Corporació.
D'acord amb l'informe tècnic emès en data 21 de novembre de 2017.
Per tot l’exposat, la Comissió Informativa de Serveis a la Persona informa favorablement i
proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords:
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Primer. Aprovar inicialment les bases que han de regir la concessió de subvencions, pel
procediment de concurrència competitiva, relatives a l’ús de les instal·lacions esportives
municipals per part de les entitats i organitzacions esportives.
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.
Tercer. Facultar al regidor delegat d'Esports, el Sr. Jordi Cervera Martinez, per tal que adopti
qualsevol resolució necessària per a l’aplicació efectiva d’aquestes bases."
EL SR. CERVERA EXPLICA EL TEMA I ES PRODUEIX DEBAT
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova amb 12 vots a favor ((PdeCAT)-CiU: Srs./Sres.
Pellicer, Vilella, Monseny, Arza, Sardà, Enrech, Caelles; PP: Sr. Domènech i Sra. Compte;
ERC-MES-MDC-AVANCEM: Sra. Llauradó; AREUS: Srs. Cervera i Rubio) i 13 abstencions
(CUP: Srs./Sres. Llorens, Fernández, Cuadrada, Angelergues, Ciurana, Puig; C'S: Srs./Sres.
Sánchez, Morales, Figueras, Labrador; PSC-CP: Srs./Sres. Martín, Guaita, Pozuelo).
S'incorpora a la sessió la Sra. Martínez .
16. Participació, Ciutadania i Transparència. Aprovació del contracte programa per a la
coordinació, cooperació i col·laboració del Servei d'Informació i Atenció a les Dones
(SIAD) i d'igualtat efectiva de dones i homes amb l'Institut Català de les Dones, per al
període 2017-2019.
"Atès que el Ple de la Corporació en data 15 de setembre de 2016 va aprovar el Contracte
Programa per a la coordinació, cooperació i col·laboració del Servei d'Informació i Atenció a
les Dones (SIAD) entre l'Institut Català de les Dones de la Generalitat de Catalunya i
l'Ajuntament de Reus per al període 2016-2019, es formalitzà la seva signatura el dia 16 de
setembre de 2016.
Atès que l’Institut Català de les Dones i els ens locals estableixen les línies estratègiques i
prioritàries pel desenvolupament de les polítiques de dones a Catalunya.
Atès que el dia 15 de maig de 2017, l'Institut Català de les Dones va formalitzar amb
l'Associació Catalana de Municipis i Comarques i la Federació de Municipis de Catalunya un
acord de cooperació interinstitucional per a l'impuls de les polítiques d'igualtat de gènere i
contra la violència masclista a Catalunya, en el qual acordaren treballar conjuntament per
implementar les polítiques públiques destinades a erradicar la desigualtat entre dones i
homes, i abordar la violència masclista com a expressió màxima de la desigualtat entre
homes i dones, i signar un nou contracte programa per al període 2017-2019 amb
l'objectiu de coordinar, cooperar i col·laborar amb l'Institut Català de les Dones i els ens
locals en matèria de polítiques d'igualtat de gènere i d'erradicació de la violència masclista.
Vista la proposta de contracte programa per a la coordinació, cooperació i col·laboració del
Servei d'Informació i Atenció a les Dones (SIAD), per al període 2017-19, tramès a aquest
Ajuntament per la coordinadora territorial de l’Institut Català de les Dones, i que consta a
l'expedient de referència.
30

Atès que el contracte programa proposat abasta el suport tècnic i finançament de l'Institut
Català de les Dones a l'Ajuntament en els dos àmbits d'actuació previstos, respectivament,
a la Fitxa 1 (Servei d'Informació i Atenció a les Dones); i a la Fitxa 2: (Igualtat Efectiva de
Dones i Homes).
Atès que mitjançant decret de la Regidora de Participació, Ciutadania i Transparència de
data 18 d'octubre de 2017 l'Ajuntament de Reus ha sol·licitat a l’Institut Català de les Dones
la formalització del contracte programa per a la coordinació, cooperació i col·laboració del
Servei d'Informació i Atenció a les Dones (SIAD) i d'igualtat efectiva de dones i homes per
al període 2017-2019 i s’aprova la sol·licitud de subvenció per finançar les despeses derivades del desenvolupament del Servei d'Informació i Atenció a les Dones (SIAD) i d'igualtat
de dones i homes per a l'any 2017.
Vist l'informe favorable de la Tècnica de Polítiques d'Igualtat de Gènere, de data 24
d'octubre de 2017, que proposa la formalització del contracte programa rebut.
Vist, així mateix, l'informe de l'Assessoria Jurídica de data 16 de novembre de 2017, en
relació a l'aprovació del contracte programa, obrant en l'expedient de referència.
Vista la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista i la
Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes.
Vist, en conseqüència, 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, els articles 47 i
següents de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, els articles
108 i següents de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya.
Atès que en virtut del que disposa l’article 309 del Reglament d’obres, activitats i serveis
dels ens locals, la competència per a l’aprovació del present contracte programa
correspondria al Ple de la corporació.
D’acord amb tot l’ exposat, i amb el previ dictamen de la Comissió Informativa de Serveis a
la Persona de data 27 de novembre de 2017, es proposa al Ple l’adopció dels següents
acords:
Primer. Aprovar el Contracte Programa per a la coordinació, cooperació i col·laboració del
Servei d'Informació i Atenció a les Dones (SIAD) i d'igualtat efectiva de dones i homes entre
l'Institut Català de les Dones de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Reus per al
període 2017-2019, amb els termes i el contingut que consta a l'expedient de referència,
que substitueix, a partir del 2017, el contracte programa per al període 2016-2019, i que es
referencia al primer paràgraf del present acord.
Segon. Facultar al Molt Il·lustre Sr. Alcalde i a la regidora delegada de l’Àrea de Participació,
Ciutadania i Transparència, per tal que qualsevol d'ells, indistintament formalitzin l’esmentat
contracte Programa.
Tercer. Donar trasllat d’aquest acord a l'Institut Català de les Dones (ICD)."
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LA SRA. VILELLA EXPLICA EL TEMA I ES PRODUEIX DEBAT
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova amb 20 vots a favor ((PdeCAT)-CiU: Srs./Sres.
Pellicer, Vilella, Monseny, Arza, Sardà, Enrech, Caelles; C'S: Srs./Sres. Sánchez, Morales,
Figueras, Labrador; PSC-CP: Srs./Sres. Martín, Martínez, Guaita, Pozuelo; 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 la Sra. Compte.
17. Salut Pública. Aprovació de la clàusula addicional vint-i-tresena del Conveni de
col·laboració amb el Servei Català de la Salut per la prestació de serveis d'orientació i
planificació familiar en el CAP Sant Pere de Reus amb l'objecte del programa d'atenció
a la salut sexual i reproductiva per a l'any 2017.
"Atès que en data 30 d’octubre de 1995 es va formalitzar un conveni de col·laboració entre
l’ajuntament de Reus i el Servei Català de la Salut per la prestació de serveis d’orientació i
planificació familiar en el Cap Sant Pere de Reus amb l’objecte del programa d’atenció a la
salut sexual i reproductiva.
Atès que des del 1995 l’Ajuntament de Reus ha signat cada any una clàusula addicional al
conveni de col·laboració inicial amb el Servei Català de la Salut de la Generalitat de
Catalunya.
Atès que mitjançant escrit del Servei Català de la Salut de data al registre general d'entrada
d'aquesta Corporació de 13 de juliol de 2017, es va comunicar a aquest Ajuntament que en
data 31 d'octubre de 2017 finalitzava el citat conveni.
Atès que mitjançant escrit de la regidora delegada de l'Àrea de Salut de l'Ajuntament de
data 10 d'agost de 2017, aquest Ajuntament es dona per assabentat de la voluntat de
resoldre unilateralment el conveni amb data 31 d'octubre de 2017. Així mateix a l'esmentat
escrit s'informa que s'ha de procedir a la subrogació de la professional que està realitzant
aquest servei amb efectes 01/11/2017 i s'informa dels imports pendents de cobrament. Tot
l'anterior, amb la voluntat de liquidar i resoldre la relació de col·laboració existent.
Vist que la clàusula sisena del conveni va establir una durada d'un any, amb la possibilitat
de que alguna de les parts o per acord d'ambdues es pogués resoldre el conveni amb un
preavís de tres mesos.
Atès que el dia 31 d'octubre de 2017 s’ha rebut del Servei Català de la Salut la proposta de
clàusula addicional 23ena del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Reus i el
Servei Català de la Salut de la Generalitat de Catalunya per realitzar el “Programa d’Atenció
a la Salut Sexual i Reproductiva” (PASSIR) que comporta el manteniment del conveni pel
període comprès entre l’1 de gener i el 31 d'octubre de 2017, i proposa el pagament màxim
de 5.027,03 euros pel servei que presta l’Ajuntament.
Vist l'informe memòria emès pel Coordinador de Salut Pública de data 13 de novembre de
2017, en el qual posa de manifest la subrogació, a partir de l'1 de novembre de 2017, de la
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psicòloga clínica sexòloga, que presta serveis en el «Programa d'Atenció a la Salut Sexual i
Reproductiva» (PASSIR) de l'Ajuntament de Reus a l'empresa pública Gestió i Prestació de
Serveis de Salut (GIPSS). Així mateix explica l'impacte econòmic de la clàusula 23ª i el
caràcter no contractual del conveni, per la qual cosa informa favorablement la formalització
de l'esmentada clàusula.
Vist l'informe emès per l'Assessoria Jurídica de data 15 de novembre de 2017, en el qual es
posa de manifest que la clàusula addicional 23a rebuda, que esdevé una pròrroga del
conveni, es rep més enllà del termini màxim per possibilitar la pròrroga i el mateix dia que
el Servei Català de la Salut pretén finalitzar la vigència del conveni, però també expressa
que la clàusula addicional proposada possibiliti per a l'Ajuntament de Reus un ingrés per
una activitat que efectivament ja ha realitzat.
Vist l'establert als articles 57 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de
règim local; la Disposició addicional vuitena de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim
jurídic del sector públic 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, així com el previst en
el citat conveni.
En conseqüència, i amb el previ dictamen de la Comissió Informativa de Serveis a la
Persona de data 27 de novembre de 2017 es proposa al Ple l'adopció dels següents acords:
Primer. Aprovar la clàusula addicional vint-i-tresena del conveni de col·laboració entre
l’Ajuntament de Reus i el Servei Català de la Salut per la prestació de serveis d’orientació i
planificació familiar en el cap Sant Pere de Reus amb l’objecte del programa d’atenció a la
salut sexual i reproductiva per a l’any 2017.
Segon. Acceptar el pagament de 5.027,03 euros pel servei que presta l’Ajuntament.
Tercer. Notificar aquest acord al Servei Català de la Salut."
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per unanimitat.
S'incorpora a la sessió la Sra. Compte.
PROPOSTES DE RESOLUCIÓ
18. Proposta del Grup municipal del PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA –
CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) referent a la interlocutòria de l'Audiència
Nacional de presó incondicional per l'expresident del Govern i set exconsellers.
"L’Audiència Nacional ha dictat presó incondicional i sense fiança per al vicepresident del
Govern de la Generalitat i set consellers, actualment cessats.
El respecte escrupolós a les decisions judicials dins el marc del nostre Estat de Dret, no
hauria de ser un obstacle per poder avaluar aquestes decisions, més encara quan
resolucions com la de l'Audiència Nacional comporten la pèrdua de llibertat de
representants dels ciutadans de Catalunya, elegits democràticament, i els seus efectes –
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atenent els motius del seu empresonament cautelar- poden afeblir el marc de convivència
que el nostre sistema polític ha de protegir.
Atès el respecte a la legalitat com a principi democràtic i el compromís amb el diàleg i la
negociació com a elements bàsics per a la convivència i llibertat, sota els valors del
pluralisme i la participació política en una societat democràtica.
Atès que, com electes locals ens sentim apel·lats a la responsabilitat de contribuir a l’entesa
en aquestes hores i dies crítics que viu el nostre país, i no volem alimentar cap espiral de
reacció o actuacions extremes que esquerdin els espais de diàleg i convivència pacífica del
nostre municipi.
El Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya proposa al Ple l’adopció dels
següents acords:
Primer. Demanar –respectant, per damunt de tot, la independència del poder Judicial i dels
seus jutges en el marc del nostre Estat de Dret- la revisió d’aquest acte judicial de caràcter
cautelar, i la posada en llibertat de l’exvicepresident del Govern, i dels seus set exconsellers.
Segon. Interpel·lar a totes les institucions implicades directament, i davant la proximitat de
la convocatòria electoral sumada a la delicada situació política i social actual que viu el país,
que aconsegueixin plegats afavorir un marc de resolució política, mitjançant el diàleg i
l’acord.
Tercer. Traslladar aquests acords a la Diputació Permanent del Parlament de Catalunya, al
Govern de l’Estat, a les Corts Espanyoles, a la Diputació provincial, al Consell Comarcal, i a
la Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació de Municipis de Catalunya.
EL SR. MARTÍN EXPLICA LA PROPOSTA I ES PRODUEIX DEBAT
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova amb 14 vots a favor ((PdeCAT)-CiU: Srs./Sres.
Pellicer, Vilella, Monseny, Arza, Sardà, Enrech, Caelles; PSC-CP: Srs./Sres. Martín, Martínez,
Guaita, Pozuelo; ERC-MES-MDC-AVANCEM: Sra. Llauradó; AREUS: Srs. Cervera i Rubio) i 12
vots en contra (CUP: Srs./Sres. Llorens, Fernández, Cuadrada, Angelergues, Ciurana, Puig;
C'S: Srs./Sres. Sánchez, Morales, Figueras, Labrador; PP: Sr. Domènech i Sra. Compte).
INTERVENCIÓ DEL SR. PELLICER
S'absenta de la sessió el Sr. Rovira.
19. Proposta del Grup municipal del PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA –
CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) referent a retornar les competències als
ajuntaments en matèria de polítiques d'igualtat i contra la violència de gènere.
L'alcalde anuncia que en relació a aquest punt de l'ordre del dia hi ha una auto
esmena presentada pel grup proposant i una esmena presentada pels grups
municipals del PARTIT DEMÒCRATA (PdeCAT)-CiU, ERC-MES-MDC-AVANCEM, i ARA
REUS (AREUS), les quals han estat acceptades i per tant, es sotmet la moció a la
consideració del Ple amb elles incloses.
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"Aquest 2017 a Catalunya hi ha hagut prop de 10.000 denúncies per violència de gènere
en l’àmbit de la parella, segons dades del departament d’Interior. Vuit dones han estat
assassinades a casa nostra i 45 dones i 5 fills i filles d’aquestes, a tot l’Estat.
Aquests escenaris són la mostra més terrible de la violència masclista exercida envers les
dones i, per això, i amb motiu del 25 de novembre, Dia Internacional contra la violència de
gènere, des del Grup Municipal del PSC volem manifestar el nostre més ferm compromís
amb les dones víctimes d’aquesta violència de gènere. Un compromís actiu dia a dia
perquè per eradicar aquest problema es requereix el compromís individual i col·lectiu
durant tots els dies de l’any.
La lluita contra la violència que s’exerceix cap a les dones ha de ser una prioritat que ens
obliga a tota la societat en conjunt i, en primera instància, als governs i administracions, en
el marc de les seves competències.
La violència de gènere té les seves arrels en la històrica desigualtat que han tingut i
continuen tenint les dones i per això és fonamental abordar la seva eradicació des de les
polítiques d’igualtat, des del feminisme, per afavorir una cultura d’igualtat davant d’una
cultura de la submissió.
Disposem d’un marc legislatiu per mitjà de la Ley Orgánica de Medidas de Protección
Integral contra la Violencia de Género. També tenim lleis autonòmiques i, recentment, el
Congrés dels Diputats ha aprovat el Pacto de Estado Contra la Violencia de Género.
Per contribuir a eradicar la violència de gènere calen mesures polítiques i institucionals des
dels diferents àmbits que abordin el problema de manera integral i siguin capaces de
donar resposta a les necessitats específiques de les dones víctimes i les dels seus fills i
filles.
No es podrà avançar en aquest camp si no s’estableixen mecanismes de coordinació entre
les diferents administracions i institucions amb responsabilitat en la matèria, però tampoc
no es podrà avançar si les administracions no es doten dels recursos econòmics i de
personal especialitzat adequats.
Els ajuntaments són una peça clau i juguen un paper fonamental en tant que són la
institució més propera a la ciutadania i a les necessitats socials. Suposen el primer
estament tant pel que fa a la prevenció com a l’atenció, informació, assessorament,
protecció i acompanyament a les víctimes i als seus fill i filles.
Per això, és imprescindible dotar-los, de nou, de les seves competències en matèria
d’igualtat. És imprescindible comptar amb estructures municipals i per això cal dotar-los del
recursos adequats.
En aquest sentit, convé assenyalar les mesures aprovades al Pacte d’Estat Contra la
Violència respecte als ajuntament i a la funció que han de desenvolupar.
És per això, que el Grup Municipal Socialista proposa al Ple l’adopció del següent acords:
Primer. Instar al govern de l'Estat a realitzar els tràmits per a les modificacions legislatives
necessàries per tal que els ajuntaments puguin tornar a exercir les competències en
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matèria de polítiques d'igualtat i contra la violència de gènere, respectant les competències
de la Generalitat de Catalunya en aquest àmbit
Segon. Instar al govern de l’Estat, en compliment del compromís econòmic acordat al Pacte
d’Estat contra la violència de gènere a destinar, via transferència als ajuntaments, un
increment de 20 milions d’euros durant els propers cinc exercicis per poder desenvolupar
les mesures corresponents contemplades en aquest Pacte, respectant les competències de
la Generalitat de Catalunya en aquest àmbit
Tercer. Donar trasllat d'aquest acords al President del Govern, a la Ministra de Sanitat,
Serveis socials i Igualtat, al Ministre d’Hisenda i Funció pública, així com al president de la
Federación Española de Municipios y Províncias (FEMP)."
EL SR. MARTÍN EXPLICA LA PROPOSTA 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, Pozuelo; ERC-MES-MDCAVANCEM: Sra. Llauradó; AREUS: Srs. Cervera i Rubio) i 8 abstencions. (CUP: Srs./Sres.
Llorens, Fernández, Cuadrada, Angelergues, Ciurana, Puig; PP: Sr. Domènech i Sra. Compte).
S'absenta de la sessió la Sra. Guaita
MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
20. Moció del Grup municipal CIUTADANS-REUS (C'S) referent a la retirada de qualsevol
element o símbol polític dels espais públics.
"Durante el mes de noviembre en la fachada de nuestro Ayuntamiento se ha colocado una
pancarta de dimensiones considerables con la leyenda “Llibertat presos polítics”, la cual
responde únicamente a intereses partidistas y electoralistas del sr. alcalde y que, por ello,
en modo alguno representa al pensar de la mayoría de los vecinos de Reus.
A mayor abundamiento, y dando por supuesto que la misma se refiere a los denominados
“Jordis” y a parte del antiguo “Govern”, cabe mencionar que se trata de presuntos
delincuentes comunes, a los que ni siquiera Amnistía Internacional reconoce la condición
de “presos de conciencia” o “presos políticos”. Huelga comentar que la leyenda de la citada
pancarta supone un atentado a la división de poderes, cuestión que parece no importar lo
más mínimo a nuestro alcalde. Como tampoco parece importarle que se vulneren los
principios de pluralismo político y neutralidad ideológica de los entes públicos que
garantiza la Constitución Española en sus artículos 9.3 y 103 respectivamente, como
manifestación del concreto mandato dirigido a las Administraciones Públicas de servir con
objetividad el interés general.
Al mismo tiempo siguen sin colocarse las banderas institucionales en la fachada del
Ayuntamiento, incumpliendo así los artículos 3, 4 y 5 de la Ley 39/1981 (Ley de banderas).
Por todos estos motivos, el Grupo Municipal de Ciudadanos propone adoptar los siguientes
acuerdos:
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Primero. Que se retire la pancarta de la fachada del Ayuntamiento con la leyenda “Llibertat
presos polítics” y cualquier otro elemento o símbolo que altere la neutralidad institucional
de los espacios o edificios públicos del municipio.
Segundo. Que se regule el uso de los espacios públicos para que no puedan ser
posicionados políticamente, respetando así la diversidad ideológica de la totalidad de los
ciudadanos del municipio.
Tercero. Que se coloquen las banderas española, catalana y de Reus en la fachada del
Ayuntamiento.
LA SRA. LABRADOR EXPLICA LA MOCIÓ I ES PRODUEIX DEBAT
Sotmesa la proposta a votació, es rebutjada amb 6 vots a favor (C'S: Srs./Sres. Sánchez,
Morales, Figueras, Labrador; PP: Sr. Domènech i Sra. Compte) 16 vots en contra ((PdeCAT)CiU: Srs./Sres. Pellicer, Vilella, Monseny, Arza, Sardà, Enrech, Caelles; CUP: Srs./Sres. Llorens,
Fernández, Cuadrada, Angelergues, Ciurana, Puig; ERC-MES-MDC-AVANCEM: Sra. Llauradó;
AREUS: Srs. Cervera i Rubio) i 3 abstencions PSC-CP: Srs./Sres. Martín, Martínez, Pozuelo).
21. Moció del Grup municipal CIUTADANS-REUS (C'S) per millorar la web municipal de
transparència pel que fa a les subvencions atorgades per l'Ajuntament.
"El passat mes de juliol es va fer públic que l’Ajuntament de Reus havia obtingut un resultat
de 96,3 sobre 100 en l’avaluació realitzada per Transparència Internacional (ITA) a Espanya,
organisme que mesura el nivell de transparència de les institucions públiques mitjançant
l’avaluació de les dades i de la informació que fan pública a la seva pàgina web a partir de
diversos indicadors. L’ITA avalua anualment la transparència dels 110 ajuntaments més
grans de l’Estat i, amb el resultat abans esmentat, enguany el consistori reusenc se situa al
lloc número 43 del rànquing, amb un resultat per damunt de la mitjana estatal, que és de
89,7.
L’any 2014, la puntuació de l’Ajuntament de Reus en aquest índex va ser de 90 sobre 100,
de manera que en 3 anys s’ha millorat el nivell de transparència del portal web municipal.
No obstant això, des de Ciutadans creiem que l’Ajuntament ha de seguir treballant en
aquest àmbit per obtenir encara millors puntuacions en l’índex de l’ITA i assolir el màxim
resultat, com ja tenen ciutats com Barcelona, Madrid, Bilbao, Girona o Lleida, i perquè cap
veí de Reus es trobi en la situació de buscar determinada informació pública a la web de
Transparència i veure que no està publicada.
Un dels àmbits que poden generar més dubtes i desconfiança entre els ciutadans són les
subvencions atorgades per l’Ajuntament de Reus. Recordem que el passat 2016 el
consistori va concedir ajudes a entitats, particulars i empreses per valor de més de 5
milions d’euros. Actualment, el portal de Transparència dóna informació sobre els ajuts i
subvencions a entitats, però només detalla la convocatòria a la qual s’han acollit els ens
sol·licitants de la subvenció, el nom de l’entitat beneficiària, l’import concedit i la partida
pressupostària a la qual s’afectarà la subvenció. És a dir, no es publica cap documentació
que permeti comprovar que les subvencions lliurades s’han destinat a la finalitat per la qual
es van concedir, documentació que, cal remarcar, l’entitat beneficiària està obligada a
presentar.
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Per això, i per evitar possibles queixes de discriminacions, considerem que seria positiu que
el portal web de Transparència també inclogués la documentació que justifiqui que els
diners de les subvencions s’han gastat on s’havien de gastar i que s’han destinat al propòsit
pel qual van ser lliurats, amb informació clara i detallada, evidentment sense vulnerar en
cap moment la Llei de Protecció de Dades.
Per tots aquests motius, el Grup Municipal de Ciutadans proposa adoptar els següents
acords:
Primer. Que l’Ajuntament de Reus continuï treballant en la millora del portal web de
Transparència i Bon Govern, amb l’objectiu d’obtenir uns resultats encara millors en la
propera avaluació que realitzi l’organisme de Transparència Internacional (ITA) a Espanya.
Segon. Que, amb l’objectiu de millorar la transparència en l’àmbit de les subvencions a
entitats lliurades pel consistori, a l’apartat de “Subvencions i ajuts públics” del portal web
de Transparència i Bon Govern es publiquin, a banda del llistat de les subvencions
concedides per l’Ajuntament de Reus a entitats, associacions i organismes, també les
memòries tècniques i econòmiques de cada subvenció i la resta de documentació
justificativa dels comptes presentada pels ens beneficiaris dels ajuts.
Tercer. Que en l’apartat de “Subvencions i ajuts públics” del portal web de Transparència i
Bon Govern també es publiquin els convenis signats entre l’Ajuntament i les entitats que
reben subvencions i/o els decrets que detallen la concessió de subvencions i l’objecte o
finalitat de les mateixes.
Quart. Que aquestes publicacions es facin efectives en un termini no superior a 6 mesos a
partir de la data d’aprovació d’aquesta moció."
EL SR. FIGUERAS EXPLICA LA MOCIÓ I ES PRODUEIX DEBAT
Sotmesa la proposta a votació, es rebutjada amb 4 vots a favor (C'S: Srs./Sres. Sánchez,
Morales, Figueras, Labrador) 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 11 abstencions (CUP: Srs./Sres. Llorens, Fernández, Cuadrada,
Angelergues, Ciurana, Puig; PSC-CP: Srs./Sres. Martín, Martínez, Pozuelo; PP: Sr. Domènech
i Sra. Compte).
22. Moció del Grup municipal CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP) referent a
l'obertura d'una investigació sobre el procés de selecció de les noves 8 places de la
guàrdia urbana de Reus.
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 CUP de Reus així com els diversos grups municipals hem rebut un correu electrònic en
què es detallen suposades irregularitats en el procés de selecció de les noves 8 places de
Guàrdia Urbana de Reus.
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La persona que denuncia el procés en qüestió, al·lega que no s’ha garantit un procés
transparent i que no han existit criteris objectius al corregir algunes de les proves que les
persones que aspiren al càrrec han de superar.
En aquest sentit, la denunciant detalla que no es va entregar cap còpia als aspirants de la
primera prova: un test cultural amb més de 100 preguntes, i que el Tribunal en cap cas va
publicar les respostes correctes. La denunciant també especifica que, a la cinquena prova,
que consisteix en una entrevista, només hi havia funcionaris de l’Ajuntament de Reus i hi
faltava la presència dels representants de l’Escola de Policia de Catalunya i la Direcció
General de la Seguretat Ciutadana, fet que vulneraria el punt 2 de l’article 8 del Decret
233/2002 de 25 de setembre.
Finalment, també s’hi denuncia la penúltima prova, que consisteix en la redacció sobre un
tema d’actualitat, social o de cultura, en quant vulneraria, segons es denuncia, els principis
de legalitat, objectivitat, mèrit, capacitat i igualtat dels aspirants que es descriuen a l’art.3.1
del Real Decret 233/2002 Reglament d´accés, promoció i mobilitat de les policies locals de
Catalunya. A l’escrit s’hi assegura, també, que la correcció de la prova seria subjectiva i no
aportaria res sobre els mèrits dels aspirants que ja han superat les proves culturals, els
psicotècnics d’aptituds, les proves físiques, entre d’altres. A més, assegura que hi havia
aspirants que ja portaven la redacció feta i, en alguns casos, fins i tot, corregida per caps del
cos policial.
Davant aquesta denuncia rebuda, des de la CUP demanem:
Que s’encarregui a la Secretaria un informe relatiu a l’adequació a la legalitat del
procediment dut a terme per seleccionar les noves 8 places d’agent de la Guàrdia Urbana
de Reus i, en cas que aquest corrobori alguna de les irregularitats denunciades, s’aturi el
procediment fins que no s’esclareixin els fets.
Que l’Ajuntament de Reus faci les investigacions necessàries per tal d’esclarir els fets amb la
màxima celeritat i rigorositat possible.
En cas que es confirmin les irregularitats esmentades o d'altres de noves, es torni a repetir
el procés de selecció amb les garanties establertes.
Que es depurin responsabilitats, en el cas hipotètic que no s’hagi seguit el procediments
adequats de selecció."
EL SR. FERNANDEZ EXPLICA LA MOCIÓ I ES PRODUEIX DEBAT
Sotmesa la proposta a votació, es rebutjada amb 10 vots a favor (CUP: Srs./Sres. Llorens,
Fernández, Cuadrada, Angelergues, Ciurana, Puig; C'S: Srs./Sres. Sánchez, Morales, Figueras,
Labrador) 12 vots en contra ((PdeCAT)-CiU: Srs./Sres. Pellicer, Vilella, Monseny, Arza, Sardà,
Enrech, Caelles; PP: Sr. Domènech i Sra. Compte; ERC-MES-MDC-AVANCEM: Sra. Llauradó;
AREUS: Srs. Cervera i Rubio) i 3 abstencions (PSC-CP: Srs./Sres. Martín, Martínez, Pozuelo).
S'absenta de la sessió la Sra. Puig.
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23. Moció del Grup municipal CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP) referent a la
formació continuada contra la violència masclista als instituts de secundària de Reus.
L'alcalde anuncia que en relació a aquest punt de l'ordre del dia hi ha una esmena
presentada pels grups municipals del PARTIT DEMÒCRATA (PdeCAT)-CiU, ERC-MESMDC-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.
"El passat 25 de novembre es va commemorar, com cada any, el DIA INTERNACIONAL
CONTRA LA VIOLÈNCIA MASCLISTA just un dia després que una altra dona, que estava
embarassada, morís a trets per un home a Vinaròs. Una mort més que se suma a les 24
dones assassinades arreu dels Països Catalans.
Si parlem del Principat, tenim constància de 8 víctimes mortals de violència masclista fins el
dia 2 de novembre; a les quals no s'hi ha pogut fer front si tenim en compte que, a
Catalunya, hi ha una denúncia per agressió sexual cada 8 hores.
Des de sempre que hem parlat i intentem fer front a aquesta violència masclista però,
encara, masses vegades es tracta com un tema aïllat sense tenir en compte que la violència
masclista és un problema estructural que va en augment.
Les expertes asseguren que la falta de formació sobre violència masclista és un greu
problema que moltes vegades acaba comportant que la víctima sigui jutjada o
culpabilitzada. Ho hem vist recentment amb la gestió del judici de La Manada a Iruña.
Més enllà de les estadístiques, cal tenir en compte les seqüeles físiques i psíquiques que
aquestes agressions ocasionen a tothom qui les pateix i que no podem tolerar: trastorn
d’estrès posttraumàtic, depressió, fòbies, ansietat i fins i tot intents de suïcidi. També la idea
de culpa que cal eradicar: de no haver evitat la situació, de no haver reaccionat adientment.
Les dones es qüestionen el que van fer abans de l’agressió ( arribar tard a casa, refiar-se de
desconeguts…), el que van fer o no van fer durant l’agressió ( no haver oposat resistència o
haver-se quedat aturades) i després de l’agressió ( no denunciar immediatament, destruir
proves etc).
Als espais d’oci s’han començat diverses iniciatives: protocols, espais violetes, etc. (tot i que
no suficients). La formació antisexista és transversal i s’ha de treballar des de tots els àmbits
possibles.
Des de l’educació secundària obligatòria no es pot girar la vista i cal oferir formació i eines
al professorat així com formació periòdica i constant a l’estudiantat.
A inici de l'any 2017, es va publicar un estudi que desvetllava que el 62% dels estudiants
coneix o ha viscut situacions de violència masclista a la universitat. Si aquest fet s'afrontés
des d'edats prematures, de ben segur que aquest tant per cent no seria aquest.
Com a conclusió, hem de dir que l'educació juga un paper fonamental perquè els joves
sàpiguen afrontar situacions on es facin explícites, o el més important, s'intueixin situacions
que puguin apuntar a indicis de violència masclista.
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Per tot això, la Candidatura d'Unitat Popular proposem els següents acords:
Primer. Prioritzar una partida pressupostària per tal de formar la comunitat educativa dels
instituts de Reus sobre la violència masclista.
Segon. Prioritzar una partida pressupostària per tal de disposar de material que
complementi la formació que ara mateix s’està fent a les aules dels instituts i que la
comunitat educativa pugui aplicar i treballar en diverses assignatures curriculars, activitats i
vida en els centres.
Tercer. Prioritzar una partida pressupostària per tal de poder ampliar tallers antisexistes al
llarg de tot el curs, formació continuada per als alumnes.
Quart. Instar a la Generalitat de Catalunya, a través de la Federació Catalana de Municipis a
incrementar la partida pressupostària del contracte programa impulsat per l'Institut Català
de les Dones per a poder ampliar aquesta formació a tots els centres de secundària que
actualment, per manca de recursos i personal, no es pot oferir."
LA SRA. LLORENS EXPLICA LA MOCIÓ I ES PRODUEIX DEBAT
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per unanimitat.
24. Moció del Grup municipal del Partit Popular (PP) envers un nou accés al Polígon
Indústrial Dyna de Reus.
"Els polígons Industrials de Reus, han de dotar-se de tots els elements necessaris a fi i efecte de ser atractius i competitius per les pimes i els autònoms , amb aquesta finalitat es vital
la contribució activa de l´ administració en el seu creixement i competitivitat.
Totes les mesures que afectin al teixit econòmic de la nostra ciutat han d'anar coordinades
entre totes les parts implicades: el sector empresarial, la Cambra de Comerç de Reus i l'administració local, pel que fa al estudi , la valoració de les demandes i el seu desenvolupament.
Els polígons industrials a Reus aglutinen a prop de 700 empreses, i donen feina a 3000
treballadors. El passat mes de juliol es va encarregar un estudi sobre els polígons industrials
a PIMEC per conèixer les demandes dels diferents sectors empresarials vinculats als polígons industrials de Reus. Una de las principals preocupacions dels empresaris es la comunicació i els accessos als seus polígons i a les seves empreses.
En aquesta línia, el Partit Popular va formular pregunta el, passat dia 14 de novembre del
2016 exposant:
El polígon Dyna és un referent clar i la demanda que efectuen els empresaris és definida, ja
que sol•liciten un nou accés a través del carrer Vilafranca del Penedès amb encreuament
per la riera del Molinet per tindre un accés directe a l'avinguda Marià Fortuny.
En aquest àmbit amb reunions amb el sector empresarial ens han reiterat de nou aquesta
petició que ja havíem formulat a través de pregunta al govern municipal, per aquest motiu
el Partit Popular presenta aquesta Moció al Ple amb els següents acords:
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Primer.- Instar a l'ajuntament de Reus a iniciar l'estudi pel desenvolupament i execució
d'un nou accés al Polígon Industrial Dyna,
Segon.-Demanar a la Regidoria de Promoció Econòmica que doni a conèixer les conclusions de l'estudi encarregat a PIMEC envers polígons industrials als grups municipals.
Tercer.- Comunicar els acords a la Cambra de Comerç de Reus i les empreses ubicades al
Polígon Industrial Dyna."
EL SR. DOMENECH EXPLICA LA MOCIÓ I ES PRODUEIX DEBAT
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per unanimitat.
S'absenta de la sessió el Sr. Morales.
Precs i preguntes.
Intervenció de la Sra. Cuadrada del Grup municipal CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR
(CUP) fent el prec en relació a l'ús del català als Cinemes Axion.
"Fa ben poc han obert a la nostra ciutat els cinemes Axion, emparats en l’empresa Merlin
Properties que regenta La Fira.
El nostre grup municipal, recollint les queixes i opinions de la ciutadania, en relació al NO
ús del català de l’empresa cinematogràfica, ha esbrinat que, a instàncies del CNL s’havia
proposat una reunió amb les regidores Sardà i Arza i l’empresa esmentada per parlar sobre
aquest tema i que, de moment, no s’ha produït.
Lamentem que tant l’alcalde Pellicer com el regidor Arza, lloïn en la premsa frases com:
“situarà la ciutat en l’oferta d’oci i cultura”..., o “és bo per al comerç, la gent comprarà i anirà
al cinema, sense necessitat de desplaçament” i, en canvi, no posin cap èmfasi en l’ús de la
nostra llengua.
Si per un cantó gaudim d’una regidoria de Política Lingüística i donem suport a les accions
del CNL i d’aquesta regidoria com per exemple, l’exposició sobre el català i l’escola a la
biblioteca Xavier Amorós i per l’altre no som capaços de traçar les línies de compromís i
d’acord per tractar la llengua catalana com una qüestió d’ús en un espai comunicatiu com
és aquest, estem actuant de forma irregular o de doble moral.
1) Per això el grup municipal de la CUP demana que es dugui a terme l’esmentada reunió
amb les parts implicades per arribar a un enteniment que inclogui el català a la seva
comunicació i al mateix temps que la programació sigui referent en la projecció de
pel.lícules en català."
Per part de la Sra. Sardà ES DÓNA RESPOSTA al prec.
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Intervenció de la Sra. Martínez del Grup municipal del PARTIT DELS SOCIALISTES DE
CATALUNYA–CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) preguntant en relació a l'advocat
Eusebi Campdepadrós.
El passat 17 de novembre es va conèixer que l’advocat Eusebi Campdepadrós encapçala la
llista electoral de Junts per Catalunya a la demarcació de Tarragona.
Es dóna la circumstància que el dia anterior, al consell d’administració de Reus Serveis
Municipals es va portar a aprovació encomanar la defensa de l’empresa i de l’Ajuntament
de Reus a Campdepadrós per assumptes relacionats amb el cas INNOVA. L’advocat ja havia
representat l’empresa i l’ajuntament en casos anteriors en aquesta mateixa causa.
Tenint en compte que el lletrat encapçala la llista del partit al que pertanyen la part
majoritària dels membres del govern de la ciutat, hauria estat prudent que, davant aquest
fet excepcional, l’alcalde i el mateix Campdepadrós, informessin els consellers i regidors i
retiressin de l’ordre del dia el punt al qual ens hem referit més amunt. Tanmateix hauria
estat més que justificat per una qüestió de transparència i d’ètica hores d’ara ja se n’hagués
informat públicament de la relació del Sr. Campdepadrós amb l’ajuntament, els seus ens i
les persones vinculades als procediments administratius i judicials vinculats a regidors o
anteriors regidors al llarg d’aquest anys.
És per això que el Grup Municipal del PSC de Reus formula la següent pregunta:
Quina és la relació d’encàrrecs que ha rebut el Sr. Campdepadrós per part de l’Ajuntament
de Reus i de les seves empreses municipals, descripció dels mateixos, especificant dates i
retribucions de cadascun d’aquests encàrrecs.
Quin ha estat el procediment d’adjudicació d’aquests encàrrecs i quina han estat els
membres de les comissions o òrgans de selecció i contractació per cadascun d’aquests
encàrrecs.
Quina és la documentació que acredita l’efectiva prestació dels serveis pels quals ha estat
retribuït el lletrat en cadascun d’aquests encàrrecs."
Per part del Sr. Enrech ES DÓNA RESPOSTA a la pregunta.
La presidència informa que la resposta serà conjunta per les dues properes preguntes atès
que el tema és el mateix.
Intervenció de la Sra. Pozuelo del Grup municipal del PARTIT DELS SOCIALISTES DE
CATALUNYA–CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) preguntant en relació a la crema de
residus en un solar del barri Sol i Vista.
"Aquests dies hem sabut que els veïns del barri Sol-i-Vista van fer arribar nombroses
queixes a l’Ajuntament i a la Guàrdia Urbana per la crema incontrolada de vegetació
barrejada amb plàstics i altres productes com ara gomes i restes de pneumàtics en una
finca propera al barri, que provocava una boira espessa i molt mala olor.
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Davant l’alerta dels veïns, la policia local i els bombers es van personar a la finca perquè el
responsable aturés l’activitat per les molèsties que ocasionava als residents a la zona, que
ja s’havien vist afectats en anteriors ocasions per aquesta crema incontrolada.
És per això que el Grup Municipal del PSC de Reus formula la següent pregunta:
El govern municipal ha identificat els responsables d’aquesta crema incontrolada
presumptament en una finca del camí de la Boca de la Mina? Si han posat en contacte?
S’ha determinant quins residus s’han cremat? Algun d’aquest residus cremats podria
presumptament haver posat en risc la salut de les persones de l’entorn?
Tenint en compte que aquesta no és la primera vegada que es dóna aquesta situació,
quines accions s’han realitzat per controlar que no es repetís aquesta crema?
En aquest episodi actual, quants dies han passat des que l’Ajuntament n’ha tingut
constància arran de l’alerta veïnal fins a l’actuació de la Guàrdia Urbana?
Quin tipus de seguiment es farà a partir d’ara. Serà necessària la denúncia dels veïns
perquè la Guàrdia Urbana actuï en aquest cas o n’hi ha algun procediment previst?"
Per part del Sr. Rubio ES DÓNA RESPOSTA amb dues preguntes.
Intervenció del Sr. Figueras del Grup municipal CIUTADANS–REUS (C’S) preguntant en
relació a la crema incontrolada de material en el barri Sol i Vista.
"En les darreres setmanes els veïns de Sol i Vista han estat patint les conseqüències de la
crema nocturna incontrolada de materials diversos per part d’un veí incívic: presència d’un
núvol de fum, males olors, etc. Afortunadament, el problema sembla haver-se solucionat
després que l’Ajuntament hagi obert dos expedients sancionadors al responsable d’aquesta
actuació.
En aquest sentit, el Grup Municipal de Ciutadans formula les següents preguntes:
Quin protocol d’actuació immediata té l’Ajuntament per a casos como aquest, en que es pot
posar en risc la salut dels veïns, per protegir els ciutadans de conductes i actuacions
incíviques i perilloses?
Si no existeix un protocol a tal efecte, té previst elaborar-lo l’equip de govern?"
Per part del Sr. Rubio ES DÓNA RESPOSTA a la pregunta.
Intervenció de la Sra. Pozuelo del Grup municipal del PARTIT DELS SOCIALISTES DE
CATALUNYA–CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) preguntant en relació al GINY.
"La ciutat de Reus disposa d’un Centre d’Arts Gestuals i del Circ, el Giny.
És per això que el Grup Municipal del PSC de Reus formula la següent PREGUNTA:
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Relació de cursos i nombre d’alumnes de cadascun relatius impartit en aquest escolar
2017-2018.
Llista d’ingressos i despeses a càrrec de la partida del pressupost 2017 del GINY a data de
29 de novembre de 2017 especificant la data, quantia i concepte."
Per part de la Sra. Caelles ES DÓNA RESPOSTA a la pregunta.
Intervenció del Sr. Sánchez Grup municipal CIUTADANS–REUS (C’S) preguntant en
relació al carril bici de l'Avinguda de Falset.
"La semana que viene hará un año que se puso en marcha el carril bici de la avenida de
Falset. Desde entonces, ha habido algunos accidentes y nuestro Grupo Municipal ha
recibido quejas sobre su bajo uso. Incluso los técnicos de la empresa redactora del Plan
Específico de la Bicicleta en Reus expresaron sus dudas sobre su funcionalidad e idoneidad.
Por todo ello, el Grupo Municipal de Ciudadanos formula las siguientes preguntas:
¿Ha valorado el equipo de gobierno el uso real que tiene el carril bici de la avenida de
Falset? Si es así, ¿cuáles son los datos de dicha valoración?
¿Cuántas quejas vecinales se han recibido en relación a dicho carril bici?
¿Cuántos accidentes han tenido lugar en la avenida de Falset en los últimos 5 años?
¿Cuántos han sucedido antes y cuántos después de la instalación del carril bici? ¿Cuántos
han tenido relación directa con el carril bici?
Si no se dispone de estos datos, ¿podría la Guardia Urbana elaborar un informe al
respecto?"
Per part del Sr. Arza ES DÓNA RESPOSTA a la pregunta.
Intervenció de la Sra. Labrador del Grup municipal CIUTADANS–REUS (C’S) fent el prec
en relació a una farola doblegada al Mas Abelló.
"El Grup Municipal de Ciutadans ha rebut queixes de veïns sobre l’estat de la farola ubicada
a l’entrada de Mas Abelló, davant de l’antiga Opel, que fa més de 5 mesos que està
doblegada a causa del cop d’un vehicle. Segons els veïns, hi ha el perill que la farola caigui
si hi ha una ventada forta i per tant existeix el risc que pugui causar algun accident.
Per això, el Grup Municipal de Ciutadans formula el següent prec:
Que es repari la farola doblegada que hi ha a l’entrada de Mas Abelló a la major brevetat
possible.
Per part del Sr. Monseny ES DÓNA RESPOSTA al prec.
Intervenció del Sr. Doménech del Grup municipal del Partit Popular (PP) preguntant en
relació al dèficit a l'Hospital Sant Joan de Reus a l'any 2017.
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"El passat 25 d'octubre es va signar el protocol per a la creació del futur Consorci de
l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus, entre l'ajuntament de Reus i el Servei Català de la
Salut (CatSalut)
En el protocol s'estableixen la voluntat en la gestió de la promoció i protecció de la salut
així com l´ assistència especialitzada o l'atenció hospitalària, sanitària o sociosanitària,
incloent-hi l´ integració de les entitats participades per la mateixa societat anònima
municipal, per aquest motiu el Partit Popular formula les següents preguntes al Ple:
Primera. Preveu el HUSJR acabar l'any amb dèficit?
Segona. Si és afirmativa, quina és la previsió dèficit previst al tancament de l'exercici de
2017?
Tercer.a. Com preveu eixugar i amb quins recursos econòmics el dèficit previst per 2017?
Quarta. El dia 1 de gener de 2018, segons el protocol s'ha de fer efectiu el corresponent
traspàs a CatSalut s´ estan duent a terme totes les accions necessàries per al traspàs del
HUSJR, amb les condicions i requisits, establerts?
Cinquena. Si és negativa, quines són les condicions i requisits que les dues parts, no estan
complint?
Sisena. El protocol estableix la subrogació de tots els professionals que actualment presten
serveis a HUSJR, és garanteixen les condicions laborals?
Setena. Si es negativa, quin son els motius que impedeixen adequar segons la normativa
vigent les seves condicions laborals, al futur Consorci?"
Per part de la Sra. Llauradó ES DÓNA RESPOSTA a la pregunta.
Intervenció de la Sra. Compte del Grup municipal del Partit Popular (PP) preguntant en
relació al pagament de subvencions a entitats de Reus.
"El passat dia 19 de maig del 2017, es va publicar al BOPT la convocatòria de subvencions
per entitats pel foment de la participació ciutadana que impulsa l’ajuntament de Reus, a
través de la Regidoria de Participació, Ciutadania i Transparència.
Diferents entitats i associacions ens han fet constància que un cop aprovades les seves
sol·licituds, avui dia no han rebut les corresponents liquidacions en concepte de subvenció,
per aquest motiu el Partit Popular formula les següents preguntes al Ple:
Primera. Quin és l´ import total que el dia d'avui resta pendent de liquidar a les entitats?
Segona. Quin és el motiu del retard en el pagament de les corresponents subvencions, a
les entitats?
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Tercera. Quantes entitats resten pendent del pagament de la corresponent subvenció, les
pot detallar la regidora?
Quarta. Quan preveu la Regidoria de Participació, Ciutadania i Transparència liquidar
aquests imports, pendents a les entitats i associacions?"
Per part de la Sra. Llauradó ES DÓNA RESPOSTA a la pregunta.
Intervenció del Sr. Doménech del Grup municipal del Partit Popular (PP) preguntant en
relació a la licitació del Café de Reus.
"El passat mes de juliol es varen aprovar la licitació envers el Cafè de Reus on el Partit
Popular de Reus va votar en contra perquè volíem retornar aquest immoble per l'ús de la
corporació municipal, ja que no oferia les garanties per al desenvolupament d'aquest espai.
El dia 20 de novembre del 2017 vam preguntar en Comissió Generals i Econòmics que ara
com ara no hi ha moviment envers la posada en funcionament del mencionat espai
municipal per aquest motiu el Partit Popular formula les següents preguntes al Ple:
Primera. Actualment està ingressant la corporació municipal el lloguer mensual corresponent?
Segona. Si es negativa, quin és el motiu per no percebre el lloguer corresponent?
Tercera. En cas afirmatiu, quin son els motius derivats perquè no es posi en funcionament
el mencionat espai?
Quarta. Ha assumit el nou inquilí el deute de l'anterior arrendatari?
Cinquena. En cas negatiu, quines és la quantia que ha deixat d'ingressar la corporació
municipal en aquest concepte?"
Per part del Sr. Enrech ES DÓNA RESPOSTA a la pregunta.
I, sense més assumptes a tractar, s'aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc
aquesta acta amb el vistiplau de l’alcalde president.
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