
                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                    

ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE REUS

Núm.: 16/2017

Caràcter: ordinari   
Data: 028.12.2017
Horari: de l6:10 a l8:54 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
Guillermo Figueras Talarn
Montserrat Flores Juanpere
Sandra Guaita Esteruelas 
Josefa Labrador Barrafón
Noemí Llauradó Sans
Marta Llorens Pérez
Andreu Martín Martínez
Ana Isabel Martínez Serrano
Hipòlit Monseny Gavaldà   
Damián Morales Arcas
Maria del Carmen Pozuelo Blanco 
Marta Puig Beltran  
Daniel Rubio  Angosto 
Juan Carlos Sánchez Martínez
Maria Dolors Sardà Lozano
Montserrat Vilella Cuadrada

S'ha excusat: 
Edgar Fernández Blázquez

Jaume Renyer Alimbau, secretari general
Baldomero Rovira López, interventor 
M. Rosa Ferré Amador, adjunta a la Secretaria General
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ORDRE DEL DIA

1. Aprovació de l'acta de la sessió  del dia 1 de desembre de 2017.

2. Informació de l’Alcaldia.

MOCIONS DE L'ALCALDIA

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

COMISSIÓ D'HONORS I DISTINCIONS 

4. Concessió de la Menció Honorífica Municipal a la CONFRARIA DE SANT JOSEP I SANT
JAUME (SANT SOPAR) de Reus.

SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS 

5. Assessoria Jurídica. Aprovació de les tarifes del servei de subministrament d'aigua
potable i del servei de clavegueram per a l'any 2018.

6. Rendes i Exaccions. Denegació de la declaració d'especial interès o utilitat municipal de
les obres de reforma de les oficines de l'Agència Tributària de Catalunya a efectes de l'ICIO.

7. Recursos Humans. Sol·licitud de compatibilitat d'un funcionari de l'Ajuntament.

8. Recursos Humans. Acord en execució de la sentència de 7 de juny de 2017 dictada per
la Sala del contenciós administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

SERVEIS DE TERRITORI I URBANISME

9. Assessoria Jurídica. Aprovació de la retirada de la condició atorgada pel Ple de
l'Ajuntament amb data 27 d'octubre de 2006 a la societat Reus Desenvolupament
Econòmic, S.A (per absorció de Gestió Urbanística Pública, S.A) per operar com a
administració actuant per al desenvolupament i execució del sector C.8 «La Comarcal».

10. Via Pública. Aprovació del conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Baix
Camp per la prestació del servei de tractament de la fracció orgànica i vegetal dels residus
municipals per a l'exercici 2018.

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 

11. Proposta del Grup municipal CIUTADANS-REUS (C'S) per tal d'implantar a Reus
estudis superiors relacionats amb l'escenografia teatral.

MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS

12. Moció del Grup municipal del PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA –
CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) referent a la prevenció i atenció al sensellarisme.
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13. Moció del Grup municipal CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP) referent a la
inclusió de representants dels comitès d'empresa als patronats, consells generals i consells
d'administració de fundacions, organismes autònoms i empreses municipals.

14. Moció dels Grups municipals CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP) i ERC-MES-
MDC-AVANCEM per tal d'anomenar la zona verda del Mas Mainer amb el nom de Parc de
l'1 d'octubre.

Assumptes sobrevinguts.

Precs i preguntes.

    
Desenvolupament de la sessió 

Les intervencions orals realitzades en aquesta sessió per l’alcalde, regidors i, en el seu
cas, el secretari i l’interventor als diferents punts de l’ordre del dia assenyalats a l’acta
amb ES PRODUEIX DEBAT o ES DÓNA RESPOSTA estan contingudes en suport digital
àudio autenticat, amb la incorporació de la signatura d’aquesta Secretaria General.
Una vegada aprovat l’esborrany de l’acta d’aquesta sessió, les esmentades
intervencions orals quedaran incorporades automàticament a l’acta, formant part,
d’una manera intrínseca i indissoluble, de l’esmentat document administratiu, d'acord
amb els articles 26, 36, 70.2, 71 i 80.2 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre sobre
procediment administratiu comú de les administracions públiques, articles 17 i 18 de
la Llei 40/2015 d'1 d'octubre de règim jurídic del sector públic, article 4 i disposició
addicional primera sobre fe pública i ús de signatura electrònica de la Llei 59/2003,
de 19 de desembre, de signatura electrònica, procedint-se a la preceptiva publicació a
la web municipal.  

1. Aprovació de l'acta de la sessió  del dia 1 de desembre de 2017.

S'aprova, per unanimitat, l'acta de la sessió del dia 1 de desembre de 2017.

2. Informació de l’Alcaldia.

El Sr. Pellicer informa del següent: 

De la participació en El Gran Recapte d'Aliments 2018, amb un gran èxit a la ciutat de Reus.
Agraeix la feina del Banc dels Aliments de Reus.

De la IV Nit del Bestiari Festiu i del lliurament dels premis del Bestiari Català que va tenir
lloc al Teatre Bartrina. Felicita a l'àrea de Cultura per la seva organització. 

De l'assistència a l'acte institucional de la celebració de la Setmana del Discapacitat al Palau
Bofarull.

De l'assistència amb la comunitat romanesa a la celebració del Dia Nacional de Romania.
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De la rebuda institucional al cònsol de Israel, Sr. Yosef David Sànchez-Molina Rubín. a
l'alcaldia. Posteriorment va fer una conferència al Centre de Lectura. 

Del reconeixement al Saló de Plens als treballadors i treballadores de l'Ajuntament de Reus
que s'han jubilat aquest any.  

De la constitució, el passat dia 13 de desembre, de la Junta de l'Associació de Polígons
Industrials de Reus, APIR, que va tenir lloc a les instal·lacions de REDESSA al camí de Valls.
Aquesta associació és necessari que sigui perquè hi hagin interlocutors en l'àmbit de la
industria en els polígons. Els agraeix el seu treball i esforç i al regidor de Promoció
Econòmica  l'impuls que l'ha donat. 

De la rebuda als membres de la FIRS de patinatge amb motiu de la celebració, al Pavelló
Olímpic Municipal, dels partits de semifinals i final de la copa intercontinental d'hoquei
patins, la màxima competició mundial de clubs en aquesta disciplina esportiva. Felicita al
regidor per la celebració, per primera vegada, d'aquest esdeveniment a Reus que és la
capital mundial d'hoquei patins.

De l'assistència, amb el Sr. Rubio, a l'acte de lliurament dels Premis Olis 2017 al Palau
Bofarull que s'organitza conjuntament entre l'Ajuntament de Reus i la Diputació de
Tarragona. 

De l'assistència, amb la Sra. Flores, a la cloenda de les festes de Nadal als centres cívics
municipals.  

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.

Vista la proposta de la regidora delegada de l'Àrea de Benestar Social per nomenar els
representants del CLUB ESPORTIU COSTA DAURADA i de l'ASSOCIACIÓ ASPERGER DEL
CAMP DE TARRAGONA (ASPERCAMP) al Consell Municipal de la Discapacitat.

Vista la proposta del president de l'Institut Municipal de Formació i Empresa Mas Carandell
per substituir el representant dels Serveis Territorials d'Educació de Tarragona en el Consell
General d'aquest organisme autònom.

Vista la proposta del grup municipal del Partit Popular (PP) per substituir el seu
representant en el Consell General de l'Agència de promoció de ciutat "Reus Promoció".

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

Únic: Nomenar els membres del següent òrgan i organisme autònom de l'Ajuntament:

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

• ASSOCIACIO ASPERGER DEL CAMP DE TARRAGONA (ASPERCAMP): Sra. Mónica
Bellido Mor,  com a representant titular i en substitució de la Sra. Judith Giró Corts.

• CLUB ESPORTIU COSTA DAURADA: Sr. Manel Seva Vicente, com a representant
titular i Sr. Javi Vendrell Mercado, com a representant suplent.

INSTITUT MUNICIPAL DE FORMACIÓ I EMPRESA

Una persona o entitat  relacionada amb l’activitat objecte de l'Institut:

• Sra. Fina Mestres Ventura, com a representant dels Serveis Territorials d'Educació
de Tarragona, i en substitució del Sr. Toni Fullat Baldrich.

AGÈNCIA DE PROMOCIÓ DE CIUTAT “REUS PROMOCIÓ”

Un representant de cada grup polític amb representació municipal:

• (PP) Sr. Francisco Tiñena Beseran, en substitució del Sr. Jose Angel Medina.

• (PdeCAT)-CIU Sra. Ima Mis Cabeza, en substitució de la Sra. Misericòrdia
Domènech Auqué."

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

COMISSIÓ HONORS I DISTINCIONS 

4. Concessió de la Menció Honorífica Municipal a la CONFRARIA DE SANT JOSEP I SANT
JAUME (SANT SOPAR) de Reus.

"La Comissió d’Honors i Distincions, de l’Ajuntament de Reus en sessió de data 28 de
desembre de 2017 ha examinat l’expedient incoat per a la concessió d’una distinció
municipal a la CONFRARIA DE SANT JOSEP I SANT JAUME (SANT SOPAR) de Reus, a
proposta de la Junta de Portaveus de data 30 d'octubre de 2017.

Atesos els mèrits que concorren en la CONFRARIA DE SANT JOSEP I SANT JAUME (SANT
SOPAR) de Reus, en reconeixement a la seva trajectòria i continuada activitat amb la
finalitat de fomentar les tradicions religioses i així com conservar i difondre el ric patrimoni
cultural de la Setmana Santa reusenca, i de forma especial per commemorar enguany el
75è aniversari de l'entitat.

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

Concedir a la CONFRARIA DE SANT JOSEP I SANT JAUME (SANT SOPAR) de Reus, la Menció
Honorífica Municipal pels mèrits i circumstàncies que en ella concorren i que han quedat
suficientment acreditats a l’expedient a l’efecte incoat."
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Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per unanimitat. 

El Sr. Pellicer saluda al president de la CONFRARIA DE SANT JOSEP I SANT JAUME (SANT
SOPAR) present al saló de plens. Recorda que al voltant de les festes de la Verge de
Misericòrdia es farà l'acte protocol·lari de lliurament de la menció honorifica que avui s'ha
concedit.  

SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS 

5. Assessoria Jurídica. Aprovació de les tarifes del servei de subministrament d'aigua
potable i del servei de clavegueram per a l'any 2018.

"Atès que l'Ajuntament de Reus disposa de l'ordenança reguladora de les tarifes dels
serveis de subministrament d'aigua potable, del servei de clavegueram i d'altres serveis
vinculats, que regula la contraprestació econòmica per la utilització dels serveis d'aigua
potable, de clavegueram, o bé, per la prestació, el gaudiment o la realització d'algun dels
fets regulats en les tarifes que s'incorpora a dita disposició.

Vist l’article 8 de l’esmentada ordenança, correspon al Consell d’Administració de l’empresa
aprovar inicialment una proposta de tarifes, que serà traslladada a l’Ajuntament per a la
seva aprovació definitiva, excepte en relació als preus aplicables d’aquells serveis i treballs
que presti en règim de lliure concurrència, que podran ser aprovats pel propi Consell sense
necessitat de cap acord municipal posterior. 

Atès que el Consell d'Administració de REUS SERVEIS MUNICIPALS, SA, en reunió duta a
terme el dia 16 de novembre de 2017, va adoptar, entre d’altres, les decisions següents: 

«PRIMER.- Proposar a l'Ajuntament de Reus la pròrroga del quadre de tarifes
d’aigua i clavegueram de l’exercici 2017 que figura a l’annex 1 del present
document, amb l'objectiu que puguin continuar resultant d'aplicació a partir de l'1
de gener de 2018.

SEGON.- Aprovar el manteniment dels preus de l’exercici 2017, per a què puguin
resultar d’aplicació a partir de l’1 de gener de l’any 2018, de la resta de tarifes de
la divisió AIGÜES DE REUS de REUS SERVEIS MUNICIPALS,SA, quina aprovació no
correspon al Ple i que són les que figuren a l’annex 2 del present document.

Quadre que manté el criteri de congelació de tarifes seguit en els darrers
exercicis.»  

Vist l’article 9 de l’Ordenança reguladora de les tarifes dels serveis de subministrament
d’aigua potable, del servei de clavegueram i d’altres serveis vinculats, que preveu que la
resolució municipal pel que fa al servei de subministrament d’aigua, s’ha d’elevar a la
Comissió de Preus de Catalunya a fi que emeti el pronunciament corresponent.

Vistos els articles 297 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
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Vist l’article 16 i l’annex 2 del Reial Decret Llei 7/1996, de 7 de juny, sobre mesures urgents
de caràcter fiscal i foment i liberalització de l’activitat econòmica, que disposa que
l’aprovació dels preus autoritzats d’àmbit autonòmic contemplats en l’annex 2, entre els
quals inclou subministrament d’aigua, correspon en el nostre àmbit a la Generalitat de
Catalunya. 

Vist el que disposa el Decret 149/1988, de 28 d’abril, sobre el règim procedimental dels
preus autoritzats i comunicats i el Decret 329/2001, de 18 de desembre, pel qual
s’estableix un sistema simplificat per a l’actualització dels preus i les tarifes regulats al
Decret 149/1988.

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 les tarifes d’aigua i clavegueram d'acord amb el quadre que consta a
l’expedient, prorrogant, per tant, el quadre de tarifes d'aigua i clavegueram de l'exercici
2017 amb l'objectiu que sigui d'aplicació a partir de l'1 de gener de 2018.

Segon. Donar al present acord la publicitat escaient. 

Tercer. Trametre aquest acord, juntament amb les tarifes d’aigua i clavegueram de l’exercici
2018, a la Comissió de Preus de Catalunya, als efectes previstos a la normativa més amunt
esmentada."

EL SR. ENRECH EXPLICA EL TEMA I ES PRODUEIX DEBAT 

Sotmesa la proposta a votació, s'aprova amb 17 vots a favor ((PdeCAT)-CiU: Srs./Sres.
Pellicer, Vilella, Monseny, Arza, Sardà, Enrech, Caelles; C'S: Srs./Sres. Sánchez, Morales,
Figueras, Labrador; ERC-MES-MDC-AVANCEM: Sres. Llauradó i Flores; AREUS: Srs. Cervera
i Rubio; PP: Sr. Domènech i Sra. Compte) 4 vots en contra (PSC-CP: Srs./Sres. Martín,
Martínez, Guaita, Pozuelo) i 5 abstencions (CUP: Srs./Sres. Llorens, Cuadrada, Angelergues,
Ciurana, Puig).

6. Rendes i Exaccions. Denegació de la declaració d'especial interès o utilitat municipal
de les obres de reforma de les oficines de l'Agència Tributària de Catalunya a efectes
de l'ICIO.

"Atès que l'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE CATALUNYA (NIF Q0801480E), ha sol·licitat de
l'Ajuntament, la declaració d'obra d'especial interès o utilitat municipal per tal d'acollir-se a
la bonificació del 95% de la quota de l’Impost sobre construccions instal·lacions i obres a
ingressar per les obres de reforma de les oficines territorials ubicades al passeig Prim, 14
d'aquesta ciutat, obres que van ser informades favorablement per l'Arquitecte dels Serveis
Tècnics d'Arquitectura i Urbanisme en data 20/04/17.

Atès que l'article 9 de l’Ordenança Fiscal núm. 5 reguladora de l’Impost sobre instal·lacions,
construccions i obres estableix els requisits que hauran de reunir les obres i els subjectes
passius de l’impost per poder gaudir d’una bonificació del 75% al 95% de la quota de
l’esmentat tribut.
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Atès 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 fonamentals i d'obligat
compliment que estableix l'ordenança per a que pugui acordar-se la declaració d'especial
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 el subjecte passiu de l'impost, si és persona jurídica, tingui la naturalesa d'entitat
sense ànim de lucre i estigui inscrites al registre corresponent (...).   

Vist que l'obra realitzada per l'esmentada entitat no reuneix els requisits per a que sigui o
pugui ser declarada d'especial interès o utilitat municipal, tota vegada no es pot considerar
que aquella es correspongui amb un ús de caràcter social, cultural, religiós o històric-
artístic, sinó d'oficina.  

Vistos els informes tècnics i la resta de documentació que consta a l'expedient així como
l'informe emès per la Comissió informativa de Serveis generals i Econòmics , en sessió de
tat 18/12/2017.

S'acorda:

Primer. Denegar la declaració d'especial interes o utilitat municipal de les obres de reforma
de les oficines territorials ubicades al passeig Prim, 14 d'aquesta ciutat, sol·licitada per
l'agencia Tributària Catalana a efectes de la bonificació de l'impost sobre l’Impost sobre
instal·lacions, construccions i obres.

Segon. Notificar a l'Agència Tributària de Catalunya als efectes oportuns."

EL SR. ENRECH EXPLICA EL TEMA 

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

7. Recursos Humans. Sol·licitud de compatibilitat d'un funcionari de l'Ajuntament.

"Vista la sol·licitud presentada pel Sr. C.M.D. que ocupa una plaça de guàrdia de la Guàrdia
Urbana de la plantilla de personal funcionari d’aquesta Corporació, interessant declaració
de compatibilitat de l’exercici de llur lloc de treball en aquest Ajuntament amb la
corresponent activitat privada per a l'exercici d'una activitat professional de Psicòlog.

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:
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«... 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 pel Sr. Carlos Marco
Domènech, amb la corresponent activitat privada per a l'exercici d'una activitat professional
de Psicòlog.

Segon. Aquesta declaració ve subjecte al compliment de les condicions previstes en els
articles 329, 330, 335, 343 del Reglament del personal al servei de les entitats locals i a
l'informe de Recursos Humans.

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

EL SR. ENRECH EXPLICA EL TEMA I ES PRODUEIX DEBAT 

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

8. Recursos Humans. Acord en execució de la sentència de 7 de juny de 2017 dictada
per la Sala del contenciós administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

"Vista la sentència de la Sala del Contenciós Administratiu, Secció Quarta del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, que desestima el Recurs d'apel·lació presentat per aquest
Ajuntament contra la sentència del recurs contenciós administratiu de data 1 de juny de
2016 pel recurs interposat pel Caporal de la Guàrdia Urbana amb núm. TIP 198, Sr. Jesús
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Ferré López al que si li va denegar la compatibilitat per a exercir com a pèrit judicial i per
companyies d'assegurança de taxació de vehicles sinistrats i de reconstrucció d'accidents de
trànsit.

Vist l'informe de la Tècnica de l'Assessoria Jurídica, Sra. Núria Puig Masanés amb el vist i
conforme del Secretari General, Jaume Renyer i Alimbau sobre l'execució de la sentència
de 7 de juny de 2017 dictada per la Sala del contenciós administratiu del Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya, Secció Quarta rotlle d'apel·lació que desestima el recurs
d'apel·lació interposat contra la sentència d'1 de juny de 2016 en el PO 307/2015 seguit
d'avant el Jutjat contenciós administratiu núm. 1 de Tarragona, es disposa:

Declarar procedent la sol·licitud presentada en data 20 de gener de 2015 pel Sr. Jesús Ferré
López que ocupa una plaça de caporal de la Guàrdia Urbana amb núm. TIP. 198 i, en
conseqüència, autoritzar a aquest funcionari la compatibilitat per a exercir com a pèrit
judicial amb les limitacions següents: en l'exercici de la seva activitat privada no podrà
actuar en assumptes gestionats per la policia local de Reus o en els que aquest cos de
forces de seguretat hi hagi tingut alguna intervenció."

EL SR. RUBIO EXPLICA EL TEMA 

El ple es dóna per assabentat del compliment a la sentència.

SERVEIS DE TERRITORI I URBANISME

9. Assessoria Jurídica. Aprovació de la retirada de la condició atorgada pel Ple de
l'Ajuntament amb data 27 d'octubre de 2006 a la societat Reus Desenvolupament
Econòmic, S.A (per absorció de Gestió Urbanística Pública, S.A) per operar com a
administració actuant per al desenvolupament i execució del sector C.8 «La Comarcal».

"Atès que el Ple de la Corporació, mitjançant acord adoptat en sessió duta a terme el dia 27
d’octubre de 2006, va atorgar a la societat anònima municipal Gestió Urbanística Pública,
SA (societat actualment absorbida per Reus Desenvolupament Econòmic, SA) la condició
per operar com a administració actuant per al desenvolupament i execució, entre d’altres,
del sector C.8 «La Comarcal», al mateix temps que se li va encarregar la formulació i
execució dels corresponents instruments de planejament i gestió urbanística, podent
tramitar i aprovar definitivament els instruments de gestió i rebre el sòl de cessió
obligatòria i gratuïta corresponent al percentatge aplicable sobre l’aprofitament urbanístic.

Atès que el Pla parcial urbanístic del sector C.8 «La Comarcal» es va aprovar definitivament
per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Tarragona en sessió de 27 de febrer de 2015 i
publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 6902, de 30 de juny de 2015, a
l'efecte de la seva executivitat immediata.

Atès que la Comissió Territorial d'Urbanisme del Camp de Tarragona, en la sessió de 15 de
juny de 2017, va donar conformitat al text refós de la modificació puntual del Pla parcial
urbanístic del sector C.8 «La Comarcal», promoguda per SNH-PARTICIPACIONES, SL, en
compliment de l'acord d'aprovació definitiva de data 4 de maig de 2017 (DOGC núm. 7441,
de 25 d'agost de 2017). Aquesta modificació puntual, entre d'altres, inclou el canvi de
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modalitat del sistema d'actuació de reparcel·lació, que passa de cooperació a compensació
bàsica.

Atès que la societat SNH-PARTICIPACIONES, SL és propietària de terrenys la superfície dels
quals representa més del 50% de la superfície total del sector.

Atès que la Junta General de Reus Desenvolupament Econòmic, SA (REDESSA), en reunió
duta a terme el dia 31 de març de 2014, aprovà la fusió per absorció, com a societat
absorbent, de les societats Tecnoparc Reus, SA i Gestió Urbanística Pública, SA (com a
societats absorbides) amb total transmissió dels drets i obligacions de les absorbides,
incorporant en bloc tot el seu actiu i passiu a la societat absorbent. L’esmentada fusió fou
elevada a públic mitjançant escriptura atorgada davant el notari Sr. Pedro Carrión García de
Parada, el dia 19 de juny de 2014, amb número de protocol 1238 i inscrita al Registre
Mercantil de Tarragona, al tom 2633, foli 199, inscripció 54, full T-10401. 

Atès que en virtut de l’esmentada fusió, la societat Reus Desenvolupament Econòmic, SA
assumí «ex lege» la condició d’administració actuant del sector C.8 «La Comarcal». 

Vist l’escrit presentat per la societat Reus Desenvolupament Econòmic, SA (REDESSA), el dia
4 d’octubre de 2017, en el qual posa de manifest que actualment la societat no disposa
dels mitjans necessaris per esdevenir administració actuant per al desenvolupament i
execució del sector C.8 «La Comarcal».

Atès que en l’esmentat escrit es posa de manifest que Reus Desenvolupament Econòmic,
SA (REDESSA) s’ha rescabalat de les despeses realitzades arran del desenvolupament i
execució del sector esmentat. 

Vist el que disposen els articles 23 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, i 13 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel
qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme.

Per tot l’exposat, a proposta de la Comissió Informativa de Serveis de Territori i Urbanisme,
s'acorda: 

Primer. Aprovar la retirada de la condició atorgada pel Ple de l'Ajuntament de data 27
d'octubre de 2006 a la societat Reus Desenvolupament Econòmic, SA (per absorció de
Gestió Urbanística Pública, SA) per operar com a administració actuant per al
desenvolupament i execució del sector C.8 «La Comarcal» i de l'encàrrec de la formulació i
execució dels corresponents instruments de gestió urbanística i de la tramitació i aprovació
dels instruments de gestió i de recepció del sòl de cessió obligatòria i gratuïta corresponent
al percentatge aplicable sobre l’aprofitament urbanístic, que passa a correspondre a
l'Ajuntament de Reus.

Segon. Publicar el present acord als butlletins oficials, als efectes previstos a l’article 23.1.c)
del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
d’urbanisme i a l’article 13.1.c) del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei d’urbanisme, i notificar-lo a Reus Desenvolupament Econòmic, SA i a
SNH-PARTICIPACIONES, SL. "
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EL SR. ARZA EXPLICA EL TEMA I ES PRODUEIX DEBAT 

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

10. Via Pública. Aprovació del conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del
Baix Camp per la prestació del servei de tractament de la fracció orgànica i vegetal
dels residus municipals per a l'exercici 2018.

"Vist el conveni de col·laboració que es va subscriure entre el Consell Comarcal del Baix
Camp i l’Ajuntament de Reus de data 28 de desembre de 2012, amb vigència fins el 31 de
desembre de 2013, per a la prestació del servei de tractament de la fracció orgànica dels
residus municipals a la planta de compostatge titularitat del Consorci de Gestió de Residus
del Baix Camp, situada a la Finca de Mas d’en Duran, al terme municipal de Botarell i
gestionada per la societat comarcal SECOMSA.

Vist l'acord de pròrroga del referit conveni de col·laboració de 28 de desembre de 2012
entre el Consell Comarcal del Baix Camp i l’Ajuntament de Reus, amb vigència fins el 31
de desembre de 2014 per la prestació del servei de tractament de la fracció orgànica i
vegetal dels residus municipals, en el que s'establien els preus de tractament per a l'any
2014.

Vist l'acord de pròrroga de conveni de col·laboració subscrit entre en Consell Comarcal i
l'Ajuntament de Reus, per la prestació del servei de tractament de la fracció orgànica i
vegetal dels residus municipals, en el que s'establien els preus de tractament per a l'any
2015, amb vigència màxima de fins el 31 de desembre de 2015.

Vist, així mateix, els acords de pròrrogues dels convenis de col·laboració subscrits entre en
Consell Comarcal i l'Ajuntament de Reus, per la prestació del servei de tractament de la
fracció orgànica i vegetal dels residus municipals, en el que s'establien els preus de
tractament pels anys 2016 i 2017, amb  vigència màxima  fins el 31 de desembre de 2017.
Vist l'informe emès per la Intervenció de l'Ajuntament de Reus, en data 15 de maig de
2015, el qual va concloure que atesa l'exclusió del servei de tractament de la fracció
orgànica de la normativa de contractació pública no hi havia inconvenient legal per a
subscriure un conveni amb el Consell Comarcal del Baix Camp, conclusió que fonamenta
en la concurrència de les premisses següents: 

a) Naturalesa d'ingrés públic de la contraprestació, consistent en el tractament de la fracció
orgànica dels residus municipals, aprovat sota la forma de preu públic. Aquesta
circumstància exclou el servei de l'àmbit d'aplicació de la normativa de contractes del sector
púbic, a tenor de l'article 4.1b) del TRLCSP.

b) Titularitat pública dels centres de tractament de residus que han de donar servei als
diferents àmbits territorials d'acord amb el Pla Territorial Sectorial d'Infraestructures de
gestió de residus municipals de Catalunya 2013-2020, com els centres de tractament
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biològic de la fracció orgànica de Botarell, Espluga de Francolí Mas de Barberans i la planta
de compostatge de Botarell. 

c) Els principis rectors del Pla Territorial Sectorial d'Infraestructures de gestió de residus
municipals de Catalunya, que d'acord amb l'article 5 del Decret 16/2010, de 16 de febrer,
del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, pel qual s'aprova el Pla
territorial sectorial d'infraestructures de gestió de residus municipals, són, d'una banda, la
suficiència de les instal·lacions i, de l'altra, la gestió dels residus segons el principi de
proximitat de les instal·lacions al lloc on es produeixen.

d) La forma de la prestació material del servei, que realitza la societat SECOMSA com a
mitjà propi del Consell Comarcal del Baix Camp. 

Atès que en data 14 de novembre de 2017 el consell d’Administració de SECOMSA ha
aprovat les tarifes corresponents al preu públic que haurà de satisfer l’Ajuntament de Reus
durant l’exercici 2018 per la prestació d’aquest servei.

Vista la proposta del nou conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal i l'Ajuntament
de Reus per la prestació del servei de tractament de la fracció orgànica i fracció vegetal dels
residus municipals, d'acord amb els preus públics aprovats per a l'any 2018 per part del
Consorci per a la Gestió de Residus Municipals del Baix Camp, amb el tenor literal següent: 

«4. Preu del servei
4.1. Per a l’any 2018, els preus que haurà de satisfer l’Ajuntament de Reus a la societat
SECOMSA per la prestació d’aquests serveis són els que s’indiquen a continuació:
 

  Preus €/Tn 2018 

 FORM

CLASSE 1 44,18

CLASSE 2 55,60

CLASSE 3 60,27

CLASSE 4 65,42

CLASSE 5 72,24

CLASSE 6 77,58

CLASSE 7 106,62

 VEGETAL
CLASSE 9 19,97

CLASSE 10 16,78

 
Els serveis es liquidaran mitjançant factura. Els preus de la taula anterior són sense IVA.

En funció a la qualitat dels residus ORGÀNICS, s’estableixen les següents categories:

CLASSE 1: del 0 % de rebuig i fins al 5 % de rebuig  
CLASSE 2:    del 6 % de rebuig i fins al 10 % de rebuig
CLASSE 3:    del 11 % de rebuig i fins al 15 % de rebuig
CLASSE 4: del 16 % de rebuig i fins al 20 % de rebuig
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CLASSE 5: del 21 % de rebuig i fins al 30 % de rebuig
CLASSE 6: del 31 % de rebuig i fins al 40 % de rebuig
CLASSE 7: a partir del 41% de rebuig
CLASSE 9:    fracció vegetal amb menys del 10% d’impropis
CLASSE 10:  fracció vegetal sense impropis

4.2. S’aplicarà per a cada anualitat la classe tarifària que resulti de la mitjana de les quatre
caracteritzacions oficials realitzades i publicades per l’Agència de Residus de Catalunya
durant l’any immediat anterior per aquest municipi.

4.3. En el supòsit que ambdues parts acordin, de forma expressa, la pròrroga d’aquesta
col·laboració per a exercicis posteriors, s’haurà d’indicar, igualment, dins el text del nou
conveni, el preu del servei que hagi de ser d’aplicació”.

Vist l'informe emès en data 29 de novembre de 2017 pel Cap de Servei de Medi Ambient,
el qual, a la vista de la proposta de preus tramesa pel Consell Comarcal del Baix Camp i
atès que no han variat les condicions que van portar a la signatura de l'anterior conveni es
proposa la subscripció d’un nou conveni de col·laboració, essent la producció estimada per
a l'any 2018 la següent:

·2.945,19 Tones de la classe 4 I 5 amb un cost total de 208.651,95€/any.
·499,32 Tones de la Classe 6  (interns) de fracció vegetal amb un cost de 9.971,42€/any.

La previsió econòmica per al conveni de col·laboració per l'any 2018, és de 240.485,71€
any (IVA inclòs)

Vist l'informe emès per la tècnica de Via Pública de l'Ajuntament en data 29 de novembre
de 2017.

Atès que la subscripció d'aquest conveni es justifica per la necessitat de mantenir la
prestació del servei de tractament de la fracció orgànica i vegetal dels residus municipals, el
qual és servei mínim de prestació obligatòria pel municipi de Reus, a tenor del que disposa
l'article 26.1 b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de bases de règim local i l'article
67. b) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, amb la continuïtat i la regularitat que sigui necessària fins a la
nova adjudicació.

Atès que en el pressupost de l’Ajuntament per a l’any 2018, pendent d'aprovació pel Ple de
la Corporació, està prevista una partida pressupostària per atendre al pagament de la
despesa derivada del tractament de la fracció orgànica i vegetal dels residus municipals. 

Vist l'informe favorable de la Intervenció de fiscalització prèvia.

A l’empara dels articles 55 a 62 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local, els articles 144 i següents del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que
aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i també segons el
disposat en els articles 47 i ss. de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector
públic.
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Vist l’article 22.2 q) de la Llei de Bases de Règim Local, el Decret 179/1995, de 13 de juny,
pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya,
d’acord amb els quals, la competència per a l’aprovació d’aquest conveni és del Ple de la
Corporació.

Per tot això, s'acorda:

Primer: Aprovar la subscripció del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del
Baix Camp i l’Ajuntament de Reus per la prestació del servei de tractament de la fracció
orgànica i vegetal dels residus municipals, que s'iniciarà l'1 de gener de 2018 i serà vigent
fins al 31 de desembre de 2018.

Segon:  Aprovar les clàusules del conveni  d’acord amb la proposta presentada. 

Tercer: Instar l’habilitació de les partides pressupostàries corresponents a l’any 2018 per tal
d’atendre al pagament de les obligacions econòmiques que es derivin de l’aprovació
d’aquest conveni.

Quart: Facultar al Regidor delegat de Via Pública, senyor Hipòlit Monseny Gavaldà, la
signatura d’aquest conveni."

EL SR. MONSENY 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; CUP: Srs./Sres. Llorens, Cuadrada,
Angelergues, Ciurana, Puig; PSC-CP: Srs./Sres. Martín, Martínez, Guaita, Pozuelo; ERC-MES-
MDC-AVANCEM: Sres. Llauradó i Flores; AREUS: Srs. Cervera i Rubio) i 6 abstencions ( C'S:
Srs./Sres. Sánchez, Morales, Figueras,  Labrador; PP: Sr. Domènech i Sra. Compte).

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 

11. Proposta del Grup municipal CIUTADANS-REUS (C'S) per tal d'implantar a Reus
estudis superiors relacionats amb l'escenografia teatral.

L'alcalde anuncia que en relació a aquest punt de l'ordre del dia hi ha una esmena
presentada pel Grup municipal del Partit Popular (PP) la qual s'accepta, sotmetent-
se la proposta de resolució a la consideració del Ple amb aquesta esmena.

"En els darrers anys, les àrees de Cultura i Projecció de Ciutat de l’Ajuntament han centrat
gran part dels seus esforços en convertir Reus en una capital del teatre, el circ i les arts
escèniques a nivell estatal. Per això, s’han dut a terme projectes com els festivals Trapezi, de
circ, i Cos, de moviment i teatre gestual; s’ha invertit en formació circense amb el Giny, ara
en suspens; i es treballa per dinamitzar els teatres de la nostra ciutat, sobretot el Bartrina i
el Fortuny que, no ho oblidem, durant molts anys va ser el segon més important de
Catalunya per darrera del Liceu de Barcelona.

L’àmbit de les arts escèniques és i ha de seguir sent un pol d’atracció de visitants i turistes a
Reus, així com un dels pilars de les polítiques culturals del nostre consistori, amb l’objectiu
de posar a disposició dels reusencs aquesta oferta cultural de qualitat. 
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Per això, i per potenciar encara més aquest sector, des de Ciutadans considerem que és
bàsic complementar aquesta oferta lúdica i cultural amb formació reglada. Fa uns anys ja es
va oferir a l’institut Gabriel Ferrater el batxillerat d’Arts del Circ i del Gest, que no va
prosperar por falta de demanda. Però fins ara ningú ha posat damunt la taula la possibilitat
de portar a Reus estudis oficials relacionats amb l’escenografia teatral i d’arts escèniques,
un sector que creiem que pot contribuir a la promoció cultural de la nostra ciutat alhora
que a la generació d’ocupació. 

Un municipi com el nostre, que compta amb tres teatres i que celebra diversos festivals
d’arts escèniques al llarg de l’any, hauria de poder oferir estudis superiors per formar futurs
dissenyadors i constructors d’escenografies, tramoistes i il·luminadors d’escena. A més, els
estudiants podrien realitzar pràctiques als teatres i festivals de Reus. 

El Ministeri d’Educació ja ofereix un grau superior centrat en el disseny i la construcció
d’escenografies, la producció d’estructures i maquinària escènica, el muntatge de decorats,
la producció d’utillatge, l’ambientació d’espectacles, etc., que ofereix nombroses sortides
professionals. Per ara, aquest grau només pot cursar-se a tres instituts d’Alacant, Burriana
(Castelló) i València.

Actualment, per obtenir una titulació en aquest sector a Catalunya, pot cursar-se un màster
en Disseny d’Interiors però només s’ofereix per part de centres privats i tenen un elevat
cost (uns 9.500 euros, matrícula a banda). A nivell municipal, i referent a aquest sector, Mas
Carandell solament ofereix un curs de Direcció d’Art per a produccions audiovisuals, curs de
120 hores, que es realitza online i que òbviament és insuficient per a l’objectiu que ens
ocupa. 

Per tots aquests motius, el Grup Municipal de Ciutadans proposa adoptar el següent acord: 

Instar el Departament d’Ensenyament de la Generalitat per tal que s’implanti a Reus un
grau superior en Construcció d’Escenografies."

EL SR. SÀNCHEZ EXPLICA LA PROPOSTA I ES PRODUEIX DEBAT

Sotmesa la proposta a votació, es rebutjada amb 10 vots a favor (C'S: Srs./Sres. Sánchez,
Morales, Figueras, Labrador; PSC-CP: Srs./Sres. Martín, Martínez, Guaita, Pozuelo; PP: Sr.
Domènech i Sra. Compte) i 16 vots en contra ((PdeCAT)-CiU: Srs./Sres. Pellicer, Vilella,
Monseny, Arza, Sardà, Enrech, Caelles; CUP: Srs./Sres. Llorens, Cuadrada, Angelergues,
Ciurana, Puig; ERC-MES-MDC-AVANCEM: Sres. Llauradó i Flores; AREUS: Srs. Cervera i
Rubio). 
  

MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS

12. Moció del Grup municipal del PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA –
CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) referent a la prevenció i atenció al sensellarisme.

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

"L’Institut Nacional d’Estadística assenyala que a l’Estat espanyol 23.000 persones es troben
en una situació de sensellarisme i fan ús dels recursos especialitzats. Però, a més, segons
les organitzacions del sector, almenys hi ha 8.000 persones més que estarien fora de la
xarxa d’atenció i que viuen i estan de forma estable al carrer.

Les característiques i històries de vida d’aquestes persones són diverses, però totes
comparteixen una mateixa situació: no disposen d’un habitatge, d’una llar. Malgrat això, es
dóna la paradoxa que les polítiques d’habitatge no han dedicat atenció al fenomen del
sensellarisme, de manera que les persones la situació d’exclusió de les quals ve definida
per l’absència d’habitatge, no són un col·lectiu prioritari per a les polítiques dirigides,
precisament, a afavorir l’accés al dret a una vivenda, malgrat disposem de les eines
denominades Estrategia Nacional Integral para Personas Sin Hogar, aprovada l’any 2015, i
Estratègia Integral per l’abordatge del sensellarisme a Catalunya, aprovada el desembre
de 2016.

Aquestes són les eines per donar resposta a la situació d’aquest col·lectiu atorgant a
l’habitatge un paper rellevant per posar fi al sensellarisme. Ambdues destaquen la
implicació de les administracions amb competències en matèria d’habitatge per facilitar
l’accés de les persones sense llar a l’habitatge públic o privat, però s’ha fet molt poc per
part de les administracions per posar fi a aquest fenomen que va en augment, tal i com
demostren les xifres.

I és que, tradicionalment, el sensellarisme s’ha abordat com un problema de serveis socials,
posant el focus de la intervenció en característiques individuals de les persones. Però és
important posar de manifest l’impacte que té o pot tenir la vulneració del dret a l’habitatge,
ja que el drets humans són interdepenents i indivisibles i estan relacionats entre sí, de
manera que la violació del dret a un habitatge adequat pot afectar el fet de gaudir d’altres
drets humans i a l’inrevés.

És per això que hem de donar respostes efectives a les persones sense llar, tallar el
problema amb mesures reals i, per això, per mitjà d’aquesta moció volem instar al Govern
de l’Estat, a la Generalitat i a l’Ajuntament de Reus a adoptar mesures concretes destinades
a abordar el fenomen del sensellarisme.

Per tot l’exposat, el Grup Municipal Socialista proposa al Ple l’adopció del següent acords:

Primer. Instar al Govern de l’Estat a elaborar i incorporar al futur Plan Estatal de Vivienda un
programa de prevenció i atenció al sensellarisme, en compliment del que disposa la
Estrategia Nacional Integral para las Personas Sin Hogar, que contempli les següents
mesures:

- Ajuts al lloguer per a persones sense llar.
- Suport al desenvolupament de Programas Housing First, dirigits a l’eradicació del

sensellarisme més extrem.
- Finançament de les obres de rehabilitació de les infraestructures d’allotjament

col·lectiu de la xarxa d’atenció a persones sense llar.
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Segon. Instar a la Generalitat que doti al Pla estratègic integral per a l’abordatge del
sensellarisme a Catalunya de partides pressupostàries a totes aquelles conselleries que
estan implicades en combatre aquest fenomen per tal de poder realitzar un treball
transversal en aquest àmbit.

Tercer. Instar a l’Ajuntament de Reus a actualitzar la diagnosi de la situació real del
sensellarisme a la ciutat i des del Pla Local d’Inclusió Social, anomenar totes les accions
que es duen a terme a la ciutat com a Xarxa d’Atenció Integral de Persones Sense Llar.

LA SRA. MARTÍNEZ EXPLICA EL TEMA I ES PRODUEIX DEBAT 

A petició del grup municipal de la CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP) es fa votació
separada dels punts de la moció.
 
Sotmès a votació el punt primer de la moció s'aprova amb 21 vots a favor ((PdeCAT)-CiU:
Srs./Sres. Pellicer, Vilella, Monseny, Arza, Sardà, Enrech, Caelles; C'S: Srs./Sres. Sánchez,
Morales, Figueras, Labrador; PSC-CP: Srs./Sres. Martín, Martínez, Guaita, Pozuelo; PP: Sr.
Domènech i Sra. Compte; ERC-MES-MDC-AVANCEM: Sres. Llauradó i Flores; AREUS: Srs.
Cervera i Rubio) i 5 abstencions ( CUP: Srs./Sres. Llorens, Cuadrada, Angelergues, Ciurana,
Puig). 

Sotmès a votació el punt segon de la moció s'aprova amb 21 vots a favor ((PdeCAT)-CiU:
Srs./Sres. Pellicer, Vilella, Monseny, Arza, Sardà, Enrech, Caelles; C'S: Srs./Sres. Sánchez,
Morales, Figueras, Labrador; PSC-CP: Srs./Sres. Martín, Martínez, Guaita, Pozuelo; PP: Sr.
Domènech i Sra. Compte; ERC-MES-MDC-AVANCEM: Sres. Llauradó i Flores; AREUS: Srs.
Cervera i Rubio) i 5 abstencions ( CUP: Srs./Sres. Llorens, Cuadrada, Angelergues, Ciurana,
Puig). 

Sotmès a votació el punt tercer de la moció s'aprova per unanimitat. 

13. Moció del Grup municipal CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP) referent a la
inclusió de representants dels comitès d'empresa als patronats, consells generals i
consells d'administració de fundacions, organismes autònoms i empreses municipals.

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

"Els treballadors de les empreses, en les seves diverses escales i funcions, són els qui tenen
un coneixement més profund i extens de les pròpies dinàmiques de treball pròpies de les
seves funcions laborals, però també alhora són els qui coneixen l’històric de la pròpia
empresa per la que treballen.

Aquest fet és prou clar en el cas de les empreses municipals i altres ens municipals, en els
que els administradors i representants polítics se succeeixen a mida que passen els
mandats, i per contra els treballadors es queden i inclús poden experimentar diferents
models de gestió més o menys reeixits.
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Pel que fa al cas de les empreses municipal de Reus, durant el passat mandat la CUP va fer
la proposta d’integrar a representants dels comitès d’empresa en els consells
d’administració de les empreses municipals. Finalment un altre grup municipal va recollir
aquesta proposta durant aquest mandat davant la difícil situació per la que passen les
empreses del Grup Salut, i a dia d’avui hi ha representants del comitè d’empresa als
consells d’administració de l’Hospital de Móra i de la Clínica Fàbregues, amb veu i vot.

Des de la CUP creiem que no hem d’esperar a que arribin mals moments econòmics i
socials per haver de fer partíceps en dinàmiques de gestió als representants dels
treballadors. I també creiem que hem de fer corresponsables als treballadors del futur del
sector públic. 

Des de la Candidatura d’Unitat Popular creiem que de ben segur els treballadors dels ens
municipals de Reus integrats en els òrgans rectors aportarien un altre punt de vista més
tècnic i basat en l’experiència, i alhora aquesta podria ser un manera de detectar i preveure
possibles focus de malestar laboral en el si de les mateixes. 

Alhora és sabut per membres d’aquest consistori que hi ha comitès d’empresa d’empreses
municipals, d’organismes autònoms i de fundacions que s’hi han mostrat disposats a ser
part dels respectius òrgans de decisió.

Per tots els motius exposats, des del Grup Municipal de la CUP demanem l’adopció dels
següents acords:

Primer. Sondejar per part de l’Ajuntament de Reus als comitès d’empresa o representants
dels treballadors municipals d'empreses municipals, organismes autònoms i fundacions
dependents de l’Ajuntament de Reus, per tal que aquests valorin la possibilitat de participar
directament amb representants als respectius consells d’administració, consells generals o
bé patronats segons correspongui.  

Segon. En cas d’aquells comitès d’empresa o representants dels treballadors municipals
que s’hi mostrin favorables, integrar-los en les dinàmiques dels òrgans rectors que els
corresponguin, amb dret a veu i a vot. "

EL SR. ANGELERGUES EXPLICA LA MOCIÓ I ES PRODUEIX DEBAT 

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

14. Moció dels Grups municipals CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP) i ERC-MES-
MDC-AVANCEM per tal d'anomenar la zona verda del Mas Mainer amb el nom de Parc
de l'1 d'octubre.

L'alcalde anuncia que en relació a aquest punt de l'ordre del dia hi ha una esmena
presentada pel Grup municipal del PARTIT DEMÒCRATA (PDeCAT)-CiU la qual ha
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estat acceptada i per tant, es sotmet la moció a la consideració del Ple amb ella
inclosa. 

"L’1 d’octubre de 2017 és una data que restarà gravada per sempre més en la memòria
col·lectiva de milers de reusencs i reusenques.

Davant l’ordre dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de clausurar els
col·legis electorals, la ciutadania de Reus es va organitzar per a defensar els 13 punts de
votació repartits per la ciutat. Ja des de divendres a la tarda, centenars de persones es van
mobilitzar a les escoles i altres punts de votació com el pavelló per tal d’organitzar activitats
i garantir el dret de vot dels seus veïns i veïnes. Associacions de mares i pares de diverses
escoles, entitats de tot tipus i persones a títol individual van tenir un paper cabdal en
l’organització d’activitats i el manteniment dels col·legis electorals oberts.

Dissabte, un cop l’espurna de la defensa dels col·legis ja s’havia encès, molta més gent va
anar al seu col·legi electoral i les activitats per mantenir els centres oberts es van
multiplicar, fent evident la capacitat d’autoorganització i de sobreposar-se a les dificultats i
greus mancances de caire democràtic a les quals està sotmesa la societat catalana.

Ja amb moltes hores de compromís a l’esquena (i poques hores de son), a altes hores de
la matinada encara molts més reusencs i reusenques s’anaven afegint i congregant a les
portes de les escoles i punts de votació amb l’objectiu de fer pinya amb els seus veïns i
veïnes i defensar la llarga jornada electoral fins al final de l’escrutini. Ningú va marxar del
seu col·legi malgrat les duríssimes imatges i notícies que anaven arribant de la fortíssima
virulència fruit de la repressió policial que s’estava vivint a molts indrets del país.

Després de la gravetat dels fets i l’impacte emocional complicat de digerir que no oblidem i
que van poder ser observats arreu del món, va arribar la ignomínia del no reconeixement
dels esdeveniments ni dels ferits, sense dedicar-nos ni una sola paraula de solidaritat i, en
alguns casos, arribant al sarcasme més inhumà.

Considerant que poques vegades a la vida es viuen moments de solidaritat i
d’autoorganització popular i de país com els del passat 1 d’octubre, i amb voluntat
d’homenatjar els milers de persones que en un gran gest de generositat van posar el temps
i el cos per tal de garantir el dret a vot de veïns i veïnes (i, és clar, els més de 1.000 ferits
per aquesta repressió policial arreu del país), el Comitè de Defensa de la República de Reus
que aglutina els diversos CDR de barri de la ciutat demana que el Ple de l’Ajuntament de
Reus prengui els següents acords:

Primer. Realitzar tots els tràmits necessari per batejar amb el nom Parc de l'1 d'Octubre, la
zona verda de nova creació de Mas Mainer ubicat a l'avinguda de l'Onze de setembre,
tocant a l'escola Joan Rebull de Reus (una de les escoles amb més cens electoral de la
ciutat que fou agredida amb pintades de caire feixista ara fa 3 anys). 

Segon. Elevar a la Comissió de Denominació de Vials de l’Ajuntament de Reus que estudiï
la denominació “Parc de l’1 d’Octubre” per a l’espai verd de nova creació a Mas Mainer
ubicat a l’avinguda de l’Onze de setembre, tocant a l’escola Joan Rebull de Reus.

Tercer. Que aquesta denominació, si és el cas, es produeixi en el menor temps possible.
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LA SRA. CUADRADA I LA SRA. LLAURADÓ EXPLIQUEN LA MOCIÓ I ES PRODUEIX DEBAT 

Essent les 18:38 hores, durant el debat, abandonen la sessió el Sr. Domènech i la Sra.
Compte.

Sotmesa la proposta a votació, s'aprova amb 14 vots a favor ((PdeCAT)-CiU: Srs./Sres.
Pellicer, Vilella, Monseny, Arza, Sardà, Enrech, Caelles; CUP: Srs./Sres. Llorens, Cuadrada,
Angelergues, Ciurana, Puig; ERC-MES-MDC-AVANCEM: Sres. Llauradó i Flores) 8 vots en
contra (C'S: Srs./Sres. Sánchez, Morales, Figueras, Labrador; PSC-CP: Srs./Sres. Martín,
Martínez, Guaita, Pozuelo)  i 2 abstencions ( AREUS: Srs. Cervera i Rubio).

INTERVENCIÓ DEL SR. PELLICER 

Assumptes sobrevinguts.

No n'hi ha. 

S'absenta de la sessió el Sr. Arza

Precs i preguntes.

Intervenció de la Sra. Guaita del Grup municipal del PARTIT DELS SOCIALISTES DE
CATALUNYA – CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) preguntant en relació a l'adscripció
als centres educatius. 

"Per accedir al primer curs de primària i d'educació secundària obligatòria en un centre
determinat, té preferència l'alumnat que procedeix dels centres educatius que hi són
adscrits.

Ens ha arribat la preocupació de diverses persones de la comunitat educativa de la nostra
ciutat respecte a possibles canvis en les adscripcions per al curs 2018-2019 a Reus.

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

Primera. La regidora d’Ensenyament de l’Ajuntament de Reus té informació respecte a
canvis en les adscripcions als centres de primària i secundària de la ciutat per al curs 2018-
2019?

Segona. En cas afirmatiu, quins són?

Tercera. Com afectaran al model actual de zonificació?

Quart. Quins resultats positius s’esperen d’aquests canvis?"

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

Intervenció de la Sra. Labrador del Grup municipal CIUTADANS–REUS (C’S)
preguntant sobre la residència d'Horts de Miró 
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"Al Ple del passat 6 de juliol, els Grups Municipals de Ciutadans, la CUP, PSC i PP
van presentar conjuntament una proposta de resolució que demanava l’obertura
immediata de la residència del CAP Horts de Miró, tancada des de la seva construcció l’any
2012. La proposta va ser aprovada per unanimitat.

Fa uns mesos la Generalitat va anunciar que el centre obriria portes a finals d’any, amb una
previsió de 29 places. Queda ben poc perquè acabi aquest 2017 i no hem tingut més
notícies al respecte.

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

Sap l’Ajuntament quan obrirà portes per fi la residència del CAP Horts de Miró?
Té l’Ajuntament informació sobre quantes places s’obriran i quines seran les condicions de
la residència quan es posi en marxa?"

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

Intervenció del Sr. Sánchez del Grup municipal CIUTADANS–REUS (C’S) preguntant
sobre el partidisme de l'alcalde de Reus. 

"Los resultados de las elecciones autonómicas del pasado 21 de diciembre en Reus han
otorgado una clara mayoría a las formaciones constitucionalistas. Ciudadanos ha sido la
fuerza más votada, con 18.377 votos (32,44%); el PSC tuvo 6.703 votos (11,83%) y el PPC
2.828 votos (4,99%), que en total suman 27.908 votos (49,26%). En cambio, Junts per
Catalunya obtuvo 11.326 votos (19,99%); ERC consiguió 11.237 votos (19,84%) y la CUP
tuvo 2.418 votos (4,27). Es decir, la suma de las fuerzas independentistas da 24.981 votos
(44,1%). Queda bien claro que Reus no quiere estar en la línea de la secesión, sino que
quiere seguir en el cumplimiento de la ley.

No obstante, el alcalde de Reus continúa haciendo caso omiso de la voluntad de los
habitantes de su ciudad, posicionándose al lado únicamente de una minoría y permitiendo
que la fachada del Ayuntamiento exhiba un lazo amarillo, que numerosas fachadas de la
ciudad estén llenas de pancartas que vulneran la Ordenanza de Civismo, que los espacios
públicos estén llenos de pintadas y carteles que también incumplen la normativa
municipal...

Por todo ello, el Grupo Municipal de Ciudadanos formula la siguiente pregunta: 

Teniendo en cuenta que el alcalde se debe a todos los ciudadanos de Reus y que éstos han
demostrado en les urnas que mayoritariamente están por la legalidad y por el
constitucionalismo, cuando piensa el alcalde de Reus abandonar esta postura, carente de
toda legitimidad?"

Per part del Sr. Pellicer ES DÓNA RESPOSTA a la pregunta. 
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I, sense més assumptes a tractar, s'aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc
aquesta acta amb el vistiplau de l’alcalde president.

L’alcalde                                                                      El secretari general 
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