
                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                    

ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE REUS

Núm.: 03/2018

Caràcter: ordinari   
Data: 05.03.2018
Horari: de 16:10 a 21:50 
Lloc: Saló de Plens del Palau Municipal 

Hi assisteixen:
Carles Pellicer Punyed, alcalde-president 
Xavier Angelergues Abellà
Marc Arza Nolla  
Montserrat Caelles Bertran
Mariona Cuadrada Monteverde
Jordi Cervera Martínez
Oriol Ciurana Zaragoza
Maria Dolors Compte Llusà 
Sebastià Domènech Bosch 
Joaquim Enrech Garola
Edgar Fernández Blázquez
Guillermo Figueras Talarn
Montserrat Flores Juanpere
Sandra Guaita Esteruelas 
Josefa Labrador Barrafón
Noemí Llauradó Sans
Marta Llorens Pérez
Andreu Martín Martínez
Ana Isabel Martínez Serrano
Hipòlit Monseny Gavaldà   
Damián Morales Arcas
Maria del Carmen Pozuelo Blanco 
Marta Puig Beltran  
Daniel Rubio  Angosto 
Juan Carlos Sánchez Martínez
Maria Dolors Sardà Lozano
Montserrat Vilella Cuadrada

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

1. Aprovació de les actes dels dies 25 de gener i 5 de febrer de 2018.

2. Informació de l’Alcaldia.

MOCIONS DE L'ALCALDIA 

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

COMISSIÓ HONORS I DISTINCIONS 

4. Concessió de la Medalla de la Ciutat a l'ORFEÓ REUSENC.

5. Concessió de la Medalla de la Ciutat al CLUB NATACIÓ REUS PLOMS.

SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS 

6. Patrimoni del Sòl. Modificació de les condicions d'autorització del traspàs del
contracte d'arrendament dels baixos i 1r pis de l’immoble núm. 1 del carrer Metge
Fortuny i dels baixos de l’immoble núm. 3 del mateix carrer.

SERVEIS DE TERRITORI I URBANISME

7. Patrimoni del Sòl. Deixar sense efecte el dret de superfície a favor de l’ASSOCIACIÓ
DE PARES DE MINUSVÀLIDS DEL BAIX CAMP, sobre l’immoble núm. 144 de l’avinguda de
Falset (abans carretera d’Alcolea).

8. Patrimoni del Sòl. Aprovació definitiva del plec de clàusules, prescripcions tècniques
i convocatòria de la licitació de la concessió demanial de l'ús privatiu de l'immoble de
propietat municipal situat al carrer de Recasens i Mercadé, núm. 50, on hi ha construït
l'Estadi Municipal de Futbol de Reus i les instal·lacions annexes i complementaries. 

9. Oficina d'Habitatge. Proposta d’addenda al conveni de col·laboració i encàrrec de
gestions entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Reus, per a l’any
2018, relatiu a l’Oficina d’Habitatge.

10. Oficina d'Habitatge. Proposta d’addenda al conveni de col·laboració entre l’Agència
de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Reus, per a l’any 2018, relatiu al Programa
de Mediació per al lloguer social.
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PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

11. Proposta del Grup municipal del PARTIT DEMÒCRATA (PDeCAT)-CiU referent al
finançament de les escoles bressol.

12. Proposta dels Grups municipals ERC-MES-MDC-AVANCEM, PARTIT DEMÒCRATA
(PdeCAT)-CiU, CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP), PARTIT DELS SOCIALISTES
DE CATALUNYA–CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) i ARA REUS (AREUS) en
defensa de l'escola catalana i del model d'immersió lingüística. 

13. Proposta del Grup municipal del Partit Popular (PP) per assumir el compromís
per a la igualtat d'oportunitats entre dones i  homes. 

MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS

14. Moció del Grup municipal CIUTADANS-REUS (C'S) referent a la inspecció i
renovació dels parcs infantils municipals. 

15. Moció del Grup municipal de la Grup municipal CANDIDATURA D’UNITAT
POPULAR (CUP) referent a la implantació de tallers gratuïts d'autodefensa feminista. 

16. Moció del Grup municipal de la Grup municipal CANDIDATURA D’UNITAT
POPULAR (CUP) referent a l'esdeveniment Reus, Ciutat de la Música.

17. Moció del Grup municipal del PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA –
CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) referent a la participació de la comunitat
educativa en la presa de decisions que afectin la qualitat de l'escola pública a la ciutat.
 
Assumptes sobrevinguts, si s'escau. 

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
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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 per la presidència es passen a tractar el temes següents: 

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació de les actes dels dies 25 de gener i 5 de febrer de 2018.

S'aproven, per unanimitat, les actes dels dies 25 de gener i 5 de febrer de 2018.

2. Informació de l’Alcaldia.

El Sr. Pellicer en primer lloc informa del següent: 

De l'assistència al pregó del carnaval i del correcte desenvolupament del mateix. 

De la celebració del 25è aniversari de la Lliga Contra el Càncer en un acte que va tenir
lloc a El Círcol i del concert que va oferir el grup de pop català Mishima. Felicita a la
Lliga Contra el Càncer per aquest aniversari.

De la visita institucional que va fer a Trento (Itàlia), amb la Universitat Rovira i Virgili, la
Diputació de Tarragona i amb diferents alcaldes del territori per parlar de recerca i
també per veure el model de gestió, en aquest cas universitari i administratiu, de la
regió italiana de Trentino.

Del Campionat de Catalunya Grup xou de Patinatge organitzat per Reus Esport i Lleure
S.A., juntament amb el regidor d'esports amb molt d'èxit d'assistència.

De la visita institucional a Madrid, coincidint amb l'exposició “Fortuny, 1838-1874” i una
reunió al Cercle Català de Negocis a Madrid. Els va rebre el president de la Fundació del
Museu del Prado.

De la celebració dels 25 anys de les noves instal·lacions de l'escola Rubió i Ors ubicades
a la ciutat.

De l'obertura de la XXVIII Setmana Cultural d'Andalusia.

De la presentació de la 36a edició de l'Olimpíada Escolar. 
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De la reunió mantinguda amb els alcaldes de Tarragona, Salou, Vila-seca i Cambrils als
Serveis Territorials de la Generalitat per tal de parlar d'infraestructures viàries,
ferrocarril i autobús. Properament es podrà parlar més abastament sobre aquest tema. 

De la presentació del documental "75 anys de FiraReus" als Cinemes Axion. Felicita i vol
que quedi constància a totes les juntes i presidents que s'han fet càrrec de la Fira de
Reus per l'excel·lent gestió durant 75 anys  amb uns resultats molt bons.

De la celebració, ahir, dels tres Tombs a Reus. 

De l'assistència, ahir,  al concert del Dia Nacional de Bulgària. 

De l'ofrena floral, ahir, a Blas Infante amb motiu del Dia d'Andalusia al Camp de Mart a
Tarragona

De l'assistència, ahir, a la festa de la Primavera de la comunitat romanesa. 

Diu que Reus és una ciutat amb molts col·lectius i moltes activitats i fa constar el seu
agraïment a tothom que ajuda a fer de Reus una ciutat important així com a totes les
regidories i regidores i regidors que assisteixen als actes i que els organitzen.

Seguidament el Sr. Pellicer informa que la Junta de Portaveus tinguda el dia 1 de març
va donar el seu suport  a les següents declaracions: 

- Proposta de Declaració del Grup municipal Grup municipal d'ARA REUS (AREUS)
referent a la commemoració del dia internacional de les dones.

"El proper 8 de març de 2018, commemorarem el Dia Internacional de les Dones,
una data d’homenatge als moviments a favor dels drets de les dones i de
reivindicació per continuar fent evidents les desigualtats de gènere. Una reivindicació
que va més enllà d’aquesta data a mantenir tots els dies de l’any, l’acció de les
administracions públiques i de totes i cadascuna de les persones que conformen la
nostra societat.

Tot i els avenços realitzats, les desigualtats i les discriminacions cap a les dones
encara estan presents i són massa punyents alhora. Les situacions de vulnerabilitat
són més crues per a les dones, i això es tradueix en una major precarietat laboral
d’aquestes i una feminització de la pobresa, entre d’altres. De fet, dades d’estudis
recents fa evident que 7 de cada 10 víctimes de pobresa energètica són dones. Però
la discriminació no queda aquí. Més d’un 70% dels contractes a temps parcials ho
són de dones. I en aquesta mateixa línia l’Observatori Dona i Empresa assenyala que
més del 70% de les empreses no tenen cap dona als seus Consells d’Administració.
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Això contrasta amb l’àmbit educatiu, a on les dones representen el 60% de les
llicenciades i en canvi els càrrecs de més rellevància, en tots els sectors, continuen
sent ocupats majoritàriament per homes. El sostre de vidre doncs, encara no s’ha
trencat i segueix limitant les possibilitats d’ascens de les dones.

És el que es diu la bretxa salarial, la diferència de sou entre els homes i les dones per
la mateixa feina. És una forma més de violència envers les dones, la violència
econòmica.

Segons l’últim informe de la Generalitat, la bretxa salarial entre homes i dones se
situa en un 26,6% a Catalunya i dades recents indiquen que tendeix a agreujar-se.
qüestió que, a diferència d’alguns, nosaltres sí que considerem que ens “hi hem de
posar” per eradicar-la mentre veiem com diversos països europeus adopten noves
mesures per fer-hi front.

Cal continuar apostant de forma decidida per polítiques de conciliació de la vida
laboral i personal i familiar per garantir que les dones tinguin dret a gaudir de temps
de lleure i participació en igualtat de condicions que els homes. També és important
replantejar els permisos de maternitat i paternitat apostant per permisos iguals i
intransferibles. A més, cal continuar treballant per implantar al nostre municipi uns
horaris més racionals.

Cal seguir reivindicant el dret de les dones a decidir sobre el propi cos i el dret a una
maternitat lliure i segura, vetllant també perquè les dones joves de 16 i 17 anys
puguin exercir aquest dret lliurement. Els darrers mesos la campanya #MeToo de
denúncia d’assetjament sexual ha fet evidents aquestes situacions encara tan
habituals i hem seguit amb preocupació el tractament judicial i mediàtic de casos de
violacions que han posat de nou el focus sobre les dones i no tant sobre els
agressors. També s’han fet públics casos d’agressions sexuals que han sortit a la llum
pública a Catalunya i que mostren que cal continuar amb la tasca de prevenció, de
reparació de les víctimes i castigar-ne els autors.

Apel·lem a la mobilització a favor dels drets de les dones, avui i cada dia de l’any, per
seguir contribuint a una societat més justa i igualitària de dones i homes lliures.

Ara Reus, proposa a la resta de forces polítiques que composen l'Ajuntament de
Reus els següents acords:

Primer. L’Ajuntament Reus manifesta el seu compromís per continuar treballant pels
drets de les dones, en col·laboració amb les entitats de dones del municipi i
rebutjant qualsevol tipus de discriminació.

Segon. Traslladar a les empreses del municipi per l’elaboració de plans d’igualtat que
facin possible la reducció de la bretxa salarial, la promoció de dones als càrrecs de
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decisió i l’adopció de mesures que permetin la conciliació de la vida personal,
familiar i laboral.

Tercer. Continuar treballant per la prevenció de qualsevol tipus de discriminació cap
a les dones i de l’assetjament sexual o per raó de sexe en qualsevol espai, fent
especial incidència  en l’àmbit laboral i els espais d’oci.

Quart. Donar suport a la iniciativa de la Vaga Internacional de Dones realitzada per
les feministes de diferents països del món i convocada a Catalunya pel conjunt del
Moviment Feminista i els sindicats majoritaris.

Cinquè. Tenir la perspectiva de gènere com a eix central de les actuacions de
l’Ajuntament i de les polítiques fetes des del govern municipal.

Sisè. Comunicar aquest acord a les associacions de dones del municipi, als grups
polítics al Parlament de Catalunya, a l’Institut Català de les Dones i a les entitats
municipalistes."

- Proposta de Declaració del Grup municipal del PARTIT DELS SOCIALISTES DE
CATALUNYA – CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) i Grup municipal ERC-MES-MDC-
AVANCEM referent al dia internacional dels drets de  les dones.

"Les polítiques neoliberals i les reformes laborals dutes a terme arran de la crisi han
colpejat amb força el conjunt de la ciutadania, però amb més evidència encara les
persones amb una situació prèvia més desigual, com és el cas de les dones. A Catalunya
les dones són un 52% de la població en edat de treballa i, en canvi, no arriben a ser la
meitat de la població activa.

En l’actualitat, la taxa d’ocupació femenina és 10 punts percentuals inferior a la
masculina, això vol dir que l’actual mercat de treballa segueix discriminant les dones.

Les dones es fan càrrec majoritàriament del treball de cura i de la llar, són la majoria de
les persones aturades de llarga durada i de les que tenen contractes a temps parcial
obligat; pateixen contractació la laboral en massa, la seva jornada està en molts casos
desregulada i són, per tant, protagonistes principals de la precarietat.

Segons l’última enquesta d’estructura salarial (juny de 2017) la bretxa salarial entre
dones i homes a Catalunya se situa en el 24% del salari mitjà anyal. És a dir que,
teòricament, en una jornada de 8 hores les dones treballen quasi dues hores sense
cobrar-les. Una bretxa salarial que afecta més les ocupacions de menys retribució, en
què arriba a ser de més del 37%.
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El 18% de les dones treballadores té guanys inferiors o iguals a l’SMI i més de la meitat
tenen ingressos inferiors als 18.160 euros anuals. 

La violència masclista a la feina i a tot arreu és una de les mostres ,és flagrants de la
manca de justícia social i democràtica envers les dones; la violència masclista ataca un
dels valors centrals de la societat: la llibertat. En l’any 2017, 9 dones van ser
assassinades per la seva parella o ex parella home, hi va haver 17.513 denúncies per
violència masclista i 4.209 ordres de protecció. L’assetjament sexual i per raó de sexe a
les empreses és una de les situacions més esteses però a la vegada més ocultes en
l’àmbit laboral.

Cal establir mesures de corresponsabilitat que facilitin el repartiment del treball de cura
entre dones i homes, acabar amb la segregació laboral, la divisió sexual del treball i la
desvalorització social dels sectors laborals feminitzats.

S’han d’obtenir polítiques orientades al bé comú, a la vida plena, al benestar i a la
sostenibilitat. Un sistema de protecció social igualitari i amb equitat en condicions de
vida per a les dones. Cal que les dones tinguin més poder econòmic , element estratègic
per a la reducció de la pobresa.

Per tot això, proposem el següents acords: 

Primer. Donar suport a la vaga laboral convocada per CCOO i UGT de 2 hores per torn el
dia 8 de març, i sumar-nos a les concentracions previstes per al mateix dia, a les 12
hores, a les places i portes de l’Ajuntament.

Segon. Donar suport a la vaga de consum, a la vaga de cures i a la vaga d’estudiants el 8
de març.

Tercer. Defensar la pujada dels salaris i de les pensions, garantint la recuperació del
poder adquisitiu, especialment del més baixos, i l’increment de l’SMI.

Quart. Plans d’igualtat obligatoris en totes les empreses com a veritable eina per
garantir la igualtat d’oportunitats entre dones i homes, i per evitar la bretxa salarial i els
assetjaments sexuals.

Cinquè. Instar els grups parlamentaris presents al Congreso de los Diputados a
l’aprovació d’una llei de transparència i d’igualtat salarial que posi fi a la bretxa salarial
real entre dones i homes al nostre país.

Sisè. Demanar al Govern central la ratificació del conveni 189 de l’OIT (Conveni sobre el
treball decent per les treballadores i treballadors de la llar).
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Setè. Establir el compromís amb la lluita contra la precarietat social i laboral, amb la
priorització de pressupostos per a les polítiques públiques per al benestar:
dependència, salut, educació i criança.

Vuitè. Fomentar i donar suport a la lluita contra la xacra social de la violència masclista i
exigir la posada en marxa immediata del Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere
amb una dotació pressupostària real."

El Sr. Pellicer recorda que el dia 8 de març a les 10 hores del matí, al Saló de Plens es
llegira el Manifest del Dia Internacional de les Dones. A les 15:30 hores al Teatre Bartrina
tindrà lloc l'acte institucional de la demarcació de Tarragona, centralitzat a Reus, amb
motiu del Dia Internacional de les dones. Convida a tothom als esmentats actes. 

- Proposta de Declaració del Grup municipal del PARTIT DELS SOCIALISTES DE
CATALUNYA – CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) referent a l'actual sistema públic
de pensions de l'estat español i a la pèrdua de capacitat econòmica fruit d'un
increment de les pensions per solta de l'IPC anual.

"Davant la situació actual del sistema públic de pensions a l’Estat Espanyol i la pèrdua de
capacitat econòmica de les persones pensionistes, fruit d’un increment de les pensions
per sota de l’iPC anual.

Atès que la Plataforma Unitària de la Gent Gran de Catalunya, en diferents moments, ha
presentat diverses declaracions en aquest sentit com les següents: “la situació
econòmica i el rics d’exclusió social de les persones grans” i l’impacte de la crisi en le
condicions de vida de les persones grans”.

Atès que enguany, la Plataforma unitària de la Gent Gran de Catalunya ha manifestat la
seva preocupació en forma de declaració sobre la situació actual i la societat que
deixarem als nostres fills i filles, néts i nétes, la preocupació perquè s’arribi a debilitar el
nostre principal sistema de protecció social, el sistema de Seguretat Social. Una
declaració que compartim i que ens ha motivat a presentar la següent proposta que
recull els punts inclosos en l’esmentada declaració.

Proposem l’adopció dels següents acords: 

Instar al govern de l’Estat perquè:

Primer. S’efectuïn les reunions urgents necessàries del Pacte de Toledo i els agents
socials per estudiar els mecanismes a aplicar perquè de forma permanent es garanteixi
la suficiència financera dels Sistema de Seguretat Social i que s’estableixin mecanismes
necessaris per superar l’efecte negatiu en els actuals i futurs pensionistes que té i tindrà
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l’aplicació de la Llei 23/2013, de 23 de desembre, reguladora del Factor de Sostenibilitat i
de l’Índex de Revalorització del Sistema de Pensions de la Seguretat Social, tornant a la
revalorització vinculada a l’IPC.

Segon. S’apliqui la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març per a la igualtat efectiva de dones
i homes, garantint la igualtat salarial que comportarà la igualtat d’ingressos en pensions.
Tercer. S’apliqui la disposició addicional t30 referent a la pensió de viduïtat de la Llei
27/2011, d’1 d’agost, sobre actualització, adequació i modernització del Sistema de
Seguretat Social.

Quart. S’estableixi la creació d’un nou marc de relacions pactat amb els Agents Socials
que superi les conseqüències de les darreres reformes laborals.

Cinquè. Es garanteixi un increment gradual del salari mínim interprofessional per tal
que en el termini d’una legislatura sigui equiparable al 60% del salari mitjà, tal com
recomana la Carta Social Europea (1966).

Sisè. Es facin des de la fiscalitat general les aportacions necessàries per garantir el
sistema públic de pensions.

Setè. El conjunt de les pensions mínimes s’incrementi per sobre de l’IPC, per tal que les
seves quanties siguin superiors al límit de pobresa, en especial les que afectin a
pensions no contributives que actualment se situen en valors al llindar de la pobresa
severa.

Vuitè. Es recuperi el poder adquisitiu perdut pel conjunt de les pensions des de l’any
2011, així com el nivell existent en aquell del Fons de Reserva, que era de 67.000.000
euros.

Novè. Es garanteixi que no hi haurà cap reforma del Sistema de Seguretat Social sense
previ acord del Pacte de Toledo i els Agents Socials."

ES PRODUEIX DEBAT 

MOCIONS DE L'ALCALDIA 

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

"Atès que per diferents acords plenaris s'han nomenat els membres en diferents òrgans
i organismes de l'Ajuntament.

Vista la proposta del Grup Municipal d'Ara Reus (AREUS) de substituir el seu
representant en el Consell General de l'Institut Municipal Reus Cultura.
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Vista la proposta del Grup Municipal de Ciutadans - Reus (C'S) de nomenar un membre
suplent del seu representant en la Comissió especial per a la redacció del Pla específic
per a la mobilitat en bicicleta. 

Vista la proposta de la regidora delegada de l'Àrea de Salut Pública de substituir els
representants del Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Tarragona en el Consell
Municipal de Salut.

En conseqüència es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord:

ÚNIC: Nomenar els següents membres d'un organisme autònom municipal i d'òrgans
municipals complementaris:

INSTITUT MUNICIPAL REUS CULTURA 

Un representant de cada grup polític amb representació municipal:

1. (AREUS): Sr. Antonio Gesalí Valencia, en substitució del Sr. Josep Ramon Pallejà
Sedó.

COMISSIÓ ESPECIAL PER A LA REDACCIÓ DEL PLA ESPECÍFIC PER A LA MOBILITAT EN
BICICLETA

Un regidor de cadascun de la resta de grups municipals:
1. Sr. Guillem Figueras Talarn, com a membre suplent del representant del grup

municipal de Ciutadans - Reus (C'S).

CONSELL MUNICIPAL DE SALUT

Una persona representant de cadascun dels Col·legis Oficials de Tarragona que estiguin
vinculats a l’àmbit de salut i realitzin activitats a la ciutat de Reus:

a)Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Tarragona: Sra. Manuela Bonillo Caballero i

Sra. Montserrat Alcoverro Faneca, com a membre suplent, en substitució de la Sra.

Cristina Díez Liesa i la Sra. Laura Clabia Gravasal, respectivament."

Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per unanimitat. 
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COMISSIÓ HONORS I DISTINCIONS 

4. Concessió de la Medalla de la Ciutat a l'ORFEÓ REUSENC.

"La Comissió d’Honors i Distincions, de l’Ajuntament de Reus en sessió de data 1 de
març de 2018 ha examinat l’expedient incoat per a la concessió d’una distinció municipal
a l'ORFEÓ REUSENC de Reus, a proposta de la Junta de Portaveus de data 24 de gener
de 2018.

Atesos els mèrits que concorren en l'ORFEÓ REUSENC de Reus entitat sense ànim de
lucre i referent cultural i social de Reus dedicada a fomentar la cultura i la llengua
catalana, en reconeixement a la seva àmplia trajectòria fomentant l’associacionisme
cultural i treballant a partir de les relacions intergeneracionals, el voluntariat i la cohesió
social, i de forma especial per celebrar enguany el 100 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 l'ORFEÓ REUSENC de Reus, la Medalla de la Ciutat pels mèrits i
circumstàncies que en ella concorren i que han quedat suficientment acreditats a
l’expedient a l’efecte incoat."

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

El Sr. Pellicer felicita a la presidenta i als membres de la Junta de l'Orfeó Reusenc
presents al saló de Plens. 

5. Concessió de la Medalla de la Ciutat al CLUB NATACIÓ REUS PLOMS.

"La Comissió d’Honors i Distincions, de l’Ajuntament de Reus en sessió de data 1 de
març de 2018 ha examinat l’expedient incoat per a la concessió d’una distinció municipal
al CLUB NATACIÓ REUS PLOMS de Reus, a proposta de la Junta de Portaveus de data 24
de gener de 2018.

Atesos els mèrits que concorren en en el CLUB NATACIÓ REUS PLOMS de Reus, en
reconeixement a la seva trajectòria com a entitat esportiva i associativa, per la
consolidació d'un projecte de foment i de pràctica esportiva treballant constantment per
a la difusió de l'esport base, i de forma especial per celebrar enguany el100 aniversari
de la seva constitució com a club.
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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 CLUB NATACIÓ REUS PLOMS de Reus, la Medalla de la Ciutat pels mèrits i
circumstàncies que en ella concorren i que han quedat suficientment acreditats a
l’expedient a l’efecte incoat."

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

El Sr. Pellicer felicita al president i als membres de la Junta del Club Natació Reus Ploms
presents al saló de Plens.

En el seu nom i en el nom de tota la Corporació dona l'enhorabona a les dues entitats
guardonades i els recorda que al voltant de les festes de la Verge de Misericòrdia es farà
l'acte protocol·lari de lliurament d'aquestes condecoracions.  

SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS 

6. Patrimoni del Sòl. Modificació de les condicions d'autorització del traspàs del
contracte d'arrendament dels baixos i 1r pis de l’immoble núm. 1 del carrer Metge
Fortuny i dels baixos de l’immoble núm. 3 del mateix carrer.

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

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

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

13



 

Atès que es va formular una proposta de traspàs del contracte de lloguer referit
(presentada en data 16.06.2017, núm. 29456 del Registre General d'Entrada per la
mercantil Carrer Llovera, 23-27, SL) la qual es va resoldre mitjançant acord del Ple de
data 06.07.2017, en el sentit de reconèixer el traspàs amb subjecció a les condicions que
s’indicaven a l’acord. També s’acordava unes modificacions puntuals del contracte
d’arrendament (amb les modificacions resultants del conveni de data 18.12.2014) amb
la finalitat de fer possible la viabilitat econòmica i comercial del traspàs, des del punt de
vista del sol·licitant. 

Atès que el sol·licitant del traspàs no va poder donar compliment a les condicions de
l’autorització, degut (segons va manifestar) a l’estat, conservació i antiguitat del local
comercial en relació a l’adequació als paràmetres comercials i normatius actuals. Per
aquest motiu, va plantejar en una reunió amb els responsables municipals la necessitat
d’una major inversió per adequar el local a compensar mitjançant una carència de
lloguer mentre es realitzen els treballs i es posen en marxa i que, alhora, ajudi a
mantenir l’equilibri econòmic de l’operació; així mateix, el sol·licitant del traspàs, va
indicar que (des de la seva funcionalitat interna) per raons fiscals, d’amortització i
concordants, preveu realitzar el traspàs (o posteriorment canviar el nom) a favor d’una
altra mercantil del seu grup, tot amb subjecció a les mateixes condicions del traspàs
autoritzades i demés resultants de la normativa vigent. 

Atès que a la part expositiva de l’acord del Ple de data 06.07.2017, s’indicava, entre
d’altres, l’interès municipal i l’interès públic (aspectes econòmics, manteniment del teixit
comercial del centre, i el tipus de bé) per l’autorització del traspàs; aquests motius es
descrivien més extensament en el paràgraf vuitè de la part expositiva de l’acord del Ple
de data 06.07.2017. Per aquests motius esmentats es considera, ara, que les raons
adduïdes pel peticionari són reals i que, atenent als motius que van motivar
l’autorització del traspàs junt amb l’equilibri econòmic de l’operació projectada per
ambdues parts, cal realitzar una modificació de les condicions d'autorització del traspàs,
tal com seguidament s’indicarà a la part dispositiva. 

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

Per tot l’exposat, vista la documentació i informes incorporats a l’expedient, de
conformitat amb l’establert a la Llei 7/85 de 2 d’abril, al Codi Civil, Llei d’Arrendaments
Urbans i legislació concordant, a proposta de la Comissió Informativa de Serveis
Generals i Econòmics,  s'acorda: 

Primer. Modificar les condicions d'autorització del traspàs del contracte d'arrendament
dels baixos i 1r pis de l’immoble núm. 1 del c/ Metge Fortuny i dels baixos de l’immoble
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núm. 3 del mateix carrer, aprovades mitjançant acord del Ple de data 06/07/2017. Les
modificacions que és realitzen són les següents:

1) Ordinal «PRIMER»: El termini de suspensió del meritament de la renda corresponent
al contracte de lloguer dels baixos i 1r pis de l’immoble núm. 1 del c/ Metge Fortuny i
baixos de l'immoble núm. 3 del C/ Metge Fortuny, serà fins a la finalització del termini
d'un mes (per la signatura del conveni de reconeixement del traspàs) indicat a l'ordinal
SEGON d'aquest acord de modificació, o en el seu defecte fins a la signatura de la
certificació de la Secretaria General acreditant la no signatura conveni de
reconeixement del traspàs dels contractes d'arrendament referits i modificació dels
mateixos.

2) Ordinal «QUART»:

A) Pel que fa al termini de duració del contracte (núm. 1) s'ajustarà la redacció següent:
«deu anys a comptar de la subscripció d'aquest conveni aquest any 2018». 

B) Pel que fa a la pròrroga del contracte (núm. 2) incorporar, a la finalització l’any 2028,
una pròrroga potestativa pel nou llogater i obligatòria per l’Ajuntament, de 5 anys de
duració. 

C) Pel que fa les possibles pròrrogues, una vegada finalitzada la pròrroga de 5 anys
anterior (si es dóna el cas) es manté la redacció en els seus exactes termes del “núm. 3)”
de l’apartat QUART de l’acord del Ple de data 06.07.2017.

D) S'estableix un termini de carència en la meritació de la renda del lloguer d'un any a
comptar des de l'endemà de la notificació d'aquest acord de modificació. Aquest termini
de carència deixaria d’aplicar-se si no es signa el conveni de reconeixement del traspàs. 

Les millores i inversions a realitzar pel sol·licitant del traspàs (de les que resulten de
l'escrit presentat en data 02.03.18 núm. 10.334, del Registre General d’Entrades) que
s'incorporin a la part constructiva de l'immoble i no es puguin despendre del mateix
sense un perjudici, quedaran a benefici de la finca, sense dret a reintegrament i sense
necessitat de reposició a l'estat anterior, almenys en un import equivalent amb l'import
econòmic d'aquest termini de carència, de conformitat amb l'establert a l'art. 23 de la
LAU. L'Ajuntament de Reus podrà demanar la justificació de les inversions realitzades i
realitzar un seguiment tècnic  i econòmic de les mateixes.

E) El preu de la renda mensual serà de 2.177,00€, de conformitat amb l'últim paràgraf
de la Clàusula TERCERA del conveni de modificació de data 18/12/2014. Aquest import
de la renda (2.177,00€) té el caràcter de base imposable als efectes establerts a Capítol I
del Títol V de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'IVA.
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F) La resta de condicions relatives als punts “4)” i “5)” de l’ordinal QUART de l’acord del
Ple de data 06.07.2017, romandran en els seus exactes termes que en el seu dia
(06.07.2017) es van acordar. 

Segon. El termini de signatura del conveni de reconeixement del traspàs dels contractes
d'arrendament referits i modificació dels mateixos serà d'un mes a comptar de l'endemà
de la notificació d'aquest acord de modificació. Si no és pot procedir a la signatura -per
la causa que sigui- s’acreditarà mitjançant certificació de la Secretaria General.

Tercer. Facultar tant àmpliament com en dret sigui possible al Regidor delegat de l’Àrea
d’Hisenda i Recursos Generals, Sr. Joaquim Enrech Garola, perquè pugui autoritzar i
signar el actes i documents necessaris pel reconeixement d’un canvi de subjecte
(llogater traspassat) de l’autorització de traspàs objecte de l’acord del Ple de data
06.07.2017, modificada pel present acord."

EL SR. ENRECH EXPLICA EL TEMA I ES PRODUEIX DEBAT

Sotmesa la proposta a votació, s'aprova amb 15 vots a favor ((PdeCAT)-CiU: Srs./Sres.
Pellicer, Vilella, Monseny, Arza, Sardà, Enrech, Caelles; PSC-CP: Srs./Sres. Martín,
Martínez, Guaita, Pozuelo; ERC-MES-MDC-AVANCEM: Sres. Llauradó i Flores; 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 DE L'ALCALDE 

S'absenten de la sessió en aquest moment els Srs. Angelergues i Fernández.

SERVEIS DE TERRITORI I URBANISME

7. Patrimoni del Sòl. Deixar sense efecte el dret de superfície a favor de
l’ASSOCIACIÓ DE PARES DE MINUSVÀLIDS DEL BAIX CAMP, sobre l’immoble núm. 144
de l’avinguda de Falset (abans carretera d’Alcolea).

"Vist l’Acord de la Junta de Govern Local de data 06.06.2008 mitjançant el qual es va
constituir, a títol gratuït, un dret de superfície sobre l’immoble núm. 144 de la Ct. Alcolea
del Pinar (actualment Av. de Falset), Referència Cadastral: 8686503 CF3588F 0001 MX,
amb una superfície de 6.385 m2, favor de l’ASSOCIACIÓ DE PARES DE MINUSVÀLIDS DEL
BAIX CAMP, NIF G-43036185, amb domicili a Reus, 43206- C/ Víctor Català, s/n. i amb
destí a la construcció d'un nou centre ocupacional per a la prestació de serveis
especialitzats per a persones amb discapacitat intel·lectual. Aquest dret de superfície es
va formalitzar en escriptura pública atorgada davant el Notari de Reus Sr. Eusebio
Alonso Redondo, en data 16.07.09, núm. 1.225 del seu protocol.
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Atès que el Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya, per
resolució de data 02.04.12 va acordar modificar la inscripció en el Llibre de Registre
d’Entitats de l’Associació de pares de minusvàlids del Baix Camp, que passa a
denominar-se Associació de familiars de persones amb discapacitat intel·lectual. i del
desenvolupament, TBC.

Atès que mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 14.06.2013 es va
concedir un nou termini de quatre anys per la construcció del centre ocupacional.

Atès que mitjançant acord del Ple de data 15.09.16 es va acordar: “PRIMER.- Acceptar la
renuncia parcial, d'una superfície de sòl de 2.794 m2, del dret de superfície concedit, per
acord de la Junta de Govern Local de data 06.06.2008, sobre l’immoble núm. 144 de la
Ct. Alcolea del Pinar, Referència Cadastral: 8686503 CF3588F 0001 MX, favor de
l’ASSOCIACIÓ DE PARES DE MINUSVÀLIDS DEL BAIX CAMP, NIF G-43036185, amb domicili
a Reus, 43206- c/. Víctor Català, s/n. (avui Associació de familiars de persones amb
discapacitat intel·lectual. i del desenvolupament TBC, NIF G43036185, amb domicili a
Reus, C/ Joan Oliver, 28-30, 43206). SEGON.- L'executivitat i formalització d'aquesta
renuncia parcial resta condicionada a l'aprovació de la modificació puntual de la Revisió
del Pla general d’ordenació urbana de Reus referent a les qualificacions urbanístiques
de les parcel·les situades a l'av. de Falset, 144 i al c/ Prudenci Bertrana, 36-38, dins del
sector D.4 «Mas Batlle».” Aquesta modificació puntual abans esmentada va ser aprovada
definitivament pel Conseller de Territori i sostenibilitat en data 12.04.2017, i publicada al
DOGC en data 28.06.2017.

Vista la sol·licitud formulada per la l’ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS DE PERSONES AMB
DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL DEL DESENVOLUPAMENT, TBC, en data 10.01.2018, núm.
1277 del Registre General d'Entrades, notificant a aquest Ajuntament que no s’ha
realitzat la construcció autoritzada pel dret de superfície en el termini concedit i pactat.
Aquesta no construcció ha estat verificada pels serveis municipals d’inspecció, segons
informe de data 19.01.2018, incorporat a l’expedient. 

Atès que una de les causes d’extinció del dret de superfície és la no execució de la
construcció autoritzada en el termini establert, segons resulta dels pactes de constitució
del dret -que consten a l’escriptura pública de constitució de data 16.07.2009, abans
referida- en relació a les prescripcions del dret de superfície establertes a la Llei 5/2006,
de 10 de maig.

Atès que la no execució de la construcció s’ha d’entendre com un acte coordinat i
paral·lel a la modificació puntual del PGOU abans esmentada, que té com a finalitat
última garantir els motius que van fonamentar la concessió del dret de superfície al
solar núm. 144 de l'Avda. De Falset (no ànim de lucre, absència de finalitats
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especulatives, prestació de serveis especialitzats a persones amb discapacitat
intel·lectual, que són d'interès social general per la ciutat) mitjançant la millora en la
coherència de la distribució dels equipaments del sector D.4 «Mas Batlle» que permetrà
donar resposta al desenvolupament sostenible d'activitats futures de l'Associació en la
parcel·la adjacent, sobre la qual hi ha constituït actualment un dret de superfície (Cr.
Joan Oliver, 28-30) permeten la optimització d'aquestes prestacions socials que milloren
els interessos generals de la ciutat.

Atès que aquesta Associació és una entitat sense ànims de lucre, declarada d’utilitat
pública segons l’acord del Ministeri de l’Interior de data 17.05.1997, inscrita al Registre
d’Associacions del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, amb el núm.
675, amb domicili fiscal i social a Reus, al C/ Joan Oliver, núm. 28-30, NIF G-43036185.

Per tot l'exposat, vistos els informes que consten a l'expedient, de conformitat amb
l’establert a la legislació vigent, Llei 7/85 de 2 d’abril, Llei 5/2006, de 10 de maig i el
Reglament del Patrimoni dels Ens Locals de Catalunya, a proposta de la Comissió
Informativa de Serveis de Territori i Urbanisme,   s'acorda:

Primer. Deixar sense efecte el dret de superfície concedit, per acord de la Junta de
Govern Local de data 06.06.2008, sobre l’immoble núm. 144 de la Ct. Alcolea del Pinar,
Referència Cadastral: 8686503 CF3588F 0001 MX, favor de l’ASSOCIACIÓ DE PARES DE
MINUSVÀLIDS DEL BAIX CAMP, NIF G-43036185, amb domicili a Reus, 43206- c/. Víctor
Català, s/n. (avui Associació de familiars de persones amb discapacitat intel·lectual i del
desenvolupament TBC, NIF G43036185, amb domicili a Reus, C/ Joan Oliver, 28-30,
43206). Aquest acord ha de permetre l’assoliment de les finalitats de la modificació
puntual de la Revisió del Pla general d’ordenació urbana de Reus referent a les
qualificacions urbanístiques de les parcel·les situades a l'av. de Falset, 144 i al c/
Prudenci Bertrana, 36-38, dins del sector D.4 «Mas Batlle».

Segon. La formalització d'aquest acord es realitzarà de manera conjunta amb la
formalització de l’acord del Ple de data 15.09.2016 relatiu a l’acceptació de la renúncia
parcial d’aquest mateix dret de superfície. 

Tercer. Facultar a l’Alcaldia i al Regidor delegat de l’Àrea d’Urbanisme, Sr. Marc Arza
Nolla, perquè qualsevol d’ambdós, indistintament, pugui subscriure tots els documents
públics i privats per l’execució d’aquests acords." 

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

S'incorporen a la sessió en aquest moment els Srs. Angelergues i Fernández.

8. Patrimoni del Sòl. Aprovació definitiva del plec de clàusules, prescripcions
tècniques i convocatòria de la licitació de la concessió demanial de l'ús privatiu de
l'immoble de propietat municipal situat al carrer de Recasens i Mercadé, núm. 50,
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on hi ha construït l'Estadi Municipal de Futbol de Reus i les instal·lacions annexes i
complementaries.

"Vist l'expedient administratiu, actualment en tràmit, relatiu a l'aprovació de la licitació,
mitjançant procediment obert i varis criteris d’adjudicació, de la concessió demanial de
l’ús privatiu de l'immoble de propietat municipal situat al carrer de Recasens i Mercadé,
núm. 50, on hi ha construït l'Estadi Municipal de Futbol de Reus i les instal·lacions
annexes i complementaries. En aquest expedient també es tramita, per ser inherent al
mateix, l'aprovació del plec de clàusules jurídiques, econòmic-administratives i
prescripcions tècniques que regiran l’esmentada licitació i posterior concessió
demanial.

Atès que en sessió del Ple de data 16.03.2017 és va acordar, entre altres punts,
«PRIMER: INICIAR expedient i aprovar la licitació mitjançant procediment obert i varis
criteris d’adjudicació de la concessió demanial de l’ús privatiu de de l'immoble de
propietat municipal situat al carrer de Recasens i Mercadé, núm. 50, on hi ha construït
l'Estadi Municipal de Futbol de Reus i les instal·lacions annexes i complementaries, les
dades del qual s'han indicat més extensament a la part expositiva d'aquest acord.
SEGON.- APROVAR el plec de clàusules jurídiques, econòmic-administratives i
prescripcions tècniques que regiran l’esmentada licitació. TERCER.- SOTMETRE els
esmentats Plecs de clàusules jurídiques, econòmic-administratives i prescripcions
tècniques, que regiran l’esmentada licitació, al tràmit d’informació pública per un
termini de 30 dies, per tal que es puguin formular reclamacions i al·legacions. Si no es
formula cap reclamació ni al·legació els esmentats plecs s’entendran aprovats
definitivament i s’acreditarà mitjançant certificació de la Secretaria General»

Atès que l'anunci d'exposició al públic es va publicar al BOPT (29.03.2017) i al tauló de la
Corporació.

Atès que durant el termini d'informació pública del plec referit s'han presentat, dins de
termini, les dues al·legacions següents :1) La del Grup municipal de la Candidatura
d'Unitat Popular en data 11.05.2017, amb el número 20985 del Registre General
d'Entrades; i 2) La del Sr. Eduard Enguita Màrquez, en data 10.05.2017, amb el número
20816 del Registre General d'entrades, que signen 24 persones més Aquestes darreres
al·legacions, físicament documentades en 25, tenen el mateix contingut literal, llevat
d'una lleugera variació al segon paràgraf de la part expositiva. 

Atès que en el seu escrit el Grup municipal de la Candidatura d'Unitat Popular (a
l'expedient administratiu hi ha incorporat l'escrit presentat amb el contingut íntegre)
al·lega, en síntesi: 1. L'incompliment de l'establert al conveni per la subvenció que la
Diputació de Tarragona va concedir a l'Ajuntament de Reus pels Jocs del Mediterrani. 2.
L'explotació pel futur concessionari del bar, antenes i publicitat, amb infracció de
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l'indicat a l'ordinal precedent i detriment de l'interès públic. 3. Que l'actuació descrita en
primer lloc, al segon bloc de la clàusula quarta de l'annex I, plec de clàusules tècniques,
ja està realitzada, i pot motivar una situació d'avantatge d'un possible participant. 4.
Qüestiona la compensació del cànon en un 95% del seu import mitjançant les inversions
realitzades en els termes indicats al Plec. En base a aquestes al·legacions sol·liciten la
revisió o revocació del plec referit. Pel supòsit que s'opti per la revisió del plec, demanen
que s'incorpori al seu redactat unes modificacions i afegits que detallen, de manera
molt concreta, en els ordinals «5, 6 i 7» del seu escrit. Així mateix, en els ordinals «8 i 9»
del seu escrit plantegen unes qüestions relatives a l'assumpció per part del
concessionari de les despeses de l'assistència de la Guàrdia Urbana i la no renovació
d'una subvenció anual.

Atès que en el seu escrit el Sr. Eduard Enguita Marquez, i la resta de signants (a
l'expedient administratiu hi ha incorporat l'escrit presentat amb el contingut íntegre)
al·lega, en síntesi: 1. L'incompliment dels principis sobre el patrimoni de les
administracions públiques. 2. L'actuació administrativa no resulta ser la més adequada a
les finalitats de l'interès públic, ni tampoc la menys onerosa. Entre altres motius, creuen
que es desvirtua el cànon amb la previsió de compensació del cànon en un 95% del seu
import mitjançant les inversions realitzades en els termes indicats al Plec. 3.
Irregularitats i condicions impossibles recollides al Plec (inversions ja realitzades,
compensació d'aquestes).4. Incompliment de l'establert al conveni per la subvenció que
la Diputació de Tarragona va concedir a l'Ajuntament de Reus pels Jocs del Mediterrani.
5. Els criteris de valoració del Plec posen en situació d'avantatge un dels possibles
licitadors (clàusula dotzena del Plec de clàusules tècniques, criteri A5). En base a
aquestes al·legacions demanen la suspensió cautelar del procediment d'adjudicació; el
canvi de fórmula de gestió de l'equipament esportiu i la recuperació del camp de rugbi;
que se'ls consideri interessats i se'ls hi doni trasllat de les resolucions que s'adoptin; i
una consideració dels efectes de les deficiències detectades pels recurrents. La literalitat
de les seves peticions consten al darrer paràgraf -que conté les peticions de les
al·legacions- del document escrit adjuntat amb el contingut de les al·legacions que
presenta, en concret, la pàgina 6 d'aquest document, el qual està incorporat a
l'expedient administratiu.

Atès que mitjançant escrit de data 05.06.2017 es va concedir a la Diputació de Tarragona
un tràmit d’audiència de 10 dies per tal que manifestessin si, al seu criteri, i en els
termes proposats al Plec de la concessió demanial referida al títol es preserva l’objecte
que justifica la concessió d’una subvenció per part de la Diputació per a la construcció i
adequació de les instal·lacions esportives dels XVIII Jocs Mediterranis Tarragona 2017, i
es dóna compliment al previst a la clàusula 4.2 del conveni de formalització de data
08.07.16. 

Vist el Decret de la Diputació de Tarragona de data 20.06.2017, núm. 1869, en el qual es
va resoldre, entre d’altres punts, “manifestar que la Diputació de Tarragona considera
que la concessió demanial d’ús privatiu de l’Estadi Municipal de Futbol de Reus és
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incompatible amb la destinació a l’ús públic que s’exigeix a la clàusula 4.2 del conveni de
data 08.07.16 subscrit entre la Diputació de Tarragona i l’Ajuntament de Reus per a
regular la concessió d’una subvenció per a la construcció i adequació de les
instal·lacions esportives dels XVIII Jocs Mediterranis Tarragona 2017”. 

Atès que respecte a aquestes al·legacions, de conformitat amb el informes emesos, es
fan les consideracions següents:

A) Que l'ús públic està garantit per la configuració jurisprudencial del mateix respecte a
aquests tipus d'estadis i esports (Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Balears
núm. 1732/2001) i la reserva d'ús per l'Ajuntament prevista al Plec, tal com també
resulta de l'informe del Secretari General i l'Interventor Municipal de data 12.05.2017.
Tal i com s'indica a l'esmentat informe, i per assolir una major claredat, es proposa
modificar el Plec (en concret, la clàusula vuitena del Plec Tècnic, apartat «ae»), que
passarà a tenir la redacció que s'indicarà, per brevetat, als acords de la part resolutiva.

Atesa l’afectació abans esmentada derivada del Decret de la Diputació de Tarragona de
data 20.06.2017, núm. 1869, cal procedir a una estimació parcial de les al·legacions del
Grup municipal de la Candidatura d'Unitat Popular, en data 11.05.2017, amb el número
20985 del Registre General d'Entrades; i del Sr. Eduard Enguita Màrquez, en data
10.05.2017, amb el número 20816 del Registre General d'entrades, que signen 24
persones més, en allò que fa referència a les seves al·legacions indicades (a l’informe de
data 23.05.17) amb els subíndex 1 i 4, respectivament, i abans transcrites. Aquesta
estimació suposa introduir una clàusula setena bis que prevegi la revocació de la
concessió, total o parcial (i el retorn de les quantitats de la subvenció efectivament
rebudes) per garantir l’equilibri econòmic global de la concessió. De conformitat amb
l'informe conjunt de de la Intervenció municipal I la Secretaria General de data
22/02/2018 es proposa la introducció al Plec d'una clàusula addicional (en concret la
setena bis) que passarà a tenir la redacció que s'indicarà, per brevetat, als acords de la
part resolutiva. 

B) En les consideracions de la viabilitat i equilibri econòmic de la concessió ja es van
tenir en compte els ingressos del bar, antenes i publicitat, així com els costos de
manteniment de l'estadi, amb relació al cànon establert; considerant-se més senzill i
operatiu que aquests ingressos els rebés el concessionari, atès que facilita, coordina i
unifica la gestió (bar); a més no interfereix en les instal·lacions (les antenes són als
suports metàl·lics dels focus de llum) i també incentiva les possibilitats d'explotació
dinàmica (publicitat).

C) Tal i com s'indica al Plec, l'actuació descrita en primer lloc, al segon bloc de la clàusula
quarta de l'annex I, plec de clàusules tècniques, ja està realitzada. Evidentment, aquest
fet no pot motivar situacions d'avantatge o desavantatge competitiu, i d'una lectura
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pausada s'infereix la necessitat de clarificar aquest aspecte, tant a les clàusules
tècniques com a les clàusules jurídiques, econòmiques i administratives, per tal no
induir a cap error, que pugui fer pensar en una situació d'avantatge o desavantatge
competitiu. Amb aquesta finalitat es modificaran les clàusules novena -jurídico i
econòmic administratives- i l'actuació descrita en primer lloc, al segon bloc de la
clàusula quarta de l'annex I, plec de clàusules tècniques del Plec, que passarà a tenir la
redacció que s'indicarà, per brevetat, als acords de la part resolutiva.

D) Les inversions, susceptibles de ser compensades amb un 95 % de l'import del cànon,
s'incorporen de forma permanent i indefinida a l'Estadi, que resta de propietat
municipal, sense que les patrimonialitzi en propietat el concessionari; per tant, és una
mesura derivada directament de les consideracions econòmiques i l’equilibri
concessional, que d'altra manera resultaria totalment inviable i antieconòmic. Cal tenir
present que la quantitat de 3.182.000,00€ ja comprèn la de 327.337,44€, a que es
refereixen les al·legacions.

E) La concessió s’ha plantejat, a nivell tècnic esportiu, com un centre esportiu d’alta
especialització dedicat a la pràctica del futbol, pràctica que ja és, en l’actualitat, la
predominant i que en el context del projecte global de futbol de ciutat inclou la branca
de tecnificació, rendiment, futbol femení i alt rendiment. Aquesta especialització es fa
necessària i respon a la demanada esportiva de la ciutat, essent el Futbol l’esport
federat amb més nombre de llicències.

F) Pel que fa les clàusules socials cal tenir present que la Instrucció per la incorporació
de les clàusules socials a la contractació pública de l'Ajuntament de Reus i als seus ens
dependents, marca que s'aplica als procediments de contractació pública que es
tramitin amb subjecció al Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic; i en el present tipus de
licitació no es tracta d'un contracte d'obres, ni de serveis, ni de subministraments, alhora
que ens trobem en la primera anualitat d'aplicació. 

G) La quantificació de les hores d’ús reservades per a l’Ajuntament de Reus, pel
desenvolupament de projectes, programes o activitats per mitjà de la societat municipal
Reus Esport i Lleure, SA, s’ha fet considerant que pel que fa als camps annexos
d’entrenament i al terreny de gespa artificial incrementant un 25%, en base al nombre
d’hores reals de mitjana anual dels últims anys per diferents activitats: Olimpíada
Escolar (24 hores); Activitats d’esport adaptat (8 hores); Activitats esportives escolars (16
hores); Finals escolars dels Jocs Esportius (8 hores); Competicions extraordinàries (12
hores); Jornades de formació (20 hores); Turisme esportiu especialitzat (40 hores).

En aquest apartat no s’han quantificat els usos regulars de l’activitat de rugbi i futbol
americà, ja que s’ha procedit a la total reubicació d’aquesta activitat.
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Pel que fa a l’ús de la superfície de joc del terreny de joc principal nomenat Estadi
Municipal s’ha quantificat en 16 hores, quantitat que es correspondria a 8 partits de
competició o dues jornades complertes. (l’ús d’aquest espai durant els últims dos anys
ha estat de zero hores).

Pel que fa l’ús d’aules de reunió i formació l’increment és del doble de les utilitzades la
mitjana dels dos últims anys. 

H) La concessió té un objecte i unes finalitats concretes, per la qual cosa, la seva
utilització diferent ha de ser excepcional i extraordinària.

I) La redacció actual del Plec sols indica un mínim en la reunió de la Comissió de
seguiment, de manera que no hi ha cap inconvenient per realitzar reunions addicionals;
circumstància que està prevista, molt àmpliament, en el Plec, atès que la Comissió està
presidida pel Regidor delegat de l'Àrea d'Esports, essent l'òrgan competent per convocar
les reunions addicionals. Per tant, l'Ajuntament no ha fet deixadesa de les seves
funcions i el concessionari no és el competent per convocar la Comissió.

J) La concessió s'atorga a risc i ventura del concessionari, amb un cànon concret, no amb
una participació en els ingressos del concessionari.

K) La valoració dels costos de seguretat d'aquesta activitat no és objecte d'aquesta
concessió, per ser un aspecte aliè a aquesta, stricto sensu, ja que la gestió i organització
de la seguretat es troba regulada per una normativa diferent i específica, que no està
singularitzada solament en la Guàrdia Urbana, sinó que comprèn altres cossos i forces
de seguretat.

L) En el mateix sentit, indicar que l'atorgament de subvencions municipals no té res a
veure amb aquesta concessió demanial, atès que es tracta d'un altre tipus d'expedient.

LL) El Plec de clàusules, principalment les clàusules primera i segona, indiquen els
motius d'adequació als principis continguts a les lletres b), c) i d) de l'article 6 de la Llei
33/2003, de 3 de novembre, de Patrimoni de les administracions públiques. L'aplicació
rígida literal del criteri del recurrent suposaria la no existència de moltes formes de
gestió i d'utilització dels béns, ara regulades per la legislació vigent.

M) El Camp de rugbi existent no complia amb les prescripcions i contravenia les
recomanacions de la Federació i el Consell Català de l’Esport, pel que fa a l’orientació (eix
est – oest), ja que els terrenys de joc per a la competició a l’aire lliure han de tenir una
orientació nord - sud pel que fa a l’eix longitudinal del terreny de joc, per evitar l’efecte
enlluernador del sol quan està baix.
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N) Per atendre la demanda i la necessitat per a la pràctica de la resta de modalitats
esportives que fins el mes de novembre de 2016 (Rugbi i Futbol Americà) feien un ús
parcial de les instal·lacions de l’estadi Municipal, s'ha facilitat la reubicació d’aquests
esports en altres instal·lacions municipals habilitades o en procés d’habilitació, d’acord
als preceptes de les federacions esportives corresponents. A la pràctica, aquesta
reubicació suposa millorar les condicions especialment d’entrenaments, atès que en
aquests espais es disposa de llum artificial, el que permet una millor distribució i
racionalització de les hores d’entrenament.

La pràctica dels entrenaments i competicions en camps de gespa artificial en totes les
categories del rugbi és habitual en camps de les mateixes característiques que el camp
de futbol La Pastoreta. A nivell tècnic, pel que fa a la planificació de les instal·lacions
esportives del municipi, ja es preveu al Mapa d’Equipaments Esportius del Municipi
(MIEM) la construcció d’un camp de rugbi i una pista d’atletisme. L’esmentat MIEM no
està aprovat atès que està vinculat a la tramitació i aprovació del POUM. Actualment, en
la fase de redacció del nou POUM, s’ha sol·licitat l’oportuna reserva de sòl que permeti
aquesta futura construcció com un objectiu esportiu estratègic.

O) Pel que fa a la suspensió cautelar del procediment d'adjudicació, demanada pel Sr.
Eduard Enguita Màrquez i la resta de signants, manifestar que, en primer lloc, es
resoldran aquestes al·legacions i després continuarà el procediment, per la qual cosa la
suspensió cautelar no té raó de ser en aquesta fase procedimental. Altra consideració
pot ser en un moment procedimental posterior.

Per tot l’exposat, vistos els informes incorporats a l’expedient, l’establert a la Llei 7/85 de
2 d’abril, Llei 33/2003 de 3 de novembre, D. Leg. 2/03 de 28 d’abril, i al Reglament de
Patrimoni de les Entitats Locals de Catalunya, a proposta de la Comissió Informativa de
Serveis Generals i Econòmics, s'acorda:

Primer. Admetre les al·legacions al plec de clàusules jurídiques, econòmic-
administratives i prescripcions tècniques de la concessió demanial de l’ús privatiu de de
l'immoble de propietat municipal situat al carrer de Recasens i Mercadé, núm. 50,
presentades pel Grup municipal de la Candidatura d'Unitat Popular en data 11.05.2017,
amb el número 20985 del Registre General d'Entrades; i pel Sr. Eduard Enguita Màrquez,
en data 10.05.2017, amb el número 20816 del Registre General d'entrades (que signen
24 persones més), i detallades més extensament a la part expositiva d'aquest acord.
Alhora tenir-los a tots per interessats en l'expedient.

Segon. No suspendre cautelarment el procediment d'adjudicació, segons petició
formulada pel Sr. Eduard Enguita Màrquez i la resta de signants, pels motius indicats a
l'apartat O) de la part expositiva d'aquest acord.

Tercer. Estimar parcialment les al·legacions presentades i donar nova redacció als
apartats del Plec indicats a les lletres A), in fine del primer paràgraf, i C) in fine, de la part
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expositiva d'aquest acord, pels motius indicats en aquestes mateixes lletres. També es
procedeix a la introducció d'una clàusula setena bis, tal i com s'ha dit a la lletra A) de la
part expositiva d'aquest acord. També es procedeix a una millora del redactat del
paràgraf 4t de la clàusula 22a, per una millor precisió i claredat. 

A continuació s'indica la redacció de la nova clàusula setena bis i els apartats del plec
que es modifiquen i el seu nou contingut:

«Setena-bis. Rescabalament de caràcter extraordinari. (Plec de clàusules jurídiques,
econòmiques i administratives)

Atès que la Diputació de Tarragona va aprovar en la Junta de Govern de data 13.05.2016
concedir a l’Ajuntament de Reus una subvenció nominativa del pressupost per a la
construcció i adequació de les instal·lacions esportives dels XVIII Jocs Mediterranis
Tarragona 2017 i el seu corresponent conveni regulador. En data 08.07.2016, es va
formalitzar el conveni entre la Diputació de Tarragona i l’Ajuntament de Reus per regular
la subvenció esmentada. 

En el supòsit (eventual i incert, però possible, a resultes del contingut del Decret de la
Diputació de Tarragona de data 20.06.2017, núm. 1869) que la Diputació de Tarragona
demani a l’Ajuntament de Reus la revocació parcial o total de l’import de la subvenció,
amb motiu del contracte de concessió, indicada al paràgraf precedent, es quantifica
-per part de l’Ajuntament de Reus- pel que fa a l’import principal en la quantitat màxima
de 671.224 €.

Una vegada sigui ferma la revocació parcial o total, l’Ajuntament derivarà i repercutirà la
quantitat que correspongui a l’adjudicatari de la concessió, de manera que l’adjudicatari
de la concessió haurà de rescabalar i reintegrar a l’Ajuntament la quantitat esmentada
(principal més interessos que correspongui), en el termini de 5 anualitats. L’import de
cada anualitat serà el resultat de dividir l’import de la quantitat (principal més
interessos) per cinc, mantenint-se constant aquesta quantitat durant les cinc anualitats. 

Aquesta quantitat s’abonarà junt amb el cànon trimestral de la concessió següent a la
comunicació, per part de l’Ajuntament, de la fermesa de la revocació de la subvenció,
fins a la seva completa liquidació, a raó d’un 25% de l’anualitat que correspongui per a
cada pagament trimestral. Aquesta liquidació es podrà practicar en la mateixa modalitat
que el cànon ordinari. «

«Vint-i-dosena. Reversió. (Plec de clàusules jurídiques, econòmiques i administratives)

(…) Paràgraf 4t
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En el supòsit de resolució anticipada per causa no imputable al concessionari
l'Ajuntament -en compliment de les prescripcions de l'art. 61.d) del RPELC- li abonarà el
preu de les instal·lacions i obres realitzades (que conseqüentment passaran a ser de
titularitat municipal) amb autorització municipal i de conformitat a les prescripcions
d'aquest Plec. Aquest preu es fixarà atenent al cost inicial d'execució que haurà d'estar
documentat amb la corresponent factura i el pressupost del document tècnic en base al
qual s'hagi demanat la llicència / autorització per la seva execució; a l'estat de
conservació en que es trobin; i al temps  que resti per a la  finalització de la concessió.

«Vuitena. OBLIGACIONS DEL CONCESSIONARI (Plec de clàusules tècniques)
(...)

«ae). Excepcionalment davant d'organitzacions esportives de caire extraordinari a
nivell estatal o internacional, com per exemple els Jocs Mediterranis o similars, el
concessionari i l’Ajuntament establiran les fórmules de cooperació necessàries, per fer
front als compromisos adquirits per l’Ajuntament de Reus. 

En concret, i pel que fa als Jocs Mediterranis 2018 el concessionari resta obligat
expressament a ajustar la seva activitat a l'acolliment d'aquest esdeveniment.»

«Novena. Inversions i execució d'obres. (Plec de clàusules jurídiques, econòmiques i
administratives)

a. Aquests aspectes consten detallats a les clàusules quarta i cinquena del plec de
prescripcions tècniques.

b. Atès que, actualment, es troba vigent un conveni d'utilització de l'«Estadi Municipal de
Futbol de Reus i instal·lacions annexes» amb l'entitat Club de Futbol Reus Deportiu, SAD,
de data 9 d'agost de 2016, en base al qual aquesta societat ha executat les inversions
següents:

* Les descrites a la llicència concedida per Decret del regidor delegat de l'Àrea
d'Urbanisme número 2016028171, de data 10 de novembre de 2016, amb un valor
(segons el full de liquidació de l'ICIO) de 327.337,44 €.

c. Aquest/s import/s estan pendents d'amortització i si una persona diferent resulta
adjudicatària d'aquesta concessió demanial vindrà obligada a retornar la totalitat de les
despeses (cost efectiu de l'obra, IVA i les relatives a la redacció del projecte), en el
termini màxim de tres mesos, a comptar des de la formalització de la concessió.

d. En cas que de la tramitació de la concessió administrativa de domini públic en resulti
adjudicatari el Club de Futbol Reus Deportiu, SAD, es durà a terme una compensació de
l'import de la inversió feta amb el cànon anual en un percentatge del 95%, mitjançant el
sistema previst a la clàusula setena.

e. En el supòsit que operi la previsió de l'apartat «c» d'aquesta clàusula, l'adjudicatari de
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la concessió podrà dur a terme la compensació de la quantitat pagada amb el cànon
anual en un percentatge del  95%, mitjançant el sistema previst a la clàusula setena».

«Quarta. REQUERIMENTS ESPECÍFICS: PLA D'INVERSIONS. (Plec de clàusules
tècniques)

(...)

«Un segon Bloc a desenvolupar de manera paral·lela en funció de les afectacions del
primer bloc o de manera complementària en un termini màxim de cinc anys.

1.Atès que ja s'han executat les obres de condicionament dels dos camps
d’entrenament de gespa natural o híbrida de mesures iguals als del terreny de joc de
l’Estadi, amb sistema de reg -tal i com s'indica a la clàusula novena del plec de clàusules
jurídiques, econòmiques i administratives- caldrà complementar-les amb: un
enllumenat artificial de dues enceses, xarxes para-pilotes de fons d’un mínim de 8
metres d’alçada i, en tota la línia de fons del terreny de joc, grades per a tres-cents
espectadors».
(...)

La resta de clàusules no és modifica.

Quart. Desestimar íntegrament la resta d'al·legacions formulades, pels motius indicats a
la part expositiva d'aquest acord (lletres B, i D a N, ambdós incloses).

Cinquè. Aprovar definitivament la licitació mitjançant procediment obert i varis criteris
d’adjudicació de la concessió demanial de l’ús privatiu de de l'immoble de propietat
municipal situat al carrer de Recasens i Mercadé, núm. 50, on hi ha construït l'Estadi
Municipal de Futbol de Reus i les instal·lacions annexes i complementaries, les dades del
qual consten a l'expedient administratiu.

Sisè. Aprovar definitivament el plec de clàusules jurídiques, econòmic-administratives i
prescripcions tècniques que regiran  l’esmentada licitació.

Setè.  Publicar l'anunci de la licitació referida al BOPT i al perfil del contractant.

Vuitè. Donar per finalitzada, a partir del moment de l'entrada en vigor d'aquesta
concessió demanial, l'adscripció a la societat municipal REUS Esport i Lleure, SA,
realitzada mitjançant acord del Ple municipal de data 06.10.2000, de l'immoble de
propietat municipal situat al carrer de Recasens i Mercadé, núm. 50, on hi ha construït
l'Estadi Municipal de Futbol de Reus i les instal·lacions annexes i complementaries.
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Aquesta finalització de l'adscripció resta condicionada a que efectivament s'acordi i
formalitzi l'adjudicació de la concessió demanial esmentada. Tot tal i com ja es va indicar
a l'acord del Ple de data 16.03.2017."

EL SR. CERVERA EXPLICA EL TEMA I ES PRODUEIX DEBAT 

Sotmesa la proposta a votació, s'aprova amb 17 vots a favor ((PdeCAT)-CiU: Srs./Sres.
Pellicer, Vilella, Monseny, Arza, Sardà, Enrech, Caelles; C'S: Srs./Sres. Sánchez, Morales,
Figueras, Labrador; PP: Sr. Domènech i Sra. Compte; ERC-MES-MDC-AVANCEM: Sres.
Llauradó i Flores; AREUS: Srs. Cervera i Rubio) 6 vots en contra (CUP: Srs./Sres. Llorens,
Fernández, Cuadrada, Angelergues, Ciurana, Puig) i 4 abstencions (PSC-CP: Srs./Sres.
Martín, Martínez, Guaita, Pozuelo).

INTERVENCIÓ DEL SECRETARI DE LA CORPORACIÓ I DE L'ALCALDE 

9. Oficina d'Habitatge. Proposta d’addenda al conveni de col·laboració i encàrrec
de gestions entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Reus, per
a l’any 2018, relatiu a l’Oficina d’Habitatge.

"Atès que amb data 29/12/2014 es va formalitzar el Conveni de col·laboració entre
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Reus, relatiu a l’Oficina
d’Habitatge situada en aquest municipi, que tenia per objecte establir els termes i les
condicions de la col·laboració entre les parts per a l’assessorament i la gestió de serveis
en matèria d’habitatge respecte de diverses tasques competència de la Generalitat de
Catalunya, en el marc del Pla per al dret a l’habitatge aprovat per Decret 75/2014, de 27
de maig. 

Atès que en el pacte desè del conveni esmentat es preveia que: 
“El conveni tindrà vigència fins al dia 31 de desembre de 2014, amb efectes de l’1 de
gener, i pot ser prorrogat, per mutu acord de les parts, prèvia petició per escrit de
qualsevol de les parts signatàries, que ho haurà de realitzar amb un preavís d’un mes
del venciment del termini inicial.” 

Atès que en data 18/05/2015 es va formalitzar l’addenda de pròrroga de l’esmentat
conveni de col·laboració per a l’any 2015.

Atès que en data 07/03/2016 es va formalitzar l’addenda de pròrroga de l’esmentat 
conveni de col·laboració per a l’any 2016.

Atès que en data 20/03/2017 es va formalitzar l’addenda de pròrroga de l’esmentat 
conveni de col·laboració per a l’any 2017.

Atès que el Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l’habitatge té una
vigència mínima de quatre anys, i que ambdues parts posen de manifest l’interès en
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prorrogar el conveni de col·laboració relatiu a l’Oficina d’Habitatge, amb la finalitat de
mantenir el seu funcionament durant l’any 2018.

Atès que la proposta d’Addenda de pròrroga preveu una aportació econòmica màxima a
l’Ajuntament de Reus de 69.964 €, per a l'any 2018; aquesta aportació són 47.223 € en
un pagament fix inicial pels serveis bàsics d’informació i atenció ciutadana i la quantitat
restant en funció del nombre d’expedients tramitats i de l'activitat justificada.

De conformitat amb l'establert als articles 57 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora
de les bases del règim local i 191.1 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; així com els
articles 303 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya; a proposta de la
Comissió Informativa de Serveis de Territori i Urbanisme i en virtut de la competència
atorgada al Ple de l'Ajuntament per l'article 22.2.g) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les bases del règim local.

S'acorda: 

Primer. Aprovar la proposta d’Addenda del Conveni de col·laboració i encàrrec de
gestions entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Reus, per a l’any
2018, relatiu a l’Oficina d’Habitatge situada en aquest municipi.

Segon. Facultar el Molt Il·lustre senyor alcalde, Sr. Carles Pellicer Punyed, per subscriure
l’Addenda de modificació esmentada i demés documents necessaris per fer efectiu
aquest acord."

EL SR. ARZA EXPLICA CONJUNTAMENT ELS TEMES NÚM. 9 I 10 I ES PRODUEIX DEBAT 

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

10. Oficina d'Habitatge. Proposta d’addenda al conveni de col·laboració entre
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Reus, per a l’any 2018,
relatiu al Programa de Mediació per al lloguer social.

"Atès que amb data 29/12/2014 es va formalitzar el conveni de col·laboració entre
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Reus, relatiu al Programa de
Mediació per al lloguer social d’habitatges d’aquest municipi, que tenia per objecte
establir els termes i les condicions de la col·laboració entre les parts per impulsar el
programa mitjançant la Borsa de Mediació, per tal de facilitar a la ciutadania la
proximitat de la gestió d’aquests serveis en el territori, en el marc del Pla per al dret a
l’habitatge aprovat per Decret 75/2014, de 27 de maig. 
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Atès que en el pacte desè del conveni esmentat es preveia que: 

“El conveni tindrà vigència fins al dia 31 de desembre de 2014, amb efectes de l’1 de
gener, i pot ser prorrogat, per mutu acord de les parts, prèvia petició per escrit de
qualsevol de les parts signatàries, que ho haurà de realitzar amb un preavís d’un mes
del venciment del termini inicial.” 

Atès que en data 18/05/2015 es va formalitzar l’addenda de pròrroga de l’esmentat
conveni de col·laboració per a l’any 2015.

Atès que en data 07/03/2016 es va formalitzar l’addenda de pròrroga de l’esmentat
conveni de col·laboració per a l’any 2016.

Atès que en data 20/03/2017 es va formalitzar l’addenda de pròrroga de l’esmentat
conveni de col·laboració per a l’any 2017.

Atès que el Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l’habitatge té una
vigència mínima de quatre anys, i que ambdues parts posen de manifest l’interès en
prorrogar el conveni de col·laboració relatiu al Programa de Mediació per al lloguer
social mitjançant la Borsa de Mediació, amb la finalitat de mantenir el seu funcionament
durant l’any 2018.

Atès que la proposta d’addenda preveu una aportació econòmica màxima a
l’Ajuntament de Reus de 37.350,00 €., per a l'any 2018; aquesta aportació són 20.250,00
€ en un pagament fix en concepte de bestreta i a compte de l’aportació màxima
establerta i la quantitat restant en funció del nombre d’expedients tramitats i de
l'activitat justificada.

De conformitat amb l'establert als articles 57 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora
de les bases del règim local i 191.1 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; així com els
articles 303 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya; a proposta de la
Comissió Informativa de Serveis de Territori i Urbanisme i en virtut de la competència
atorgada al Ple de l'Ajuntament per l'article 22.2.g) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les bases del règim local.

S'acorda: 

Primer. Aprovar la Proposta d’Addenda del Conveni de col·laboració entre l’Agència de
l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Reus, per a l’any 2018, relatiu al Programa de
Mediació per al lloguer social.
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Segon. Facultar el Molt Il·lustre senyor alcalde, Sr. Carles Pellicer Punyed, per subscriure
l’Addenda de modificació esmentada i demés documents necessaris per fer efectiu
aquest acord."

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

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

11. Proposta del Grup municipal del PARTIT DEMÒCRATA (PDeCAT)-CiU referent al
finançament de les escoles bressol.

"En el període 2008-2011, el Govern de l'Estat espanyol donava al Departament
d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, per tal de subvencionar econòmicament
el període de 0 a 6 anys,  la següent subvenció:

Any Total (milions d'euros)

2008 88

2009 83,5

2010 78

2011 17,5

A partir de 2011, tanmateix, tota la quantitat de diners que el Departament
d'Ensenyament rebia des del govern per tal de subvencionar el 2n cicle d'educació
infantil els van haver d'assumir el mateix Departament, ja que aquesta etapa educativa
és universal al nostre país. 

Per tant, els diners que el Departament d'Ensenyament invertia fins aleshores per
subvencionar el 1r cicle de l'educació infantil es van haver d'utilitzar per assumir els
costos del 2n cicle.

La sensibilitat del Departament d'Ensenyament vers el 1r cicle d'educació infantil va fer
demanar a les Diputacions si podien assumir la part que el Departament creia que volia
subvencionar.

El Govern de l'Estat espanyol, però, va anar reduint progressivament la subvenció per
l'escolarització dels infants de 0 a 6 anys, passant en 4 anys de 88 milions d'euros a 0.

Així com aquest Ajuntament ha sol·licitat el retorn a la Generalitat de Catalunya
d'aquesta subvenció, de la mateixa manera es vol demanar el retorn de la part que
subvencionava l'Estat. 
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Per tot això, el Ple Municipal de l’Ajuntament de Reus acorda:

Primer. Instar al Govern de l'Estat a rescabalar els imports que va deixar de
subvencionar a partir de l'any 2008 per als ensenyaments d'educació infantil i que
pugen a 88 milions d'euros per exercici econòmic.  

Segon. Comunicar aquests acords al Ministre d’Educació, Cultural i Esports del Govern
de l’Estat Espanyol, als Grups Parlamentaris del Congrés dels Diputats, al Consell de
Direcció del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, als grups
Parlamentaris dels Parlament de Catalunya, a l’Associació de Municipis i Comarques i a
la Federació de Municipis de Catalunya.  

LA SRA. SARDA EXPLICA EL TEMA I ES PRODUEIX DEBAT 

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

12. Proposta dels Grups municipals ERC-MES-MDC-AVANCEM, PARTIT DEMÒCRATA
(PdeCAT)-CiU, CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP), PARTIT DELS SOCIALISTES
DE CATALUNYA–CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) i ARA REUS (AREUS) en
defensa de l'escola catalana i del model d'immersió lingüística.

"Massa vegades des del món local hem hagut de sortir a denunciar les continues
agressions del Govern Espanyol al model català d’escola. Des del món local reconeixem
que el model d’escola catalana i el model d’immersió lingüística és un model d’èxit. Ha
estat producte d’una voluntat política, del treball de molts professionals de
l’ensenyament, del compromís de les famílies i dels ajuntaments. Aquest model fa que
el català sigui la llengua vehicular i comuna d’aprenentatge dins dels centres educatius
del nostre país i, una eina de cohesió social i cultural. 

El model educatiu català té per finalitat la formació integral de la persona i la seva
capacitació per a conviure democràticament en la pluralitat, des d’enfocaments
pedagògics que possibiliten la construcció crítica del coneixement i l’autonomia de
pensament i d’aprenentatge de tots i cadascun dels infants, independentment d’origen,
llengua o condicions individuals.

El país es va dotar d’una llei amb un ampli suport, la Llei d’Educació de Catalunya (LEC),
com a la legislació pròpia del país en matèria d’educació, que garanteix un model
educatiu que dóna bons resultats acadèmics, en assolir els alumnes els nivells adequats
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de coneixement d’ambdues llengües al finalitzar l’ensenyament obligatori, tal com
acrediten els resultats de les proves d’avaluació efectuades. Durant aquests més de 30
anys, el model d’immersió lingüística ha contribuït de manera decisiva a millorar l’ús
social de la llengua catalana, garantint i promovent la igualtat d’oportunitats en una
societat cohesionada. No és la primera vegada que s’ataca la solidesa del sistema
educatiu català, la LOMCE fou un exemple més d’invasió de competències i d’utilització
política d’un model educatiu català d’èxit. El Tribunal Constitucional ha anul·lat,
recentment, el finançament de l’escolarització en castellà a càrrec de fons públics a
Catalunya en centres privats per envair competències autonòmiques. 

Els professionals del sistema educatiu, les famílies i els ajuntaments garanteixen i fan
possible aquest model educatiu català. Davant de la judicialització de la seva tasca
educativa i de l’actitud bel·ligerant d’alguns partits polítics, concretament Partit Popular i
Ciudadanos, que utilitzen l’atac al model d’escola catalana com a plataforma per obtenir
beneficis electoralistes a l’Estat Espanyol, és obligat reconèixer que han estat claus per
mantenir la funció de cohesió social i de convivència democràtica en un context, també,
de tensions encara vinculades a la crisi econòmica. 

Tornen els plantejaments que propugnen públicament una involució educativa
uniformitzadora, l’adoctrinament ideològic, la generació de sospites i denúncies i la
segregació lingüística. Tots aquests arguments estan buits de raonaments pedagògics,
es mouen simplement per l’afany de desfer qualsevol tret propi de la nostra societat
catalana. Els atacs del govern espanyol del Partit Popular amb el suport de Ciutadans
volen posar en risc aquest model educatiu català compromès amb la igualtat
d’oportunitat dels infants i amb els valors cívics i democràtics de convivència de la
nostra societat. 

Per aquests motius l’Ajuntament de Reus acorda:

Primer. Rebutjar l’intent de segregació dels infants per motiu lingüístic de la LOMCE. 

Segon. Rebutjar tot atac que posi en perill la immersió lingüística a Catalunya.

Tercer. Rebutjar la voluntat d’alguns partits polítics de trencar el model d’escola catalana
i incorporar una casella per triar el castellà com a llengua vehicular a l’escola catalana.
Iniciativa que busca dividir i segregar la nostra societat per motius de llengua en contra
de l’Estatut de Catalunya i de la consensuada Llei d’Educació. La cohesió social és una
línia vermella infranquejable.

Quart. Donar suport al nostre model d’escola, com a model compromès amb la cohesió
social, exitós i estimat, garanteix la cohesió social i la igualtat d’oportunitats per a
l’alumnat i assegura el coneixement de les dues llengües per part de l’alumnat.
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Cinquè.- Defensar la institució escolar que ha mantingut vives la llengua i les tradicions
del país. És fruit de tot això el fet que avui Catalunya compti amb una molt rica
experiència pedagògica i d’innovació educativa, amb un ampli i molt divers teixit
associatiu i amb un conjunt plural d’iniciatives educatives. 

Sisè. Ens comprometem a actuar de manera activa en suport del model educatiu català,
que contribueix a construir una societat més cohesionada, democràtica i lliure, i que no
separi els infants i joves per la seva llengua d’origen.

Setè. Reiterar el compromís amb l’escola catalana com a eina clau per a la
cohesió social, la igualtat d’oportunitats i la qualitat educativa a través del consens que
hem construït els darrers 30 anys.

Vuitè. Donar trasllat d’aquesta moció: al Ministre d’Educació, Cultura i Esports del
Govern de l’Estat Espanyol, que és qui vol aplicar-ho; als Grups Parlamentaris; al Consell
de Direcció del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, als òrgans i
associacions de representants dels directors i docents dels centres educatius del Servei
d’Educació de Catalunya; a les Federacions d’Associacions de Mares i Pares d’alumnes de
Catalunya; als grups Parlamentaris dels Parlament de Catalunya i a les entitats
municipalistes (ACM i FMC)  i als centres educatius del nostre municipi. 

S'absenta de la sessió la Sra. Puig. 

LES SRES. LLAURADÓ, SARDÀ, I LLORENS I ELS SRS. MARTÍN I RUBIO FAN LECTURA DE LA
PROPOSTA  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,
Fernández, Cuadrada, Angelergues, Ciurana; PSC-CP: Srs./Sres. Martín, Martínez, Guaita,
Pozuelo; ERC-MES-MDC-AVANCEM: Sres. Llauradó i Flores; AREUS: Srs. Cervera i Rubio) i
6 vots en contra (C'S: Srs./Sres. Sánchez, Morales, Figueras, Labrador; PP: Sr. Domènech
i Sra. Compte).

13. Proposta del Grup municipal del Partit Popular (PP) per assumir el compromís
per a la igualtat d'oportunitats entre dones i  homes.

L'alcalde anuncia que en relació a aquest punt de l'ordre del dia hi ha una esmena
presentada pels grups municipals del PARTIT DEMÒCRATA (PdeCAT)-CiU, ERC-MES-
MDC-AVANCEM, i ARA REUS (AREUS), la qual ha estat acceptada i per tant, es
sotmet la moció a la consideració del Ple amb ella inclosa. 
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"El pròxim dia 8 de març commemorem el Dia Internacional de la Dona, que recorda a
les dones que fa més de 100 anys, en una fàbrica de camises de Nova York, van perdre
la seva vida per defensar els seus drets laborals.

Des de llavors fins ara, la història de la lluita per la igualtat entre dones i homes és una
història d'èxit. Drets impensables en èpoques anteriors, avui formen part del nostre dia
a dia: l'accés a la formació, a l'ocupació, a la propietat privada i el dret al vot.

El compromís amb la igualtat d'oportunitats entre dones i homes, tant de forma indivi-
dual com a través de les institucions, entitats i associacions, ha permès que dones i ho-
mes hàgim aconseguit a Espanya la igualtat davant la llei i s'hagin fet importants passos
per erradicar les diferents formes de discriminació que impedeixen a les dones l'exercici
ple dels seus drets.

Avui comptem amb un marc normatiu que garanteix la igualtat de tracte i d'oportunitats
i l'impuls de les polítiques públiques per promoure l'apoderament de les dones i l'erradi-
cació de la violència que s'exerceix sobre elles.

La fotografia actual de la igualtat entre homes i dones a Espanya és:

• Avui hi ha més dones treballant a Espanya que mai (8.554.010 afiliades a la Seguretat
Social). Hem passat de ser el país en el qual hi havia més atur femení de la zona Euro, 7
de cada 10 noves parades d'Europa (67%) eren espanyoles, a liderar la creació d'ocupa-
ció ocupada per dones, el 30% de tota la Unió Europa.

• Segons Eurostat, a Espanya s'ha reduït la bretxa salarial del 18,7% en 2012 al 14,9 en
2015, gairebé 4 punts, situant-nos per sota de la mitjana europea. La bretxa salarial de
gènere està mig punt per sota de França, 6 punts per sota de Regne Unit i més de 7
punts per sota d'Alemanya.

• La bretxa de gènere en les pensions s'ha reduït en un 13%, gràcies al complement de
maternitat que cobren ja més de 317.000 dones.

• Per primera vegada, totes les empreses de l'IBEX-35 compten amb presència femenina
en els seus consells d'administració.

• Són dones les que estan al capdavant de les principals empreses tecnològiques i digi-
tals a Espanya com Microsoft, Google, Twitter, Facebook o Ebay.

• Espanya està al capdavant de la Unió Europea en presència femenina al Parlament;
tant al Congrés i en el Senat com als Parlaments Autonòmics.
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• Les dones són les que més llegeixen a Espanya, un 66´5% enfront del 57´6% dels ho-
mes.

• I en les últimes olimpíades de Brasil 2016, de les 17 medalles obtingudes per Espanya,
9 van ser guanyades per dones, son molts els assoliments aconseguits, però això no ha
de fer-nos caure en l'autocomplaença o en la resignació, perquè encara persisteixen
desigualtats, que no solament hem de denunciar sinó afrontar amb determinació.

El resultat de la desigualtat a Espanya és:

• Les pensions de viduïtat són rebudes en un 82% per dones i la mitjana és de 647,8 eu-
ros al mes, bastant menys que les de jubilació (1.066,86 euros)

• Solament hi ha 9 rectores en les més de 80 universitats espanyoles.

• L'IBEX solament té 2 presidentes i un 20% de conselleres.

• El 90,57% de les excedències per cura de menors i majors són sol·licitades per dones

• Solament hi ha un 18% de dones en el Tribunal Constitucional.

• El 64% de les vegades són les dones els qui cuinen a casa.

• Solament hi ha 59 dones en les Reials Acadèmies Espanyoles, enfront de 484 homes.

• Les dones dediquen dues hores més que els homes a les labors de la llar.

• Sent el 60% dels llicenciats, solament el 21% són catedràtiques.

Per tot això, hem d'impulsar els canvis necessaris que permetin, al més aviat possible,
afirmar amb rotunditat que a Espanya hem aconseguit la igualtat real d'oportunitats, no
solament la legal, i això passa per:

• Reduir les desigualtats que encara existeixen en l'àmbit de l'ocupació i l'economia, amb
especial incidència en les desigualtats retributives.

• Apostar per millorar l´ ocupabilitat de les dones en un món laboral en transformació.
Una dona amb ocupació és una persona independent en l'econòmic i la millor garantia
que gaudeix dels seus drets

• Defensar la promoció laboral de la dona. Tan important com accedir a una ocupació és
créixer en ell. Del desenvolupament professional depèn l'assumpció de noves responsa-
bilitats i acabar amb la bretxa salarial i en les pensions
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• Donar suport a la conciliació i corresponsabilitat de la vida personal, familiar i laboral
per a dones i homes. Conciliació i Corresponsabilitat no són coses de dones. Són la mi-
llor eina que tenim per construir una societat més justa. Si solament concilien les dones,
la desigualtat augmenta.

•Erradicar la violència que sofreixen les dones, la manifestació més extrema de desigual-
tat. L'origen de la violència de gènere és el masclisme i la desigualtat i, des de la unitat
aconseguida en el Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere, millorarem la protecció i
suport a les víctimes i la sensibilització de tota la societat.

• Potenciar la participació de les dones en els àmbits polític, econòmic i social i l'accés a
llocs de responsabilitat, fins a aconseguir la igualtat total. No es tracta de prendre les
institucions sinó d'accedir a elles en condicions d'igualtat pel que fa als homes.

• Impulsar la igualtat d'oportunitats entre dones i homes a través del sistema educatiu.

• Promoure els mitjans necessaris per a la inclusió social i laboral de les dones amb dis-
capacitat.

• Integrar plenament el principi d'igualtat de tracte i d'oportunitats en totes les políti-
ques.

• Mantenir el nostre compromís amb les dones de tot el món. Són milions les que estan
veient els seus drets vulnerats pel fet de ser dones. Els matrimonis forçosos, la mutilació
genital femenina o les violacions que sofreixen en conflictes armats han d'impulsar-nos
a no deixar-les soles i a reivindicar en tots els fòrums nacionals i internacionals els seus
drets, per aquest motiu el Partit Popular presenta aquesta Moció al Ple amb els se-
güents acords:

Primer.- Instar al Govern d'Espanya i al Govern de Catalunya amb la mesura de les seves
respectives competències, a dotar adequadament el pressupost per les accions que im-
pulsin en tots els àmbit de la societat l'aplicació del principi d'igualtat de tracte i oportu-
nitats entre dones i homes.

Segon.- Traslladar aquests acords al Govern d'Espanya, i al Govern de Catalunya."

LA SRA. COMPTE EXPLICA EL TEMA I ES PRODUEIX DEBAT 

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

MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS

14. Moció del Grup municipal CIUTADANS-REUS (C'S) referent a la inspecció i
renovació dels parcs infantils municipals.

"El joc és un instrument idoni per al desenvolupament social i físic de la personalitat
dels menors i, encara més, perquè percebin la seva infància com una etapa de benestar
i felicitat. La Convenció de les Nacions Unides sobre els Drets del Nen, ratificada per
Espanya el 1990, recull al seu article 31 que els Estats “reconeixen el dret del nen al
descans i l’esbarjo, al joc i a les activitats recreatives pròpies de la seva edat (...)”. Per
tant, tots els menors tenen dret a que el joc formi part de la seva activitat quotidiana
com element essencial per al seu desenvolupament evolutiu i el seu procés de
socialització. 

Per tal que el joc compleixi la seva autèntica funció és necessari que es desenvolupi en
unes condicions adequades de seguretat i salubritat que, en el cas de zones i
instal·lacions recreatives d’ús públic, han de ser garantides per les Administracions
Públiques. Per això, és necessari que l’Ajuntament de Reus promogui el joc als parcs
infantils de titularitat municipal i ús públic com a contribució a la socialització dels nens
i, alhora, vetlli per protegir la seva salut i integritat física. De fet, és el consistori el
responsable del seu manteniment i conservació, fet que requereix de les corresponents
inspeccions i revisions a realitzar per tècnics competents i qualificats que garanteixin la
seguretat en l’ús dels mateixos. 

La responsabilitat que comporta el manteniment i conservació d’àrees de joc requereix
del compliment d'estàndards internacionals que assegurin la seva correcta realització
amb una periodicitat definida, amb uns formats establerts i amb requisits que abordin
totes les fases del procés: instal·lació, inspecció periòdica, manteniment rutinari i
correctiu, i utilització dels equipaments de les àrees de joc. 

Les normes UNE europees proporcionen directrius i estableixen els requisits de
seguretat que han de complir les àrees de joc i els seus elements, així com la instal·lació,
inspecció, manteniment i utilització de l’equipament de les àrees i superfícies, però
també proporcionen directrius per a la realització d’avaluacions de la seguretat i
identifiquen aspectes fonamentals per al compliment d’inspeccions i manteniments que
tractin d’assegurar una adequada realització dels mateixos. 

El control precís i fiable de les àrees de joc requereix que es realitzin inspeccions i
revisions periòdiques per personal qualificat en la matèria, la competència tècnica i
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organitzativa dels quals hagi estat acreditada per al desenvolupament d’aquestes
accions en aquest camp d’aplicació específic. 

La ciutat de Reus compta amb prop de 80 parcs infantils municipals, que s’han anat
envellint i fent malbé amb el pas dels anys i per no haver-s’hi dut a terme actuacions de
manteniment i renovació per falta de pressupost. És per això que urgeix dur a terme
una inspecció de tots ells, per comprovar i definir quin és el seu estat, i posteriorment
una campanya de renovació i reparació dels elements de les zones de joc que ho
necessitin. 

No oblidem que el Ple d’aquest consistori celebrat el 15 d’abril del 2016 va aprovar una
moció de Ciutadans perquè s’iniciés una adaptació progressiva dels parcs infantils per
fer-los accessibles als menors amb problemes de mobilitat, tant pel que fa als elements
de joc com als accessos i a les diferents àrees d’esbarjo. Aquesta moció no ha arribat a
executar-se en el referent a l’adaptació dels parcs infantils ja existents, tot i que segons
informacions de la Regidoria de Via Pública sí s’ha previst instal·lar elements de joc
adaptats als parcs de nova creació. Per tant, la renovació d’aquestes zones de joc haurà
de tenir en compte aquesta adaptació.

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

Primer. Que els serveis tècnics de l’àrea de Via Pública de l’Ajuntament de Reus realitzin
una inspecció i revisió de tots els parcs infantils municipals de la ciutat, i posteriorment
elaborin un informe sobre el seu estat actual que estigui finalitzat abans del juliol del
2018.

Segon. Que, a partir de la diagnosi d’aquest informe, l’àrea de Via Pública elabori un
calendari i un pla d’actuacions per renovar i reparar els parcs infantils de Reus, amb
l’objectiu que aquestes obres s’iniciïn com a màxim a principis del 2019.

Tercer. Que el pressupost municipal per al 2019 inclogui una partida econòmica que
asseguri la realització d’aquestes actuacions. "

EL SR. FIGUERAS EXPLICA EL TEMA I ES PRODUEIX DEBAT 

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

15. Moció del Grup municipal de la Grup municipal CANDIDATURA D’UNITAT
POPULAR (CUP) referent a la implantació de tallers gratuïts d'autodefensa
feminista.
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L'alcalde anuncia que en relació a aquest punt de l'ordre del dia hi ha una esmena
presentada pels grups municipals del PARTIT DEMÒCRATA (PdeCAT)-CiU, ERC-MES-
MDC-AVANCEM, i ARA REUS (AREUS), la qual ha estat acceptada i per tant, es
sotmet la moció a la consideració del Ple amb ella inclosa. 

"El dia 24 de gener es va fer pública la demanda d' 1 any i mig de presó a la víctima d’un
intent de violació a la ciutat de Tarragona per haver-se defensat, a banda de la pena de
4 anys als que s’enfronta l’agressor. Afortunadament aquesta dona va ser absolta, però
el cert és que hem pogut conèixer aquests fets perquè ha estat notícia quan la realitat
és que la majoria d’agressions no surten als mitjans de comunicació. I és que en el cas
en què la dona agredida aconsegueix fugir i decideix denunciar, la situació de
desemparament és fa palesa ja que es veu ignorada o culpada per una justícia patriarcal
que la responsabilitza i posa el focus en ella i no pas en l’agressor. 

A aquestes notícies s’hi afegeixen les conclusions que es desprenen del balanç sobre
violència de gènere del passat 2017 al Camp de Tarragona. Les dades generals de
Generalitat de Catalunya mostren un increment del nombre de víctimes, denúncies i
detencions, respecte el 2016 i revelen que, de mitjana, cada dia es van interposar cinc
denúncies i es van detenir dos homes per violència masclista. 

Les agressions per violència masclista no són problemes individuals, sinó que són el
resultat de l’estructura patriarcal en la que vivim i, com a tal, són un problema col·lectiu.
Cal trencar amb la normalització que empara i invisibilitza la violència de gènere i és
imprescindible el compromís de les administracions públiques per eradicar-la. Les
campanyes de prevenció i sensibilització són necessàries i útils si es doten de prou
recursos econòmics, però cal anar un pas més enllà. 

Una bona iniciativa que s’està duent a terme a diferents municipis és la impartició de
tallers gratuïts d’autodefensa feminista per a dones, tal com està duent a terme
l’Ajuntament de Palma, dins del projecte "No i punt! Palma lliure d'agressions sexistes".
Es tracta de tallers que combinen tècniques d'apoderament conjunt de les dones com
treballar l'autoconfiança i la consciència de les pors amb l'adquisició de tècniques
físiques per a poder respondre davant una amenaça. 

Aquests tallers d’autodefensa feminista no es limiten només a donar eines davant
agressions a l’espai públic, sinó que també proporciona recursos a l’hora d’identificar
comportaments o dinàmiques nocives amb persones properes. Recordem que la
majoria d’agressions no es donen amb desconeguts, sinó que es donen en espais de
confiança per a la agredida (amistats, família, parella...). És important, també, que els
tallers siguin d’una durada mínima i no sigui una cosa d’un dia puntual, ja que aquestes
tècniques s’adquireixen de manera gradual. 

Massa sovint ens trobem amb la paradoxa que s’acostuma a dipositar tota la
responsabilitat sobre les dones a l’hora d’evitar agressions per violència de gènere, en
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comptes de centrar o compartir els esforços en accions que evitin que els homes les
cometin. En aquest sentit és importantíssima la tasca educativa preventiva que se
centra en les masculinitats. Tanmateix, donat l’augment d’agressions considerem
imprescindible impulsar mesures directes de xoc com la que ens ocupa. 

Per tots aquests motius el Grup Municipal de la CUP, en col·laboració amb La Plataforma
8 de març de Reus, proposa al Ple de l'Ajuntament, l’adopció dels següents acords:  

Primer. Que l’Ajuntament de Reus, per mitjà del Casal de les Dones, continuí impulsant
de manera regular tallers gratuïts d’autodefensa per a dones contra la violència de
gènere, en tots els equipament públics on sigui possible.   

Segon. Que aquests tallers siguin publicitats amb la resta de talleres d'empoderament
per a dones que organitza el Casal de les Dones."

LA SRA. LLORENS EXPLICA EL TEMA I ES PRODUEIX DEBAT

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

16. Moció del Grup municipal de la Grup municipal CANDIDATURA D’UNITAT
POPULAR (CUP) referent a l'esdeveniment Reus, Ciutat de la Música.

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

"Des de la Cup entenem que més enllà de grans esdeveniments que poden projectar la
ciutat, hi ha la cultura de base, la popular. Popular, no s’ha de confondre amb
tradicional, sinó que ens referim a la que sorgeix del poble, des de les persones que el
conformem i, sobretot, de les persones treballadores de la cultura o sigui, les creadores
o artistes. Tanmateix, en aquest sac, també hi hem d’incloure, no professionals que
formen part de col·lectius culturals de qualsevol disciplina i així ho expressen. Cultura
popular també és, doncs, comptar amb tots aquests creadors, artistes de proximitat,
perquè puguin tirar endavant els seus projectes i fer-los avinents a la població. La
cultura sorgida de la gent és la que presenta manifestacions innovadores, revulsives,
que ens fan reflexionar sobre la societat en què vivim i ens desperten el sentit crític.

Amb l’anunci de Reus, Ciutat de la Música 2018, com a rèdit de Reus Capital de la Cultura
Catalana, ens hem trobat amb una política de fets consumats, sense saber res del que
significa a nivell pràctic. Ni la regidora de cultura ni l’alcalde no han presentat cap mena
d’objectiu, de programació o proposta a discutir. No s’ha passat per cap comissió ni
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taula de debat ni Consell general i, que sapiguem, per cap grup d’experts, de
treballadors de la cultura de la ciutat.

Davant la manca de proposta, però aprofitant l’anunci “Reus, Ciutat de la Música 2018
que s’afirma i que entenem, doncs, que es durà a terme, el grup Municipal de la CUP
demana:

Primer. Que sigui una mostra de TOTA L’ACTIVITAT MUSICAL de Reus en conjunt, més
enllà del centre o només d’artistes consagrats que ja ocupen un lloc visible i que arribi a
tots els racons així com que no se centri, tan sols, a portar figures de lluïment que
vindran a actuar un dia en un lloc concret i marxaran sense deixar pòsit.

Segon. Que paral·lelament a la celebració, el pressupost contempli un estudi de quin
panorama i fets musicals tenim a la ciutat, de tota la ciutat i que inclogui la condició
musical de les persones: professionals i no professionals per tal que ens quedi una
radiografia veritable que ajudi a detectar mancances i potencialitats.

Tercer. Que des de la regidoria de Cultura s'estudii, amb la voluntat de fer-ho possible
l'establiment de zones fixes de programació constant per a músics, amb el permís
pertinent i cartell identificatiu com es fa a moltes ciutats europees que fan visible el codi
QR dels músics. I que això quedi com a rèdit de Reus amb posterioritat a la Ciutat de la
Música 2018. Durant l'any 2018 es facilitarà aquesta informació als grups municipals. 

Quart. Que quan hi hagi iniciatives noves es consensuïn en el marc adequat dins de la
institució de manera que tots els grups municipals en puguin participar i entrar a debat.

Cinquè. Que d’ara en endavant, les decisions de fets culturals per a la ciutat es facin via
procés participatiu, com a mínim dels col·lectius interpel·lats, respectant així les veus de
la ciutadania i l’evolució cap a  la democràcia participativa."

LA SRA. CUADRADA EXPLICA EL TEMA I ES PRODUEIX DEBAT 

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

17. Moció del Grup municipal del PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA –
CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) referent a la participació de la comunitat
educativa en la presa de decisions que afectin la qualitat de l'escola pública a la
ciutat.
 
"L’escola pública és un instrument de cohesió social i d’igualtat d’oportunitats i qualsevol
decisió en contra de la qualitat educativa hipoteca el futur dels nostres fills i filles. Per
això, les administracions, i sobretot els ajuntaments, han de vetllar per mantenir la
qualitat de l’educació i el sistema públic d’ensenyament. En cap cas, no es poden aplicar
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mesures ni justificar retallades per motius d’ordre demogràfic o econòmic. Qualsevol
decisió que afecti l’escola pública s’ha de prendre per criteris estrictament educatius. 

Les darreres setmanes, qüestions com el tancament de grups, la massificació de les
aules, els desequilibris entre centres i canvis en el sistema d’adscripció, ha aixecat fortes
protestes de la comunitat de pares i mares d’alumnes que van arribar a plantejar-se una
manifestació en defensa d’una escola pública de qualitat a la ciutat.

El principal motiu de la seva queixa era l’adscripció única plantejada per la Generalitat
de cara al curs vinent, una decisió presa sense tenir en compte el parer de les famílies i
que, finalment, que s’ha aturat per la pressió dels pares i mares, tot i que des de
l’administració s’havia justificat la mesura per qüestions de compliment de la normativa.
Les famílies havien encetat un procés de recollida de signatures en contra de la mesura
a través de la plataforma Change.org i havien presentat una queixa formal davant el
Síndic de Greuges de Catalunya.

Aquests fets fan palès que l’administració no pot aplicar mesures en l’àmbit de
l’educació a esquenes de les famílies, ni dels alumnes ni del professorat. La comunitat
educativa té dret a participar en la presa de decisions que afectin la qualitat de l’escola
pública i puguin posar en perill l’equitat del sistema. Ha quedat demostrat el fracàs de la
proposta d’adscripció única, així com també el fet que altres decisions equivocades del
govern de la ciutat en l’àmbit educatiu, estan provocant problemes pel que fa a la
inclusió, la cohesió social i l’equitat entre els nenes i nenes. I la comunitat educativa hi té
molt a dir.

La baixa natalitat mai pot ser una excusa per empobrir l’educació pública, suprimint
grups i línies, tancant centres i retallant les plantilles de professorat. Ben al contrari, ha
de convertir-se en una oportunitat per garantir i millorar la seva qualitat adoptant
mesures com la baixada de la ràtio d’alumnes per classe.

Els darrers anys, les decisions dels governs del PP, a l’Estat, i de CiU, a la Generalitat, han
fet molt de mal a l’educació pública, amb la complicitat del govern de la ciutat que ha
permès, entre d’altres, que a Reus s’hagin perdut 9 grups de P3, i dos més anunciats per
al curs vinent, mentre que altres centres s’han hagut d’augmentar les ràtios d’alumnes
per aula, segons les queixes expressades per diverses famílies i malgrat que la regidora
d’Ensenyament ho hagi negat a la Comissió informativa de serveis a les persones, tot i
fonamentar-ho amb dades actualitzades reiteradament demanades per aquest grup
municipal.

I, en aquest sentit, a més d’haver presentat diverses iniciatives al Ple per millorar la
situació, el nostre grup ha encetat un procés de recollida de signatures a totes les
escoles públiques contra el tancament de grups, a favor de la reducció de ràtios i de la
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distribució equitativa de l’alumnat i un major equilibri entre l’oferta i la demanda al
conjunt de centres docents de la ciutat per evitar l’estigmatització d’algunes escoles. Cal
destacar que algunes AMPES han fet una acció similar.

Per tot l’exposat,  el Grup Municipal del PSC proposa l’adopció dels següents acords: 

Primer. Que l’Ajuntament de Reus es comprometi a realitzar processos de participació
efectiva de tota la comunitat educativa en totes les decisions que afectin l’escola pública
a la ciutat.

Segon. Que l’Ajuntament de Reus modifiqui, a partir de la preinscripció del curs 2018-
2019 el model de zonificació escolar per corregir els desequilibris que actualment ha
generat el model 3+2 als diferents centres docents de la ciutat.

Tercer. Que l’Ajuntament de Reus dugui a terme totes les accions necessàries perquè el
departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya: 

a) no suprimeixi cap més grup ni línia de P3 al les escoles públiques de la ciutat
respecte al curs 2017-2018.

b) garanteixi la reducció de la ràtio d’alumnes per grup per tal d’afavorir el no
tancament de grups. La qualitat educativa i la distribució equitativa. 

EL SR. MARTÍN EXPLICA EL TEMA I ES PRODUEIX DEBAT 

Sotmesa la proposta a votació, es rebutjada amb 9 vots a favor (CUP: Srs./Sres. Llorens,
Fernández, Cuadrada, Angelergues, Ciurana; PSC-CP: Srs./Sres. Martín, Martínez, Guaita,
Pozuelo) 13 vots en contra ((PdeCAT)-CiU: Srs./Sres. Pellicer, Vilella, Monseny, Arza,
Sardà, Enrech, Caelles; PP: Sr. Domènech i Sra. Compte; ERC-MES-MDC-AVANCEM: Sres.
Llauradó i Flores; AREUS: Srs. Cervera i Rubio) i 4 abstencions ( C'S: Srs./Sres. Sánchez,
Morales, Figueras,  Labrador).

Assumptes sobrevinguts, si s'escau. 

No n'hi ha 

Precs i preguntes.

Intervenció del Sr. Morales del Grup municipal CIUTADANS–REUS (C’S) preguntant
sobre el compliment de l'Ordenança de Civisme durant el carnaval. 

"El Grup municipal de Ciutadans ha rebut diverses queixes de veïns del Passeig Prim i
del Passeig Misericòrdia per les actituds incíviques d’alguns participants a la rua del
Carnaval, ja que en comptes d’utilitzar els lavabos públics que es van instal·lar, van fer
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les seves necessitats al mig del carrer o als portals dels edificis, generant així molta
brutícia i males olors que han afectat de forma molt directa alguns veïns. Ciutadans
també té constància que alguna associació de veïns ha presentat en els darrers anys
diverses instàncies al Registre de l’Ajuntament per aquests mateixos motius.

Tot i que enguany s’han instal·lat lavabos públics al llarg del Passeig Prim i no només a la
zona de la Plaça de la Pastoreta, tal com va proposar Ciutadans a la darrera reunió del
consell de l’Institut Municipal Reus Cultura, no se’n va instal·lar cap al Passeig
Misericòrdia, de manera que els participants del Carnaval no en podien fer ús al seu pas
per aquesta zona. A més, alguns veïns s’han queixat de la manca d’efectius de la Guàrdia
Urbana per evitar aquests comportaments incívics.

L’article 19 de l’Ordenança de Civisme de Reus estableix que queda prohibit fer les
necessitats fisiològiques als espais públics de la ciutat i qualifica d’especialment greu
que es facin en “espais de gran afluència o freqüentats per menors”, com podria
considerar-se la rua del Carnaval.

En aquest sentit, el Grup Municipal de Ciutadans formula les següents preguntes: 

Primera. Quants lavabos públics es van instal·lar al llarg de tot el recorregut de la rua del
Carnaval i com estaven distribuïts?

Segona. Quantes sancions ha imposat la Guàrdia Urbana durant el Carnaval per
incompliment de l’article 19 de l’Ordenança de Civisme de Reus, és a dir, per fer les
necessitats fisiològiques al carrer?

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

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

"El Grupo Municipal de Ciudadanos desconoce si finalmente el Ayuntamiento pagó la
cuantía total de las facturas por gastos de comunidad del local que el consistorio tenía
en el Centro Comercial La Fira, unas facturas que ascendían a 121.000 euros y de las
cuales el equipo de gobierno estaba negociando una rebaja en el pago con Merlin
Properties SA, concesionaria del Centro Comercial.

Además Ciudadanos también desconoce a qué ejercicio se imputaron dichas facturas.

Por ello, el Grupo Municipal de Ciudadanos formula las siguientes preguntas: 
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¿Cómo finalizaron las negociaciones con Merlin Properties SA sobre la cuantía a pagar
de las facturas pendientes de gastos de comunidad del local que tenía el Ayuntamiento
en el Centro Comercial La Fira? ¿Se llegó a algún tipo de acuerdo para rebajar la cuantía?

¿Se han reconocido contablemente dichas facturas? ¿En qué ejercicio y a qué partida
presupuestaria han sido imputadas?

En caso afirmativo, ¿han sido pagadas?"

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

Intervenció de la Sra. Martínez del Grup municipal del PARTIT DELS SOCIALISTES DE
CATALUNYA–CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) fent el prec referent al carrer Mare
Teresa Guasch. 

"El carrer Mare Teresa Guasch, que va del carrer de Balmes porta al raval de Robuster,
no té un senyal que prohibeixi als vehicles girar a l’esquerra en arribar a aquest vial.

Hi ha un senyal de sentit obligat a la dreta, col·locat a la façana del raval situada just
enfront d’aquest carrer que , potser no resulta prou visible, atès que aquest grup
municipal ha estat testimoni de com una conductora es posava en contradirecció, girant
a l’esquerra.

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

-Que s'afegeixi un senyal de prohibit girar a l’esquerra en aquest vial, just la cantonada,
on ja n’hi ha una de cedeixi el pas."

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

Intervenció de la Sra. Pozuelo del Grup municipal del PARTIT DELS SOCIALISTES DE
CATALUNYA–CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) fent el prec referent a les actes dels
consells municipals. 

"La pàgina web de l’Ajuntament, en el seu apartat de Polítiques de participació, disposa
d’una secció on informa dels 11 consells municipals existents, estructurats en funció de
la seva temàtica.

En aquest espai s’especifica que s’hi pot trobar enllaçada la darrera acta de la reunió
realitzada de cada consell. Però en aquests moments s’hi troben les de les reunions
realitzades l’any 2016.

És per això que el Grup Municipal del PSC de Reus formula el següent prec: 
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-Que l’Ajuntament actualitzi la secció dedicada als consells municipals, enllaçant les
actes de les reunions realitzades durant el 2017."

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

Intervenció de la Sra. Llorens del Grup municipal CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR
(CUP) preguntant sobre la situació crítica de l'ensenyament reglat a la ciutat de Reus. 

"Aquests darrers mesos hem evidenciat la situació crítica que està patint l'ensenyament
reglat a la ciutat. Per una banda, el tancament successiu de línies de P-3 de diferents
centres educatius de primària públics de la ciutat des del 2011. I per l'altra, la
problemàtica que ha generat la implantació de l'adscripció única d'instituts de
secundària.

El govern i els precedents sempre han posat èmfasi en el concepte «llibertat d'elecció de
les famílies» però sabem, i podem assegurar, que això no és real. 

Malgrat que la Cup parteix de la premissa que amb una bona planificació, bons recursos
i una única xarxa pública no hauríem ni de fer referència al concepte críptic «llibertat
d'elecció» perquè partiríem d' un únic marc d'equitat escolar i de no discriminació tant a
primària com a secundària, ens fem càrrec del sistema de triple xarxa en el que
convivim i què suposa a la ciutat de Reus i, per tant, hi hem de fer front. 

A més, sempre hem defensat que un espai democràtic i transparent de participació per
a debatre sobre educació a la ciutat hauria de ser el CEM més enllà de taules mixtes i
«capelletes» entre el Departament i la Regidoria. 

En resum, tot aquest desgavell en l'àmbit de l'educació reglada a la ciutat es deu a una
mala planificació, a una manca de revisió constant del context social de la ciutat i,
sobretot, a una negativa a revisar profundament el sistema de zonificació que
actualment es col.loca en el 3+2.

Per tot això, la Candidatura d'Unitat Popular formulem les següents preguntes:

-Quan es facilitaran els resultats finals de «l'Estudi per a l'Equitat Escolar» que tal com es
va anunciar el dia de la seva presentació, concretament el dia 8 de març del 2017,
s'havien de presentar el febrer del 2018?

-Quan es convocarà un Consell Escolar Municipal Extraordinari on hi puguin participar
-de manera organitzada- famílies, professorat, direccions, departament, regidoria i tots
els agents educatius adequats per tal d'abordar -de manera seriosa- les dues grans
problemàtiques: el tancament de línies públiques de P-3 i l'adscripció única, que aquest
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any, no sabem com, s'ha arreglat però que encara queda la incògnita de com se
solucionarà en els propers anys?  

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

Intervenció de Sr. Angelergues del Grup municipal CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR
(CUP) preguntant sobre la situació del servei de la neteja i recollida de residus a Reus
desprès de la crema de camions de la recollida a Reus en l'accident registrat el dia 9
de febrer de 2018 a la seu de l'empresa. 

"El passat dia 9 de febrer es va registrar un incendi a la seu de FCC a Reus, empresa que
presta el servei de la neteja viària i recollida de residus urbans a la ciutat de Reus, en el
transcurs del qual s’hi van cremar 6 vehicles –de diferent ús-.

Atès que segons li consta a aquest grup municipal durant l’incident s’hi van cremar els
dos vehicles que realitzen la neteja dels contenidors a la ciutat de Reus.

Atès que segons li consta a aquest grup municipal, el vehicle que va originar l’incendi
pertany a una altra contracta d’un altre municipi, i estava en molt mal estat, segons li
consta a aquest grup municipal. 

Atès que no s’ha informat als grups municipals del perjuri econòmic que pot ocasionar
als ciutadans de Reus l’incendi d’aquesta maquinària. Atès que els ciutadans de Reus,
paguen aproximadament 1,5 milions d’euros anuals en maquinària.

Per tot això, la Candidatura d'Unitat Popular formulem les següents preguntes:

Primera. Quines mesures de seguretat de caràcter laboral i de cara als transeünts,
existien fins al moment per tal d’evitar lamentar desgràcies personals? S’ha produït cap
canvi arran de l’accident en el protocol?

Segona. Com es gestiona la neteja dels contenidors a dia d’avui? Com es gestionarà en
el futur la neteja dels contenidors, quan arribi el bon temps? Quina sol·lució permanent
pensen dur a terme empresa concessionària i Ajuntament de Reus. 

Tercera. El cost per la pèrdua d’aquesta maquinària i/o reposició de nova, qui l’assumirà?
Què ha manifestat l’assegurança al respecte? En quin moment del procés administratiu
de rescabalament de maquinària ens trobem, si és que existeix aquest procés?

Quarta. Quines mesures de control pensa assumir l’Ajuntament de Reus d’ara endavant
respecte a l’empresa concessionària per tal que no es torni a repetir aquest fet?

Cinquena. Aquest fet tindrà repercussions en el contracte amb FCC? Quines? I en el
procés de licitació endegat per l’Ajuntament?
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Sisena. Aquest accident, modificarà el algun aspecte la licitació de la nova contracta
prevista pel 2019?

Setena. L’Ajuntament ha pensat en altres models de gestió, arran d’aquest accident, que
es suma a un altre de fa pocs anys en que dos treballadors van resultar seriosament
lesionats?

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

Intervenció de la Sra. Compte del Grup municipal del Partit Popular (PP) preguntant
sobre la plusvàlua municipal desprès de la sentència del Tribunal Constitucional,
59/2017 d'11 de maig. 

"La Sentència del Tribunal Constitucional 59/2017 d'11 de maig, que deroga parcialment
el text normatiu, la qual cosa d'una banda obligarà al legislador a replantejar-se la
configuració d'aquest impost però també aconsella als contribuents a replantejar la
tributació per aquest concepte quan s'estigui preparant la transmissió d'un immoble,
així com a valorar la possibilitat de reclamar l'indegudament pagat en transmissions
anteriors.

En aquesta línia els contribuents hauran de tenir en compte que l'article 5.1 LOPJ obliga
a Jutges i Tribunals a resoldre seguin aquesta doctrina, la qual cosa hauran de valorar
tant en les transmissions posteriors fins que el legislador reguli novament aquest tribut,
com a l'hora de reclamar el que hagin satisfet per plusvàlues inexistents anteriors a
la STC 59/2017. Per poder determinar quines quantitats poden reclamar-se a la hisenda
local, és necessari prèviament distingir els supòsits en els quals va existir acte
administratiu d'aquells altres en els quals el pagament es va fer sense necessitat d'acte
administratiu per aquest motiu el Partit Popular formula en Ple les següents Preguntes:

Primer. Quina previsió per devolució en concepte de plusvàlua sense acte administratiu,
l’Ajuntament de Reus, haurà de retornar segons Sentencia 59/2017?

Segon. Quina previsió efectua l'Ajuntament de Reus per reclamació per haver
pagat indegudament la plusvàlua corresponent?

Tercer. Quantes peticions s'han registrat per reclamació amb acte administratiu ferm,
segons Sentencia 59/2019?

Quarta. Quantes peticions per recursos extraordinaris de revisió, fins avui s'han
registrat?
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Per part del Sr. Enrech ES DÓNA RESPOSTA a la pregunta.

Intervenció de la Sra. Compte del Grup municipal del Partit Popular (PP) preguntant
envers la ubicació de contenidors de brossa i reciclatge a Reus. 

"Hem observat que molts dels contenidors de brossa i reciclatge de la ciutat s'han
modificat i canviat per nous amb menys impacte visual principalment a la zona centre
de la ciutat.

En aquest sentit, també en algunes zones com es el cas del Barri Pau Casals i
especialment al Carrer Dom Bosco hem comprovat la falta de contenidors, es per
aquest motiu el Partit Popular formula les següents preguntes al Ple:

Primera. Quants contenidors de brossa resten per canviar a la ciutat de Reus?

Segona. En aquest sentit, s'ha establert una nova zonificació d'ubicació de contenidors
de brossa i reciclatge?

Tercera. Si és afirmativa, ens podrà detallar el regidor, els canvis?

Quarta. Ha rebut alguna queixa per la falta de contenidors de brossa i reciclatge a la
zona del Barri Pau Casals?

Cinquena. Si és afirmativa, quin dia es va fer la petició?

Per part del Sr. Montseny ES DÓNA RESPOSTA a la pregunta.

Intervenció del Sr. Domenéch del Grup municipal del Partit Popular (PP) preguntant
envers el brot de sarna a l'Hospital Sant Joan de Reus.

"El passat mes de gener al HUSJR (Hospital de Sant Joan de Reus) es va detectar
l’aparició d’un brot de sarna que va afectar principalment al personal sanitari, en aquest
sentit, segons dades publicades el epicentre de la infecció es produïa al Servei
d'urgències i amb possibles casos d'infecció a altres serveis del mateix centre, per
aquest motiu el Partit Popular formula les següents preguntes: 

Primera. Quin dia es va produir el primer cas d’infecció de personal sanitari afectat amb
la patologia del virus de la sarna, al centre HUSJR?

Segona. Quin dia es va iniciar el protocol sanitari acordat amb Vigilància de la Salut, per
garantir l’eradicació del brot de sarna?

Tercera. Quants treballadors de HUSJR, es van dirigir Vigilància de la Salut, per tramitar
el corresponent tractament i baixa?
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Quarta. Quina és la totalitat de baixes es van tramitar amb brot de sarma?

Cinquena. Quants treballadors de HUSJR, han tramitat baixa per contingència comuna,
en el període del brot de sarna?

Sisena. Quants treballadors han sol·licitat revisió per baixa establerta en contingència
comuna a la mutualitat corresponent?

Setena. Si és afirmativa, perquè s'han vist obligats a sol·licitar la revisió, quina part del
protocol sanitari establert, no s'ha efectuat?

Octava. Creu la presidenta de HUSJR, que s'ha establert amb garanties d'execució el
corresponent protocol sanitari?

Novena. Si no és afirmativa, creu que s'han de revisar els corresponents protocols
sanitaris a totes les dependències del HUSJR?."

Per part de la Sra. Llauradó 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.

L’alcalde                                                                      El secretari general 
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