
                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                               

ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE REUS

Núm.: 3/2019

Caràcter: ordinari   
Data: 04.03.2019
Horari: de  16:10 h  a  19:26 h
Lloc: Saló de Plens del Palau Municipal 

Hi assisteixen:
Carles Pellicer Punyed, alcalde-president 
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  (s'incorpora en el moment que consta a l'acta) 
Maria del Carmen Pozuelo Blanco
Marta Puig Beltran 
Miquel Reverte Mariné 
Daniel Rubio  Angosto 
Juan Carlos Sánchez Martínez
Maria Dolors Sardà Lozano
Montserrat Vilella Cuadrada
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Assisteixen també: 
Jaume Renyer Alimbau, secretari general 
Baldomero Rovira López, interventor 

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació de l'acta del dia 11 de febrer de 2019.

2. Informació de l’Alcaldia.

3. Alcaldia. Donar compte de diverses resolucions de l’Alcaldia en matèria d’organització
municipal.

SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS 

4. Assessoria Jurídica. Sol·licitud de compatibilitat del lloc de treball d'un treballador de
l'Institut de Formació i Empresa Mas Carandell.

5. Assessoria Jurídica. Reconèixer a la Fundació Educativa i Social la condició de mitjà propi
de l'Ajuntament de Reus.

6. Rendes i Exaccions. Aprovació de la declaració d'utilitat municipal d'una obra a efectes de
l'ICIO.

7. Servei d’Aprovisionaments, Contractació i Patrimoni. Aprovació de la revisió de preus
del contracte del servei públic d’explotació de la central de recollida pneumàtica al municipi
de Reus.

8. Servei d’Aprovisionaments, Contractació i Patrimoni. Aprovació de la revisió de preus
del contracte del servei integral de manteniment dels sistemes de seguretat d’alarmes
d’intrusió, vídeo-vigilància, custòdia de claus i controls d’accés de l’Ajuntament de Reus, dels
seus organismes autònoms i altres ens dependents.

SERVEIS DE TERRITORI I URBANISME 

9. Gestió Ambiental. Aprovació definitiva de la nova Ordenança de protecció, benestar i
convivència amb els animals de companyia i la fauna urbana.

PROPOSTES DELS GRUPS MUNICIPALS 

10. Proposta del Grup municipal del PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA –
CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) per a garantir el servei de pediatria als centres
d'atenció primària.



                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                               

MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS 

11. Moció del Grup municipal del PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA -
CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) per a prendre mesures per reconèixer i protegir a les
víctimes d'abusos sexuals.

12. Moció del Grup municipal CIUTADANS – REUS (C’S) referent a la fiscalització de
l'assignació que l'Ajuntament de Reus lliura als diferents grups municipals.

13. Moció del Grup municipal CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP) per a la creació
d'una escola municipal de música. 

14. Moció del Grup municipal CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP) per a instar a la
Generalitat a oferir la possibilitat d'internalitzar els centres concertats de la ciutat en la xarxa
pública existent. 

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 administratiu, d'acord
amb els articles 26, 36, 70.2, 71 i 80.2 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre sobre procediment
administratiu comú de les administracions públiques, articles 17 i 18 de la Llei 40/2015
d'1 d'octubre de règim jurídic del sector públic, article 4 i disposició addicional primera
sobre fe pública i ús de signatura electrònica de la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de
signatura electrònica, procedint-se a la preceptiva publicació a la web municipal.  

1. Aprovació de l'acta del dia 11 de febrer de 2019.

S'aprova, per unanimitat, l'acta del dia 11 de febrer de 2019.
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2. Informació de l’Alcaldia.

El Sr. Pellicer informa del següent: 

De l'assistència a la conferència inaugural de l'Any Roseta Mauri que va tenir lloc al Palau
Bofarull.

De l'assistència al lliurament de trofeus i posterior clausura del Campionat de Catalunya de
patinatge Grups Xous i Quartets al Pavelló Olímpic. Felicita en nom de la Corporació a l'equip
júnior del Reus Deportiu que va quedar campió de Catalunya. 

De la presentació de l'Associació de productors i distribuïdors de vermuts de l'Estat espanyol
en la seva nova ubicació a l'Estació Enològica a Reus. 

Del comiat, a la plaça Llibertat, dels estudiants de Reus que participen al Raid Universitari
que es fa al Marroc 

De la celebració de la fase final de la Copa del Rei i de la Reina d'Hoquei damunt patins al
Pavelló Olímpic.

De l'assistència a l'obertura i al pregó de la Setmana Cultural al Centre Cultural d'Andalusia.

De l'assistència als actes i al dinar del Centro Cultural Extremeño amb motiu de la matança
del porc que generalment es fa a La Palma. 

De l'acte inaugural de Reus, Ciutat del Bàsquet Català 2019 que va tenir lloc al Saló de Plens. 

De l'assistència al debat Univers SER que va comptar amb la moderació del periodista Sr.
Josep Cuni que es va celebrar al Rectorat de la Universitat Rovira i Virgili a Tarragona, per tal
de parlar de l'àrea metropolitana Reus-Tarragona i el seu àmbit territorial. 

De l'assistència a la Jornada Reus fem Comerç a Cal Massó. Aquesta ha estat la quarta
convocatòria amb botiguers de Reus per tal de parlar sobre el comerç, amb molt bones
propostes que s'aniran aplicant els propers mesos. 

De la presentació de la nova delegada de la Lliga Contra el Càncer, Sra. Maria Rosa Borràs, a
l'Antic Hospital de Reus. 

Dels actes del Carnaval. Felicita a totes les colles que han participat i a la Federació Reusenca
d'Associacions del Carnaval (FRAC).

Del concert solidari a favor de Sant Vicenç de Paül i Càrites Reus promogut per l'associació de
Concerts i la Societat El Círcol. 



                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                               

- En aquest moment s'incorpora a la sessió el Sr. Morales. 

A continuació el Sr. Pellicer informa, com és preceptiu i com sempre fa, que la Junta de
Portaveus tinguda abans d'aquest Ple ha aprovat les Propostes de declaració dels grups
municipals: PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA–CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP)
amb motiu del 8 de març, Dia Internacional de la dona i ERC-MES-MDC-AVANCEM per a la
commemoració del Dia Internacional de les Dones. I que ha rebutjat la proposta de
declaració del Grup municipal CIUTADANS – REUS (C’S) referent a la conmemoración del 8 de
marzo, Día Internacional de las Mujeres.

El Sr. Pellicer també informa que la Junta de Portaveus en la reunió del dia 1 de març va
donar el seu suport, per unanimitat, a la declaració conjunta que ha presentat el Parlament
de Catalunya. Recorda que el proper dia 8 de març al saló de plens tindrà lloc l'acte
institucional del Dia de la Dona a Reus.

Seguidament demana al Sr. Renyer, secretari general de la Corporació, que faci lectura de
l'esmentada declaració institucional que es reproduirà a continuació: 

"DECLARACIÓ INSTITUCIONAL 8 DE MARÇ 2019

Reivindiquem els feminismes

Som aquí. Som 8 de març

Els feminismes són un moviment social de llarga trajectòria que lluita des de fa més de dos
segles per aconseguir i consolidar els drets de les dones. Tot i els avenços legislatius, avui dia
encara vivim en una societat patriarcal que fomenta i normalitza la desigualtat entre dones i
homes en tots els àmbits de la vida. Per això aquest 8 de març, com cada dia, cal continuar
reivindicant la igualtat efectiva de dones i homes.

En els darrers anys l’auge feminista és indubtable. Els feminismes, des de la diversitat i la
sororitat, han ocupat places, carrers i xarxes socials per reivindicar els drets de les dones:
reclamant l’eliminació de la bretxa salarial, la dignificació dels treballs de cura, i el respecte
dels drets sexuals i reproductius davant l’ofensiva dels moviments reaccionaris antielecció. A
més, la societat ha mostrat el seu ferm rebuig a les violències sexuals i les sentències
judicials patriarcals que legitimen les violències masclistes.

És justament en aquest context d’apoderament de les dones, que el patriarcat ensenya de
nou les seves urpes i contraataca amb la intenció de revertir el terreny guanyat en la lluita
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per desmuntar les estructures que sostenen les discriminacions diàries vers les dones
d’arreu del món al llarg de tot el seu cicle vital. Però la xarxa teixida pels feminismes ens
encoratja a resistir i persistir enfront dels envits de la resistència patriarcal que vol preservar
els seus privilegis, en detriment d’una igualtat real entre dones i homes. Les dones som
ciutadanes de ple dret i les lleis no són una moneda de canvi per assolir el poder.

Des del govern, els moviments feministes i el conjunt de la societat hem de vetllar i refermar
que no estem disposades a fer ni un pas enrere. No ens ho podem permetre com a societat.
Hem d’avançar, recollint l’herència i l’experiència de les nostres predecessores, per
desmuntar definitivament un sistema patriarcal que oprimeix dones i homes en un model
androcèntric que nega els drets fonamentals de les persones.

En aquesta línia, per avançar cap a una societat justa i igualitària per a totes les persones, el
Govern de la Generalitat de Catalunya, mitjançant l’Institut Català de les Dones, està a punt
d’aprovar el Pla estratègic de polítiques d’igualtat de gènere 2019-2022, en què es recullen
actuacions en tots els àmbits. Aquesta eina desenvolupa la Llei 17/2015, de 21 de juliol,
d’Igualtat Efectiva de Dones i Homes, i defineix un conjunt de mesures per incorporar la
perspectiva de gènere en tots els àmbits d’actuació de les polítiques públiques de
l’Administració de la Generalitat, així com per lluitar per l’eradicació de la violència masclista.
Volem destacar especialment que aquest pla de ben segur suposarà un enfortiment del
Consell Nacional de Dones de Catalunya, i de les gairebé 400 entitats del qual en formen
part.

Aquest 8 de març reivindiquem la sororitat i els feminismes com a motor de canvi per assolir
la igualtat efectiva i real i derrocar el patriarcat d’una vegada per totes!"

3. Alcaldia. Donar compte de diverses resolucions de l’Alcaldia en matèria
d’organització municipal.

Es dona compte del següent: 

- Decret núm. 2018017407

"Atès que per distints decrets d'Alcaldia s'han nomenat els membres del Consell Municipal de
Solidaritat i Cooperació Internacional.

Vista la proposta de la regidora delegada de l'Àrea de Participació, Ciutadania i Transparència
de substituir al representant del Grup Solidari de la Parròquia de Sant Bernat Calbó-Pont de
Solidaritat en el Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació Internacional.

He resolt:

Primer: Nomenar el següent membre del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació
Internacional:



                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                               

Sr. Josep Moreno Espinosa com a representant del Grup Solidari de la Parròquia de Sant
Bernat Calbó -  Pont de Solidaritat, en substitució del Sr. Ignasi Olivé Costas.

Segon: Donar compte d’aquesta resolució al Ple de la Corporació en la propera reunió que es
dugui a terme." 

Els membres del plenari es donen per assabentats.

- Decret núm. 2019003476
 
"Atès que el Ple, en sessió duta a terme el dia 30 de juny de 2015, va fixar les retribucions
que havien de percebre els membres de la Corporació per exercir les seves funcions i també
el seu règim de dedicació.

Atès que per decret de l’Alcaldia de data 30 de juny de 2015 es va establir que el Sr. Marc
Arza Nolla, regidor delegat de l’Àrea de Promoció Econòmica i Ocupació i de l’Àrea
d’Urbanisme, desenvolupés les seves funcions en règim de dedicació exclusiva amb una
retribució de 68.500,00 € bruts anuals.

Atès que per decret de l’Alcaldia de data 3 de març de 2016 es van reduir, entre d’altres, les
retribucions assignades al regidor Sr. Marc Arza Nolla per desenvolupar les seves funcions, i
mantenint el seu règim de dedicació exclusiva, a 61.650 € bruts anuals.

Atès que en data 18 de gener de 2019 el regidor Sr. Marc Arza Nolla va sol·licitar la
compatibilitat del seu càrrec de regidor de l’Ajuntament de Reus amb l’activitat de professor
associat a la Facultat d’Economia i Empresa de la Universitat Rovira i Virgili.

Atès que el Ple, en sessió duta a terme el dia 11 de febrer de 2019, ha acordat concedir al
regidor Sr. Marc Arza Nolla la comptabilitat sol·licitada per exercir l’activitat de professor
associat a la Facultat d’Economia i Empresa de la Universitat Rovira i Virgili en règim de
segona activitat al sector públic, amb la condició de què aquest exerceixi les seves funcions
de regidor de la Corporació en règim de dedicació parcial.

D’acord amb el que estableixen els articles 75, 75.bis i 75.ter de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local, i 30 del Reglament orgànic municipal, correspon a
l’alcalde determinar els membres de la Corporació que realitzaran les seves funcions en
règim de dedicació exclusiva o dedicació parcial.  
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Atès que l’article 75.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local
estableix que és incompatible la retribució com a membre de la Corporació Local en règim
de dedicació exclusiva amb altres retribucions amb càrrecs als pressupostos de les
Administracions Públiques i dels ens, organismes o empreses d’elles dependents, per la qual
cosa s’haurà de canviar el règim de dedicació del regidor esmentat.

Atès que l’acord plenari esmentat al primer punt d’aquesta resolució fixa un únic règim de
dedicació parcial amb un 90%.

En conseqüència, considero oportú de resoldre el següent:

Primer. Modificar el règim de dedicació establert pel decret de l’Alcaldia núm. 7530 de data
30 de juny de 2015 del Sr. Marc Arza Nolla, regidor delegat de l’Àrea de Promoció Econòmica i
de l’Àrea d’Urbanisme, per tal que desenvolupi les seves funcions en règim de dedicació
parcial, amb un 90% de dedicació i amb una retribució de 58.500 € bruts anuals.

Segon. Aquesta resolució tindrà efectes a partir del 12 de febrer de 2019.

Tercer. Donar compte d’aquesta resolució a la propera sessió del Ple de la Corporació.
 Els membres del plenari es donen per assabentats."

Els membres del plenari es donen per assabentats. 

SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS 

4. Assessoria Jurídica. Sol·licitud de compatibilitat del lloc de treball d'un treballador de
l'Institut de Formació i Empresa Mas Carandell.

''Atès que el senyor Rafael Ferrer Benito és treballador de l’Institut Municipal de Formació i
Empresa «Mas Carandell», en virtut del contracte per obra o servei en règim de temps
complert com a tècnic d’orientació al projecte Espais de Recerca de Feina. 

Atès que el Sr. Ferrer ha sol·licitat que s'autoritzi la compatibilitat de l'activitat que
desenvolupa a l’Institut Municipal de Formació i Empresa «Mas Carandell» amb una activitat
privada que consisteix en l'activitat de professor auxiliar d'educació infantil en un centre de
formació.

Vist l'informe emès per la tècnica responsable del servei de RRHH i la direcció de d’Institut,
de data 23 de gener de 2019, en el sentit que s’informa favorablement la concessió de la
compatibilitat de l’exercici del lloc de treball pel treballador al servei d’aquest Institut, Sr.
Rafael Ferrer Benito, amb l’activitat demanada, sempre que no concorrin elements que
impossibilitin l’autorització de la concessió de la compatibilitat sol·licitada, d’acord amb la
normativa vigent. 



                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                               

Vist l'informe jurídic emès pels serveis jurídics de l'Ajuntament de Reus, de data 13 de febrer
de 2019, que conclou que no concorren elements normatius que impossibilitin «ex lege»
l’autorització de la concessió de la compatibilitat sol·licitada.  

Considerant que, segons consta als informes expressats als paràgrafs anteriors, l’Institut
Municipal de Formació i Empresa «Mas Carandell, és un organisme autònom de l’Ajuntament
de Reus. 

Atès que el personal de l’Institut Municipal de Formació i Empresa «Mas Carandell» es troba
inclòs en l’àmbit d’aplicació de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del
personal al servei de les Administracions Públiques, i (art. 2.1.g: «g) el personal al servicio de

entidades, corporaciones de derecho público, fundaciones y consorcios cuyos presupuestos se

doten ordinariamente en más de un 50 % con subvenciones u otros ingresos procedentes de les

Administraciones Públicas”) i de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del
personal al servei de l’Administració de la Generalitat (art. 1.2.d: «el personal al servei de les

corporacions locals i dels ens, els organismes i les empreses que en depenen»).

Vist el que disposen els articles 11 a 15 de les lleis 21/1987, i els articles 11 i següents de la
Llei 53/1984, en relació als requisits i limitacions per a l'exercici d'una activitat privada per
part del personal inclòs en l'àmbit d'aplicació d'ambdues lleis.

Atès que de conformitat amb els articles 14 de la llei 53/1984, i 21 de la Llei 21/1987,
correspon al Ple de la Corporació, previ informe, en el seu cas, del director de l'ens que
correspongui resoldre les sol·licituds de compatibilitat.

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

Primer. Autoritzar al Sr. Rafael Ferrer Benito la compatibilitat del contracte que ostenta a
l’Institut Municipal de Formació i Empresa «Mas Carandell», per a la realització de tasques
com a tècnic d'orientació al projecte Espais de Recerca de Feina, amb una activitat privada
que consisteix en l'activitat de professor auxiliar d'educació infantil en un centre de formació
privat. 

Segon. L'autorització atorgada al Sr. Ferrer resta condicionada al compliment per la seva part
de la jornada i l'horari de treball a l’Institut Municipal de Formació i Empresa «Mas
Carandell», i a l'estricte compliment de les limitacions legals establertes a la Llei 53/1984, i a
la Llei 21/1987."

EL SR. RUBIO EXPLICA EL TEMA I ES PRODUEIX DEBAT 
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Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per unanimitat .

5. Assessoria Jurídica. Reconèixer a la Fundació Educativa i Social la condició de mitjà
propi de l'Ajuntament de Reus.

''Atès que la societat SAGESSA, Assistència Sanitària i Social, SA, constituí l'aleshores
denominada Fundació per a l'Acció Educativa mitjançant escriptura autoritzada pel Notari de
Reus, Sr. Carrión, el dia 27 de març de 2008, amb el número 877 del seu protocol, inscrita al
Registre de Fundacions amb el número 2487. L'esmentada Fundació té personalitat jurídica
pròpia i gaudeix de plena capacitat jurídica i d'obrar.

Atès que el règim jurídic dels mitjans propis dels poders adjudicadors ha estat modificat com
a conseqüència de l’entrada en vigor de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (en
endavant, LCSP).

Específicament l'article 32 preveu ens els seus apartats 1 i 2, que: 

''1.Els poders adjudicadors es poden organitzar executant de manera directa prestacions pròpies

dels contractes d’obres, subministraments, serveis, concessió d’obres i concessió de serveis, a canvi

d’una compensació tarifària, valent-se d’una altra persona jurídica diferent d’ells, ja sigui de dret

públic o de dret privat, amb l’encàrrec previ a aquesta, amb subjecció al que disposa aquest

article, sempre que la persona jurídica que utilitzin mereixi la qualificació jurídica de mitjà propi

personificat respecte d’ells de conformitat amb el que disposen els tres apartats següents, i sense

perjudici dels requisits que estableix per als mitjans propis de l’àmbit estatal la Llei 40/2015, d’1

d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

L’encàrrec que compleixi aquests requisits no té la consideració de contracte.

2. Tenen la consideració de mitjà propi personificat respecte d’una única entitat concreta del sector

públic les persones jurídiques, de dret públic o de dret privat, que compleixin tots i cadascun dels

requisits que s’estableixen a continuació:

a)Que el poder adjudicador que li pugui conferir encàrrecs exerceixi sobre l’ens destinatari

d’aquests un control, directe o indirecte, anàleg al que ostentaria sobre els seus mateixos serveis o

unitats, de manera que el primer pugui exercir sobre el segon una influència decisiva sobre els

seus objectius estratègics i decisions significatives.

En tot cas, s’entén que el poder adjudicador que li pot conferir encàrrecs ostenta sobre l’ens

destinatari d’aquest un control anàleg al que exerceix sobre els seus propis serveis o unitats quan

ell mateix o bé un altre o altres poders adjudicadors o persones jurídiques controlats de la

mateixa manera pel primer li puguin conferir encàrrecs que siguin d’execució obligatòria per a

l’ens destinatari de l’encàrrec, perquè així ho estableixen els estatuts o l’acte de creació, de manera



                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                               

que hi hagi una unitat de decisió entre ells, d’acord amb instruccions fixades unilateralment per

l’ens que pot dur a terme l’encàrrec.

La compensació s’estableix per referència a tarifes aprovades per l’entitat pública de la qual depèn

el mitjà propi personificat per a les activitats objecte d’encàrrec dutes a terme pel mitjà propi

directament i, en la forma que es determini per reglament, tenint en compte el cost efectiu

suportat pel mitjà propi per a les activitats objecte de l’encàrrec que se subcontractin amb

empresaris particulars en els casos en què aquest cost sigui inferior al resultant d’aplicar les tarifes

a les activitats subcontractades.

Aquestes tarifes es calculen de manera que representin els costos reals de realització de les unitats

produïdes directament pel mitjà propi.

b)Que més del 80 per cent de les activitats de l’ens destinatari de l’encàrrec es portin a terme en

l’exercici de les comeses que li han confiat el poder adjudicador que fa l’encàrrec i que el controla o

altres persones jurídiques controlades de la mateixa manera per l’entitat que fa l’encàrrec.

A aquests efectes, per calcular el 80 per cent de les activitats de l’ens destinatari de l’encàrrec s’han

de prendre en consideració la mitjana del volum global de negocis, les despeses suportades pels

serveis prestats al poder adjudicador en relació amb la totalitat de les despeses en què hagi

incorregut el mitjà propi per raó de les prestacions que hagi efectuat a qualsevol entitat, o un altre

indicador alternatiu d’activitat que sigui fiable, i tot això referit als tres exercicis anteriors al de

formalització de l’encàrrec.

Quan a causa de la data de creació o d’inici d’activitat del poder adjudicador que fa l’encàrrec, o a

causa de la reorganització de les activitats d’aquest, el volum global de negocis, o un altre

indicador alternatiu d’activitat, d’acord amb el que estableix el paràgraf anterior, no estiguin

disponibles respecte dels tres exercicis anteriors a la formalització de l’encàrrec o hagin perdut la

seva vigència, n’hi ha prou amb justificar que el càlcul del nivell d’activitat es correspon amb la

realitat, en especial mitjançant projeccions de negoci.

El compliment efectiu del requisit que estableix aquesta lletra ha de quedar reflectit en la memòria

integrant dels comptes anuals de l’ens destinatari de l’encàrrec i, en conseqüència, ha de ser

objecte de verificació per l’auditor de comptes en la realització de l’auditoria dels comptes anuals

esmentats de conformitat amb la normativa reguladora de l’activitat d’auditoria de comptes.

c)Quan l’ens destinatari de l’encàrrec sigui un ens de personificació juridicoprivada, a més, la

totalitat del seu capital o patrimoni ha de ser de titularitat o aportació pública.
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d)La condició de mitjà propi personificat de l’entitat destinatària de l’encàrrec respecte del poder

adjudicador concret que fa l’encàrrec s’ha de reconèixer expressament en els seus estatuts o actes

de creació, amb el compliment previ dels requisits següents:

1r Conformitat o autorització expressa del poder adjudicador respecte del que hagi de ser mitjà

propi.

2n Verificació, per l’entitat pública de què depengui l’ens que hagi de ser mitjà propi, que disposa

de mitjans personals i materials apropiats per a la realització dels encàrrecs de conformitat amb

el seu objecte social.

Els estatuts o l’acte de creació de l’ens destinatari de l’encàrrec han de determinar: el poder

adjudicador respecte del qual té aquesta condició; precisar el règim jurídic i administratiu dels

encàrrecs que se’ls puguin conferir; i establir la impossibilitat que participin en licitacions

públiques convocades pel poder adjudicador del qual siguin mitjà propi personificat, sense

perjudici que, quan no concorri cap licitador, se’ls pugui encarregar l’execució de la prestació

objecte d’aquestes licitacions.

En tot cas, es presumeix que compleix el requisit establert al número 2n d’aquesta lletra quan hagi

obtingut la classificació corresponent respecte als grups, subgrups i categories que tingui.''

Per la seva, banda, l'article 32.6 preveu que:

''Els encàrrecs que efectuïn les entitats del sector públic a un ens que, d’acord amb els apartats

segon, tercer o quart d’aquest article, pugui ser qualificat de mitjà propi personificat del primer o

primers, no tenen la consideració jurídica de contracte i únicament han de complir les normes

següents:

a)El mitjà propi personificat ha d’haver publicat a la Plataforma de Contractació corresponent la

seva condició com a tal; respecte de quins poders adjudicadors la té; i els sectors d’activitat que

estan compresos en el seu objecte social i en els quals seria apte per executar les prestacions que

hagin de ser objecte d’encàrrec.

b)L’encàrrec ha de ser objecte de formalització en un document que s’ha de publicar a la

Plataforma de Contractació corresponent en els supòsits que preveu l’article 63.6. El document de

formalització ha d’establir el termini de durada de l’encàrrec.

c)Els òrgans de les entitats del sector públic estatal que tinguin la condició de poder adjudicador

en virtut del que disposa l’article 3.3 d’aquesta Llei necessiten l’autorització del Consell de Ministres

quan l’import de la despesa que es derivi de l’encàrrec sigui igual o superior a dotze milions

d’euros.

L’autorització del Consell de Ministres a què es refereix el paràgraf anterior s’ha d’obtenir abans

que l’òrgan competent subscrigui l’encàrrec. Una vegada obtinguda l’autorització, correspon als



                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                               

òrgans competents aprovar la despesa i subscripció de l’encàrrec, de conformitat amb el que

disposen les normes respectives.

Per tal d’obtenir l’autorització esmentada, els òrgans competents han de remetre almenys els

documents següents: el text de l’encàrrec; l’informe del servei jurídic; així com el certificat

d’existència de crèdit o, en tractar-se de poders adjudicadors amb pressupost estimatiu, els

documents equivalents que acreditin l’existència de finançament.

Requereixen igualment l’autorització prèvia del Consell de Ministres les modificacions d’encàrrecs

autoritzats pel Consell de Ministres, quan superin el 20 per cent de l’import de l’encàrrec.

L’autorització que atorgui el Consell de Ministres és genèrica per a la subscripció de l’encàrrec,

sense que en cap cas impliqui una validació dels tràmits efectuats, ni eximeixi de la responsabilitat

que correspongui a les parts respecte de la correcta tramitació i realització de l’encàrrec.''

Atès que el patronat de la Fundació per l'Acció Educativa, mitjançant acord del seu Patronat
del dia 26 de juliol de 2018 va modificar els seus estatuts, i entre ells la seva denominació
social, de tal manera que passa a denominar-se Fundació Educativa i Social. L'acord de
modificació estatutària s'elevà a públic mitjançant escriptura pública atorgada davant la
notària Sra. Elena Cantos Márquez, de data 31 d'octubre de 2018, amb el número 1521 del
seu protocol. Aquests nous estatuts es van inscriure al Registre de Fundacions.

De conformitat amb l'esmentada modificació estatuària, l'article 6 dels estatuts de la
Fundació Educativa i Social preveu les següents finalitats fundacionals:

''a) La prestació, gestió i promoció de tota classe d’activitats, incloses les del tipus gerencial, tècnic i

administratiu, referents o relacionades amb serveis educatius i d’ensenyament, ja siguin obligatoris

o no obligatoris, serveis domiciliaris d’assistència, ajuda i suport i qualsevol altres serveis o

activitats directament relacionades amb les necessitats de persones al llarg del seu cicle vital.

b) La prestació, gestió i promoció de tota classe d'activitats, incloses les de tipus gerencial, tècnic i

administratiu, referents o relacionades amb serveis socials i sociosanitaris i centres o establiments

d’acció educativa especial que tinguin com a objecte oferir una alternativa al medi familiar

inexistent, deteriorat o amb greus dificultats i serveis domiciliaris d’assistència, ajuda i suport.

c) La formació i docència relaciona amb les Ciències de l’Educació, així com les activitats

d’investigació, estudi i divulgació relacionades, col·laborant amb les institucions competents en

aquesta matèria.
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d) La promoció de la salut i la prevenció de les malalties, en concordança amb els diferents nivells

d’assistència social i sociosanitària.

e) La formació i actualització dels coneixements especialitzats del personal sanitari, i en particular

de la pròpia fundació.

f) La promoció del desenvolupament dels recursos socials i sociosanitaris a través de les accions i

programes propis o amb entitats concertades.''

Atès que l'entitat ha incorporat la condició de mitjà propi personificat en el seu article 5, amb
el redactat següent:

''La Fundació té la consideració de mitjà propi i servei tècnic de qualsevol dels poders adjudicadors

que de manera directa o indirecta formen part de l’accionariat de l’entitat fundadora.

Els poders adjudicadors, en el moment de l’acte fundacional de la redacció dels presents estatuts,

són els següents: l’Ajuntament d’Amposta, l’Ajuntament de Reus, l’Ajuntament de Tortosa, el Consell

Comarcal del Baix Camp, el Consell Comarcal del Baix Ebre, el Consell Comarcal del Montsià,

Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre i Consell Comarcal de la Terra Alta i les entitats i organismes

que en depenen que de manera directa o indirecta formen part de l’accionariat de l’entitat

fundadora.

Les Administracions i entitats abans esmentades són poders adjudicadors ja que ostenten sobre la

Fundació un control anàleg al que tenen sobre els seus propis serveis, d’acord amb el previst a

l’article 32 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que es

transposa a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell

2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 i compleixen la resta de requisits establerts en

la referida llei.

En el seu cas, qualsevol dels poders adjudicadors, si així ho consideren oportú, podran fer a la

Fundació encàrrecs de gestió, així com adjudicar-li contractes, en relació sempre a les activitats

compreses dins del seu objecte i finalitats fundacionals, a l’empara del que disposa l’article 32 de

la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. Els anteriors encàrrecs seran

d’execució obligatòria, d’acord amb les instruccions fixades per l’entitat que fa l’encàrrec i

validades pel Patronat de la Fundació. Les retribucions d’aquests encàrrecs seran fixades de comú

acord entre ambdues parts (poder adjudicador i Fundació) i es tindran sempre com a referència

objectiva els preus de mercat pels serveis en cada cas desenvolupats.

La Fundació no podrà participar en licitacions públiques convocades pels poders adjudicadors

dels que és mitjà propi, sense perjudici que, quan no concorri cap licitador, se’ls pugui encarregar

l’execució de la prestació objecte de les mateixes.''

Atès que la Fundació per a l'Acció Educativa (actualment denominada Fundació Educativa i
Social) va fer arribar a l'Ajuntament un document, signat el 30 d'octubre de 2018 per la
presidenta del seu Patronat, pel qual analitza el compliment, per part de la citada entitat, dels



                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                               

requisits de l’art. 32.2 de la LCSP, als efectes que se li reconegui la seva condició de mitjà
propi personificat de l’Ajuntament de Reus.

Vist l'informe emès per l'Assessoria Jurídica de l'Ajuntament de Reus, amb el vist i plau del
secretari general, de data 19 de febrer de 2019, pel qual es valora el compliment dels
requisits per part de la Fundació Educativa i Social per esdevenir mitjà propi personificat de
l'Ajuntament de Reus, a partir de la informació facilitada per la pròpia fundació.

Atès que segons es desprèn dels informes exposats anteriorment, s’ha acomplert la
verificació a què es refereix de l’article 32.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic.

Atès que, d'acord amb l’article 32.2 d) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic, cal que l’Ajuntament, com a poder adjudicador, autoritzi expressament la
Fundació per esdevenir mitjà propi personificat.

D’acord amb tot l’exposat i, amb el previ dictamen de la Comissió Informativa de Serveis
Generals i Econòmics, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents ACORDS:

Primer. Declarar acomplerts els requisits de l’art. 32.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de contractes del sector públic i, en conseqüència, reconèixer la condició de mitjà propi
personificat de l’Ajuntament de Reus a la Fundació Educativa i Social, inscrita al Registre de
fundacions de la Generalitat de Catalunya amb número d'inscripció 2487, i donar la
conformitat a què la citada Fundació esdevingui mitjà propi personificat de l'Ajuntament de
Reus, en els termes previstos a l'art 32.2.d.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic.

Segon. Tenir per verificat que la Fundació Educativa i Social compta amb els recursos mitjans
personals i materials per a la realització dels encàrrecs que li formuli l'Ajuntament de
conformitat amb el seu objecte social, en els termes previstos a l'art. 32.2.d.2 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, sens perjudici de la comprovació
efectiva de la disposició d'aquests recursos en el moment de formular els corresponents
encàrrecs.  

Tercer. Instar la Fundació Educativa i Social a incorporar al perfil del contractant la condició
de mitjà propi personificat, en els termes previstos a l'article 32.6.a de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic.

Quart. Notificar aquest acord a la Fundació Educativa i Social, als efectes escaients.''

EL SR. ENRECH EXPLICA EL TEMA 
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Sotmesa la proposta a votació, s'aprova amb 21 vots a favor ((PdeCAT)-CiU: Srs./Sres. Pellicer,
Vilella, Monseny, Arza, Sardà, Enrech, Caelles; C'S: Srs./Sres. Sánchez, Morales, Figueras,
Labrador; PSC-CP: Srs./Sres. Martín, Martínez, Guaita, Pozuelo; PP: Sr. Domènech i Sra.
Compte; ERC-MES-MDC-AVANCEM: Sres. Llauradó i Flores; AREUS: Srs. Cervera i Rubio) i 6
abstencions  ( CUP: Srs./Sres. Llorens, Fernández, Cuadrada, Ciurana, Puig, Reverte).

6. Rendes i Exaccions. Aprovació de la declaració d'utilitat municipal d'una obra a
efectes de l'ICIO.

“Atès que la FUNDACIÓ PRIVADA ROSA MARIA VIVAR (NIF G55738678), ha sol·licitat concessió
de la bonificació de la quota de l’Impost sobre construccions instal·lacions i obres, en base a
l'establert a l'article 9.1 de l'ordenança fiscal reguladora del tribut, en relació a les obres de
construcció d'un centre de dia per a persones amb Alzheimer ubicat a l'immoble número 13
de l'avinguda Antoni Planàs i Marca d'aquesta ciutat, obres per a les que ha estat concedida
llicencia segons Decret núm. 2019005179 de 01/02/219 amb un pressupost d'execució
material de 1.085.302,80€ .  

Atès que l'article 9.1 de l’Ordenança Fiscal núm. 5 reguladora de l’Impost sobre instal·lacions,
construccions i obres estableix.

« Gaudiran d’una bonificació de la quota, pels percentatges que es detallen, les construccions,

instal·lacions o obres que siguin declarades d’especial interès o utilitat municipal pel Ple de la

Corporació, a petició de l’interessat.

Sense perjudici de l’acord que adopti el Ple, es podran considerar obres d’especial interès o utilitat

municipal, les següents:

Aquelles en que els titulars siguin entitats de dret públic, fundacions degudament registrades o

associacions sense finalitat lucrativa i que persegueixin fins d’assistència social.

(....)

La declaració d’especial interès o utilitat municipal correspon al Ple de la Corporació i s’acordarà,

prèvia sol·licitud del subjecte passiu, pel vot favorable de la majoria simple dels seus membres,

quan els subjectes passius compleixin els dos requisits següents:

a). Que la construcció, instal·lació u obra correspongui a un ús de caràcter social, cultural, religiós,

o historicoartístic.

(...)»

En conseqüència, la Comissió Informativa de Serveis Generals i Econòmics de data 25.02.19
informa favorablement i proposa al Ple l’adopció dels següents acords:



                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                               

Primer. Declarar d’interès o utilitat municipal a les obres de construcció d'un centre de dia
per a persones amb Alzheimer ubicat a l'immoble número 13 de l'avinguda Antoni Planàs i
Marca d'aquesta ciutat, als efectes previstos en l’art. 9 de l’Ordenança Fiscal núm. 5
reguladora de l’Impost sobre construccions instal·lacions i obres."

EL SR. ENRECH EXPLICA EL TEMA.

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

7. Servei d’Aprovisionaments, Contractació i Patrimoni. Aprovació de la revisió de preus
del contracte del servei públic d’explotació de la central de recollida pneumàtica al
municipi de Reus.

"Atès que per Acord del Ple de data 06.07.2012 es va adjudicar a l’empresa ENVAC IBERIA SA la
gestió del servei públic d’explotació de la central de recollida pneumàtica al municipi de Reus, en
règim de concessió administrativa.

Atès que en data 27.07.2012 es va formalitzar el corresponent contracte administratiu.

Atès que el pacte PRIMER del referit contracte estableix que ENVAC IBERIA SA societat
unipersonal, s’obliga a l’execució de la gestió del servei públic d’explotació de la central de
recollida pneumàtica al municipi de Reus, en règim de concessió administrativa, per les
quantitats totals anuals i d’acord amb els preus que es detallen a continuació:

PREU FIX 

Desglossat de la forma següent:

125.931,69€ 
(més l’IVA que li
correspongui)

-Despeses del personal 57.720,18 €
-Despeses de vehicles i maquinària       6.194,56 €
Subministres a la Central 14.536,57 €
-Despeses de reposició dels elements mecànics subjectes 
a desgast

  8.354,17 €

-Despeses generals d’estructura,inclosa la part 
proporcional relativa  a la supervisió tècnica d’enginyeria   

15.111,80 €

-Despeses auxiliars (mòbil, campanya informativa, neteja 
sala annexa)

  3.380,69 €

-Despeses de reparació d’equips (inclou la reparació 
qualsevol  equip avariat de la central i de la xarxa)

11.818,50 €

-Benefici industrial   8.815,22 €

PREU PER ACTUALITZACIÓ I REPOSICIÓ D’EQUIPS: 54.513,77 € 
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(més l’IVA que li
correspongui)

IMPORT FIX ANUAL PER INVERSIONS PENDENTS 
D’AMORTITZAR

103.085,60 €

Atès que de conformitat amb el pacte QUART del mateix contracte i la clàusula II.6 del plec, i a
partir de la segona anualitat, els preus s’han d’actualitzar aplicant el 85% del percentatge de
variació anual de l’IPC (Índex de Preus al Consum) general estatal, que publica l’INE (Institut
Nacional d’Estadística) referit al mes anterior al de signatura del contracte, i que només hi haurà
actualització de preus en el que respecta al servei, (això és, sobre el “preu fix” i sobre “preu per
actualització i reposició d’equips”) i els altres conceptes no tenen revisió.

Atès que per Acord del Ple de data 30.10.2017 es va aprovar la darrera revisió de preus del
contracte del servei públic d’explotació de la central de recollida pneumàtica al municipi de
Reus, amb efectes d’01.08.2017, i d’acord amb el següent detall, (més l’IVA que correspongui):

PREU FIX 129.150,40 €
PREU PER ACTUALITZACIÓ I REPOSICIÓ D’EQUIPS 55.907,10 €

Atès que segons les dades facilitades per l’Institut Nacional d’Estadística, la variació de l’índex
general de preus de consum (IPC) durant el període de juny de 2017 a juny de 2018 ha estat del
2,3%, per la qual cosa el percentatge d’augment a aplicar és del 1,955%.

Atès que, de l’aplicació de l’esmentat en el paràgraf anterior, en resultarien els següents preus 
revisats:

PREU FIX 131.675,29 €
PREU PER ACTUALITZACIÓ I REPOSICIÓ D’EQUIPS 57.000,08 €

I resta sense variació:

IMPORT FIX ANUAL PER INVERSIONS PENDENTS D’AMORTITZAR 103.085,60 €

Atès que de conformitat amb la disposició transitòria primera de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic, aquest expedient es regeix per la normativa
anterior (RDL 3/2011, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic
(TRLCSP)).

Vist el que estableix la Disposició addicional segona, apartats primer i segon, de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP), en virtut de la qual
correspon al Ple la competència en matèria de contractació per a aquest expedient.



                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                               

Per tot l’exposat, vistos els informes i documentació incorporada 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, es proposa al Ple:

Primer. Aprovar la revisió de preus, amb efectes d’01.08.2018, del contracte del servei públic
d’explotació de la central de recollida pneumàtica al municipi de Reus, signat en data
27.07.2012, amb l’empresa ENVAC IBERIA SA d’acord amb el següent detall, (més l’IVA que
correspongui):

PREU FIX 131.675,29 €
PREU PER ACTUALITZACIÓ I REPOSICIÓ D’EQUIPS   57.000,08 €

Segon. Notificar  la present resolució a l’empresa ENVAC IBERIA SA.

Tercer. Atorgar els recursos legals oportuns."

EL SR. ENRECH EXPLICA EL TEMA I ES PRODUEIX DEBAT 

Sotmesa la proposta a votació, s'aprova amb 21 vots a favor ((PdeCAT)-CiU: Srs./Sres. Pellicer,
Vilella, Monseny, Arza, Sardà, Enrech, Caelles; C'S: Srs./Sres. Sánchez, Morales, Figueras,
Labrador; PSC-CP: Srs./Sres. Martín, Martínez, Guaita, Pozuelo; PP: Sr. Domènech i Sra.
Compte; ERC-MES-MDC-AVANCEM: Sres. Llauradó i Flores; AREUS: Srs. Cervera i Rubio) i 6
vots en contra ( CUP: Srs./Sres. Llorens, Fernández, Cuadrada, Ciurana, Puig, Reverte).

8. Servei d’Aprovisionaments, Contractació i Patrimoni. Aprovació de la revisió de preus
del contracte del servei integral de manteniment dels sistemes de seguretat d’alarmes
d’intrusió, vídeo-vigilància, custòdia de claus i controls d’accés de l’Ajuntament de
Reus, dels seus organismes autònoms i altres ens dependents.

"Atès que es va aprovar per Acord de la Junta de Govern Local de data 20.12.2013, el plec de
clàusules administratives i tècniques particulars, del servei integral de manteniment dels
sistemes de seguretat d’alarmes d’intrusió, vídeo-vigilància, custòdia de claus i controls
d’accés de l’Ajuntament de Reus, dels seus organismes autònoms i altres ens dependents.

Atès que per Acord de la Junta de Govern Local de data 09.05.2014 es va adjudicar l’esmentat
contracte a l‘empresa GRUP VISSEGUR SECURITY SL.

Atès que el contracte administratiu es va formalitzar en data 30 de maig de 2014, i les
prestacions d’aquest contracte es van iniciar a partir del dia 1 de juny de 2014.
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Atès que d’acord amb la clàusula novena del contracte administratiu subscrit, a partir de la
segona anualitat, i/o en cas de pròrroga els preus s’actualitzaran aplicant el 85% del
percentatge de variació anual de l’IPC (Índex de Preus al Consum) general estatal, que publica
l’INE (Institut Nacional d’Estadística) referit al mes de signatura del contracte.

Atès que per Decret 2018001651 del regidor delegat de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Generals
es va aprovar la revisió de preus corresponent a l’any 2017 del contracte de referència,
resultant-ne el següent detall:

Preus revi-
sats

01/06/201
7

1.- COST DELS SISTEMES CENTRALS 
1.1.- COST INICIAL PRORRATEJAT *100,58 €
1.2.- COST MANTENIMENT DEL GUARDA CLAUS 41,91 €

2.- COST MANTENIMENT DELS CENTRES MUNICIPALS

Núm.
de siste-

mes
2.1.- ALARMES D'INTRUSIÓ AMB 32 O MENYS DETECTORS 64 861,22 €
2.1.- ALARMES D'INTRUSIÓ AMB MÉS DE 32 DETECTORS 17 312,38 €
2.2.- SISTEMES DE VÍDEO - VIGILÀNCIA AMB 8 O MENYS 
CÀMERES

14 189,19 €

2.2.- SISTEMES DE VÍDEO - VIGILÀNCIA AMB MÉS DE 8 CÀ-
MERES

16 360,80 €

2.3.-  CONTROLS D'ACCES 8 162,50 €
3.- COST DEL SERVEI TÈCNIC ADDICIONAL 22,50 €

* El preu de contracte anual és la suma dels imports corres-

ponent a l’apartat 2 més l’apartat 1.2.

Vist que segons les dades facilitades per l’Institut Nacional d’Estadística, la variació de l’índex 
general de preus de consum durant el període de maig de 2017 a maig de 2018 va estar del 
2,1%, la qual cosa implicaria un augment del 1,785%.

Vist l’informe emès pel Coordinador del Servei de Tecnologies de la Informació i 
Telecomunicacions de data 17.01.2019, correspondria efectuar les següents regularitzacions 
de preus:

COST MENSUAL
Preus revisats

01/06/2017
Preus revi-

sats
01/06/2018

1.- COST DELS SISTEMES CENTRALS 
1.1.- COST INICIAL PRORRATEJAT *100,58 € *102,38 €
1.2.- COST MANTENIMENT DEL GUARDA CLAUS 41,91 € 42,66 €



                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                               

2.- COST MANTENIMENT DELS CENTRES MUNICIPALS
2.1.- ALARMES D'INTRUSIÓ AMB 32 O MENYS DETEC-
TORS 861,22 € 876,55 €
2.1.- ALARMES D'INTRUSIÓ AMB MÉS DE 32 DETEC-
TORS 312,38 € 317,94 €
2.2.- SISTEMES DE VÍDEO - VIGILÀNCIA AMB 8 O 
MENYS CÀMERES 189,19 € 192,56 €
2.2.- SISTEMES DE VÍDEO - VIGILÀNCIA AMB MÉS DE 8
CÀMERES 360,80 € 367,21 €
2.3.-  CONTROLS D'ACCES 163,45 € 166,36 €

3.- COST DEL SERVEI TÈCNIC ADDICIONAL 22,27 € 23,03 €
* El preu de contracte anual és la suma dels imports 

corresponent a l’apartat 2 més l’apartat 1.2.

Atès que de conformitat amb la disposició transitòria primera de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic, aquest expedient es regeix per la normativa
anterior (RDL 3/2011, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic
(TRLCSP)).

Vist el que estableix la Disposició addicional segona, apartats primer i segon, de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP), en virtut de la qual
correspon al Ple la competència en matèria de contractació per a aquest expedient.

Per tot l’exposat, vistos els informes i documentació incorporada 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. Aprovar la revisió de preus, amb efectes de l’01.06.2018, del contracte del servei
integral de manteniment dels sistemes de seguretat d’alarmes d’intrusió, vídeo-vigilància,
custòdia de claus i controls d’accés de l’Ajuntament de Reus, dels seus organismes autònoms
i altres ens dependents, resultant-ne els imports indicats en la part expositiva.

Segon. Atorgar els recursos legals oportuns."

EL SR. ENRECH EXPLICA EL TEMA I ES PRODUEIX DEBAT 

Sotmesa la proposta a votació, s'aprova amb 21 vots a favor ((PdeCAT)-CiU: Srs./Sres. Pellicer,
Vilella, Monseny, Arza, Sardà, Enrech, Caelles; C'S: Srs./Sres. Sánchez, Morales, Figueras,
Labrador; PSC-CP: Srs./Sres. Martín, Martínez, Guaita, Pozuelo; PP: Sr. Domènech i Sra.
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Compte; ERC-MES-MDC-AVANCEM: Sres. Llauradó i Flores; AREUS: Srs. Cervera i Rubio) i 6
abstencions  ( CUP: Srs./Sres. Llorens, Fernández, Cuadrada, Ciurana, Puig, Reverte).

SERVEIS DE TERRITORI I URBANISME 

9. Gestió Ambiental. Aprovació definitiva de la nova Ordenança de protecció, benestar i
convivència amb els animals de companyia i la fauna urbana.

"El Ple de l’Ajuntament en reunió duta a terme el dia 15 d’octubre del 2018, va adoptar, entre
d’altres, l’acord d’aprovació inicial de la nova Ordenança de protecció, benestar i convivència
amb els animals de companyia i la fauna urbana. 

L’acord s’ha sotmès a informació pública durant el termini de trenta dies hàbils al tauler
d’anuncis de l’Ajuntament, al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, i a un mitjà de comunicació escrita diària. 

Dins el termini d’exposició pública, en data 11 de desembre del 2018, l’Il·lustre Col·legi Oficial
de Veterinaris de Tarragona, en relació a l’articulat de la nova «Ordenança de protecció,
benestar i convivència amb els animals de companyia i la fauna urbana», presenta les
següents propostes amb registre d’entrada número 57830:

1.- Afegir a l’apartat 1 de l’article 6 de l’Ordenança que fa referència a les dades de la
persona propietària i/o posseïdora i de l’animal, les dades següents: «Dades del veterinari:

Nom i cognoms; Núm. de col·legiat; Col·legi O. De Veterinaris de: ...».

2.- Afegir a l’article 13.1 a) de l’Ordenança de protecció, benestar i convivència amb els
animals de companyia i la fauna urbana el següent text: «Hauran de fer, al menys, un control

veterinari anuals dels seus animals. Les atencions i cures necessàries inclouen tant el compliment

de les pautes d’alimentació i de benestar com el seguiment dels tractaments preventius, curatius

i/o pal·liatius de malalties prescrits per un facultatiu»

3.- Una nova redacció de l’article 18 c) de l’Ordenança de protecció, benestar i
convivència amb els animals de companyia i la fauna urbana en el següent sentit: «Lliurar, en

les vendes d’animals, un document on consti la identificació de l’espècie, el número d’identificació

de l’animal, si s’escau, i el nucli zoològic. En el cas de vendes a particulars, s’ha de lliurar també un

document d’informació, signat pel veterinari del nucli zoològic, sobre les característiques de cada

animal, les seves necessitats, els consells d’educació i les condicions de manteniment, sanitàries i

de benestar necessàries».

També dins el termini d’exposició pública, en data 17 de desembre del 2018, el grup
municipal PSC presenta les següents propostes amb registre d’entrada número 58932, 58933
i 58934:



                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                               

1.- Afegir a l’article 50 de l’Ordenança els següents apartats: «Apartat 5. El control de la

població de colònies de coloms serà dut a terme per les administracions competents, que

actuaran preferentment mitjançant l’ús de sistemes de control de natalitat, com la retirada de

postes d’ous, o el subministrament de pinsos anticonceptius. Aquest tipus de tractaments hauran

de ser complementats amb altres mesures com l’ús de repel·lents en finestres i portes dels edificis i

campanyes de sensibilització ciutadana. 

Apartat 6. En cas de risc per a la salut pública o seguretat de les persones, l’administració

competent adoptarà les mesures oportunes.»

2.- Substituir el redactat de l’apartat 2 de l’article 51 pel següent: «Està permès l’accés

d’animals de companyia als edificis públics municipals i també podran accedir als serveis públics,

excepte en aquells edificis i serveis on l’Ajuntament ho hagi prohibit expressament atesa la

naturalesa de l’immoble o del servei. La prohibició no afectarà, en cap cas, els gossos d’assistència.

Els animals de companyia sempre hauran d’anar lligats, no provocaran molèsties ni destorb als

usuaris, i hauran de complir amb l’establert a l’ordenança i la legislació vigent.» Afegir un darrer
punt: «6.- En espectacles esportius o culturals a l’aire lliure, es permet la presència d’animals

domèstics de companyia sempre i quan vagin lligats amb corretja i portin morrió, vagin nets i

estiguin educats per obeir les persones propietàries o conductores». 

I substituir l’apartat 1 de l’article 52 de l’Ordenança, pel següent text: «Està permès l’accés

d’animals de companyia als transports públics, on es podran traslladar dins de cistelles de

transport els gats i animals petits que es puguin escapar i els gossos podran anar lligats i amb

morrió sempre que vagin nets, estiguin educats per obeir a les persones propietàries i hauran de

complir amb l’establert a la legislació vigent».

3.- Afegir a l’Ordenança una disposició addicional amb el següent redactat: «L’Ajuntament

crearà una comissió de seguiment o un òrgan de participació sectorial amb la finalitat de vetllar

pel compliment d’aquesta ordenança i de les actuacions que se’n derivin en la seva aplicació.»

En data 18 de febrer del 2019, els Serveis Tècnics Municipals emeten informe respecte a
l’al·legació del grup municipal PSC en la que es proposa afegir un article per controlar la
població de coloms. A l’informe consten els mètodes de control de la població de coloms
que s’apliquen a l’actualitat al municipi de Reus, entre els que es troben els proposats, i es
conclou que tècnicament es durà a terme en cada moment l’adopció del sistema de control
més adient, pel que no es pot especificar a l’Ordenança el mètode concret a utilitzar. 

En data 20 de febrer del 2019, s’emet informe per part dels Serveis Jurídics de Medi Ambient,
pel qual es proposa el següent: 
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. Estimar parcialment l’al·legació primera del Col·legi Oficial de Veterinaris de Tarragona, i
afegir al text el nom, cognoms i número de col·legiat del veterinari en el Registre d’Animals
de Companyia del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
(ANICOM), atès que aquest contempla com a camp voluntari la possibilitat d’afegir el nom,
cognoms i número de col·legiat del veterinari.

. Desestimar l’al·legació segona del Col·legi Oficial de Veterinaris de Tarragona d’establir
l’obligatorietat de control veterinari anual, atès que consta a l’Ordenança una obligatorietat
de forma periòdica, i la Llei 8/2003 de 24 d’abril de sanitat animal no determina que aquesta
hagi de ser anual. 

. Estimar l’al·legació tercera del Col·legi Oficial de Veterinaris de Tarragona d’eliminar
l’obligació de lliurar, en el cas de venda d’animals, un document d’informació sobre les seves
característiques, avalat per un Col·legi de veterinaris o de biòlegs, atès que no consten als
estatuts d’aquestes entitats l’obligació d’avalar aquest tipus de documents, i és suficient la
signatura del veterinari encarregat del nucli zoològic. Es substitueix el text de l’Ordenança pel
proposat per l’entitat. 

. Desestimar l’al·legació primera del grup municipal PSC d’afegir a l’article 50 de
l’Ordenança els mètodes de control de la població de coloms, atès que d’acord amb l’informe
dels Serveis Tècnics Municipals es durà a terme en cada moment l’adopció del sistema de
control més adient, i serà l’Ajuntament qui haurà de prendre les decisions d’acord amb el
principi d’eficàcia establert a l’article 3.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del
sector públic. 

. Desestimar l’al·legació segona del grup municipal PSC de substituir el redactat de
l’apartat 2 de l’article 51, atès que consta el mateix redactat a l’Ordenança de civisme de Reus
i no pot haver una regulació diversa. 

També es desestima la proposta de substituir l’apartat 1 de l’article 52 de l’Ordenança, atès
que tal i com manifesta el propi grup municipal en el seu escrit, cal formular canvis a la
normativa de transport públic municipal i és l’empresa REUS TRANSPORT PÚBLIC S.A., qui
s’encarrega de l’organització, gestió i prestació del servei públic de transport col·lectiu de
viatgers, que disposa d’un consell d’administració com a òrgan per sotmetre a acord aquest
tipus de debat.

. Desestimar l’al·legació tercera del grup municipal PSC d’afegir una disposició addicional
per tal de crear una comissió de seguiment o un òrgan de participació sectorial amb la
finalitat de vetllar pel compliment d’aquesta ordenança, atès que és facultat de la Regidoria
delegada de l’Àrea de Medi Ambient i Ocupació de vetllar pel seu compliment, sens perjudici
que la corporació estimi oportú crear un òrgan de participació d’acord amb els articles 7.1 i
48.2 b) i 49 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.



                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                               

. Rectificar l’error material dels articles 7.2 i .3 de l’Ordenança, on consta l’expressió
«declaració jurada», atès que hauria de constar «declaració responsable» d’acord amb
l’article 69.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, i substituir el text.

D’acord amb l’exposat i en base als fonaments de dret de l’informe emès pels Serveis Jurídics
de l’Àrea de Medi Ambient en data 20 de febrer del 2019, es modifiquen els articles 6.1, 7.2,
7.3, i 18 c) de l’Ordenança de protecció, benestar i convivència amb els animals de companyia
i la fauna urbana, en el sentit que consta amb anterioritat.  

L’article 4.1 a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, en relació
amb l’article 128 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, preveu que els ens locals, dins l'esfera de les seves competències
gaudeixen, entre altres, de la potestat reglamentària.

El 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, estableix idèntiques previsions legals pel que fa a als municipis
de Catalunya.

Atesa la competència del ple de l’Ajuntament de conformitat amb l’article 22.2.d) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del règim local, i en virtut dels articles 47.1 i 49
de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de bases i de règim local, l'article 178 del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya, i els articles 64, 65 i 66 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals,  es proposa: 

Primer. Estimar parcialment l'al·legació primera i íntegrament la tercera de l'Il·lustre Col·legi
Oficial de Veterinaris de Tarragona i desestimar la resta de les al·legacions formulades, en
base a les consideracions resultants dels informes emesos pels Serveis Tècnics Municipals i
pels Serveis Jurídics de Medi Ambient assenyalades en la part expositiva d'aquest acord, i, en
conseqüència, modificar els articles 6.1, 7.2, 7.3, i 18 c) de la proposta de nova Ordenança de
protecció, benestar i convivència amb els animals de companyia i la fauna urbana de
conformitat amb l’exposat anteriorment. 

Segon. Aprovar definitivament la nova Ordenança de protecció, benestar i convivència amb
els animals de companyia i la fauna urbana. 

Tercer. Publicar el text íntegre al tauler d’anuncis de la corporació, al Butlletí Oficial de la
Província i al butlletí informatiu local, si n’hi ha. També s’ha de publicar al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya la referència del BOP en què es publica el text íntegre.
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Quart. Notificar l’acord d’aprovació definitiu i trametre còpia íntegra i fefaent del text definitiu
aprovat a l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya.»

EL SR. RUBIO EXPLICA EL TEMA I ES PRODUEIX DEBAT 

Sotmesa la proposta a votació, s'aprova amb 17 vots a favor ((PdeCAT)-CiU: Srs./Sres. Pellicer,
Vilella, Monseny, Arza, Sardà, Enrech, Caelles; C'S: Srs./Sres. Sánchez, Morales, Figueras,
Labrador; PP: Sr. Domènech i Sra. Compte; ERC-MES-MDC-AVANCEM: Sres. Llauradó i Flores;
AREUS: Srs. Cervera i Rubio) i 10 vots en contra (CUP: Srs./Sres. Llorens, Fernández,
Cuadrada,  Ciurana, Puig, Reverte; PSC-CP: Srs./Sres. Martín, Martínez, Guaita, Pozuelo).

PROPOSTES DELS GRUPS MUNICIPALS 

10. Proposta del Grup municipal del PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA –
CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) per a garantir el servei de pediatria als centres
d'atenció primària.

"L'atenció per part de professionals pediatres dels menors de 15 anys comporta substancials
beneficis per al sistema sanitari i per als mateixos i les mateixes pacients, com és la millora
de la diagnosi precoç, el millor control de les patologies cròniques i la disminució de
realització de proves complementàries i de prescripció de fàrmacs que són innecessaris.

Malgrat això, actualment, la Societat Catalana de Pediatria calcula que a Catalunya falten més
de 250 pediatres. Alerten, a més, que el nombre de jubilacions de pediatres és superior al
nombre de nous professionals en formació i adverteixen que la taxa de reposició està per
sota del I’1 per 1, situant-se en un 0,8. L'any 2010-2011 es van formar 63 pediatres a
Catalunya i aquest últim any 64 han començat aquesta especialitat però, amb l’agreujant que,
durant aquests 8 anys, hi ha hagut un augment de 40.000 infants a Catalunya. S'ha de sumar,
també, que de les places MIR de 2017, només es van quedar a Catalunya un 11% d'aquests
pediatres. 

Aquesta manca de pediatres a l’Atenció Primària és generalitzada a tot el territori català i són
moltes les plataformes creades per defensar el manteniment de l’especialitat als CAP’s. 

Quan es produeix una vacant, des de fa un temps, no es cobreix i són els metges de família
els que atenen les necessitats de la població assignada. Al mateix temps que es van
concentrant en el territori les consultes de pediatria, aquestes concentracions van en contra
del criteri d’atenció de proximitat i moltes vegades es fa amb molt poca informació i
transparència.

El mateix departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ha xifrat aquest grup de
metges de família, que han assumit la consulta de pediatra, en un 20% dels professionals



                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                               

que hi ha a l'atenció primària, tot i que assenyalen que totes i tots ells tenen una formació
específica en pediatria.

Aquesta manca de pediatres es deu, entre altres raons, per la insuficient convocatòria de
places de metges interns residents (MIR) i perquè no hi ha cap estratègia per facilitar la
permanència dels especialistes a l’Atenció Primària, ni facilitant una formació continuada ni
amb condicions laborals adequades.

Des de la Generalitat diuen que es plantegen "redefinir la cartera de serveis de pediatria",
però sense donar més detalls, el que genera més dubtes a les famílies que veuen com les i
els especialistes en Pediatria deixen d’estar als seus Centres d’Atenció Primària.

Per aquests motius, el GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA insta al PLE d’aquesta corporació a
adoptar els següents acords:

Primer. Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a realitzar un estudi de totes les
Regions Sanitàries sobre les necessitats de Pediatres a l’Atenció Primària. 

Segon. Establir les accions i un calendari per reposar i dotar de l’especialitat de Pediatria als
CAP’s, d’acord amb el que en surti de l’estudi realitzat i garantint, en tot cas, l’equitat
territorial, convocant les places de Metges Interns Residents necessàries.

Tercer. Deixar de concentrar serveis i facilitar la permanència dels i les especialistes a
l’Atenció Primària.

Quart. Traslladar aquests acords al departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, als
grups polítics del Parlament de Catalunya, a la Federació de Municipis de Catalunya i a
l’Associació Catalana de Municipis.»

LA SRA. GUAITA EXPLICA LA PROPOSTA I ES PRODUEIX DEBAT 

El Sr. Pellicer informa que a petició dels grups municipals es farà votació separada dels punts
de la proposta.  

Sotmesos a votació els punts primer i segon, s'aproven amb 21 vots a favor ((PdeCAT)-CiU:
Srs./Sres. Pellicer, Vilella, Monseny, Arza, Sardà, Enrech, Caelles; C'S: Srs./Sres. Sánchez,
Morales, Figueras, Labrador; PSC-CP: Srs./Sres. Martín, Martínez, Guaita, Pozuelo; PP: Sr.
Domènech i Sra. Compte; ERC-MES-MDC-AVANCEM: Sres. Llauradó i Flores; AREUS: Srs.
Cervera i Rubio) i 6 abstencions ( CUP: Srs./Sres. Llorens, Fernández, Cuadrada, Ciurana, Puig,
Reverte).
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Sotmès a votació el punt tercer és rebutjat amb 10 vots a favor, C'S: Srs./Sres. Sánchez,
Morales, Figueras, Labrador; PSC-CP: Srs./Sres. Martín, Martínez, Guaita, Pozuelo; PP: Sr.
Domènech i Sra. Compte) 11 vots en contra ((PdeCAT)-CiU: Srs./Sres. Pellicer, Vilella, Monseny,
Arza, Sardà, Enrech, Caelles; ERC-MES-MDC-AVANCEM: Sres. Llauradó i Flores; AREUS: Srs.
Cervera i Rubio) i 6 abstencions ( CUP: Srs./Sres. Llorens, Fernández, Cuadrada, Ciurana, Puig,
Reverte).

Sotmès a votació el punt quart s'aprova amb 21 vots a favor ((PdeCAT)-CiU: Srs./Sres. Pellicer,
Vilella, Monseny, Arza, Sardà, Enrech, Caelles; ERC-MES-MDC-AVANCEM: Sres. Llauradó i
Flores; AREUS: Srs. Cervera i Rubio; C'S: Srs./Sres. Sánchez, Morales, Figueras, Labrador; PSC-
CP: Srs./Sres. Martín, Martínez, Guaita, Pozuelo; PP: Sr. Domènech i Sra. Compte) i 6
abstencions ( CUP: Srs./Sres. Llorens, Fernández, Cuadrada, Ciurana, Puig, Reverte).

MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS 

11. Moció del Grup municipal del PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA -
CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) per a prendre mesures per reconèixer i protegir a
les víctimes d'abusos sexuals.

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
proposta a la consideració del Ple amb ella inclosa.

"Durant la dictadura franquista algunes estructures van estar dotades de molt de poder i nul
control. Això va facilitar uns nivells de repressió que encara després, amb l’entrada de la
democràcia, va costar fer arribar un altre tipus de relacions personals al seu interior

La idea general que la infància és un moment de la vida dolç i innocent ha fet moltes vegades
que sigui tabú parlar de problemes i agressions tant dures i monstruoses que tenen seqüeles
per molts anys com són els abusos sexuals a menors.

Actualment, hi ha un moviment d’empoderament de les víctimes d’abusos sexuals quan eren
menors per part de l’Església Catòlica, que ha començat a fer públic tots els problemes
personals derivats d’aquelles agressions, però també les dificultats per perseguir i aturar als
agressors i per evitar que es perpetuïn aquestes conductes nocives. Precisament, fa pocs
dies ha tingut lloc una cimera sobre la pederàstia que ha reunit més d’un centenar de
jerarques de l’Església catòlica de tot el món al Vaticà per abordar la responsabilitat
individual dels bisbes que encobreixen les denúncies d’abusos i reflexionar sobre la
necessitat que els abusadors siguin jutjats per la via civil i no només per les autoritats
eclesiàstiques.



                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                               

Per les característiques pròpies dels processos que deriven com a seqüeles d’aquest delictes
i que les víctimes, moltes vegades quan estan preparades per denunciar es troben que el
delicte penal està prescrit. Però les seqüeles no prescriuen. A més, moltes vegades els
abusadors no ho fan només amb una víctima sinó que, si no hi ha uns protocols per separar-
lo dels menors, es poden transformar en depredadors sexuals de menors abusant-ne durant
anys. És el cas que s’han posat damunt la taula amb la publicació de casos a la premsa i
documentals a  plataformes digitals.

Per desgràcia no només hi ha abusadors de menors a l’Església sinó que moltes vegades
estan dins el nucli familiar i en altres ambients on adults tenen llocs de confiança amb nens i
nenes. I no cal anar molt lluny. Aquesta dies, l'Audiència de Tarragona està jutjant un
educador social per abusar sexualment d'una nena de deu anys en un centre d'acollida de
menors de Reus durant tres anys.

Per combatre això cal que deixi de ser tabú, denunciar i parlar del tema. Cal que tinguem
protocols per detectar aquest casos i dotar de mitjans per ajudar a combatre les seqüeles a
les víctimes i perquè la justícia pugui prendre les mesures oportunes.

Aquí el paper de reconeixement social i recolzament a aquestes persones que després
d’haver passat unes experiències traumàtiques injustament han expressat públicament el
que va passar i han posat el tema damunt la taula perquè vegi la llum i s’acabi amb la
impunitat.

Per tot això, el Grup Municipal del PSC proposa els següents acords: 

Primer. Que l’Ajuntament de Reus faci una campanya d’informació i conscienciació, amb
debats públics i xerrades per a diferents públics i dirigides per especialistes per parlar dels
abusos sexuals a menors, com combatre’ls, com ajudar les víctimes i com aturar i denunciar
als agressors.

Segon. Que l’Ajuntament de Reus obri una taula de treball o faci servir la Taula de treball local
d’infància i adolescència, comptant amb especialistes de psicologia i psiquiatria i víctimes
d’abusos per fer un acte institucional de condemna dels abusos i del silenci, i per reconèixer
les persones que patit aquests abusos i han lluitat per eradicar-los.

Tercer. Que l’Ajuntament de Reus estableixi un protocol per assegurar que les víctimes
d’abusos sexuals que necessitin atenció psicològica es derivin cap als professionals i en
garanteixi el seu accés, tant d’adults com d’infants.
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Quart. Que l’Ajuntament de Reus estableixi mecanismes de control per tal d’assegurar que
totes les entitats que tenen qualsevol activitat amb infants i adolescents i, per tant, l’obligació
d’exigir el certificat de delictes de caràcter sexual al registre centralitzat, compleixin amb
aquesta obligació.  

Cinquè. Que l’Ajuntament de Reus estableixi mecanismes per exigir que qualsevol entitat que
tingui dades d’algun abús cal que ho porti a la justícia ordinària, independentment de les
actuacions internes que vulgui realitzar."

LA SRA. POZUELO EXPLICA EL TEMA I ES PRODUEIX DEBAT 

El Sr. Pellicer informa que a petició dels grups municipals es farà votació separada dels punts
de la proposta.  

Sotmesos a votació els punts primer, segon i tercer, s'aproven per unanimitat. 

Sotmesos a votació els punts quart i cinquè són aprovats amb 16 vots a favor, (CUP: Srs./Sres.
Llorens, Fernández, Cuadrada, Ciurana, Puig, Reverte; C'S: Srs./Sres. Sánchez, Morales,
Figueras, Labrador; PSC-CP: Srs./Sres. Martín, Martínez, Guaita, Pozuelo; PP: Sr. Domènech i
Sra. Compte) i 11 vots en contra ((PdeCAT)-CiU: Srs./Sres. Pellicer, Vilella, Monseny, Arza,
Sardà, Enrech, Caelles; ERC-MES-MDC-AVANCEM: Sres. Llauradó i Flores; AREUS: Srs. Cervera i
Rubio).  

12. Moció del Grup municipal CIUTADANS–REUS (C’S) referent a la fiscalització de
l'assignació que l'Ajuntament de Reus lliura als diferents grups municipals.

"La Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL), en su artículo 73,
establece que el Pleno de la corporación podrá asignar a los grupos políticos una dotación
económica que deberá contar con un componente fijo, idéntico para todos los grupos, y otro
variable, en función del número de miembros de cada uno de ellos, la cual no puede
destinarse al pago de remuneraciones de personal de cualquier tipo al servicio de la
corporación o a la adquisición de bienes que puedan constituir activos fijos de carácter
patrimonial.

Igualmente, la LRBRL indica que los grupos políticos deberán llevar una contabilidad
específica de la dotación antes mencionada, que pondrán a disposición del Pleno de la
Corporación, siempre que éste lo pida. El Reglamento Orgánico Municipal (ROM) del
Ayuntamiento de Reus se expresa en idénticos términos. 

Pese a que estos fondos públicos proceden del Presupuesto Municipal, es decir, de los
ciudadanos de Reus, el destino dado a estos fondos no es objeto de fiscalización ni por parte
del Interventor Municipal, ni por la Sindicatura de Comptes, ni por el Tribunal de Cuentas, ya
que no se integra en la Cuenta General que cada año debe aprobar el Ayuntamiento. 



                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                               

Por extraño que parezca, el control de ese dinero queda al albur de que el Pleno de la
Corporación decida pedir cuentas a los Grupos Municipales que lo forman, aspecto que, en
un claro ejemplo de mala práctica democrática y de carencia absoluta de transparencia, no
se ha verificado en los últimos cuatro años, al contrario de lo que ocurre con las
subvenciones otorgadas a los particulares y entidades de la sociedad civil, en las que se
conoce el destino dado a los fondos públicos porque se exigen una memoria técnica y
económica justificativas de los gastos.

Cuando quedan pocos meses para que finalice el actual mandato, desde Ciudadanos
creemos necesario y urgente no cerrarlo sin hacer antes un ejercicio de transparencia en la
información económica financiera de los Grupos Municipales de Reus, hasta ahora
inexistente.

Por todos estos motivos, el Grupo Municipal de Ciudadanos propone adoptar los siguientes
acuerdos: 

Primero. Que antes del 1 de mayo de 2019 los Grupos Municipales del Ayuntamiento de
Reus pongan a disposición del Pleno de la Corporación la contabilidad de la dotación
económica a que hace referencia el artículo 73 de la Ley Reguladora de las Bases del
Régimen Local (LRBRL) correspondiente al período comprendido entre julio de 2015 hasta la
actualidad, acompañada de los justificantes del destino dado por los respectivos Grupos a
los fondos públicos percibidos con cargo al Presupuesto Municipal.

Segundo. Que los Grupos Municipales de este consistorio devuelvan a las arcas municipales
el sobrante de las asignaciones no dispuestas que han recibido del Ayuntamiento de Reus
durante el actual mandato.”

EL SR. SÁNCHEZ EXPLICA EL TEMA I ES PRODUEIX DEBAT 

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

13. Moció del Grup municipal CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP) per a la creació
d'una escola municipal de música.
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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
proposta a la consideració del Ple amb ella inclosa.

"Ara fa un any i en cloure l’any de la Capital de la Cultura, l’alcalde Pellicer i la regidora Caelles
van anunciar un altre any anomenat “de la música”, que, de moment, no s’ha tancat
oficialment.

A banda dels esdeveniments, des de la CUP creiem que allò important és el pòsit que poden
deixar en la ciutat i en la ciutadania. 

Sabem que Reus disposa d’uns quants centres de titularitat o gestió privada, on es pot rebre
educació musical. I també coneixem l'Escola de música i Conservatori, gestionat per la
Diputació de Tarragona. Aquestes institucions fan la seva funció amb professionalitat, amb
un servei reglat que ja fa anys que està avalat i cal potenciar-ne totes les col·laboracions
possibles.

Tanmateix, són molt nombroses les veus que ens arriben demanant una educació musical
més oberta i plural. D’aquesta manera, pensem que una educació musical més
interdisciplinària, en relació a nous models i avenços estètics, culturals i tecnològics, podria
ser una aposta molt atractiva per al conjunt de la població reusenca. Un lloc o diversos on
tothom s’hi pugui adreçar a aprendre i a gaudir de la música, independentment de la seva
edat, de les seves inquietuds sobre estils musicals, de les seves aptituds, de les seves
aspiracions i del seu nivell socioeconòmic.  

Després d’haver conversat amb diferents professionals de l’educació primària i secundària,
estudiants de música o gent del món de la cultura, hem considerat la proposta d’una escola
municipal de servei públic.

Segons la Unió Europea d'Escoles de Música (EMU), organisme amb 26 països membres,
6.000 escoles de música i més de 4.000.000 d'estudiants “les escoles de música atenen

generalment a nens i joves, però per norma, estan també obertes als adults. Les escoles de música

possibiliten que les persones participin del fet musical a qualsevol nivell”. D’altra banda, cal
remarcar que som l’única ciutat de Catalunya per sobre de 70.000 habitants que no gaudeix
d’una escola municipal de música. Per tant, quan diem tot això, entenem que no ens estem
inventant res.

Des d’una escola municipal de música es poden fer classes per a adults, agrupacions corals
amateurs, agrupacions musicals de tots els tipus, aconseguint així desenvolupar una
formació no professionalitzada, però molt enriquidora per a tothom. I no només per a
aquells que volen cursar estudis reglats. També es poden fer arribar els professors i els
programes als centres cívics de cada barri, dinamitzant així l’oferta cultural i educativa de
cada zona, sense fer que les persones s’hagin de desplaçar al centre.



                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                               

Segurament que així seduiríem tant al munt de famílies de Reus que, com tothom sap,
porten la canalla a escoles municipals com Vila-seca o La Selva del Camp com a d’altres que
no la poden portar enlloc. A banda d’aquestes, recordem que Tarragona, Tortosa, El Vendrell,
Valls, Salou, Cambrils, El Vendrell, Riudoms o Alcover també gaudeixen d’escola municipal de
música.

Així doncs, creiem que una ciutat que ha titulat l’any 2018 com “L’Any de la Música”, ha de
deixar un llegat en forma de servei públic com una escola municipal de música.

Amb això no estem dient que demanem cap equipament nou, cap restauració de mas
modernista ni cap inversió desmesurada com sí que s’ha fet en el passat. L’Ajuntament de
Reus disposa de locals buits que amb una reforma adequada, podrien complir aquesta
funció. És qüestió de voluntat.

Per tot això el grup municipal de la CUP proposa l’adopció de l’acord següent:

- Que l’Ajuntament de Reus consideri i aprovi la creació d’una comissió de treball formada pel
consistori i persones del món musical de tots els àmbits per valorar si és necessària, i en cas
que ho sigui,   trobar la fórmula de creació d’una escola de música municipal."

LA SRA. CUADRADA EXPLICA EL TEMA I ES PRODUEIX DEBAT 

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

14. Moció del Grup municipal CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP) per a instar a la
Generalitat a oferir la possibilitat d'internalitzar els centres concertats de la ciutat en
la xarxa pública existent.

"Cada any i durant els mesos de març i abril en motiu de les preinscripcions escolars
d’infantil i primària, la Candidatura d’Unitat Popular engeguem una campanya en defensa de
l’escola pública.  

Garantir que l'educació arribi a tothom implica gaudir d'una xarxa finançada per l'erari públic
que arribi a totes les poblacions i barris de forma suficient. La participació i reivindicació
d'aquesta xarxa és la millor garantia per a una societat cohesionada, on tothom pugui trobar
les seves oportunitats de desenvolupament i arribar a entendre's amb els altres malgrat els
conflictes.
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L'escola pública no és un negoci. No enfoca la seva activitat com a tal sinó com una activitat
humana i un bé públic. La seva funció és únicament i exclusiva educativa i social, i no hi ha
d’haver cap rerefons de supervivència econòmica. Per això és important defensar i apostar
per l'escola pública, impedint així un transvasament d'alumnat cap a la privada-concertada
(que comporta tancament de línies públiques i el manteniment de la doble xarxa).

A més, la segregació escolar s’ha convertit en un dels problemes principals de l’educació
catalana. Una de les importants mesures per tal de superar-la és la supressió de les escoles
selectives que amb l’aplicació del 155 van renovar els seus concerts educatius de la mà del
conseller Bargalló . Sabem que no és fàcil però si s’ofereix un servei públic per a tothom, i
s’apliquen polítiques de redistribució de l'alumnat determinants i de compensació en els
centres "guetitzats" o estigmatitzats pot ser una realitat. I es pot aconseguir fent una aposta
clara i massiva per la xarxa pública, que és aquella que acull tot l'alumnat, i per tant, és molt
més diversa, rica i plural, i té l’obligatorietat de fomentar la cohesió social i l'equitat.

En un país amb un índex de pobresa infantil del 30% malgrat baixi la natalitat, eliminar
recursos del sistema públic és una praxi avergonyant que atura els avenços republicans i, a
més, quan al Principat s’incompleix la LEC (Llei d’educació de Catalunya) en termes d’inversió.
Recordem que, encara ara, no s’inverteix el 6% del PIB i, per tant, repercuteix en les
mancances de millores i recursos en l’educació pública. 

A Reus, comptem amb una xarxa de 19 centres públics d’infantil i primària, i 10 centres
privats-concertats, un d’ells que segrega per sexes. Sabem quina és la situació de greuge
entre escoles públiques i concertades i també entre les mateixes públiques i entres les
mateixes concertades en termes d’admissió d’alumnat. A més, per més que defensem una
única xarxa pública també som conscients de la realitat educativa de la ciutat tal com hem
pogut comprovar en aquests darrers mesos a l’hora d’afrontar la Segregació Escolar en el
nostre municipi. Hem participat en diferents trobades on no es percep, per part de segons
quins centres concertats prendre partit en la reversió d’aquest problema i també som
coneixedores de l’hermetisme i la poca transparència de les diferents taules i comissions en
termes d’admissió d’alumnat que el Departament d’Educació no hauria de permetre. 

Per tot això, la Candidatura d’Unitat Popular presenta els següents acords:

Primer. Que l’Ajuntament de Reus, en el marc del Consell Escolar, convoqui totes les
direccions dels centres educatius de la ciutat, tant públics com concertats, més enllà de les
comissions i taules existents, per tal de fer una anàlisi oberta, clara i sincera dels processos
d’admissió de l’alumnat i que totes les direccions exposin les seves realitats.

Segon. Que l’Ajuntament de Reus insti al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya per un període de 10 anys a realitzar un procés exhaustiu, meditat, consensuat en
el temps per tal d’internalitzar tots els centres concertats del Principat a la xarxa pública.



                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                               

Tercer. Que l’Ajuntament de Reus insti al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya a realitzar una taula de treball amb els centres concertats de la Reus per tal
d’expressar la voluntat d’aquests centres a introduir-se a la xarxa pública, assumint que
alguns dels centres concertats a Reus compleixen amb la seva funció pública -en termes de

diversitat d’origen i socioeconòmica- molt més que altres centres públics de la ciutat."

LA SRA. LLORENS EXPLICA LA MOCIÓ I ES PRODUEIX DEBAT 

Sotmesa la proposta a votació, es rebutjada amb 6 vots a favor (CUP: Srs./Sres. Llorens,
Fernández, Cuadrada, Ciurana, Puig, Reverte) 21 vots en contra ((PdeCAT)-CiU: Srs./Sres.
Pellicer, Vilella, Monseny, Arza, Sardà, Enrech, Caelles; C'S: Srs./Sres. Sánchez, Morales,
Figueras, Labrador; PSC-CP: Srs./Sres. Martín, Martínez, Guaita, Pozuelo; PP: Sr. Domènech i
Sra. Compte; ERC-MES-MDC-AVANCEM: Sres. Llauradó i Flores;  AREUS: Srs. Cervera i Rubio).

Assumptes sobrevinguts, si s'escau. 

No n'hi ha. 

Precs i preguntes.

Pregunta que formula la Sra. Compte del Grup municipal del Partit Popular (PP) envers
els acords de la Moció de subvencions a mitjans de comunicació. 

"El Grup Municipal del Partit Popular va presentar l'any 2015 una moció envers les
subvencions i publicitat institucional de les empreses municipals i Ajuntament als mitjans de
comunicació, la mateixa va ser aprovada pel Ple Municipal.

Durant aquest mandat el Partit Popular ha demanat que es lliuri segons els acords establerts
la informació a tots els grups municipals de tota la documentació a la corresponent comissió,
fent cas omís de nou als acords adoptats, en aquest sentit el Partit Popular formula les
següents preguntes al Ple.

Primera. Quin és el motiu perquè el govern municipal no lliuri la documentació segons
acords del Ple?

Segona. Per què el govern municipal, no dóna aquesta informació tal com es va aprovar en
sessió plenària?

Tercera. A data d'avui, quina quantitat porta gastada en publicitat institucional?
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Quarta. Pot detallar, en sessió plenària la despesa i conceptes?

Cinquena. Sinó és així, quan ens lliurarà la citada informació? 

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

Pregunta que formula el Sr. Doménech del Grup municipal del Partit Popular (PP)
envers la petició veïnal dels carrers Ronda Subirà zona de les conegudes Cases Barates
(zona perifèrica de l'avinguda de la Salle i el seu entorn). 

"El Grup Municipal del Partit Popular ha rebut les queixes per part de veïns de la zona del
Carrilet en concret Carrer Ronda de Subirà i zona de les conegudes Cases Barates (zona
perifèrica de l'avinguda de la Salle i el seu entorn).

Aquest trimestre el Govern municipal ha anunciat millores urbanístiques a 27 carrers de la
ciutat, en aquest sentit el Partit Popular formula les següents preguntes al Ple.

Contempla el govern millorar l'asfaltat entre la zona perifèrica del Carrer Ronda de Sobirà i
tota l'àrea d'influència de les Cases Barates?

Coneixia el govern municipal l'estat de les voreres de l'entorn de carrer Josep Maria Pous i
Vilà?

Si és afirmativa, que ha fet el govern municipal a través de la regidoria de Via Publica per la
millora de les mateixes?

Si la regidoria de Via Publica contempla realitzar millores en aquesta zona, pot detallar
quines són i data d'execució de les mateixes?

Per què el govern anuncia, només 27 millores en via publica i no 36 o 42, considera que la
resta de ciutat no té mancances?

A l'hora de presentar aquestes actuacions, s´ha tingut en compte informes tècnics o només
electoralistes?

Si són tècnics, podrà el govern podrà el govern municipal detallar a la pròxima Comissió
d'Urbanisme, quins criteris se segueixen?»

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

Pregunta que formula el Sr. Doménech del Grup municipal del Partit Popular (PP)
envers la data definitiva del trasllat del Centre Medic Quirúrgic (CMQ).



                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                               

"El govern municipal va aprovar el trasllat del Centre Mèdic Quirúrgic (CMQ) a les
dependències de l'Antic Hospital de Sant Joan de Reus, amb l'única finalitat de reactivar la
zona i per les contínues queixes dels paradistes del Mercat Central i dels comerciants del
voltant.

El Grup Municipal del Partit Popular va votar en contra d'aquest trasllat, ja que optava per
conservar l'actual ubicació del Centre Mèdic Quirúrgic, ja que pensem que ara no era el
millor moment per fer-ho i així utilitzar las reserva per fer front al dèficit de HSUJR, és per
aquest motiu que el Partit Popular formula les següents preguntes al Ple:

Quan es produirà el trasllat del CMQ a les dependències de l'antic HUSJR ?

Aquest canvi afecta els treballadors?

En cas afirmatiu a quants i a quins?

Quin cost econòmic s'ha produït el dia d'avui per l'acondiciament de l'antic HUSJR com a
conseqüència d'aquest trasllat?

Quin serà el cost total del mencionat trasllat?»

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

Pregunta que formula la Sra. Compte del Grup municipal del Partit Popular (PP) envers
el veïns d'Horts de Miró i les ocupacions il·legals a la resta de la ciutat de Reus. 

"El Grup Municipal del Partit Popular va presentar aquest febrer del 2019, una proposta de
resolució al Ple Municipal una iniciativa pionera a Espanya en contra de l'ocupació il·legal i
establint en la proposta canvis legislatius per garantir el dret a la propietat privada, la
seguretat de les persones i béns i convivència social.

El govern municipal una vegada més va votar per separat on PdeCat i ERC varen emetre vot
en contra de la proposta popular i el vot favorable d'Ara Reus. En aquest sentit la ciutat viu
ocupacions il·legals i els veïns de les diferents zones que les sofreixen s´han de manifestar
en la defensa del dret a viure amb tranquil·litat i protegits, en aquest sentit el Partit Popular
formula les següents Preguntes al ple:

El desgovern del PdeCat defensa el dret a la propietat privada, si o no?
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A data d'avui, el govern del PdeCat, manté les declaracions efectuades en sessió plenària pel
Sr. Enrech, en referència que la ciutat  no té problemes d'ocupacions il·legals?

Si és així, pot explicar avui la reconsideració que li planteja el PP perquè als veïns de les zones
afectades per ocupació il·legal pensen el contrari?

Pensa el Govern actuar en contra de les màfies i dels ocupes il·legals?»

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

Prec que formula la Sra. Martínez del Grup municipal del PARTIT DELS SOCIALISTES DE
CATALUNYA–CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) en relació als grups de P3 de l’Escola
Isabel Besora

"Aquest curs 2018-2019 es van tancar dos grups de P3 a la ciutat, concretament al col·legi
Joan Rebull i a l’escola Isabel Besora per “qüestions demogràfiques”, segons el govern.

Aquesta decisió, que va generar un profund malestar entre les comunitats educatives dels
dos centres, es va haver de rectificar a cuita-corrents i es va haver d’obrir un nou grup a
l’Escola Eduard Toda per manca de places, evidenciant un greu error de planificació per part
del govern. 

Ara, aquest grup municipal ha rebut la preocupació de l’AMPA de l’escola Isabel Besora per la
situació que es viurà el curs vinent, ja que són molts els germans d’alumnes que començaran
la seva escolarització, omplint gairebé tot un grup i aquesta situació no donarà cabuda a
nous alumnes. 

Al gener, un mitjà de comunicació va publicar que el govern vol tenir dos nous grups de P3 el
curs vinent i que així ho havia demanat a la Generalitat. Malgrat que la regidora
d’Ensenyament assegura que aquesta informació no és certa, el grup municipal li demana
que posi remei a les greus conseqüències que la manca absoluta de planificació, tenen sobre
les escoles i sobre les famílies a l’hora de matricular els seus fills i filles.

També li demana que solucioni les queixes del pares i mares dels alumnes pel que fa al
sistema d’adscripció actual de l’Escola Isabel Besora als centres de secundària, que un d’ells
els queda molt allunyat de l’escola. 

És per això que formulem el següent prec:

-Que la regidoria d’Ensenyament proposi a la Generalitat l’obertura d’un nou grup de P3 per
al curs 2019-2010 per tal que pugui oferir places fora dels germans dels alumnes
escolaritzats al centre.



                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                               

-Que la regidoria d’Ensenyament canviï l’adscripció de l’Isabel Besora a instituts que estiguin
en la zona de proximitat de l’escola com demanen les famílies.»

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

Prec que formula la Sra. Pozuelo del Grup municipal del PARTIT DELS SOCIALISTES DE
CATALUNYA–CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) en relació al servei de transport
urbà. 

"L’Ajuntament de Reus ha anunciat que el proper dia 9 de març presentarà els primers
autobusos de la nova flota de Reus Transport a la plaça de la Llibertat.

Aquest grup municipal considera que és un bon moment per atendre les queixes i peticions
dels usuaris. En aquest sentit, recordem que els veïns del barri Sol-i-Vista han expressat la
seva per la saturació que pateixen els autobusos de les línies 30 i 31, que provoca que sovint
hagin d’anar dempeus amb la incomoditat que això suposa i el risc davant una frenada
sobtada o alguna altra incidència viària, sobretot per a la gent gran del barri.

Però aquesta no és l’única queixa veïnal en relació al servei de transport urbà. Molt usuaris
ens comenten que caldria una actualització dels recorreguts i de les parades existents.

Per això, el Grup Municipal del PSC formula el següent prec:

Que l’empresa Reus Transport atengui les peticions dels usuaris del servei de transport urbà
per evitar haver de fer els trajectes de bona part d’aquest usuaris drets, un cop es posin en
funcionament els nous autobusos adquirits i es realitzi una actualització dels recorreguts i
parades, d’acord amb les necessitats reiteradament expressades de la ciutadania."

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

Prec que presenta la Sra. Labrador del Grup municipal CIUTADANS–REUS (C’S) referent
a les línies de P3 suprimides en les escol.les Isabel Besora i Joan Rebull de la nostra
ciutat. 

"El Departament d’Ensenyament de la Generalitat decidió suprimir este curso escolar 2018-
2019 dos líneas de P3 en nuestra ciudad, en concreto en las escuelas Isabel Besora y Joan
Rebull. Tanto el personal docente como los padres y madres de los alumnos de dichos
centros han expresado en numerosas ocasiones su descontento y preocupación ante tal
medida porque no ha habido una reducción real de la demanda que justifique estas
supresiones. Además, es innegable que la eliminación de líneas educativas conlleva una
disminución de recursos y la pérdida de profesionales para estos centros.
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En junio de 2018, el Grupo Parlamentario de Ciudadanos presentó una propuesta de
resolución en el Parlament de Catalunya que solicitaba mantener estas dos líneas de P3 en
Reus, así como reducir las ratios actuales con una base de 20 alumnos de P3, para garantizar
la continuidad de todos los proyectos educativos de Reus. La Comisión de Educación del
Parlament aprobó esta propuesta el pasado mes de enero, cinco meses después de que se
hubiesen suprimido dichas líneas.

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

Que el Ayuntamiento de Reus adopte las medidas oportunas y realice las gestiones
necesarias para que la Generalitat reabra en el curso escolar 2019-2020 las líneas de P3 de
las escuelas Isabel Besora y Joan Rebull que se suprimieron en el curso actual.”

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

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

L'alcalde                                                                    El secretari general
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