
                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                               

ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE REUS

Núm.: 5/2019

Caràcter: ordinari   
Data: 01.04.2019
Horari: de 16:30 a 19:35 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 (s'incorpora en el moment que consta a l'acta) 
Sebastià Domènech Bosch 
Joaquim Enrech Garola
Edgar Fernández Blázquez 
Guillermo Figueras Talarn
Montserrat Flores Juanpere
Sandra Guaita Esteruelas 
Josefa Labrador Barrafón
Noemí Llauradó Sans
Marta Llorens Pérez
Andreu Martín Martínez
Ana Isabel Martínez Serrano
Hipòlit Monseny Gavaldà 
Damián Morales Arcas  
Maria del Carmen Pozuelo Blanco
Marta Puig Beltran 
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

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 4 de març de 2019.

2. Informació de l’Alcaldia.

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

HONORS I DISTINCIONS 

4. Concessió de la Menció Honorífica Municipal a les Germanetes dels Pobres de  Reus.

5. Concessió de la Menció Honorífica Municipal a la Llar d'Infants Maria Assumpció Cuadrada
de la Creu Roja. 

6. Concessió de la Menció Honorífica Municipal a l'Escola Sant Bernat Calvó. 

7. Concessió de la Menció Honorífica Municipal a la Sra. Alba Sotorra Clua. 

SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS 

8. Coordinació de l'assessoria jurídica entre l'ajuntament i les empreses municipals i
defensa jurídica. REUS MOBILITAT I SERVEIS SA: reconeixement de la condició de mitjà propi
personificat de l’Ajuntament de Reus.



                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                               

9. Coordinació de l'assessoria jurídica entre l'ajuntament i les empreses municipals i
defensa jurídica. REUS TRANSPORT PÚBLIC, SA: reconeixement de la condició de mitjà propi
personificat de l’Ajuntament de Reus.

10. Coordinació de l'assessoria jurídica entre l'ajuntament i les empreses municipals i
defensa jurídica. REUS SERVEIS MUNICIPALS, SA: reconeixement de la condició de mitjà
propi personificat de l’Ajuntament de Reus.

11. Gestió Econòmica i Pressupostària. Expedient de modificació de crèdits del pressupost
de 2019 de l'Ajuntament.

12. Recursos Humans. Sol·licitud de compatibilitat de diversos funcionaris de l'Ajuntament
de Reus.

13. Recursos Humans. Modificació catàleg llocs de treball del personal funcionari.

14. Secretaria General.- Aprovació de la modificació dels Estatuts de la Mancomunitat
Intermunicipal "Serveis Mancomunats d'Incineració dels Residus Urbans".

SERVEIS DE TERRITORI I URBANISME 

15. Gestió Ambiental. Aprovació inicial de l'actual mapa de capacitat acústica del municipi
de Reus.

SERVEIS A LA PERSONA 

16. Cultura. Aprovació dels preus públics del Concert de gran format del Festival d’Arts de
Reus.

17. Cultura. Aprovació dels preus públics del Festival Trapezi.

18. Cultura. Aprovació dels preus públics del servei de connexió elèctrica per la Diada de
Sant Jordi.

19. Ensenyament. Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i el Departament d'Educació
de la Generalitat de Catalunya per al Pla educatiu d'entorn (Cursos 2019-2020 a 2022-2023).
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PROPOSTES DELS GRUPS MUNICIPALS 

20. Proposta del Grup municipal CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP) per tal
d'implantar polítiques feministes en tots els òrgans municipals i supramunicipals del
principat sota el lema "Feminisme per canviar-ho tot".

21. Proposta del Grup municipal CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP) per fomentar
la sobirania residencial. 

MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS 

22. Moció del Grup municipal del PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA –
CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) referent a les condicions de les licitacions públiques. 

Assumptes sobrevinguts, si s'escau. 

Precs i preguntes.

Oberta la sessió el Sr. Pellicer dona la benvinguda al Síndic Municipal de Greuges de Reus, el
Sr. Pere Pagès, a la Sra. Gloria Valery ex-sindica de Vilafranca del Penedes, al personal de la
secretaria de la Sindicatura de Greuges, al públic present al saló de Plens i als representats de
les entitats que posteriorment rebran un guardo municipal: la mare superiora de les
Germanetes dels Pobres de Reus, la directora i personal de la Llar d'Infants Maria Assumpció
Cuadrada de la Creu Roja, i a les professores de l'Escola Sant Bernat Calvo de Reus. 

Seguidament es passen a tractar el temes següents: 

1. Aprovació de l'acta del dia 4 de març de 2019.

S'aprova, per unanimitat, l'acta del dia 4 de març de 2019.

2. Informació de l’Alcaldia:

- El Sr. Pellicer en primer lloc manifesta que finalitzada la informació dels diferents actes
entre plenaris el Sr. Pere Pagès Sindic Municipal de Greuges de Reus donarà compte de la
memòria de la Sindicatura de l'any 2018 

Seguidament dona compte del següent: 

De la reunió amb el Sr. Marcos Massó, nou president de la Federació d'Associació de Veïns
de Reus i la seva junta.



                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                               

De la reunió amb la Sra. M. Luisa Domínguez González, Directora General de Planificación

Estratégica y Proyectos d'Adif a Madrid per parlar del tema del baixador de Bellisens, de les
barreres sòniques i del pont del barri Gaudí, entre altres coses i també de l'estació
intermodal. 

De la inauguració del retrat, a la galeria de fills il·lustres, al Palau Municipal de la Sra. Neus
Segrià, Filla Adoptiva de Reus.  

De la lectura, al Saló de Plens, de la Declaració Institucional del Dia Internacional de les
dones a càrrec de la Sra. Teresa Aguadé. 

De la inauguració de la 37a. Olimpíada Escolar al Pavelló Olímpic.

De la presentació de la nova flota d'autobusos de Reus Transport, a la plaça de la  Llibertat

De la participació en els actes dels Tres Tombs al Parc de la Festa i pels carrers de Reus, amb
molta participació de la ciutadania. 

De la seva assistència, com a alcalde, a l'ofrena floral a Blas Infante, que va tenir lloc al Camp
de Mart, a Tarragona, amb les cases d'Andalusia del territori i la de Reus. 

De l'obertura del CruyffCourt amb Sergi Roberto, al Mas Iglesies.

De la reunió amb l'Honorable Sr. Damià Calvet, conseller de Territori i Sostenibilitat, a la Casa
Gasset de Tarragona, per parlar de territori, trens, estacions i d'infraestructures ferroviàries.

De la concentració a la Plaça Mercadal contra l'atemptat a Nova Zelanda.

De la presentació de l'obra escultòrica «P.E.R.E», de Salvador Juanpere a la Biblioteca Pere
Anguera.

De la presentació del projecte Toyota-Yuko a l'Ajuntament. Una prova pilot a nivell d'Europa
dels vehicles híbrids que es porta a terme en l'àmbit europeu. 

De la inauguració de l'exposició retrospectiva de Roseta Mauri, dintre de l'any Roseta Mauri
al Museu de Reus Salvador Vilaseca. 

De la inauguració del Festival Breus de cinema de curtmetratge al Teatre Bartrina. 

De la Gala del IX Premi Internacional de Dansa Roseta Mauri al Teatre Fortuny.
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De l'assistència al sopar del 15è aniversari del DiariMés, que va tenir lloc a la Casa Joan Miret
a Tarragona.

Del retorn del Consell d'Infants de l'any passat i de les propostes que es van fer en l'àmbit
esportiu que va tenir lloc al Pavelló Olímpic. El seu agraïment als nens i nenes que han fet
propostes. 

De la visita institucional del conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Honorable Sr. Chakir
El Homrani. I de la festa dels 30 anys del Mas Carandell a la qual va assistir el conseller. 

De la posada de la primera pedra al centre d'Alzheimer Fundació Rosa M. Vivar. amb el
conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, l'Honorable Sr. Chakir El Homrani. Un acte molt
sentit i important per a la ciutat. 

De la cursa de l'Alzheimer, que va tenir lloc ahir, amb una participació de mil set-centes
persones. 

El Sr. Pellicer també informa que la Junta de Portaveus tinguda abans d'aquest Ple ha donat
el  seu suport  al següent manifest: 

Manifest Reus ciutat d'acollida.

"El Ple de l'ajuntament va decretar Reus ciutat d'acollida per a persones refugiades el
desembre de 2015, arran de la crisi de refugiats siriana. El mes de juliol de 2018, l'entit at
Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat (CEAR) va obrir un centre d'acollida per a persones
demandants d'asil amb finançament estatal; igualment, l'estiu del 2018 es va obrir un centre
d'acollida per a menors no acompanyats finançat per la Direcció General d'Atenció a la
infància de la Generalitat de Catalunya.

L'entitat reusenca Reus Refugi ha col·laborat amb el centre d'acollida aportant els seus
voluntaris en múltiples activitats, i ha presentat un prec davant la Comissió política del
programa d'acolliment de la ciutat per tal de demanar compromís polític dels diferents
Grups municipals, on s'ha arribat als següents acords: 

Primer. Mantenir i millorar el treball que s'està fent des de l'Ajuntament per tal de liderar la
facilitació de l'acolliment de persones refugiades a la ciutat com a Ciutat d'acollida que és.
Mantenir la comissió política en la que estan representats tots els grups municipals i la
comissió tècnica en la que hi ha, com a mínim, tècnics de tots els Departaments de
l'Ajuntament que hi estan implicats.

Segon. Establir un programa municipal d'acollida al refugiat que millori l'acció inicial tot
tenint en compte l'experiència d'aquests 8 mesos. Aquest programa ha de contemplar:



                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                               

- Facilitació en l'accés als tràmits administratius necessaris: padró, atenció mèdica,
escolarització...

- Facilitació en l'accés a l'habitatge:

Estudiar com es pot accedir a la mediació amb els propietaris (privats) per aconseguir
un lloguer just.
Estudiar si es pot obtenir lloguer amb els grans tenidors.

- Facilitació en l'accés a la formació i a l'ocupabilitat a través de les entitats municipals i les
que estan a la ciutat o territori.

- Facilitació de l'ocupació pública. Incloure aquest col·lectiu com a grup d'especials dificultats
per trobar feina en les clàusules socials de contractació pública i altres fórmules públiques.

- Facilitació en la creació de xarxa social per a la veritable inclusió d'aquestes persones en la
nostra societat, buscant la implicació del ventall més ampli possible de la societat reusenca. 

Tercer. Estudiar els programes d'altres ciutats per a les persones que, després de ser
acollides un temps en aquest programa, se'ls denega la condició de refugiats.

Quart. Treballar amb les entitats de la ciutat i territori que es cregui convenient per tal que
siguin agents actius en aquesta acollida."

ACABADA LA INTERVENCIÓ DE L'ALCALDE, AQUEST CEDEIX LA PARAULA ALS PORTAVEUS
DELS GRUPS MUNICIPALS I ES PRODUEIX DEBAT SOBRE EL MANIFEST.

S'incorpora a la sessió la Sra. Dolors Compte. 

Seguidament es tracta l'Informe de la Sindicatura Municipal de Greuges de l’exercici
2018.

EL SR. PAGÉS, SINDIC MUNICIPAL DE GREUGES DE REUS EXPLICA L'INFORME DE L'EXERCICI
2018 QUE FORMARÀ PART DE L'EXPEDIENT D'AQUESTA ACTA. INTERVENEN ELS SRS/SRES:
RUBIO, DOMENECH, LLAURADÓ, MARTÍN,  SÁNCHEZ, LLORENS, VILELLA  I PELLICER.

Els membres del Ple  es donen per assabentats de l'Informe. 

A les 17:30 hores, la presidència fa un recés en la sessió del Ple. A les 17:35 hores, es reinicia
la sessió amb els següents temes. 
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- Finalment el Sr. Pellicer dona compte del decret de l'alcaldia de data 27/03/2019
referent al CLUB DE FUTBOL REUS DEPORTIU SAD, següent: 

Decret núm. 2019005815

"Atès que mitjançant acord del Ple en sessió de data 14.05.2018, es va acordar, entre d’altres
punts, incoar procediment negociat amb publicitat per la concessió demanial de l’ús privatiu
de l'immoble de propietat municipal situat al carrer de Recasens i Mercadé, núm. 50, on hi ha
construït l'Estadi Municipal de Futbol de Reus i les instal·lacions annexes i complementaries. 

Atès que per aquesta licitació solament es va rebre una sol·licitud de participació, la mercantil
CLUB DE FUTBOL REUS DEPORTIU SAD, segons consta a l’acta de qualificació documental de
data 05.07.2018. Una vegada esmenades les deficiències de la sol·licitud de participació, es va
requerir, de conformitat amb l’establert al plec de condicions, la presentació de les seves
ofertes (sobres 2 i 3). 

Atès que en reunió de la mesa de data 26.09.2018, es va aprovar l’informe de valoració de
l’oferta presentada realitzat pels tècnics designats per la Mesa, i es va obrir la fase de
negociació amb el licitador presentat.

Atès que aquesta fase de negociació no s’ha pogut completar, atesa la manca de designació
d'un interlocutor per part del licitador presentat. Alhora durant tot aquest temps s'ha pogut
constatar per diferents mitjans diversos incompliments del licitador presentat, no tan sols a
l’àmbit econòmic (impagament de factures a RELLSA, impagaments de nòmines,
incompliments de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social) sinó de solvència. 

Atès que el fet de la presentació amb data 4 de març de 2019 de Concurs de Creditors
Voluntari implica incórrer en la prohibició de contractar establerta a l'art. 71.1.c) de la Llei
9/2017, de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic. Aquests fets han impedit la
continuació de la tramitació de la concessió demanial, i alhora posant de manifest
l'incompliment, per part del licitador, de diversos requisits dels fixats al Plec de Condicions,
relacionats amb el compliment de les obligacions tributàries, amb la seguretat social i la
capacitat de pagament. Tots aquests punts consten a l'informe conjunt emès per la Secretaria
i l'Intervenció Municipal en data 26/03/2018.

Atès que per les circumstàncies indicades als paràgrafs precedents, juntament amb la
necessitat de protegir els bens municipals (Estadi) i l'esport de base considero convenient
avocar la competència delegada mitjançant Decret de data 03/03/2016, núm. 2499 (BOPT de
data 09/03/2016, núm. 47).

Per tot l’exposat, de conformitat amb l’establert a la Llei 7/85, de 2 d’abril, Llei 39/2015, de 1
d'octubre, Llei 9/2017, de 8 de novembre, i demés  normativa d'aplicació,  HE RESOLT:



                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                               

Primer. Declarar la caducitat de la tramitació del procediment negociat amb publicitat per la
concessió demanial de l’ús privatiu de l'immoble de propietat municipal situat al carrer de
Recasens i Mercadé, núm. 50, on hi ha construït l'Estadi Municipal de Futbol de Reus i les
instal·lacions annexes i complementaries, pels motius indicats al paràgraf quart de la part
expositiva d'aquest Decret.

Segon. Procedir a l'arxiu del procediment administratiu referit.
 

Tercer. Donar compte d'aquest Decret al Ple Municipal en la propera sessió que es celebri.

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

No obstant això, amb caràcter potestatiu es pot interposa recurs previ de reposició davant de
l'òrgan que ha dictat l'acte en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la
recepció de la seva notificació." 

Els membres del plenari es donen per assabentats. 

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

Es dona compte dels següents decrets:

- Decret núm. 2019004193 de data 4 de març de 2019:

"Vista la sol·licitud del Centre de Lectura de Reus amb núm. de registre d’entrada
2018058150 de data 12 de desembre de 2018 en la què es demana formar part del Consell
Municipal de Solidaritat i Cooperació Internacional.

Atès que l’esmentada entitat fonamenta la seva sol·licitud en el fet que, com a conseqüència
de la signatura d’un conveni amb l’Associació Josep Vidal Llecha, aquesta ha passat a
organitzar i gestionar el Memorial per la Pau Josep i Liesel Vidal, motiu pel qual ha creat el
departament de Pau i Drets Humans organitzant, a banda del Memorial, altres activitats que
giren al voltant dels valors de la cultura, de la pau i dels drets humans.

Atès que el Centre de Lectura ha acompanyat a la sol·licitud l’acord formalitzat amb
l’Associació Josep Vidal Llecha, el dia 24 d’octubre de 2016, en el qual acordaren que el
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Centre de Lectura, a partir de la convocatòria de 2017, assumeix el Memorial per la Pau
Josep i Liesel Vidal com a propi.

Vist l’informe emès de la regidora delegada de l'Àrea de Participació, Ciutadania i
Transparència pel qual proposa nomenar un membre representant del Centre de Lectura de
Reus per formar part del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació Internacional.

Vist el que s’estableix en els articles 2 i 3 del Reglament regulador de l’esmentat òrgan
municipal complementari respecte a la seva composició, així com que l’alcalde donarà
compte al Ple de l’Ajuntament dels nomenaments i cessaments dels seus membres. 

He resolt:

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

- Un representant de cadascuna de les associacions, entitats, col·lectius o ONGS sense ànim
de lucre de la ciutat, que tinguin com a objectius específics la solidaritat internacional i la
cooperació per al desenvolupament, la defensa de la pau i els drets humans:

Sr. Joaquim Besora Agrelo, com a representant del Centre de Lectura de Reus. 

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. 2019004876 de data 14 de març de 2019:

"Atès que per Decret de l’Alcaldia, núm. 2016010613, de data 4 d'octubre de 2016, es va
nomenar a la Sra. Raquel Tamar García Camara, assessora de Grup Municipal, en funcions
d'assessorament i tasques de col·laboració immediata al grup municipal de Ciutadans, amb
una dedicació del 50%.

Vist el que disposa el punt 2 de l’article 10 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual
s’aprova el reglament del personal al servei de les entitats locals de Catalunya, que el
cessament o la separació d’aquest personal és lliure i pot produir-se en qualsevol moment
del mandat corporatiu, i que aquesta atribució s’ha de fer mitjançant decret de l’Alcalde.

Atés el que disposa l'article 55, punt n) del Decret 214/1990, de 30 de juliol, 

He resolt:



                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                               

Primer. Agrair a la Sra. Raquel Tamar García Camara els serveis prestats com a assessora del
grup municipal de Ciutadans.

Segon. Cessar a la Sra. Raquel Tamar García Camara, assessora de Grup Municipal, en
funcions d'assessorament i tasques de col·laboració immediata al grup municipal de
Ciutadans, amb efectes 20 de març de 2019.

Tercer. Donar compte al ple."

Els membres del plenari es donen per assabentats. 

 HONORS I DISTINCIONS 

4. Concessió de la Menció Honorífica Municipal a les Germanetes dels Pobres de  Reus.

"La Comissió d’Honors i Distincions, de l’Ajuntament de Reus en sessió de data 29 de març
de 2019 ha examinat l’expedient incoat per a la concessió d’una distinció municipal a les
GERMANETES DELS POBRES de Reus, a proposta de la Junta de Portaveus de data 8 de febrer
de 2019.

Atesos els mèrits que concorren en les GERMANETES DELS POBRES de Reus, en
reconeixement a la tasca social intensa i continuada de servei a les persones grans sense
recursos, acollint-les amb la voluntat de donar ajuda, consol i acompanyament, i de forma
especial per celebrar els 150 anys de la seva presència a la nostra ciutat.

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

Concedir a les GERMANETES DELS POBRES de Reus, la Menció Honorífica Municipal pels
mèrits i circumstàncies que en ella concorren i que han quedat suficientment acreditats a
l’expedient a l’efecte incoat."

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

5. Concessió de la Menció Honorífica Municipal a la Llar d'Infants Maria Assumpció
Cuadrada de la Creu Roja.

"La Comissió d’Honors i Distincions, de l’Ajuntament de Reus en sessió de data 29 de març
de 2019 ha examinat l’expedient incoat per a la concessió d’una distinció municipal a la LLAR
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D'INFANTS MARIA ASSUMPCIÓ CUADRADA DE LA CREU ROJA de Reus, a proposta de la Junta
de Portaveus de data 1 de març de 2019.

Atesos els mèrits que concorren en la LLAR D'INFANTS MARIA ASSUMPCIÓ CUADRADA DE LA
CREU ROJA de Reus, en reconeixement a la tasca educativa infantil duta a terme, pel seu
esforç i implicació en la necessitat de buscar noves fórmules socials, culturals i educatives
que han permès afavorir la diversitat i integració de l’alumnat i, de manera especial, en
acomplir-se enguany el 40è aniversari del començament de la seva trajectòria.

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

Concedir a la LLAR D'INFANTS MARIA ASSUMPCIÓ CUADRADA DE LA CREU ROJA de Reus, la
Menció Honorífica Municipal pels mèrits i circumstàncies que en ella concorren i que han
quedat suficientment acreditats a l’expedient a l’efecte incoat."

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

6. Concessió de la Menció Honorífica Municipal a l'Escola Sant Bernat Calvó.

"La Comissió d’Honors i Distincions, de l’Ajuntament de Reus en sessió de data 29 de març
de 2019 ha examinat l’expedient incoat per a la concessió d’una distinció municipal a
l'ESCOLA SANT BERNAT CALVÓ de Reus, a proposta de la Junta de Portaveus de data 1 de
març de 2019.

Atesos els mèrits que concorren en l'ESCOLA SANT BERNAT CALVÓ de Reus, en
reconeixement a la feina que ha dut a terme aquesta comunitat educativa al llarg de tots
aquests anys i, de manera especial, per celebrar enguany el seu 40è aniversari.

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

Concedir a l'ESCOLA SANT BERNAT CALVÓ de Reus, la Menció Honorífica Municipal pels
mèrits i circumstàncies que en ella concorren i que han quedat suficientment acreditats a
l’expedient a l’efecte incoat."

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

7. Concessió de la Menció Honorífica Municipal a la Sra. Alba Sotorra Clua.



                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                               

"La Comissió d’Honors i Distincions, de l’Ajuntament de Reus en sessió de data 29 de març
de 2019 ha examinat l’expedient incoat per a la concessió d’una distinció municipal a la Sra.
ALBA SOTORRA CLUA, a proposta de la Junta de Portaveus de data 1 de març de 2019.

Atesos els mèrits que concorren en la Sra. ALBA SOTORRA CLUA, directora i productora de
cinema documental reusenca, en reconeixement als seus projectes de temàtiques
contemporànies relacionades amb conflictes socials, polítics i humans, centrant-se en
històries humanes que reflexionen sobre temes com la llibertat, la igualtat i la identitat, per
haver estat premiada en algunes de les seves produccions com el premi Gaudí 2016 al millor
documental amb “Game Over”, i nominada enguany als Premis Gaudí 2018 pel documental
“Commander Arian».

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

Concedir a la Sra. ALBA SOTORRA CLUA, la Menció Honorífica Municipal pels mèrits i
circumstàncies que en ella concorren i que han quedat suficientment acreditats a l’expedient
a l’efecte incoat."
          
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per unanimitat. 

El Sr. Pellicer recorda que al voltant de les festes de la Verge de Misericòrdia es farà l'acte
protocol·lari de lliurament d'aquestes condecoracions.  

SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS 

D'acord amb la proposa del Sr. Pellicer s'acorda que els punts de l'ordre del dia núms. 8, 9 i
10 es tractin conjuntament però que les votacions es facin per separat.

8. Coordinació de l'assessoria jurídica entre l'ajuntament i les empreses municipals i
defensa jurídica. REUS MOBILITAT I SERVEIS SA: reconeixement de la condició de mitjà
propi personificat de l’Ajuntament de Reus.

"L’Ajuntament de Reus realitza activitats i serveis relatius a la mobilitat, via i espais públics,
mercats i aparcaments públics mitjançant la societat REUS MOBILITAT I SERVEIS SA, de
titularitat íntegra municipal, constituïda com a forma de gestió directa dels esmentats serveis
públics a l’empara de l’article 85 i 85 ter de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local, de l’article 249 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya., així com també, de
l’article 188 i 211 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el
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Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, essent l’objecte social de la societat, el
següent:

“a) Constitueix l’objecte de la societat quantes activitats estiguin encaminades a la construcció,

gestió, administració i explotació del servei de pàrquings i aparcaments públics, així com la

construcció, promoció, gestió, administració i explotació de tot tipus d’edificacions i

urbanitzacions, en l’àmbit on s’ubiquin aquests pàrquings o aparcaments públics per encàrrec de

l’Ajuntament, per concessió, arrendament, o mitjançant qualsevol altre títol. 

b) Totes aquelles activitats i serveis relacionats amb la circulació, el transport, la mobilitat, els

espais públics, la via pública i els edificis, instal·lacions i equipaments de caràcter públic, inclosa la

redacció de projectes i estudis, l’execució d’obres, l’establiment i ampliació de serveis, la

remodelació d’aquestes obres i serveis i la seva millora, manteniment i renovació, per encàrrec de

l’Ajuntament i les seves entitats dependents. 

c) Quantes activitats estiguin encaminades a la gestió, administració i explotació dels mercats

públics així com totes aquelles activitats relacionades amb aquest servei municipal que li

encomani l’Ajuntament.”

D’acord amb el referit precepte estatutari, REUS MOBILITAT I SERVEIS SA té la consideració
de mitjà propi de l’Ajuntament de Reus d’acord amb l’article 24.6 del Reial decret legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector
públic.

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).

D’acord amb l’art. 32.2 d) de la LCSP, la condició de mitjà propi personificat de l’entitat
destinatària de l’encàrrec respecte del seu concret poder adjudicador s’ha de reconèixer
expressament en els seus estatuts, amb el previ compliment  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.

S'ha instruït expedient per tal de verificar i adaptar a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic, la condició de REUS MOBILITAT I SERVEIS, SA de mitjà propi
personificat.



                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                               

La Junta Consultiva de Contractació Administrativa, en l’informe 1/2019, de 13 de març, ha
establert la fórmula de càlcul del requisit previst a l’art. 32.2 b) de la LCSP, en els termes
següents:

"I.El càlcul del percentatge de l’activitat que s’ha de computar com a duta a terme en l’exercici de

les comeses que hagin estat confiades per un o més poders adjudicadors que controlen una

entitat del sector públic, a efectes d’analitzar si aquesta pot ser considerada mitjà propi d’aquells,

es pot efectuar prenent com base el volum de negoci de l’entitat, les despeses en què incorri o altre

indicador d’activitat fiable. Si el càlcul s’efectua sobre la base del volum total de negoci de l’entitat,

s’han de tenir en compte totes les activitats que desenvolupa l’entitat, de les quals caldrà

comprovar si més del 80% s’han dut a terme amb ocasió d’atribucions o encàrrecs rebuts del

poder adjudicador que la controla, havent de computar com a tals tot el volum de negoci generat

amb ocasió de dites atribucions o encàrrecs, inclosos els imports provinent de les persones

usuàries d’un servei, si l’entitat el gestiona o el presta com a conseqüència d’una atribució o un

encàrrec del poder adjudicador que la controla."

Consta a l'expedient la informació rebuda de la societat en data 15, 24 i 25 d'octubre de
2018; l’informe de Coordinació de l'Assessoria Jurídica entre l’Ajuntament i les empreses
municipals i de Defensa Jurídica emès en data 17 d'octubre de 2018; informe de la
Intervenció General de la Corporació de 24 d'octubre de 2018.

Consta, així mateix, informe emès per l'auditora de comptes de la societat en data 19 de
març de 2019 sobre les activitats que realitza REUS MOBILITAT I SERVEIS, SA en virtut de les
comeses confiades per l'Ajuntament, en els anys 2016, 2017 i 2018, en proporció superior al
80% sobre el volum global de negoci, tal i com preveu l'article 32.2 b) de la LCSP citat.

També consta a l'expedient informe de Coordinació de l'Assessoria Jurídica entre
l’Ajuntament i les empreses municipals i de Defensa Jurídica amb la conformitat de la
Secretaria General de data 20 de març de 2019 dels que se’n desprèn que s’han acomplert
els tràmits de verificació a què es refereix l’apartat segon de l’article 32.2 d) de la LCSP.

En conseqüència, d'acord amb l’article 32.2 d) de la LCSP, cal que l’ajuntament, com a poder
adjudicador del que depèn la societat REUS MOBILITAT I SERVEIS SA, autoritzi expressament
la societat per a mantenir la condició de mitjà propi personificat.

Segons l’article 85, 85 bis i 85 ter de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de les bases de règim local,
així com el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i
serveis dels ens locals, l’aprovació dels estatuts de la societat municipal correspon al ple de la
corporació.

15



 

D’acord amb tot l’exposat, a la vista de la documentació aportada per la societat, de la
informació emesa per l'auditoria de comptes de la societat 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 LCSP, reconeixent la condició de
mitjà propi personificat de l’Ajuntament de Reus a la societat REUS MOBILITAT I SERVEIS SA.

Segon. Autoritzar la modificació dels estatuts de REUS MOBILITAT I SERVEIS, SA en els termes
prescrits per l’art. 32.2 de la LCSP, per tal que hi consti la condició de mitjà propi personificat
d'aquesta societat respecte de l’Ajuntament de Reus.»

EL SR. ENRECH EXPLICA EL TEMA 

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).

9. Coordinació de l'assessoria jurídica entre l'ajuntament i les empreses municipals i
defensa jurídica. REUS TRANSPORT PÚBLIC, SA: reconeixement de la condició de mitjà
propi personificat de l’Ajuntament de Reus.

"L’Ajuntament de Reus realitza activitats relacionades amb el servei públic de transport i
altres serveis complementaris, mitjançant la societat REUS TRANSPORT PÚBLIC SA, de
titularitat íntegra municipal, constituïda com a forma de gestió directa dels esmentats serveis
públics a l’empara de l’article 85 i 85 ter de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local, de l’article 249 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya., així com també, de
l’article 188 i 211 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el
Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, essent l’objecte social de la societat, el
següent:

“a) quantes activitats estiguin encaminades a l’organització, gestió i prestació del serveis públic de

transport col·lectiu de viatgers i el servei de transport adaptat a les persones de mobilitat reduïda

així com totes aquelles activitats complementàries relacionades amb aquest servei públic.

b) d’altres serveis complementaris relacionats amb la circulació, el transport, la mobilitat i la via

pública.”

D’acord amb el referit precepte estatutari, REUS TRANSPORT PÚBLIC SA té la consideració de
mitjà propi de l’Ajuntament de Reus d’acord amb l’article 24.6 del Reial decret legislatiu



                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                               

3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector
públic.

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).

D’acord amb l’art. 32.2 d) de la LCSP, la condició de mitjà propi personificat de l’entitat
destinatària de l’encàrrec respecte del seu concret poder adjudicador s’ha de reconèixer
expressament en els seus estatuts, amb el previ compliment  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.

S'ha instruït expedient per tal de verificar i adaptar a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic, la condició de REUS TRANSPORT PÚBLIC SA de mitjà propi
personificat.

La Junta Consultiva de Contractació Administrativa, en l’informe 1/2019, de 13 de març, ha
establert la fórmula de càlcul del requisit previst a l’art. 32.2 b) de la LCSP, en els termes
següents:

"I. El càlcul del percentatge de l’activitat que s’ha de computar com a duta a terme en l’exercici de

les comeses que hagin estat confiades per un o més poders adjudicadors que controlen una

entitat del sector públic, a efectes d’analitzar si aquesta pot ser considerada mitjà propi d’aquells,

es pot efectuar prenent com base el volum de negoci de l’entitat, les despeses en què incorri o altre

indicador d’activitat fiable. Si el càlcul s’efectua sobre la base del volum total de negoci de l’entitat,

s’han de tenir en compte totes les activitats que desenvolupa l’entitat, de les quals caldrà

comprovar si més del 80% s’han dut a terme amb ocasió d’atribucions o encàrrecs rebuts del

poder adjudicador que la controla, havent de computar com a tals tot el volum de negoci generat

amb ocasió de dites atribucions o encàrrecs, inclosos els imports provinent de les persones

usuàries d’un servei, si l’entitat el gestiona o el presta com a conseqüència d’una atribució o un

encàrrec del poder adjudicador que la controla."
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Consta a l'expedient la informació rebuda de la societat en data 10 d'octubre i 8 de
novembre de 2018; l’informe de Coordinació de l'Assessoria Jurídica entre l’Ajuntament i les
empreses municipals i de Defensa Jurídica emès en data 26 d'octubre de 2018.

Consta, així mateix, informe emès per l'auditora de comptes de la societat en data 19 de
març de 2019 sobre les activitats que realitza REUS TRANSPORT PÚBLIC, SA en virtut de les
comeses confiades per l'Ajuntament, en els anys 2016, 2017 i 2018, en proporció superior al
80% sobre el volum global de negoci, tal i com preveu l'article 32.2 b) de la LCSP citat.

També consta a l'expedient informe de Coordinació de l'Assessoria Jurídica entre
l’Ajuntament i les empreses municipals i de Defensa Jurídica amb la conformitat de la
Secretaria General de data 20 de març de 2019 dels que se’n desprèn que s’han acomplert
els tràmits de verificació a què es refereix l’apartat segon de l’article 32.2 d) de la LCSP.

En conseqüència, d'acord amb l’article 32.2 d) de la LCSP, cal que l’Ajuntament, com a poder
adjudicador del que depèn la societat REUS TRANSPORT PÚBLIC, SA, autoritzi expressament
la societat per a mantenir la condició de mitjà propi personificat.
negoci en els anys 2016 a 2018, ambdós inclosos.

Segons l’article 85, 85 bis i 85 ter de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de les bases de règim local,
així com el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i
serveis dels ens locals, l’aprovació dels estatuts de la societat municipal correspon al ple de la
corporació.

D’acord amb tot l’exposat, a la vista de la documentació aportada per la societat, de la
informació emesa per l'auditoria de comptes de REUS TRANSPORT PÚBLIC, SA 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 LCSP, reconeixent la condició
de mitjà propi personificat de l’Ajuntament de Reus a la societat REUS TRANSPORT PÚBLIC
SA.

SEGON.- Autoritzar la modificació dels estatuts de REUS TRANSPORT PÚBLIC SA en els
termes prescrits per l’art. 32.2 de la LCSP, per tal que hi consti la condició de mitjà propi
personificat d'aquesta societat respecte de l’Ajuntament de Reus."

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).



                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                               

10. Coordinació de l'assessoria jurídica entre l'ajuntament i les empreses municipals i
defensa jurídica. REUS SERVEIS MUNICIPALS, SA: reconeixement de la condició de mitjà
propi personificat de l’Ajuntament de Reus.

"L’Ajuntament de Reus realitza activitats relacionades amb l’assessorament, el patrimoni,
l’urbanisme, el cicle integral de l’aigua, el medi ambient, els residus i els serveis funeraris,
mitjançant la societat REUS SERVEIS MUNICIPALS SA, de titularitat íntegra municipal,
constituïda com a forma de gestió directa dels esmentats serveis públics a l’empara de
l’article 85 i 85 ter de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, de
l’article 249 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya., així com també, de l’article 188 i 211 i següents del
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis
dels ens locals, essent l’objecte social de la societat, el següent:

“1) L’assessorament i prestació de serveis de distribució, informàtics, comptables, laborals,

administratius, jurídics, logístics, gerencials, d’assessorament i supervisió tècnica d’obres i

instal·lacions, de contractació agrupada d’obres, subministraments i serveis, de gestió d’empresa,

de l’estructura d’aquesta, d’estratègies comercials i industrials, d’organització interna i externa,

racionalització i planificació de l’empresa, de la producció i dels recursos de les seves Societats o

entitats filials o participades, del soci únic i entitats dependents d’aquest.

2) L'adquisició, tinença i gestió d'accions i participacions d’altres societats o entitats en l'àmbit

municipal que li és propi;

3) La promoció, licitació, contractació i supervisió d’obres de construcció, rehabilitació i millora

de tot tipus d’edificacions i instal·lacions destinades a serveis, oficines i usos públics dins l’àmbit

del patrimoni immobiliari municipal, considerant com a municipal no només el patrimoni del

propi Ajuntament sinó, també, el de qualsevol de les seves entitats dependents; i, també, d’aquells

béns respecte als quals l’Ajuntament de Reus ostenti qualsevol dret o obligació;

4) L’adquisició, tinença, administració, gestió, explotació, neteja, seguretat, manteniment de béns

mobles i immobles (rústics o urbans), en l’àmbit del referit patrimoni municipal, i també, d’aquells

béns respecte als quals l’Ajuntament de Reus ostenti qualsevol dret o obligació;

5) La gestió de serveis i activitats econòmiques que li encarregui l’Ajuntament de Reus en l’àmbit

territorial (arquitectura, urbanisme, mobilitat, via pública i medi ambient), de serveis personals

(benestar social, sanitat, educació, foment de l’ocupació, esport, cultura i lleure) i de serveis

generals (provisió i gestió de recursos generals, sistemes d’informació i societat del coneixement,

promoció econòmica).

6) Actuar com a beneficiària d’expropiacions.
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7) Alienació i lloguer de solars, edificis construïts o en fase de construcció o rehabilitació i

adquisició, transmissió, execució, modificació i extensió de tota classe de drets sobre els béns

mobles i immobles.

8) Promoció, gestió, administració i explotació del Patrimoni Municipal del Sòl i promoció,

urbanització, construcció, compravenda, lloguer, explotació i administració de terrenys i béns

immobles¸ ja siguin propietat de la societat, de l’Ajuntament de Reus, de qualsevol de les altres

societats municipals, inclòs de tercers, sempre que hi hagi el corresponent títol habilitant.

9) La gestió i administració del cicle integral de l’aigua, destinada a qualsevol ús, des la captació,

potabilització, regulació i distribució dels recursos hidràulics necessaris, fins la recollida,

tractament i l’abocament al medi de les aigües residuals.

10) La prestació i realització de serveis de sanejament i neteja relacionats amb el cicle integral de

l’aigua, així com la construcció, explotació, conservació i funcionament de plantes i instal·lacions

destinades a aquest cicle, i el tractament, recollida, recuperació i eliminació dels seus residus, i la

venda, compra i cessió de subproductes resultants.

11) La prestació i realització de serveis, obres, instal·lacions i gestió de mitjans per a la millora del

medi ambient, a fi de garantir la qualitat de les aigües tan superficials com subterrànies, tot tipus

de vessaments, l’emissió d’afluents a l’atmosfera o contaminació sonora.

12) Producció d’energia elèctrica i calorífica a les plantes i instal·lacions que explota i la

comercialització d’aquesta energia

13) Construcció, manteniment i explotació de les xarxes de distribució d’aigües i sanejament

d’aigües residuals, construcció, manteniment i explotació dels pous i minats, i dels seus elements

elèctrics i mecànics com a font de captació, integrant el sistema de subministrament i abastament

d’aigua.

14) Prestació i realització dels serveis de posta en funcionament, manteniment i explotació dels

elements mecànics de control del sistema d’abastament i distribució d’aigua i sanejament,

comptadors d’aigua, i els treballs de lectura dels elements mecànics de control per a facturació,

estadística i verificació.

15) Prestació i realització dels serveis de laboratori per a l’anàlisi, investigació, tractament, estudi i

adequació de les aigües als seus diversos usos i normativa reguladora, tant de les aigües

superficials, subterrànies, de distribució en xarxa i residuals, afectes al cicle integral de l’aigua; Així

com de residus sòlids i qualsevol altra substància susceptible de generar residus o de produir o

transmetre malalties. 

16) Realització, assistència i execució de projectes, estudis i informes tècnics d’enginyeria,

construcció i manteniment, dins l’àmbit de les activitats esmentades anteriorment, i les que



                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                               

configurin el servei públic local corresponent al cicle integral de l’aigua, de conformitat amb la

normativa reguladora de règim local relativa a aquestes activitats i serveis públics.

17) La prestació de tasques de gestió i gerència d’altres entitats, especialment les relatives a

serveis públics locals afectes al cicle integral de l’aigua i medi ambient, ja sigui de captació,

regulació i distribució dels recursos hidràulics; sanejament, depuració i les seves corresponents

xarxes i instal·lacions; vessament, emissió d’efluents a l’atmosfera, contaminació acústica o

residus.

18) La recollida, tractament, aprofitament i eliminació de residus, que comprèn la recollida

selectiva, transport, emmagatzematge, ús energètic, reciclatge i disposició de la deixalla.

19) La comercialització de residus i subproductes, explotació de plantes de deixalleria i gestió

d’abocaments.

20) Disseny, construcció, direcció, manteniment, gestió i explotació d’obres i infraestructures en

els àmbits del medi ambient, els residus, l’energia i demés activitats connexes; la promoció i

organització d’accions formatives i de conscienciació en relació amb el cicle integral de l’aigua, el

medi ambient, l’energia i la protecció de la salut.

21) Prestació i realització d’estudis, inspeccions, certificacions, informes, dictàmens, declaracions,

controls, auditories, assistències tècniques amb els medis necessaris, inclòs el de laboratori, dins

de l’àmbit d’activitats relacionades amb l’energia i el medi ambient.

22) La construcció, explotació, conservació i funcionament de plantes i instal·lacions de

tractament d’aigües i depuració, la construcció, conservació i explotació de les estacions i

instal·lacions elevadores i de bombeig de la xarxa d’aigües residuals per al seu abocament i

canalització, distribució i tractament en planta depuradora o emissari subterrani.

23) El tractament, recollida, recuperació i eliminació dels residus originats pel tractament de les

aigües residuals en tot el seu cicle, així com la venda, compra i cessió dels subproductes resultants.

24) La realització, assistència i execució de projectes, estudis i informes tècnics d’enginyeria,

construcció i manteniment, dins l’àmbit de les activitats esmentades anteriorment, i les que

configurin el servei públic local corresponent al cicle integral de l’aigua, de conformitat amb la

normativa reguladora de règim local relativa a aquestes activitats i serveis públics.

25) La gestió, desenvolupament i explotació dels serveis funeraris mitjançant quantes

autoritzacions fossin necessàries, i que inclouen:La gestió i explotació del tanatori situat a Reus,

plaça Pau Picasso s/n i de qualsevol altre que pugui construir la societat; El condicionament

sanitari de cadàvers, incloent les pràctiques de tanatopràxia i embalsamament, de conformitat
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amb la normativa vigent; El subministrament de taüts o fèretres, urnes per a restes, urnes per a

cendres i caixes d’embalatge per a trasllats aeris, de conformitat amb les disposicions aplicables

sobre transport aeri, inclòs d’àmbit internacional; La prestació del servei de cotxes fúnebres i

cotxes complementaris per a corones i acompanyants; La prestació del servei de sales de vetlla i

organització de l’acte social de l’enterrament; El trasllat fora del terme municipal, inclòs a

l’estranger, de cadàvers i restes de conformitat, en cada cas, a la normativa legal aplicable; La

tramitació de les diligències necessàries per obtenir la llicència d’enterrament o, en el seu cas, la

llicència de trasllat fora del terme municipal, de conformitat a la normativa aplicable; La recepció

en les sales de vetlla de difunts procedents d’altres llocs, comprovant l’adequació i compliment

dels requisits establerts per la normativa sanitària que sigui d’aplicació; 

26) La construcció d’edificis i sales de vetlla amb els seus elements complementaris.

27) Aquelles altres activitats connexes amb els serveis funeraris i que la societat es trobi legalment

autoritzada per a desenvolupar, directament o per agençament, si s’escau.

28) La gestió, desenvolupament i explotació dels serveis de cremació i cementiri, que inclouen: La

gestió i explotació del Cementiri municipal de Reus; La conservació, obres, manteniment i mesures

de seguretat del Cementiri;La recepció en el Cementiri dels difunts procedents d’altres municipis,

comprovant l’adequació i compliment dels requisits establerts per la normativa sanitària que sigui

d’aplicació; La inhumació i exhumació, cremació i enterrament de cadàvers i restes; La construcció

de sepultures i nínxols; L’atorgament i transmissió de la concessió de drets funeraris sobre

sepultures i nínxols.”

D’acord amb el referit precepte estatutari, REUS SERVEIS MUNICIPALS SA té la consideració
de mitjà propi de l’Ajuntament de Reus d’acord amb l’article 24.6 del Reial decret legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector
públic.

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).

D’acord amb l’art. 32.2 d) de la LCSP, la condició de mitjà propi personificat de l’entitat
destinatària de l’encàrrec respecte del seu concret poder adjudicador s’ha de reconèixer
expressament en els seus estatuts, amb el previ compliment  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.

S'ha instruït expedient per tal de verificar i adaptar a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic, la condició de REUS SERVEIS MUNICIPALS, SA de mitjà propi
personificat.

La Junta Consultiva de Contractació Administrativa, en l’informe 1/2019, de 13 de març, ha
establert la fórmula de càlcul del requisit previst a l’art. 32.2 b) de la LCSP, en els termes
següents:

"I. El càlcul del percentatge de l’activitat que s’ha de computar com a duta a terme en l’exercici de

les comeses que hagin estat confiades per un o més poders adjudicadors que controlen una

entitat del sector públic, a efectes d’analitzar si aquesta pot ser considerada mitjà propi d’aquells,

es pot efectuar prenent com base el volum de negoci de l’entitat, les despeses en què incorri o altre

indicador d’activitat fiable. Si el càlcul s’efectua sobre la base del volum total de negoci de l’entitat,

s’han de tenir en compte totes les activitats que desenvolupa l’entitat, de les quals caldrà

comprovar si més del 80% s’han dut a terme amb ocasió d’atribucions o encàrrecs rebuts del

poder adjudicador que la controla, havent de computar com a tals tot el volum de negoci generat

amb ocasió de dites atribucions o encàrrecs, inclosos els imports provinent de les persones

usuàries d’un servei, si l’entitat el gestiona o el presta com a conseqüència d’una atribució o un

encàrrec del poder adjudicador que la controla."

Consta a l'expedient la informació rebuda de la societat en data 9 i 19 d'octubre de 2018;
l’informe de Coordinació de l'Assessoria Jurídica entre l’Ajuntament i les empreses municipals
i de Defensa Jurídica emès en data 26 d'octubre de 2018.

Sobre el compliment del requisit previst a l'article 32.2 d) 2n,, de la LCSP es fa fa constar
següent: 

« Per dur a terme l'objecte social de la societat, cada divisió disposa de tots els mitjans personals i

materials que li van ser aportats per l'Ajuntament tant en el moment de la constitució de les

empreses originàries com en posterioritat i tots aquells que ha anat contractant i adquirit al llarg

del temps» 

Consta, així mateix, informe emès pels auditors en data 18 de març de 2019 així com també
de l’informe de Coordinació de l'Assessoria Jurídica entre l’Ajuntament i les empreses
municipals i de Defensa Jurídica de 20 de març de 2019 amb la conformitat de la Secretaria
General dels que se’n desprèn que s’han acomplert els tràmits de verificació a què es
refereix l’apartat segon de l’article 32.2 d) de la LCSP.
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En conseqüència, d'acord amb l’article 32.2 d) de la LCSP, cal que l’ajuntament, com a poder
adjudicador del que depèn la societat REUS SERVEIS MUNICIPALS SA, autoritzi expressament
la societat per a mantenir la condició de mitjà propi personificat.

Segons l’article 85, 85 bis i 85 ter de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de les bases de règim local,
així com el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i
serveis dels ens locals, l’aprovació dels estatuts de la societat municipal correspon al ple de la
corporació.

D’acord amb tot l’exposat, a la vista de la documentació aportada per la societat, de la
informació emesa per l'auditoria de comptes de REUS SERVEIS MUNICIPALS, SA 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 LCSP, reconeixent la condició de
mitjà propi personificat de l’Ajuntament de Reus a la societat REUS SERVEIS MUNICIPALS SA.

Segon. Autoritzar la modificació dels estatuts de REUS SERVEIS MUNICIPALS, SA en els termes
prescrits per l’art. 32.2 de la LCSP, per tal que hi consti la condició de mitjà propi personificat
d'aquesta societat respecte de l’Ajuntament de Reus."

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).

11. Gestió Econòmica i Pressupostària. Expedient de modificació de crèdits del
pressupost de 2019 de l'Ajuntament.

- L'Alcalde exposa que segons s'ha sol·licitat en Junta de Portaveus s'ha considerat per la
Regidoria d'Hisenda que aquest assumpte es sotmeti a aprovació amb dues opcions que es
votaran de forma separada. 

Primera la que consta a l'expedient dictaminat per la Comissió Informativa. 

Segona la que exposa el  Sr. Enrech a continuació:  

"Vist l'expedient tramitat per ordre del Regidor delegat de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Generals,
en el que s'adjunta informe de la Intervenció de Fons i atesa la proposta de la Presidència en la
què s'assenyala la necessitat d'efectuar un expedient de modificació de crèdits en el pressupost
de l’Ajuntament de Reus.



                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                               

Considerant que la tramitació de l'expedient s'ha realitzat amb subjecció a les disposicions
legals vigents, i s'ha de sotmetre a la consideració del Ple, resultant:

S’acorda:

Primer. Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits en el pressupost de
l’Ajuntament de Reus, essent el detall per aplicacions pressupostàries el següent: 

ALTA DE DESPESA
4063

4 15340
6190

0
Via Pública.-Altres actuacions via púb.-
Inversions reposició 78.026,74

TOTAL 78.026,74

ALTA INGRÉS

92000
3507

0
C.Esp.C.Alt de St.Pere, trams Cr. Dr. Robert i 
Riera Miró 78.026,74

TOTAL 78.026,74

Segon.  Exposar al públic, de conformitat amb allò que disposa l’article 169 del RDL 2/2004 de 5
de març pel que s’aprova el Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals, l'expedient de modificació
de crèdits en el pressupost de l’Ajuntament de Reus i per un termini de quinze dies als efectes
del seu examen i presentació de reclamacions, transcorregut el qual sense que se'n realitzin es
considerarà l'expedient definitivament aprovat."

SEGUIDAMENT EL SR. ENRECH EXPLICA EL TEMA I ES PRODUEIX DEBAT 

Sotmesa la proposta a votació, es rebutja l'opció primera segons va dictaminar la Comissió
Informativa amb 11 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 i 16 vots en contra (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 s'aprova l'opció alternativa sol·licitada per la Junta de Portaveus i presentada pel Sr. Enrech,
amb 17 vots a favor ((PdeCAT)-CiU: Srs./Sres. Pellicer, Vilella, Monseny, Arza, Sardà, Enrech,
Caelles;PSC-CP: Srs./Sres. Martín, Martínez, Guaita, Pozuelo; PP: Sr. Domènech i Sra. Compte;
ERC-MES-MDC-AVANCEM: Sres. Llauradó i Flores; AREUS: Srs. Cervera i Rubio) i 10 vots en
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contra ( CUP: Srs./Sres. Llorens, Fernández, Cuadrada, Ciurana, Puig, Reverte; C'S: Srs./Sres.
Sánchez, Morales, Figueras,  Labrador).

Sotmès a votació el punt SEGON s'aprova per unanimitat. 

12. Recursos Humans. Sol·licitud de compatibilitat de diversos funcionaris de
l'Ajuntament de Reus.

12a) "Vista la sol·licitud presentada davant aquest Ajuntament pel Sr. Sergio López
Perianes en data 20 de febrer de 2019, que ocupa una plaça d'agent de suport, com a
funcionari interí, de la plantilla de personal funcionari de l'Ajuntament de Reus, en la que
demana la compatibilitat del seu càrrec amb l'exercici de l'activitat privada de futbolista.

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

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

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

a) Si s'ocupa un sol lloc de treball en l'entitat local en règim de jornada ordinària, sempre que la

suma de jornades de l'activitat pública principal i l'activitat privada no superi la jornada ordinària

de l'Administració incrementada en un 50%. 

2. Sens perjudici del que disposa el punt anterior, en cap cas la suma de jornades de l’activitat

pública principal i de l’activitat privada no pot superar la jornada ordinària que tingui establerta

l’entitat local, incrementada en un 50%....»

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

Vistos els articles 321 i següents del Reglament del personal al servei de les entitats locals i
els aplicables de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei
de les administracions públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del
personal al servei de l’administració de la Generalitat de Catalunya, la disposició final tercera
del Real Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de
l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic i amb el dictamen previ de la Comissió Informativa de
Serveis Generals i econòmics, es proposa al Ple de la Corporació:



                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                               

Primer. Declarar la compatibilitat de l’exercici del lloc de treball ocupat pel treballador al
servei d’aquesta Corporació Sr. Sergio López Perianes amb la corresponent activitat privada
de futbolista.

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

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

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

12b) "Vista la sol·licitud presentada davant aquest Ajuntament per la Sra. Montserrat
Abelló Borràs en data 25 de febrer de 2019, que ocupa una plaça d'auxiliar tècnic de
comeses especials de la plantilla de personal laboral de l'Ajuntament de Reus, en la que
demana la compatibilitat del seu càrrec amb l'exercici per compte propi de l'activitat
professional de gestió de turisme rural. 

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

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

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

a) Si s'ocupa un sol lloc de treball en l'entitat local en règim de jornada ordinària, sempre que la

suma de jornades de l'activitat pública principal i l'activitat privada no superi la jornada ordinària

de l'Administració incrementada en un 50%. 

2. Sens perjudici del que disposa el punt anterior, en cap cas la suma de jornades de l’activitat

pública principal i de l’activitat privada no pot superar la jornada ordinària que tingui establerta

l’entitat local, incrementada en un 50%....»

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

Vistos els articles 321 i següents del Reglament del personal al servei de les entitats locals i
els aplicables de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei
de les administracions públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del
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personal al servei de l’administració de la Generalitat de Catalunya, la disposició final tercera
del Real Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de
l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic i amb el dictamen previ de la Comissió Informativa de
Serveis Generals i econòmics, es proposa al Ple de la Corporació :

Primer. Declarar la compatibilitat de l’exercici del lloc de treball ocupat per la treballadora al
servei d’aquesta Corporació, la Sra. Montserrat Abelló Borràs amb la corresponent activitat
privada per a l'exercici per compte propi de l'activitat professional de gestió de turisme rural,
sempre i quan no tinguin cap lligam amb l'Ajuntament de Reus.

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

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

EL SR. RUBIO EXPLICA EL TEMA 

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

S'absenta de la sessió la Sra. Guaita. 

13. Recursos Humans. Modificació catàleg llocs de treball del personal funcionari.

"Vista la proposta del departament de Recursos Humans i una vegada portada a terme la
preceptiva negociació i havent arribat amb un acord en Mesa de General de negociació en
data 19 de març de 2019, la Comissió Informativa de Serveis Generals i Econòmics, en sessió
de data 25 de març 2019 i amb el dictamen previ de la Comissió Informativa de Serveis
Generals i econòmics es proposa al Ple de la Corporació:

Primer. La modificació del catàleg de llocs de treball del personal funcionari i laboral creant
un nou complement horari anomenat disponibilitat parcial, tal i com descriu l'art. 10.3b) del
conveni i pacte de condicions laborals dels treballadors públics de l'Ajuntament de Reus, a la
vegada que es modificarà el complement horari anomenat especial dedicació.

Segon. Incorporar en l'esmentat catàleg el lloc de treball d'agent Guàrdia Urbana en
pràctiques, C1/14 (tal i com ja existia en el catàleg vigent fins el 31 d'agost de 2018), amb la
denominació d'Agent Guàrdia urbana entrada.

Tercer. Deixar sense efecte, a partir de la data de l'acord, el complement de productivitat
mensual de 160€ al personal afectat per als nous règims de dedicació especial i disponibilitat
parcial , en atenció a aquest complement de productivitat es substitueix per una adaptació a
la previsió que conté el Conveni Col·lectiu en relació a l'especial dedicació i disponibilitat
parcial.



                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                               

Els anteriors acords tindran efectes a partir de l'aprovació del mateix."

EL SR. RUBIO EXPLICA EL TEMA I ES PRODUEIX DEBAT 

Sotmesa la proposta a votació, s'aprova amb 22 vots a favor ((PdeCAT)-CiU: Srs./Sres. Pellicer,
Vilella, Monseny, Arza, Sardà, Enrech, Caelles; CUP: Srs./Sres. Llorens, Fernández, Cuadrada,
Ciurana, Puig, Reverte; PSC-CP: Srs./Sres. Martín, Martínez, Pozuelo; PP: Sr. Domènech i Sra.
Compte; ERC-MES-MDC-AVANCEM: Sres. Llauradó i Flores; AREUS: Srs. Cervera i Rubio) i 4
abstencions ( C'S: Srs./Sres. Sánchez, Morales, Figueras,  Labrador).

S'incorpora a la sessió la Sra. Guaita. 

14. Secretaria General.- Aprovació de la modificació dels Estatuts de la Mancomunitat
Intermunicipal "Serveis Mancomunats d'Incineració dels Residus Urbans".

"La Junta General de la Mancomunitat Intermunicipal «Serveis Mancomunats d'Incineració
dels Residus Urbans» en sessió duta a terme el dia 20 de desembre de 2018 va adoptar
l'acord de modificació puntual dels Estatuts de la Mancomunitat.

La modificació consisteix en donar una nova redacció de l'article 29 i de l'aparat 2n de
l'article 30, així com l'addició d'un nou apartat 3r en aquest darrer en els termes que consten
a l'expedient, en el marc de l'aprovació del pla estratègic de la Mancomunitat 2018-2024. 

L'esmentada modificació fou informada amb caràcter favorable per la secretaria de la
Mancomunitat, informe que per economia processal s'assumeix en aquest expedient.

L'acord adoptat per la Junta de la Mancomunitat així com el projecte de modificació dels
estatuts fou sotmès a informació pública, mitjançant anunci publicat al DOGC núm. 7804 de
data 6 de febrer de 2019 i al tauler d'edictes de la mancomunitat sense que s'hi formulessin
al·legacions.

De conformitat amb allò que disposa l'article 120, en relació a l'article 119 del Text refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d'abril, la modificació dels estatuts requereix l'aprovació del Ple dels municipis mancomunats
per majoria absoluta.

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

Primer. Aporvar la modificació dels Estatuts de la Mancomunitat Intermunicipal «Serveis
Mancomunats d'Incineració dels Residus Urbans» donant una nova redacció de l'article 29 i a
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l'aparat 2n de l'article 30, així com l'addició d'un nou apartat 3r en aquest darrer, en els
termes que conten a l'expedient.

Segon. Comunicar l'adopció d'aquest acord a la Mancomunitat Intermunicipal «Serveis
Mancomunats d'Incineració dels Residus Urbans»."

EL SR. ENRECH EXPLICA EL TEMA

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).

SERVEIS DE TERRITORI I URBANISME 

15. Gestió Ambiental. Aprovació inicial de l'actual mapa de capacitat acústica del
municipi de Reus.

"A partir de la Directiva 2002/49/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 25 de juny de
2002, sobre avaluació i gestió del soroll ambiental, la Llei autonòmica 16/2002, de 28 de juny,
de protecció contra la contaminació acústica, el Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel
qual s’aprova el Reglament de la Llei 16/2002, la Llei estatal 37/2003, de 17 de novembre, del
soroll, i finalment el Reial decret 1367/2007, de 19 d’octubre, pel que es desenvolupa la Llei
estatal 37/2003, de 17 de novembre, del soroll en allò que fa referència a la zonificació
acústica, objectius de qualitat i emissions acústiques, se’n deriva l’obligació d’elaborar el
mapa de capacitat acústica. 

D’acord amb l’article 5 del Reial decret 1367/2007, de 19 d’octubre, en la planificació
territorial i en els instruments de planejament urbanístic, s’inclourà la zonificació acústica del
territori en àrees acústiques d’acord amb les previstes a la Llei 37/2003, de 17 de novembre,
del soroll. 

En data 27 d’abril del 2007, el Ple de l’Ajuntament de Reus va aprovar inicialment el mapa de
capacitat acústica del municipi de Reus, en compliment del que va establir la Llei 16/2002, de
28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica. 

En data 25 d’octubre del 2007 es va publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona
número 248, l’aprovació amb caràcter definitiu del mapa de capacitat acústica del municipi
de Reus, havent-se realitzat el tràmit d’informació pública sense que s’haguessin formulat
al·legacions. 



                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                               

En data 14 de març del 2019, s’emet informe per part dels serveis tècnics municipals segons
el qual el mapa de capacitat acústica és l’eina que regula el soroll del municipi, atès que fixa
els límits màxims d’immissió que l’administració local ha de garantir als ciutadans i s’ajusta
segons els objectius de qualitat acústica que el municipi dissenya per al seu territori. Per tant,
es proposa adequar el Mapa de capacitat acústica existent al municipi des de l’any 2007, als
criteris urbanístics establerts per la normativa actual i a les modificacions que s’han produït
al municipi. 

En data 19 de març del 2019, s’ha elaborat la memòria del mapa de capacitat acústica del
municipi de Reus, en el que consta la metodologia per elaborar el mapa com a instrument
per a la gestió ambiental del soroll, que té com a finalitat evitar, prevenir i reduir la
contaminació acústica a la que està exposada la població i la preservació i millora de la
qualitat acústica del territori, d’acord amb el Decret 245/2005, de 8 de novembre, pel qual es
fixen els criteris per a l’elaboració dels mapes de capacitat acústica, que determina les fases
consistents en la identificació dels emissors acústics del territori, la determinació del nivell de
soroll ambiental, la zonificació acústica del territori, i la concreció del mapa de capacitat
acústica. 

En data 20 de març del 2019, s’emet informe jurídic sobre la normativa d’aplicació i el
procediment per a l’aprovació del Mapa de capacitat acústica del municipi de Reus. 

D’acord amb l’article 9 de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació
acústica, correspon a l’ajuntament l’elaboració d’un mapa de capacitat acústica amb els
nivells d’immissió dels emissors acústics a què és aplicable aquesta Llei que estiguin inclosos
a les zones urbanes, els nuclis de població, i si escau, les zones del medi natural, a l’efecte de
determinar la capacitat acústica del territori mitjançant l’establiment de les zones de
sensibilitat acústica en l’àmbit del municipi respectiu.

L’article 4.1 a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, 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, 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 63, 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,  
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S'acorda: 

Primer. Aprovar inicialment l’actual Mapa de capacitat acústica del municipi de Reus en
compliment del que estableix la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la
contaminació acústica. 

Segon. Sotmetre l'acord d'aprovació inicial, i el projecte de Mapa de capacitat acústica a
informació pública per un termini de trenta dies a comptar de l'endemà de l'última de les
publicacions de l'anunci en el Butlletí Oficial de la Província o en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya. En el cas que no es formulin reclamacions, ni al·legacions, l'acord
d'aprovació inicial esdevindrà definitiu. 

Tercer. Donar trasllat, d’aquest acord, del Mapa de capacitat acústica al Departament de
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.»

EL SR. RUBIO EXPLICA EL TEMA I ES PRODUEIX DEBAT 

Sotmesa la proposta a votació, s'aprova amb 23 vots a favor ((PdeCAT)-CiU: Srs./Sres. Pellicer,
Vilella, Monseny, Arza, Sardà, Enrech, Caelles; 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; ERC-MES-MDC-
AVANCEM: Sres. Llauradó i Flores; AREUS: Srs. Cervera i Rubio) i 4 abstencions ( C'S:
Srs./Sres. Sánchez, Morales, Figueras,  Labrador).

SERVEIS A LA PERSONA 

16. Cultura. Aprovació dels preus públics del Concert de gran format del Festival d’Arts
de Reus.

"Atès que entre el 15 d’abril i el 15 de juliol de 2019 es portarà a terme a la ciutat de Reus la
tercera edició del Festival de les Arts de Reus – FAR que comptarà amb un concert de gran
format que es realitzarà a la Plaça Anton Borrell del Parc de Sant Jordi. 

Vist l’informe econòmic i financer emès pels serveis de l’IMRC pel qual es proposa
l’establiment del preu públic corresponent a les entrades d’un concert de gran format al Parc
de Sant Jordi. 

Atès que de l’esmentat informe en resulta que les despeses derivades de la prestació
d'aquest servei són superiors als ingressos previstos, en concret, el resultat de l’estudi
econòmic-financer és negatiu per import de 38.340,54 euros.

Atès que tal i com estableix l'article 44 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i l'article 24.3 de



                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                               

l'Ordenança General de gestió, recaptació i inspecció dels tributs i altres ingressos de dret
públic local de l'Ajuntament de Reus, els preus públics han de cobrir com a mínim el cost del
servei prestat i, si no és el cas, ha de justificar-se les raons socials, benèfiques, culturals o
d'interès públic que ho aconsellin i de la mateixa manera, cal consignar en els pressupostos
de l'organisme les dotacions oportunes per la cobertura de la diferència resultant.

Vist l'informe tècnic signat per la gerent de l'IMRC de data 15 de març de 2019 en el qual es
posa de manifest les raons socials, benèfiques, culturals o d'interès públic que justifiquen
que el preu públic l'aprovació del qual es proposa no cobreix el cost econòmic del servei. 

Atès que la diferència resultant s'assumirà pel propi IMRC a càrrec de la partida 31431-
33810-2279, del pressupost de despeses per a l'any 2019. 

Vist l'informe de fiscalització prèvia limitada emès en data 15 de març de 2019. 

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

- Aprovar el preu públic corresponent a les entrades del concert de gran format al Parc de
Sant Jordi que es portarà a terme dins del Festival FAR amb els següents preus:

- Entrades de les files 1 a la 4: 45,00 euros
- Entrades de les files 7 a la 16: 35,00 euros
- Entrades a partir de la fila 17 i laterals: 25,00 euros"

LA SRA CAELLES EXPLICA EL TEMA I ES PRODUEIX DEBAT 

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

17. Cultura. Aprovació dels preus públics del Festival Trapezi.

"Atès que la ciutat de Reus acull dels dies 9 al 12 de maig de 2019 la XXIII edició de la Fira del
Circ de Catalunya - TRAPEZI, organitzada per l'IMRC. 

Atès que l'esmentada Fira, compta entre d’altres ingressos els provinents dels preus
d’entrada de diferents espectacles programats i de les inscripcions de programadors i
professionals del circ i d’altres arts escèniques.
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Vist l’informe econòmic i financer emès pels serveis de l’IMRC pel qual es proposa
l’establiment del preu públic corresponent a les entrades d’espectacles i de les inscripcions
per a professionals assistents a la Fira del Circ Trapezi 2019.

Atès que de l’esmentat informe en resulta que les despeses derivades de la prestació
d'aquest servei són superiors als ingressos previstos, en concret, el resultat de l’estudi
econòmic-financer és negatiu per import de 12.454,14 euros.

Atès que tal i com estableix l'article 44 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i l'article 24.3 de
l'Ordenança General de gestió, recaptació i inspecció dels tributs i altres ingressos de dret
públic local de l'Ajuntament de Reus, els preus públics han de cobrir com a mínim el cost del
servei prestat i, si no és el cas, ha de justificar-se les raons socials, benèfiques, culturals o
d'interès públic que ho aconsellin i de la mateixa manera, cal consignar en els pressupostos
de l'organisme les dotacions oportunes per la cobertura de la diferència resultant.

Atès que la Fira del Circ Trapezi constitueix una referència a nivell nacional i internacional, es
considera que l’esmentada activitat posseeix un interès social donat que permet oferir a la
població una oferta cultural excepcional així com la projecció i conseqüències positives que
té aquest esdeveniment en el teixit associatiu i comercial de la ciutat de Reus.

Atès que la diferència resultant s'assumirà pel propi institut a càrrec de la partida 31431-
33421-227.99 - Trapezi- Treball realitzats altres empreses, del pressupost de despeses
d'aquest organisme autònom per a l'any 2019. 

Vist l'informe de fiscalització prèvia limitada emès en data 15 de març de 2019. 

Atès que l'òrgan competent per aprovar els preus públics dels organismes autònoms quan
aquests no cobrin la totalitat del cost del servei és el Ple atès l'establert a l'article 47.2 del
TRLRHL, 

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

- Aprovar els preus públics de les entrades d’espectacles i de les inscripcions per a
professionals assistents a la Fira del Circ Trapezi 2018, que són els següents:

1-Dels diferents espectacles programats a la Fira del Circ Trapezi 2018, exempts d’IVA.



                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                               

Les entrades CARNET JOVE, TARGETA JOVE, -12 i + DE 65 ANYS, són les que es compren
presentant el Carnet Jove i la Targeta Jove i les de tots els infants de 4 a 11 anys inclosos i
dels majors de 65 anys. 

Les entrades PROFESSIONALS són les comprades per socis de l’Associació de Professionals
del Circ de Catalunya, altres associacions de circ i alguns professionals inscrits a la Fira, tots
degudament acreditats. 

Les entrades APROPA CULTURA són les comprades mitjançant aquest programa d’inclusió de
la Generalitat de Catalunya per afavorir l’assistència i participació dels col·lectius més
vulnerables. Els teatres interessats s’adhereixen a aquest programa. Les entitats o centres
representants dels col·lectius esmentats han d’estar registrats a Apropa Cultura
(www.apropacultura.cat) per poder reservar les entrades que necessiten. A la reserva se’ls hi
demana el nombre de persones que assistirà a l’espectacle i les característiques de mobilitat
del grup. Posteriorment, personal autoritzat de l’entitat passarà a recollir i pagar les entrades
per l’oficina de la Fira del Circ Trapezi al carrer Sant Joan, 27 de Reus abans de l’espectacle
reservat. 
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2-De les INSCRIPCIONS de Professionals.

PROGRAMADORS/ES

Inscripció 30€
Inclou: dos acreditacions per programador o entitat programadora que dona dret a accés a
L’Espai Professional i a totes les activitats professionals, el primer acreditat té accés a tots els
espectacles de pagament i el segon acreditat té opció de comprar una entrada per a cada
espectacle a preu de PROFESSIONAL.

SOCIS APCC, ALTRES ASSOCIACIONS PROFESSIONALS DE CIRC I/O ARTS ESCÈNIQUES I ALTRES
PROFESSIONALS DE CIRC I/O ARTS ESCÈNIQUES I ALTRES PROFESSIONALS
(DISTRIBUÏDORS/ES, PRODUCTORS/ES, COMPANYIES, MITJANS, ESCOLES, ETC)

Inscripció 15€
Inclou: una acreditació per entitat, accés a L’Espai Professional i a totes les activitats
professionals, un màxim de tres invitacions i compra d’entrades a preu de PROFESSIONAL
(una entrada per cada carnet de soci i per espectacle).

Tant programadors com a professionals podran fer la inscripció i la reserva d’invitacions i
entrades omplint el formulari que trobaran a la web de Trapezi."

LA SRA. CAELLES EXPLICA EL TEMA I ES PRODUEIX DEBAT 

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

S'absenten de la sessió la Sra. Llorens i els  Srs. Fernandez i Reverte. 

18. Cultura. Aprovació dels preus públics del servei de connexió elèctrica per la Diada
de Sant Jordi.

"Atès el decret 2019004427 de data 7 de març de 2019 de l’Ajuntament de Reus en el qual
s'encarrega a l’Institut Municipal Reus Cultura, l’organització dels actes corresponents a la
Diada de Sant Jordi per al present any 2019.

Atès que per part de l'IMRC es proporciona a les entitats tota la infraestructura necessària
pel bon funcionament de la Diada, entre la què es compta l'abastament d'electricitat a les
parades que així ho sol·licitin.



                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                               

Atès que l'esmentada Diada, compta amb els ingressos provinents per la connexió i
abastament d’energia elèctrica a les parades que així ho sol·licitin.

Vist l’informe econòmic i financer de data 14 de març de 2019 emès pels serveis de l’IMRC
pel qual es proposa l’establiment del preu públic corresponent a la connexió i abastament
d’energia elèctrica, a les parades que així ho sol·licitin, a la Plaça del Mercadal duran la Diada
de Sant Jordi.

Atès que de l’esmentat informe en resulta que les despeses derivades de la prestació
d'aquest servei són superiors als ingressos previstos, en concret, el resultat de l’estudi
econòmic-financer és negatiu per import de 972,81 euros.

Atès que tal i com estableix l'article 44 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i l'article 24.3 de
l'Ordenança General de gestió, recaptació i inspecció dels tributs i altres ingressos de dret
públic local de l'Ajuntament de Reus, els preus públics han de cobrir com a mínim el cost del
servei prestat i, si no és el cas, ha de justificar-se les raons socials, benèfiques, culturals o
d'interès públic que ho aconsellin i de la mateixa manera, cal consignar en els pressupostos
de l'organisme les dotacions oportunes per la cobertura de la diferència resultant.

Atès que la diada és un acte que s'inicia amb el muntatge de parades a les 6 del matí i
finalitza amb el desmuntatge a les 23h, és voluntat de l’IMRC que en les hores que no hi ha
sol les parades tinguin il·luminació pròpia, per qüestions de seguretat, motiu pel qual
facilitem la connexió assumint una part de la despesa.

Les parades de Sant Jordi són essencials i formen part inseparable de la diada, a més a més
de les llibreries i floristeries també posen parades tot tipus d’entitats culturals, socials,
organitzacions humanitàries, escoles, mitjans de comunicació i d’altres que contribueixen a
l'ambient festiu que genera la diada. L’activitat que porten a terme durant tota la diada es
considera d’interès públic i social per tal de poder oferir a la població una Diada excepcional
així com la projecció i conseqüències positives que té aquest esdeveniment en el teixit
associatiu i comercial de la ciutat de Reus.

Atès que la diferència resultant s'assumirà pel propi institut a càrrec de la partida 31431-
33830-227.99 – Sant Jordi - Treball realitzats altres empreses, del pressupost de despeses
d'aquest organisme autònom per cada anualitat. 

Vist l'informe de fiscalització prèvia limitada emès en data 15 de març de 2019. 
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Atès que l'òrgan competent per aprovar els preus públics dels organismes autònoms quan
aquests no cobreixin la totalitat del cost del servei és el Ple atès l'establert a l'article 47.2 del
TRLRHL, 

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

- Aprovar el preu públic corresponent a la connexió i abastament d’energia elèctrica per a les
parades que ho sol·licitin a la Plaça del Mercadal durant la Diada de Sant Jordi que és el
següent:

200,00 euros (iva inclòs)

Aquest preu públic serà vigent fins que no es procedeixi a la seva modificació o derogació."

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) 3 vots en contra (CUP: Srs./Sres. Cuadrada, Ciurana, Puig) i 4
abstencions (PSC-CP: Srs./Sres. Martín, Martínez, Guaita, Pozuelo).

S'incorporen a la sessió la Sra. Llorens i el Sr. Fernandez. 

19. Ensenyament. Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i el Departament
d'Educació de la Generalitat de Catalunya per al Pla educatiu d'entorn (Cursos 2019-
2020 a 2022-2023).

"Atès que l’article 40 de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'educació, insta a les diferents
administracions educatives a impulsar acords de col·laboració per potenciar conjuntament
accions educatives en l'entorn.

Atès que l’article 156 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol d’educació, determina que
l’Administració educativa és l’Administració de la Generalitat que actua mitjançant el
Departament d’Educació, així com que els ens locals tenen la condició d’Administració
educativa en l’exercici de les competències pròpies, d’acord amb l’Estatut i exerceixen també
les competències que els hi atribueix la pròpia Llei d’educació.

Atès que es desenvolupen a la ciutat des de l’any 2005 els plans educatius d’entorn (PEE), una
eina per donar una resposta integrada i comunitària a les necessitats educatives de la nostra
societat, coordinant i dinamitzant l’acció educativa dels diferents àmbits de la vida dels
infants i dels joves. Els PEE són una proposta de cooperació educativa entre el Departament
d’Educació i les entitats municipals, amb el suport i la col·laboració d’altres departaments de
la Generalitat, que tenen com a objectiu aconseguir l’èxit educatiu de tot l’alumnat i
contribuir a la cohesió social mitjançant l’equitat, l’educació intercultural, el foment de la
convivència i l’ús de la llengua catalana. Amb la participació de les entitats educatives del



                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                               

territori, es basa en un model d’intervenció global que es posa a l’abast de l’alumnat de la
zona escolar o del municipi.

Atès que el conveni inicial de col·laboració entre l'Ajuntament i la Generalitat de Catalunya ha
estat objecte de pròrrogues successives, la darrera de les quals finalitzarà amb el curs
acadèmic 2018-19, de conformitat amb el conveni que es formalitzà el dia 9 de novembre de
2015.

Vista la proposta de conveni tramesa pel Departament d'Educació, en virtut de la qual es
mantindria el desenvolupament del PEE fins a l'acabament del curs acadèmic 2022-2023.

Vist l'informe-memòria emès en data 14 de març de 2019 pels serveis tècnics de l'Àrea
d'Ensenyament i Política Lingüística amb el vistiplau de la regidora delegada d’Ensenyament i
Política Lingüística, en el qual es posa de manifest que els resultats d'aquesta col·laboració
han estat satisfactoris, per la qual cosa ambdues parts han mostrat interès per seguir
manteniment l'acció de desenvolupament dels PEE i s'informa favorablement la formalització
de l'esmentat conveni.

Vist l'informe favorable de l'Assessoria Jurídica de data 18 de març de 2019 en relació al
contingut del conveni que es proposa.

Vist el que disposa l'article 47 i següents de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del
Sector Públic; l’article 108 i següents de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya; l’article 150 del Decret legislatiu
2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i del règim local de
Catalunya, els articles 303 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el
Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, en relació als convenis de col·laboració
interadministrativa. 

Vist l’article 309 de l’esmentat Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de
Catalunya, del qual se’n dedueix que la competència per a l’aprovació d’aquests convenis
interadministratius correspon al Ple de la Corporació.

En conseqüència, i amb el dictamen previ de la Comissió Informativa de Serveis a la Persona
es proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels següents acords:

Primer. Aprovar el conveni de col·laboració entre el Departament d'Educació de la
Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Reus per al desenvolupament conjunt del Pla
Educatiu d'Entorn per al període comprès entre els cursos acadèmics 2019-2020, 2020-2021,
2021-2022 i 2022 i 2023, ambdós inclosos.
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Segon. Facultar al Molt Il·lustre Sr. Alcalde i a la regidora delegada de l'Àrea d'Ensenyament i
Política Lingüística, Sra. M. Dolors Sardà Lozano, per tal que, qualsevol d'ells, indistintament,
formalitzin l'esmentat conveni.

Tercer. Nomenar a la Sra. Raquel Prius, Cap d’Ensenyament i Política Lingüística i a la Sra.
Sílvia Parés Ribé, tècnica responsable d’impulsar i coordinar el desenvolupament del PEE a
nivell municipal, com a representants de l'Ajuntament de Reus en la comissió mixta
establerta a la clàusula vuitena, de seguiment,vigilància i control de les actuacions objecte
d'aquest conveni.

Quart. Donar trasllat del present acord al Departament d'Educació, als efectes pertinents.

Cinquè. Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, s’haurà d'interposar
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el
termini de dos mesos a comptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació.

Alternativament i amb caràcter previ, es pot efectuar un requeriment davant l’òrgan que l'ha
dictada, en el termini de dos mesos a comptar des del dia hàbil següent a la recepció
d'aquesta notificació, en els termes que s'indiquen a l'article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa."

LA SRA. SARDA EXPLICA EL TEMA I ES PRODUEIX DEBAT 

Sotmesa la proposta a votació s'aprova per unanimitat. 

S'incorpora a la sessió el Sr. Reverte.

PROPOSTES DELS GRUPS MUNICIPALS 

20. Proposta del Grup municipal CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP) per tal
d'implantar polítiques feministes en tots els òrgans municipals i supramunicipals del
principat sota el lema "Feminisme per canviar-ho tot".

"Aquest mes de març, juntament amb el mes de novembre, són els mesos de reivindicació
feminista però des de la Candidatura d’Unitat Popular (d’ara endavant CUP) reivindiquem
que cada dia ha de ser 8 de març i, per això, durant aquest any, mantenim la Campanya
«Feminisme per canviar-ho tot» que ja vam iniciar el passat 25 de novembre del 2018, dia
internacional contra les violències masclistes. L’objectiu d’aquesta campanya és lluitar contra
la feminització de la pobresa tot reivindicant la vinculació de la lluita feminista amb la lluita
antifeixista, antiracista i de classe tot construint un programa polític de mínims per garantir
el dret a una vida digna a totes les dones treballadores fora de l’Estat espanyol i la Unió
Europea. 



                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                               

La CUP i tot el conjunt d’organitzacions que formen l’Esquerra Independentista vetllem per
crear una nova República dels Països Catalansdes des dels municipis reivindicant el
socialisme, l’ecologisme i el feminisme. Per tant, no destriem mai l’alliberament nacional de
l’alliberament social, però per tal d’acomplir-se aquest lligam indestriable també incloem
l’alliberament de gènere i reforcem la idea que el feminisme ha de ser un eix vertebredor si
volem un canvi estructural del sistema capitalista.

La CUP no entenem el feminisme com una lluita en què les dones puguin explotar els homes,
ni tampoc entenem el feminisme com una eina per tenir dones al capdavant d’estats
explotadors. Al contrari, la CUP entenem el feminisme com una lluita de classe perquè en
cap cas ha de deixar de ser una lluita contra el capitalisme que porta intrínsec un
heteropatriarcat evident.

Per tot això, el feminisme ha de ser el camí cap a un canvi de paradigma, un canvi integral i
de perspectiva on allò essencial ha de ser posar al centre -i sobretot, al centre de les
polítiques- la vida de les persones. En altres paraules, les institucions han de procurar de
satisfer les necessitats bàsiques de totes les persones per tal de poder dur a terme una vida
amb dignitat.

Els ajuntaments i els altres òrgans supramunicipals, i en primera instància, la Generalitat de
Catalunya, han de crear marcs i han d’implementar polítiques radicalment feministes. En
primer lloc, no han de deixar mai de banda polítiques d’abordatge per tal de fer front reactiu
a la violència masclista, i també s’han d’implementar polítiques de detecció de la desigualtat
i, finalment, polítques d’estratègia i perspectiva feminista i LGTBI+ que es ramifiqui en totes
les altres polítiques per tal de realitzar una mirada holística i feminista en les àrees de treball
tant en clau municipal com de la Generalitat. 

S’han de promoure polítiques públiques també efectives tal com l’avortament lliure i gratuït
dins del sistema sanitari públic, s’han de crear marcs normatius on es penalitzi la publicitat
sexista i heteronormativa, s’han de dissenyar lleis on l’educació sigui l’eina per tal de generar
una nova consciència no patriarcal, s’ha de concebre l’apoderament de les dones com a eina
essencial per a la seva autonomia i el qüestionament del gènere com a rol innat i s’ha de
finalitzar la discriminació salarial i laboral per motius de gènere, entre moltes altres mesures.

Per tot això, la Candidatura d’Unitat Popular proposa al Ple de l’Ajuntament de Reus els
següents acords:

1. Que l’Ajuntament de Reus insti la Generalitat de Catalunya a Impulsar l’ Observatori de les
Violències Masclistes.
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2. Que l’Ajuntament de Reus insti la Generalitat de Catalunya a fer un desplegament efectiu
de la Llei 17/2015 d’igualtat efectiva de dones i homes i la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret
de les dones a eradicar la violència masclista, per la realització dels canvis legislatius
necessaris i la transversalització de la perspectiva feminista en totes les iniciatives polítiques i
la Llei 11/2014 per a garantir els drets de les persones LGTBI+.

3. Que l’Ajuntament de Reus insti la Generalitat de Catalunya a apostar per la coeducació als
centres educatius per mitjà d’aquestes mesures: revisar els currículums formatius, que
continuen representant una visió androcèntrica i empren un llenguatge sexista, incloure la
dona com a subjecte actiu de la nostra història i coneixements i formar el professorat en
aquest sentit.

4. Que l’Ajuntament de Reus insti la Generalitat de Catalunya a elaborar pressupostos amb
perspectiva feminista.»

LA SRA. LLORENS EXPLICA LA PROPOSTA I ES PRODUEIX DEBAT 

Sotmesa la proposta a votació es rebutjada amb 10 vots a favor (CUP: Srs./Sres. Llorens,
Fernández, Cuadrada, Ciurana, Puig, Reverte; PSC-CP: Srs./Sres. Martín, Martínez, Guaita,
Pozuelo) i 17 vots en contra ((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).

S'absenta de la sessió el Sr. Morales. 

21. Proposta del Grup municipal CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP) per fomentar
la sobirania residencial.

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.

"Al nostre municipi i país s’ha normalitzat una situació crònica d’emergència social. A
l’increment de les necessitats socials, fruit de l’atur i precarietat intrínsecs del capitalisme, s’hi
ha superposat amb duresa la incidència de les retallades i de les privatitzacions en el conjunt
dels serveis públics i socials amb impacte directe en els quatre pilars bàsics del benestar:
salut, educació, serveis socials i dependència.

A aquesta innegable realitat s’hi ha imposat unes polítiques d’austeritat i control del dèficit
públic, repercutint als municipis imposant noves limitacions a les ja restringides
competències municipals. L’abordatge de les problemàtiques socials requereixen de molts
més recursos i d’un nou enfocament de les polítiques socials interdisciplinars: posar al centre
de les prioritats la redistribució de la riquesa, la reversió de les desigualtats i consolidar



                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                               

espais de participació que fomentin i permetin l’apoderament: municipis i barris inclusius i
cohesionats.

La qualitat democràtica i la inclusivitat d’una societat es pot mesurar pel respecte i la
consideració que aquesta té pels col·lectius més vulnerables. Quan plantegem polítiques
socials ens estem referint bàsicament a les mesures que adopten els governs a sostenir,
mantenir o transformar l’estructura i la vida social de les classes populars. La seguretat és
això; la convivència i el civisme, la conseqüència. 

Aquesta seguretat, cohesió i convivència requereix del dret a l’habitatge i s’ha de
compatibilitzar i complementar amb la vida comunitària, establint espais de socialització i
interacció entre veïns i veïnes. En aquest sentit, cal potenciar polítiques que posin fi a
l’especulació immobiliària. L’habitatge és un dret que només podrem garantir quan
aconseguim posar impediments reals a aquells que veuen en l’habitatge una inversió i una
oportunitat per a l’especulació i per augmentar el seu capital. 

Cal facilitar l’accés a l’habitatge, garantir una tinença segura i evitar-ne la pèrdua. No podem
perdre de vista que l’administració és qui millor coneix i pot actuar sobre el problema de
l’accés a l’habitatge és la local. Per tant, s’han de garantir els recursos legals i econòmics als
ajuntaments, els quals han de ser un element imprescindible a l’hora de fixar les polítiques
públiques d’habitatge sobre el territori.

Per tots aquests motius, el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular de Reus
proposa el següents acords:

Primer. Que l’Ajuntament de Reus insti la Generalitat de Catalunya a fomentar formes
alternatives de tinença, com ara la cessió d’ús, el dret de superfície, les cooperatives
d’habitatge o la masoveria urbana. 

Segon i tercer. Que l’Ajuntament de Reus insti a la Generalitat de Catalunya a fer un cens
nacional d’habitatges buits (2 anys en desús), i a estudiar formules per incorporar aquests
habitatges al parc públic cedint-ne la gestió als ajuntament.  

Quart. Que l’Ajuntament de Reus insti la Generalitat de Catalunya a posar en marxa una nova
llei hipotecària catalana que, entre d’altres, paralitzi els desnonaments i permeti la dació en
pagament de forma retroactiva i estableixi mecanismes de segones oportunitats. 

Cinquè. Que l’Ajuntament de Reus insti la Generalitat de Catalunya a modificar les polítiques
fiscals per tal de dificultar l’especulació immobiliària i la concentració d’immobles en mans de
grans tenidors.

EL SR. FERNANDEZ EXPLICA LA PROPOSTA I ES PRODUEIX DEBAT 
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A petició dels grups municipals s'accepta pel proposant fer votació separada dels punts de la
moció.

Sotmès a votació el primer punt s'aprova per unanimitat.
 
Sotmesos a votació el segon i el tercer punt s'aproven amb 24 vots a favor ((PdeCAT)-CiU:
Srs./Sres. Pellicer, Vilella, Monseny, Arza, Sardà, Enrech, Caelles; 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;; ERC-MES-MDC-AVANCEM:
Sres. Llauradó i Flores; AREUS: Srs. Cervera i Rubio) i 2 vots en contra PP: Sr. Domènech i
Sra. Compte

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

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

MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS 

22. Moció del Grup municipal del PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA –
CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) referent a les condicions de les licitacions
públiques.

"Recentment, el Gremi de Constructors del Baix Camp ha alertat de les greus conseqüències
per al sector de les condicions d’algunes licitacions públiques que surten a concurs per sota
del preu de cost.

Un exemple d’aquesta realitat és el concurs per a la construcció del Centre Social el Roser
que ha quedat desert perquè cap empresa ha participat en aquesta licitació, obligant
l’Ajuntament a fer un nou concurs. Però s’han donat altres casos a la ciutat, com la
remodelació del carrer Miami o l’ampliació dels vestidors del complex esportiu de La
Pastoreta. Aquesta última es va adjudicar en una segona licitació, que es va treure per un
valor un 28% superior al pressupost de la primera licitació, segons dades del mateix Gremi,
perquè havia quedat deserta.



                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                               

Els constructors locals denuncien que licitar per sota del preu de cost fa que les obres només
puguin ser assumides per empreses no agremiades i, per tant, amb menys despeses, que
fan una competència deslleial a les que sí ho estan.

L’Ajuntament ha de reconduir aquesta situació, amb el compromís de licitar les obres
d’acords amb els costos reals, i no pas per sota dels preus de mercat, respectant les
condicions que marca el conveni per no perjudicar les empreses constructores locals, que
són de les que més han patit les conseqüències de la crisi econòmica. Segons dades de
l’Idescat, al març del 2008 hi havia 7,409 persones que treballaven al sector de la construcció
bé per compte propi, bé per compte d’altre i a desembre del 2018, la xifra s’havia reduït a
3,075 persones entre les dues modalitats.

Es tracta d’assegurar un marge raonable de benefici a empreses que poden garantir el
compliment de normatives, la seguretat dels seus treballadors i la qualitat final de l’obra, en
benefici de tota la ciutadania.

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

Primer. Que l’Ajuntament de Reus apliqui mesures per evitar que les licitacions públiques
surtin a concurs per sota del preu de mercat, atenent les taules salarials del conveni de la
construcció publicades.

Segon. Que l’Ajuntament de Reus exigeixi a les empreses constructores que vulguin
participar a una licitació pública el requisit que compleixin el conveni de la construcció
vigent."

EL SR. MARTÍN EXPLICA EL TEMA I ES PRODUEIX DEBAT.

Sotmesa la Moció a votació, s'aprova amb 17 vots a favor ((PdeCAT)-CiU: Srs./Sres. Pellicer,
Vilella, Monseny, Arza, Sardà, Enrech, Caelles; PSC-CP: Srs./Sres. Martín, Martínez, Guaita,
Pozuelo; PP: Sr. Domènech i Sra. Compte; ERC-MES-MDC-AVANCEM: Sres. Llauradó i Flores;
AREUS: Srs. Cervera i Rubio) 3 vots en contra (C'S: Srs./Sres. Sánchez, Figueras, Labrador) i 6
abstencions (CUP: Srs./Sres. Llorens, Fernández, Cuadrada, Ciurana, Puig, Reverte).

Assumptes sobrevinguts, si s'escau. 

No n'hi ha.

Precs i preguntes.
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Prec que formula la Sra. Pozuelo del Grup municipal del PARTIT DELS SOCIALISTES DE
CATALUNYA–CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) en relació a una línia d'ajuts als
esportistes locals . 

"Al llarg de la història, Reus ha comptat amb un bon nombre d’esportistes d’elit en diferents
disciplines, un fet que demostra la bona salut de l’esport local.

Però es dóna dóna la circumstància que aquests esportistes d’alt rendiment poden tenir
moltes dificultats per aconseguir la consecució dels seus objectius i participar en campionats
i tornejos d’àmbit internacional, tenint en compte el problema que suposa compaginar
l’esport amb els estudis o el treball, i les despeses dels desplaçaments que han de fer per
mantenir el nivell competitiu. Tot i l'esforç que realitzen els clubs de referència i que
permeten mantenir en general aquestes activitats esportives i per això cal fer
reconeixement. Aquest problema és més destacat en especialitats esportives que no tenen
la popularitat i el patrocini que concentren unes poques. En casos concrets, aquest escenari
provoca que marxin a altres ciutats que els poden posar més fàcil i representin clubs de fora
quan participen a les diferents competicions. 

Tenint en compte que aquests esportistes haurien de dur el nom de la nostra ciutat arreu (i
no d’una altra), projectant els valors de l’esforç, la constància i la tenacitat, caldria que
rebessin, directament o a través dels seus clubs segons el cas, el suport de l’administració
local per ajudar-los a aconseguir les seves fites, que han de ser també les nostres.

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

-Que l’Ajuntament de Reus estableixi una línia d’ajuts als esportistes de la ciutat que els
permeti desenvolupar la pràctica de l’esport a la nostra ciutat en les millors condicions per
progressar i aconseguir les seves fites, mantenir un bon nivell competitiu participant en
campionats d’àmbit nacional i internacional, i projectar el nom de Reus com a ciutat que creu
i aposta de debò en l’esport amb projecció arreu del món.»

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

Pregunta que formula la Sra. Compte del Grup municipal del Partit Popular (PP)
referent al diari corporatiu gratuït municipal del 2019.

"El mes passat els veïns de Reus, rebien un diari gratuït de la corporació municipal a les
busties i diferents veïns s´han dirigit al Grup Municipal del PP per traslladar la seva inquietud
perquè volien conèixer diferents aspectes sobre aquesta propaganda de l´equip de govern.

Avui s´ha tractat la modificació de crèdit de 190.000 € vinculada a serveis de comunicació
corporativa, per aquest motiu el Partit Popular formula les següents preguntes al Ple:

1.-Quants exemplars s´han editat i el seu cost total?
2.-Quina empresa ha realitzat la tirada?



                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                               

3.- En quina Comissió es va tractar que el govern faria difusió d´aquest exemplar gratuït?
4.- Si no es va tractar, el govern municipal ha actuat amb transparència, sobre aquest tema?
5.- Si és afirmativa, podrà detallar en un exercici de transparència dia de contractació de la
comanda, licitació, execució i entrega, d´acord amb els paràmetres legals establerts? "

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

Pregunta que formula la Sra. Compte del Grup municipal del Partit Popular (PP) envers
a situació i control de pous il·legals a la ciutat de Reus. 

" El últims autoconeixements viscuts a Espanya per la pèrdua tràgicament d'un menor per
caiguda a un pou il·legal ha obert el debat envers el control per part de l'administració
competent envers el compliment de la legislació vigent.

El Grup Municipal del PP de Reus no té constatació de cap queixa però si ens fem ressò de
la notícia publicada en una mitja de comunicació local envers suposats pous il·legals a la
nostra ciutat aquest sentit el Partit Popular formula les següents preguntes al Ple:

1. La Regidoria de Medi Ambient aquest mandat ha tingut, denuncies o ha emès informes
per pous il·legals a la nostra ciutat?
2.-Si és afirmativa, quantes denúncies ha rebut i quants expedients la regidoria de Medi
Ambient ha realitzat al respecte?
3. Com valora el regidor de Medi Ambient, el control que es realitza per part de
l'administració competent en aquesta matèria?
4. La regidoria de Medi Ambient i Urbanisme ha treballat en xarxa envers aquest tema?
5.-Si es afirmativa, quin ha estat el resultat del treball, s´ha pogut establir un mapa local de
pous il·legals i el seu corresponent control? 

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

Pregunta que formula el Sr. Doménech del Grup municipal del Partit Popular (PP)
envers els terminis d'execució de l'acord regulador de les bases per la reodenació de la
prestació dels Serveis Públics de Salut de Reus. 

El Grup Municipal del Partit Popular ha presentat al llarg d´aquest mandat; propostes de
resolució, mocions i preguntes vinculades a la millora d´atenció assistencial, qualitat i
defensa dels usuaris i personal sanitari del HUSJR.

L´acord subscrit entre la Generalitat de Catalunya i Ajuntament de Reus aquest 2019 que
substitueix a un acord de voluntats, estableix les línies de treball per promoure la
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reordenació del sistema públic de salut de la ciutat de Reus en aquest sentit el Partit Popular
formula les següents preguntes al Ple:

Primera. Pot definir i detallar la Regidora de Salut les línies envers aquesta reordenació del
sistema públic de la ciutat?
Segona. Les mesures extraordinàries de control del dèficit de l´HUSJR, ha sigut a les idònies?
Tercera. Si és afirmativa, com pot explicar que HUSJR tanqui l´exercici 2018 amb previsió de
112.000 € de dèficit?
4.- Les mesures extraordinàries han nimbat la qualitat assistencial del centre HUSJR?
5.- HUSJR ha realitzat enquesta de valoració dels usuaris envers atenció assistencial?
6.- Si és afirmativa, quines són les valoracions?
7.- Actualment en quina situació resta la borsa de treball i mobilitat interna, es garanteix la
transparència, en el procés de selecció, difusió, adjudicació i avaluació corresponent? 

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

Pregunta que formula la Sra. Llorens del Grup municipal CANDIDATURA D’UNITAT
POPULAR (CUP) en relació als incendis dels camions del servei de recollida i neteja
viària que actualment realitza l'empresa FCC.

" El passat ple de desembre de 2017, aquest consistori va aprovar la pròrroga del contracte
del servei de recollida de residus que l’Ajuntament de Reus té amb l’empresa Fomento de
Construcciones y Contratas (d’ara endavant FCC). Hem de recordar que, actualment, hi ha un
contracte que va guanyar, de nou, FCC (empresa que ha obtingut aquest servei a Reus des
del 1967), que va entrar en vigor l’u de gener de 2010 i que havia de durar només 8 anys.
Però, durant el mandat del tripartit PSC-ERC-ICV, un mes abans de les eleccions del 2011, es
va signar una pròrroga d’un any més de contracte entre l’Ajuntament i l’empresa FCC que ens
ha col·locat l’any 2019 a un segon any de pròrroga: el 2018 per voluntat del govern del
tripartit, i el 2019 per falta de planificació del govern actual. En altres paraules, hem facilitat
durant 2 anys, sense cap concurs públic, la contractació del servei a FCC.

A més, hem de tenir presents aspectes importants d’aquest servei. El servei de recollida de
residus i de neteja viària ens costa a la ciutadania més d’11 milions d’euros anuals,
aproximadament un 12% del pressupost total municipal que paguem en concepte de taxes
amb un cost més elevat que la mitjana de ciutats catalanes de mida similar a la de Reus, tal
com evidenciava l’estudi dut a terme per l’Ajuntament (pàgina 3 de l’estudi). I tampoc podem
oblidar que una de les peces incorporades en el sumari del Cas Innova guarda relació amb el
compliment del contracte actual de la recollida de residus i neteja viària d’FCC a la ciutat de
reus.

També, en relació a la prestació del servei durant la pròrroga és sabut que s’han amortitzat
els vehicles però que no s’ha resolt de manera favorable per a l’ajuntament ja que a un preu
molt elevat es dur a terme un servei amb un nombre menor de vehicles que, a més, són
vells, i amb maquinària obsoleta que, segurament, repercutirà en riscos laborals dels



                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                               

treballadors i treballadores de l’empresa i amb el mateix servei a la ciutadania. Tant és així,
que durant aquest darrer mes els mitjans de comunicació locals han donat a conèixer
l’incendi de camions de la flota de l’empresa FCC mentre es realitzava el servei de neteja. 

Per tot això, la Candidatura d’Unitat Popular formula les següents preguntes en aquest Ple:

-Quants incendis han patit els camions i maquinària des de l’inici de la pròrroga forçosa?

-Quins n’han estat els motius?

-Per què la premsa parla de camió municipal i no de l’empresa FCC?

-Si s’han incendiat, és perquè no s’ha fet el manteniment adequat?

-Quines són les mesures de seguretat que s’haurien d’aplicar? S’han aplicat?

-Les persones treballadores han sofert algun dany durant l’incendi? Porten els Equips de
Protecció Individuals de Seguretat?
-Quin és el control que l’Ajuntament exerceix sobre aquesta maquinària i vehicles perillosos?

-Ara que ja hi ha indicis de sinistralitat, pensa l’Ajuntament realitzar una auditoria del servei?

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

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 en funcions                                                                   El secretari general

49


		2019-06-14T09:27:00+0200
	Carles PELLICER PUNYED - DNI 39845182M (SIG)


		2019-06-14T10:29:24+0200
	Jaume RENYER ALIMBAU - DNI 39655200A (SIG)




