
                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                    

ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE REUS

Núm.:  06/2017

Caràcter: ordinari   
Data: 12.05.2017
Horari: de 9:32 a 15:05 hores
Lloc: Saló de Plens del Palau Municipal 

Hi assisteixen:

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

S'ha excusat: 

Xavier Angelergues Abellà

Jaume Renyer Alimbau, secretari general
Baldomero Rovira López, interventor 
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ORDRE DEL DIA

1. Aprovació de les actes de les sessions de data 07.04.2017 i 12.04.2017.

2. Informació de l’Alcaldia.

HONORS I DISTINCIONS 

3. Concessió Menció Honorífica a la Fundació Mossèn Frederic Bara i Cortiella. 

MOCIONS DE L'ALCALDIA

4. Alcaldia. Donar compte del decret de l'Alcaldia de data 24.04.2017 d'encàrrec de
funcions a la Intervenció i a la Tresoreria municipals.

5. Alcaldia. Ratificació del decret de l'alcaldia de data 06.04.2017 pel qual se sol·licita una
pròrroga fins a 30 de juny del 2018 del termini per a l’execució de les actuacions previstes
en el projecte d'intervenció integral "Els barris de ponent de Reus, de Sol i Vista a la
Immaculada".

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

TRANSPARÈNCIA

7. Aprovació de la Carta de Servei de Serveis Funeraris.

8. Aprovació de la Carta de Servei del Servei municipal de Biblioteca Pública. 

SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS 

9. Intervenció. Donar compte de l'informe de la Intervenció General de seguiment de
l'execució del Pla d'Ajust, primer trimestre de 2017. 

10. Intervenció. Acord de finalització anticipada del Pla d'ajust.

11. Intervenció. Proposta de reducció de capital social de la societat municipal Hospital de 
Sant Joan de Reus SAM i aportació no dinerària. 

12. Ocupació. Aprovació del conveni de col·laboració amb el Departament d'Ensenyament
de la Generalitat de Catalunya pels programes PFI-PTT, any 2017. 

13. Rendes i Exaccions. Declaració d'interès o utilitat municipal de diverses obres a efectes
de l'ICIO.

14. Servei d’Aprovisionaments, Contractació i Patrimoni. Aprovació de la revisió de preus
de la concessió administrativa del servei públic integral de recollida de residus sòlids urbans
i de neteja viària de Reus, exercici 2017.
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SERVEIS DE TERRITORI I URBANISME

15. Medi Ambient. Resolució de procediments sancionadors per infracció de la normativa
sobre tinença d'animals potencialment perillosos.

16. Gestió Urbanística. Aprovació del Text refós de la modificació puntual del Pla especial
de protecció del patrimoni arquitectònic, historicoartístic i natural de Reus referent a
l'immoble núm. 10 del carrer Llovera. 

SERVEIS A LA PERSONA 

17. Cultura. Aprovació dels preus públics de la Fira del Circ Trapezi 2017.

18. Ensenyament. Aprovació de l'oferta formativa i dels preus públics de l'Escola de Forma-
ció d'Adults Marta Mata, curs 2017-2018.

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 

19. Proposta del  Grup municipal d'ARA REUS (AREUS) per impulsar el vehicle elèctric. 

20. Proposta del Grup municipal del Partit Popular (PP) per a rebutjar les amenaces
realitzades pel diputat de Junts pel Sí, Lluís Llach, en contra dels funcionaris públics. 

21. Proposta del Grup municipal CIUTADANS–REUS (C’S) en defensa de la democràcia, la
convivència i l'estat de dret. 

22. Proposta del Grup municipal CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP) referent a la
acollida de persones refugiades. 

23. Proposta del Grup municipal del PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA –
CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) referent a la dinamització de l'Aeroport de Reus.

MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS

24. Moció del Grup municipal del Partit Popular (PP) per a la realització d'un quadrant
de l'estat de les propostes de resolució i mocions aprovades en la legislatura actual. 

25. Moció del Grup municipal CIUTADANS–REUS (C’S) referent al finançament de
projectes al barri Sant Josep Obrer. 

26. Moció del Grup municipal CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP) referent a la
recuperació del Centre d'Art Cal Massó com a equipament de gestió directe municipal. 
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27. Moció del Grup municipal del PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA –
CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) referent a la xarxa d'avantatges per a famílies
monoparentals i nombroses. 

Assumptes sobrevinguts.

Precs i preguntes.

     
Desenvolupament de la sessió 

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

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació de les actes de les sessions de data 07.04.2017 i 12.04.2017.

S'aproven, per unanimitat, les actes del ple dels dies  07.04.2017 i 12.04.2017.

2. Informació de l’Alcaldia.

El Sr. Pellicer informa del següent: 

- De la reunió amb el conseller de Salut, Sr. Antoni Comín Oliveres, per cercar formules per
solucionar el tema econòmic de l'Hospital Sant Joan de Reus. 

- De la reunió amb el Sr. Ricard Font Hereu, secretari d'Infraestructures i Mobilitat de la
Generalitat, per parlar del baixador de Bellissens. El tema avança favorablement i en
aquesta línia properament mantindrà una reunió amb el Secretari d'Estat d'Infraestructures
a Madrid. 

- De l'assistència a l'acte institucional de la presentació de la Coordinadora de Balls de
Diables, a la sala de premsa de l'Ajuntament de Tarragona, on Reus té un paper important.
Dona l'enhorabona per la constitució d'aquesta coordinadora. 
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- De la assistència a la inauguració de l'assemblea general de l'AEQT a FiraReus, que és la
primera vegada que es feia a Reus. 

- De la visita a l'oficina comarcal d'Agricultura amb la Consellera d'Agricultura, Sra. Meritxell
Serret Aleu. 

- De l'assistència a la inauguració de la XXII Fira del Vi de Falset, on Reus ha estat ciutat
convidada, amb la presència del Conseller d'Empresa, Sr. Jordi Baiget Cantons. Agraeix a
l'ajuntament de Falset la invitació a la ciutat a aquesta Fira de tanta importància i renom. 

- De la lectura del manifest del Dia internacional de la Dansa, amb l'assistència del
Conseller de Cultura, Sr. Santi Vila Vicente, a la Plaça de la Llibertat, amb l'assistència de
moltes escoles de dansa de la demarcació.  

- De l'assistència al Consell d'Alcaldes del Baix Camp que va tenir lloc a l'Arxiu Comarcal de
Reus. 

- De l'assistència, al Palau de la Generalitat, al lliurament de la Creu de Sant Jordi 2017, on
es va fer lliurament de la Creu al CN Reus Ploms, amb motiu de la celebració, el proper any,
del centenari del club. Dona l'enhorabona en nom del Consistori al club per l'atorgament
d'aquest guardo. 

- De l'inauguració del XVI Congrés d'Arxivística de Catalunya que ha tingut lloc a FiraReus.

- De la rebuda i felicitació a les patinadores de l'equip del grup "xou juvenil Reus Deportiu",
Campió d'Europa de Grups Xou. També felicita als gimnastes del gimnàs Korio de Reus. 

-De la Jornada del Grup Nuclear Impulsor de la Càtedra Universitat i Regió del Coneixement
que va tenir lloc a Poblet per parlar de territori i infraestructures i per treballar pel territori.   

- De la sessió del Consell d'Infants 2016, que va tenir lloc al Saló de Plens. Es van tractar
temes de cultura. Demana a la regidora de Cultura que faci arribar el resum de les
propostes presentades als grups municipals. 

- De la reunió de la Junta Local de Seguretat, amb la presència del Conseller d'Interior, Sr.
Jordi Jané Guasch, amb bons resultats per a la ciutat de Reus. 

- De la inauguració a la Biblioteca Central Xavier Amoròs de l'exposició que porta per títol
"Centenari de l'Escola Prat de la Riba", amb motiu dels 100 anys de l'esmentada escola.
Felicita a l'escola per aquest aniversari. 

- De l'assistència al lliurament dels Premis Vinari dels vermuts catalans 2017 que va tenir
lloc al restaurant Vermuts Rofes.

- De la inauguració, ahir, del Festival Trapezi a Cal Massó i a la Plaça Mercadal amb molt
èxit de públic. Felicita a la regidora de Cultura i a l'equip del Trapezi pels magnífics
espectacles i programació que hi haurà durant tot el cap de setmana. Recorda que tots
estan convidats als mateixos. 
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HONORS I DISTINCIONS 

3. Concessió Menció Honorífica a la Fundació Mossèn Frederic Bara i Cortiella.

"La Comissió d’Honors i Distincions, de l’Ajuntament de Reus en sessió de data 11 de maig de
2017 ha examinat l’expedient incoat per a la concessió d’una distinció municipal a la
FUNDACIÓ MOSSÈN FREDERIC BARA I CORTIELLA, a proposta de la Junta de Portaveus de
data 6 d'abril de 2017.

Atesos els mèrits que concorren en la FUNDACIÓ MOSSÈN FREDERIC BARA I CORTIELLA, en
reconeixement a la seva tasca social intensa i continuada, i de forma especial per celebrar
enguany el 35è aniversari de la seva fundació.

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 FUNDACIÓ MOSSÈN FREDERIC BARA I CORTIELLA, 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."

El Sr. Pellicer dona la benvinguda a la directora i al president de la Fundació Mossèn Frederic
Bara i Cortiella presents al Saló de Plens.

Recorda que al voltant de les festes de la Verge de Misericòrdia es farà l'acte protocol·lari de
lliurament de les menció honorifica que avui s'ha concedit.  

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

MOCIONS DE L'ALCALDIA

4. Alcaldia. Donar compte del decret de l'Alcaldia de data 24.04.2017 d'encàrrec de
funcions a la Intervenció i a la Tresoreria municipals.

- Decret de l'Alcaldia núm. 2017005391 de data 24 d'abril de 2017:

"Atès que el Ple de la Corporació en sessió de data 7 d'abril de 2017 ha modificat la relació
de llocs de treball del personal directiu d'aquesta Corporació amortitzant el lloc de treball
de «gerent-coordinador de Serveis Econòmics» i creant el lloc de treball de «gerència-
coordinació d'Organització i Serveis Interns», entre d'altres aspectes.

Atès que en l'esmentat acord plenari s'han definit les funcions, tasques, posició del lloc en
l'estructura, procediment per a la seva selecció... respecte a aquest nou lloc de treball.
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Vist l'informe proposta de la gerència de Serveis Generals en el qual, entre d'altres aspectes,
es proposa reorganitzar les tasques que, en els àmbits de la Intervenció i la Tresoreria
Municipal, corresponien al lloc de treball amortitzat.

Vist el que disposa l'article 53.1.b) 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 en el sentit que
correspon a l'alcalde dirigir el govern i l'administració municipal.

En conseqüència considero oportú de resoldre el següent:

Primer. Sense perjudici de les funcions públiques que legalment li corresponen i les que en
el desenvolupament de l'organigrama municipal se li puguin assignar, s'encarreguen a la
Intervenció municipal, amb efectes a partir del dia d'avui, les funcions de desenvolupar i
executar els plans d'actuació i les decisions adoptades pels òrgans de govern i la
planificació i coordinació d'activitats, avaluació i proposta d'innovació i millora respecte a la
gestió tributària, cadastre, gestió jurídica en matèria econòmica i d'hisenda, gestió
econòmica i pressupostària, unitat de gestió econòmica dels organismes autònoms i unitat
de gestió d'ajuts i programes específics.

Segon. Sense perjudici de les funcions públiques que legalment li corresponen i les que en
el desenvolupament de l'organigrama municipal se li puguin assignar, s'encarreguen a la
Tresoreria municipal, amb efectes a partir del dia d'avui, les funcions de desenvolupar i
executar els plans d'actuació i les decisions adoptades pels òrgans de govern i la
planificació i coordinació d'activitats, avaluació i proposta d'innovació i millora en matèria
de serveis financers, recaptació i SAIC.

Tercer. Aquesta resolució tindrà efectes a partir del dia de la seva signatura."

Els membres del plenari es donen per assabentats. 

5. Alcaldia. Ratificació del decret de l'alcaldia de data 06.04.2017 pel qual se sol·licita
una pròrroga fins a 30 de juny del 2018 del termini per a l’execució de les actuacions
previstes en el projecte d'intervenció integral "Els barris de ponent de Reus, de Sol i
Vista a la Immaculada".

"El Ple de l’Ajuntament acorda ratificar el decret de l’alcaldia núm. 2017004718, de data 6
d’abril del 2017, del tenor literal següent:

Atès que aquest Ajuntament va obtenir una subvenció del Fons de foment del programa de
barris i àrees urbanes d’atenció especial pel projecte d’intervenció integral «Els barris de
ponent de Reus, de Sol i Vista a la Immaculada», per resolució del Conseller de Política
Territorial i Obres Públiques de data 23.07.2009, el qual, després de l’atorgament de dues
pròrrogues, té un termini d’execució que finalitza en data 31.12.2017.

Atès que en data 13.03.17 ha tingut entrada al Registre General de la Corporació un
comunicat del Cap de l’Oficina de Gestió del Programa de Barris de la Generalitat de
Catalunya, informant que els ajuntaments que van accedir als ajuts a la convocatòria de
2009 poden sol·licitar una pròrroga del termini d’execució del projecte fins el 30 de juny de
2018. Per tal d’acollir-se a aquesta pròrroga de sis mesos, cal trametre una còpia
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actualitzada, signada pel Secretari-Interventor, del pla economicofinancer que preveu la
clàusula segona del conveni de col·laboració signat en data 02.03.2010, i donar compte al
Ple de l’Ajuntament de la sol·licitud inicial d’ampliació de termini.

Atès que la voluntat de l’Ajuntament de Reus és ampliar al màxim el termini d’execució del
projecte esmentat en l’encapçalament, per tal de dur a terme un nombre tan gran com
sigui possible de les actuacions que aquest preveu.

Considerant que en el pla economicofinancer actual l'última anualitat d’execució del
projecte correspon a l’any 2017 i que algunes de les actuacions previstes en aquesta està
previst executar-les durant el primer semestre de l’any 2018, condicionat a disponibilitat
pressupostària, si es concedeix la pròrroga.

Vist l’informe emès pel Coordinador general del projecte d’intervenció integral «Els barris de
ponent de Reus, de Sol i Vista a la Immaculada» emès en data 31.03.17.

En ús de la competència atorgada a l’alcaldia per l’article 21.1, apartat k) de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.

He resolt

Primer. Sol·licitar a la Comissió de Gestió del Fons del Programa de Barris una pròrroga fins
a 30 de juny del 2018 del termini per a l’execució de les actuacions previstes en el projecte
d'intervenció integral "Els barris de ponent de Reus, de Sol i Vista a la Immaculada", segons
el detall que resulta del pla economicofinancer orientatiu que s’annexa.

Segon. Sotmetre la present resolució a la ratificació del Ple de la Corporació en la propera
sessió que se celebri."

EL SR. ARZA EXPLICA EL TEMA I ES PRODUEIX DEBAT 

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

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

"Atès que per diferents acords plenaris s'han nomenat els membres que han de formar part
de distints òrgans municipals complementaris de l'Ajuntament. 

Vista la proposta del regidor delegat de l'Àrea de Medi Ambient i Ocupació relativa al
nomenament d'un membre al Consell Municipal de Medi Ambient.
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Vistes les propostes del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya–Candidatura
de Progrés (PSC-CP) i del Grup Municipal d'Ara Reus (AREUS) de modificar uns
nomenaments ja efectuats en distints consells municipals de la Corporació.

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

PRIMER: Nomenar i/o designar els següents membres de distints òrgans municipals
complementaris:

CONSELL MUNICIPAL DE LA GENT GRAN

Un representant de cada partit polític o coalició electoral amb representació a l’Ajuntament:

- (PSC-CP) Sr. Enric Fandos Lagunas, com a membre suplent i en substitució de la Sra.
Aurora Rodríguez Pérez.

CONSELL MUNICIPAL DE JOVENTUT

Un/a representant de cada grup municipal:

- (PSC-CP) Sra. Patricia Virumbrales López, com a membre suplent i en substitució de la
Sra. Aurora Rodríguez Pérez.

CONSELL MUNICIPAL DE SERVEIS SOCIALS

Un/a representant de cada grup municipal: 

- (PSC-CP) Sr. Enric Fandos Lagunas, com a membre suplent i en substitució de la Sra.
Aurora Rodríguez Pérez.

CONSELL MUNICIPAL DEL MEDI AMBIENT 

Un/a representant de cada grup municipal:

- (PSC-CP) Sr. Enric Fandos Lagunas, com a membre suplent i en substitució de la Sra.
Aurora Rodríguez Pérez.

Un/a representant de cadascun dels sindicats majoritaris:

- UGT de Catalunya: Sr. Angel Muñoz Mora, com a membre titular i el Sr. Carles García
Gual, com a membre suplent.

CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL   
                                                                           
Representants de l'Ajuntament:
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- (PSC-CP) Sr. Enric Fandos Lagunas, com a membre suplent i en substitució de la Sra.
Aurora Rodríguez Pérez.

CONSELL MUNICIPAL DE LA DISCAPACITAT

Un representant de cada grup municipal: 

- (PSC-CP) Sr. Enric Fandos Lagunas, com a membre suplent i en substitució de la Sra.
Aurora Rodríguez Pérez.

- (AREUS) Sr. Joan Carles Filella Riba, com a membre titular i en substitució del Sr.
Domingo Piñero Macía.

CONSELL MUNICIPAL DE POLÍTIQUES DE GÈNERE 

Un/a representant de cada grup municipal amb representació a l'Ajuntament:

- (PSC-CP) Sra. Sofia Acosta Bellés, com a membre titular i en substitució de la Sra. Aurora
Rodríguez Pérez.

- (AREUS) Sra. Maria Josefa Argüelle López, com a membre titular, i en substitució de la
Sra. Dolores Alcaide Hebles.

CONSELL MUNICIPAL DE L'ESPORT

Persones expertes i/o representatives de diferents àmbits del mon de l’esport i l’activitat
física:

- Sr. Salvador Solé Castelló, com a membre titular i en substitució del Sr. Alejandro Yeste
Sevilla.

- Sr. Raimón Ferré Vallès, com a membre suplent i en substitució de la Sra. Aurora
Rodríguez Pérez."

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

S'absenta de la sessió el Sr. Domènech.

TRANSPARÈNCIA

7. Aprovació de la Carta de Servei de Serveis Funeraris.

"Atès que els municipis ostenten competències en matèria de cementiris i activitats
funeràries, de conformitat amb el previst a l’article 25.2. k) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local, i és un servei de prestació obligatòria per a tots els
municipis segons l'article 26.1. a) de la citada llei.
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Atès que l’Ajuntament presta els serveis funeraris a través de l'empresa de capital
íntegrament municipal, Reus Serveis Municipals, SA, mitjançant la divisió ''Serveis funeraris
Reus i Baix Camp''.

Vist que el que estableix l'article 59 de la Llei 19/2014 de 29 de desembre, de
transparència, d'accés a la informació pública i de bon govern, de la Generalitat de
Catalunya, que preveu que l'Administració pública ha de garantir que els serveis de la seva
competència es presten en unes condicions mínimes i raonables de qualitat, i ha d'incloure
cartes de servei en el marc regulador dels serveis públics bàsics.

Vist el certificat de l'acord adoptat pel Consell d'Administració de Reus Serveis Municipals,
SA, de data 13 de desembre de 2016, pel qual es proposa a la Secretaria General l'inici de
la tramitació del procediment administratiu corresponent per a l'aprovació de la Carta de
serveis de Serveis Funeraris. 

Vist l'informe jurídic emès per l'Assessoria Jurídica de data 12 d'abril de 2017 pel qual es
posa de manifest que la Carta de serveis de Serveis Funeraris ha estat objecte d'anàlisi pels
membres que formen part de la Comissió tècnica de transparència que es reuní el dia 15
de març de 2017, els quals consensuaren diverses propostes per millorar el contingut de
l'esmentada Carta de serveis, i a la vegada s'informa favorablement sobre el contingut de la
Carta, tot ajustant-se amb el que preveu la Llei 19/2014, del 29 de desembre de
transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Atès que l'esmentada Carta de serveis té naturalesa reglamentària, de conformitat amb
l'article 59.2 de la Llei 19/2014 de 29 de desembre, de transparència, d'accés a la
informació pública i de bon govern, de la Generalitat de Catalunya

Vist el que disposen l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local, l’article 178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i els articles 60 i següents del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels
ens locals, que estableixen el procediment d’aprovació de les ordenances i reglaments
locals.

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

Primer. Aprovar inicialment la Carta de serveis de Serveis Funeraris, en els termes i amb el
contingut que consta a l’expedient de referència.

Segon. Sotmetre aquest acord i l’esmentada Carta de serveis al tràmit d’informació pública,
en els termes previstos a l’article 63 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens
locals. En cas que en el decurs d’aquest tràmit no es presentin reclamacions o al·legacions,
l’acord d’aprovació inicial de la Carta de serveis de Serveis Funeraris esdevindrà definitiva."

LA SRA. FLORES EXPLICA EL TEMA I ES PRODUEIX EL DEBAT CONJUNT DELS PUNTS
NÚMS. 7 I 8. 
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Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 16 vots a favor ((PdeCAT)-CiU: Srs./Sres.
Pellicer, Vilella, Monseny, Arza, Sardà, Enrech, Caelles; PSC-CP: Srs./Sres. Martín, Martínez,
Guaita, Pozuelo; ERC-MES-MDC-AVANCEM: Sres. Llauradó i Flores; PP: Sra. Compte; AREUS:
Srs. Cervera i Rubio) i 9 vots en contra (CUP: Srs./Sres. Llorens, Fernández, Cuadrada,
Ciurana, Puig; C'S: Srs./Sres. Sánchez, Morales, Figueras,  Labrador).

8. Aprovació de la Carta de Servei del Servei municipal de Biblioteca Pública.

"Atès que els municipis ostenten competències en matèria de Cultura i equipaments
culturals, de conformitat amb el previst a l’article 25.2. m) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local, i és un servei de prestació obligatòria per a tots els
municipis de més de 5.000 habitants segons l'article 26.1. b) de la citada llei.

Atès, així mateix, que l'activitat pròpia del Servei Municipal de Biblioteques és assumida per
l'Ajuntament de Reus com a servei propi en conformitat amb allò que disposa la llei abans
esmentada i l'article 39 de la Llei 4/1993, de 18 de març del Sistema Bibliotecari de
Catalunya.

Atès que l'Ajuntament de Reus per tal de regular la prestació pública del servei de biblioteca
al municipi disposa d'un reglament regulador, aprovat per acord de Ple de l'Ajuntament el
dia 18 de desembre de 1999 i publicat el seu text íntegrament al Butlletí Oficial de la
Província de Tarragona núm. 63 del dia 16 de març de l'any 2000.

Vist que el que estableix l'article 59 de la Llei 19/2014 de 29 de desembre, de
transparència, d'accés a la informació pública i de bon govern, de la Generalitat de
Catalunya, que preveu que l'Administració pública ha de garantir que els serveis de la seva
competència es presten en unes condicions mínimes i raonables de qualitat, i ha d'incloure
cartes de servei en el marc regulador dels serveis públics bàsics.

Atès que la directora de les biblioteques municipals ha elaborat un esborrany de Carta de
serveis dels Serveis de Biblioteca Pública a la ciutat de Reus.

Vist l'informe jurídic emès per l'Assessoria Jurídica de data 19 d'abril de 2017 pel qual
s'informa favorablement sobre el contingut de la Carta, en la mesura que s'ajusta amb el
que preveu la Llei 19/2014, del 29 de desembre de transparència, accés a la informació
pública i bon govern.

Atès que l'esmentada Carta de serveis té naturalesa reglamentària, de conformitat amb
l'article 59.2 de la Llei 19/2014 de 29 de desembre, de transparència, d'accés a la
informació pública i de bon govern, de la Generalitat de Catalunya.

Vist el que disposen l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local, l’article 178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i els articles 60 i següents del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels
ens locals, que estableixen el procediment d’aprovació de les ordenances i reglaments
locals.
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Per tot l’exposat, i amb el previ dictamen de la Comissió Informativa de Transparència, es
proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords:

Primer. Aprovar inicialment la Carta de serveis dels Serveis de Biblioteca Pública, en els
termes i amb el contingut que consta a l’expedient de referència.

Segon. Sotmetre aquest acord i l’esmentada Carta de serveis al tràmit d’informació pública,
en els termes previstos a l’article 63 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens
locals. En cas que en el decurs d’aquest tràmit no es presentin reclamacions o al·legacions,
l’acord d’aprovació inicial de la Carta de serveis dels Serveis de Biblioteca Pública de la
ciutat de Reus esdevindrà definitiva."

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 16 vots a favor ((PdeCAT)-CiU: Srs./Sres.
Pellicer, Vilella, Monseny, Arza, Sardà, Enrech, Caelles; PSC-CP: Srs./Sres. Martín, Martínez,
Guaita, Pozuelo; ERC-MES-MDC-AVANCEM: Sres. Llauradó i Flores; PP: Sra. Compte; AREUS:
Srs. Cervera i Rubio) 4 vots en contra (C'S: Srs./Sres. Sánchez, Morales, Figueras, Labrador)
i 5 abstencions (CUP: Srs./Sres. Llorens, Fernández, Cuadrada, Ciurana, Puig).  

S'incorpora a la sessió el Sr. Domènech.

SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS 

9. Intervenció. Donar compte de l'informe de la Intervenció General de seguiment de
l'execució del Pla d'Ajust, primer trimestre de 2017.

Fa ús de la paraula l'Interventor municipal i dóna compte de l'informe següent: 

"INFORME DEL INTERVENTOR GENERAL, DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE AJUSTE
PREVISTO EN EL RDL 4/2012, APROBADO POR EL AYUNTAMIENTO DE REUS EN FECHA
27 DE MARZO DE 2012, A FECHA 28 DE ABRIL DE 2017

1. Carácter preceptivo del informe:

De acuerdo con el articulo 10 del RDL 7/2012, de 9 de marzo, por el que se crea el Fondo
para la financiación de los pagos a proveedores, en relación con el articulo 10 de la Orden
HAP/2105/2012 de 1 de octubre, que desarrolla la periodicidad y el contenido del informe
de intervención de seguimiento del Plan de ajuste, se redacta el presente informe por
parte del órgano Interventor de la entidad local.

2. Antecedentes: Plan de Ajuste de 27 de marzo de 2012.

El Pleno del Ayuntamiento de Reus aprobó en fecha 27 de marzo de 2012 el Plan de
Ajuste previsto en el RDL 4/2012, tras la certificación de fecha 14 de marzo de 2012 de la
Intervención general relativa a las obligaciones que cumplían con los requisitos del articulo
2 del citado Real Decreto.

Una vez validado el plan de Ajuste por parte del Ministerio de Hacienda y autorizada la
operación de crédito correspondiente, finalmente, de acuerdo con la deuda existente en el
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momento de la formalización de las operaciones, la operación de crédito ascendió a
36.619.729,85 €.

Modificación del ámbito subjetivo de las entidades que consolidan a efectos de
estabilidad presupuestaria y, en consecuencia, en las entidades afectadas por el Plan
de ajuste.

La Intervención General de la Administración del Estado resolvió clasificar, las entidades
dependientes del Ayuntamiento de Reus en el mes de marzo de 2013 y en diciembre de
2015.

Hasta la fecha de dicha clasificación y en defecto de clasificación, las Bases de ejecución del
presupuesto del Ayuntamiento de Reus establecían un perímetro de consolidación a
efectos de contabilidad nacional. Este perímetro de consolidación se ha visto modificado
por distintos factores:

• La clasificación de la IGAE  (comunicados en marzo 2013 y diciembre 2015).
• La incorporación de otras entidades dependientes que no consolidaban en

términos del TRLRHL: Fundaciones y Consorcios dependientes, en aplicación
de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril de estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera.

• La DA 9ª de la Ley 7/1985, LRBRL, que generó una reestructuración del
Grupo empresarial Local, introducida por la Ley 27/2013 de 27 de diciembre
de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.

Esta clasificación afectó al ámbito subjetivo de seguimiento del Plan de Ajuste, quedando el ámbito
subjetivo como sigue:

Entidad
INCLUSIÓ EN

EL PLA D'AJUST
INICIAL

INCLUSIÓ
EN EL PLA
D'AJUST
ACTUAL

CLASSIFICACIÓ IGAE
(DES 2015)

SITUACION BASE DE
DATOS NACIONAL

AYUNTAMIENTO DE REUS
SI

SI
AAPP

IMAC
SI

SI
AAPP

IMFE
SI

SI
AAPP

AGÈNCIA PROMOCIÓ DE 
CIUTAT

SI
SI

AAPP

IMMR
SI

SI
AAPP

INSTITUT DE PUERICULTURA
SI

SI
Disuelto Actualizada

BDN en fecha
30/05/2016
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EPEL SI NO
Disuelta

HOSPITAL SANT JOAN SAM
SI

SI
AAPP

GECOHSA
SI

SI
AAPP

SAGESSA SA
SI

SI
AAPP

GINSA AIE
SI

SI
AAPP

CENTRE MQ REUS SA
SI NO Sociedad no financiera

GAPS SA SI NO
Disuelta

GINSA SA SI NO
Disuelta

CENTRE OFTALMOLÒGIC DE 
REUS SL

SI NO
Fusionada con CMQ

REUS SA

LABORATORI DE REF C TGNA SL SI SI
AAPP

REUS SERVEIS MUNICIPALS SA NO SI
AAPP (*)

REDESSA NO SI
AAPP

REUS TRANSPORT PÚBLIC SA
SI

SI
AAPP

REUS ESPORT I LLEURE SA
SI

SI
AAPP

FUNDACIÓ SAGESSA SALUT NO
SI

AAPP

FUNDACIÓ RECERCA 
DOCÈNCIA

NO SI AAPP

FUNDACIÓ ATENCIÓ SOCIAL NO SI AAPP
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FUNDACIÓ ATENCIÓ 
EDUCATIVA

NO SI AAPP

FUNDACIÓ IMFE NO SI AAPP

Consorci Teatre Bartrina NO SI AAPP

Consorci Teatre Fortuny NO SI AAPP

(*) Entidad financiada en más del 50% por ingresos de mercado, solicitada revisión. La
IGAE en su respuesta de fecha febrero 2017, mantiene la clasificación de AAPP.

El Pleno del Ayuntamiento de Reus en sesión del día 31 de marzo de 2014 acordó, de
acuerdo con la DA 9ª de la Ley 7/1985, LRBRL, una reestructuración del Grupo empresarial
Local.

Esa reestructuración comportaba:

• Disolución de EPEL Innova.

• Fusión por absorción de Innova SA (soc. absorbente) y sociedades absorbidas són
Aigües de Reus SA y Gesfursa. La nueva empresa de denomina Reus Serveis
Municipals SA. El efecto jurídico de la fusión se produce en fecha 1 de octubre de
2014, y  efectos contables en fecha 1 de enero de 2014.

• Fusión por absorción de Redessa y sociedades absorbidas: Gupsa y Tecnoparc Reus
SA. El efecto jurídico de la fusión se produce en fecha 1 de julio de 2014, y efectos
contables en fecha 1 de enero de 2014.

A partir de los efectos jurídicos de las respectivas fusiones, se comunica a la Base de datos
General del Inventario de Entes de las Entidades Locales, para dar de baja del mismo las
entidades disueltas y para reclasificar aquellas que han sufrido un cambio en su estructura
financiera, en especial esta situación afecta a Reus Serveis Municipals SA, siendo su efecto
más destacable que los ingresos a precios significativos financian en más del 50% de sus
costes de producción, por lo que esta entidad debería dejar de formar parte del sector
AAPP.

En el ejercicio 2014 y con la escritura de fusión de RSM SA, se procedió a actualizar la
BDGEL, en concreto el apartado a que hace referencia a las fuentes de financiación, donde
a partir del análisis del P y G de las cuentas anuales consolidadas contenidas en el proyecto
de fusión elaboradas por el auditor de la sociedad matriz, el resultado fue:

Grupo AAPP 11.207.529,96 39,40%
Resto Sector no financiero 16.239.430,89 57,09%
Ingresos financieros 999.181,40 3,51%

28.446.142,25 100,00%

16



                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                    

Siguiendo con la reestructuración y redimensionamiento, en fecha 21 de julio de 2015 se
ha procedió a la fusión por absorción de CMQ Reus SA (absorbente) y sociedad absorbida:
COR SL. En fecha 28 de octubre se remitió por parte de los servicios jurídicos de la
sociedad, la escritura de fusión inscrita en el registro Mercantil. Con esta documentación
acreditativa se procederá a actualizar la base de datos Nacional. Los efectos contables de la
fusión lo son desde el 1 de enero de 2015. Esta escritura se remitida a la dirección
sugerencias.BDEntidadesLocal en fecha 29/10/2015.

Así mismo, partir del tercer trimestre de 2015, se incluyó el Consorcio del Teatre Bartrina, el
Consorcio del Teatre Fortuny, y las fundaciones SAGESSA SALUT, la RECERCA DOCENCIA I
FORMACIÓ y IMFE, ya que a pesar de que no forman parte del ámbito subjetivo del RDL
4/2012, constan clasificadas por la IGAE como entidades dependientes del Ayuntamiento
de Reus y pertenecientes al sector Administraciones públicas.

Asimismo la Fundación SAGESSA SALUT incorpora al análisis de grupo, endeudamiento
bancario y arrendamientos financieros.

En fecha 16 de diciembre de 2015 la Intervención General del Estado (IGAE) remitió el
informe de clasificación en términos de contabilidad nacional de las unidades en las que
participa el Ayuntamiento de Reus, pendientes de clasificar, mediante correo electrónico. En
este Informe se clasifican las empresas dependientes del Ayuntamiento de Reus:

• Reus Serveis Municipals SA:  AAPP

• COR SL: disuelta. Realizada la correspondiente comunicación de actualización de la
Base de Datos Nacional,

• Laboratori de Referència del Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre SL: AAPP

• Reus Desenvolupament Econòmic SA: AAPP

• Fundació Privada per a l'Acció Educativa: AAPP

• Fundació Privada Per a l'Atenció Social: AAPP

En relación a Reus Serveis Municipals SA,(*) en este informe de la IGAE se analiza la nueva
situación generada con la fusión reconociendo que los ingresos, considerados ventas en
contabilidad nacional cubren al menos el 50% de los costes de producción en el ejercicio
2014, pero así mismo están a la espera del análisis de la cuentas anuales correspondientes
al ejercicio 2015 y verificar el mantenimiento de la estructura de las fuentes de financiación.

En fecha 21 de abril 2016 se ha registrado la salida del expediente de remisión de las
Cuentas Anuales 2015 de RSM SA a la IGAE, juntamente con el análisis económico de las
fuentes de financiación, de acuerdo con la normativa SEC 2010 y verificándose el
mantenimiento de la Regla del 50%, en el sentido que las ventas según la contabilidad
nacional, cubren al menos el 50% de los costes de producción también en el ejercicio
2015.

En fecha febrero 2017 se recibió la revisión de la clasificación de RSM SA, resultado de la
fusión realizada, solicitada por la corporación. La IGAE mantiene la clasificació de RSM SA
como AAPP. Así mismo, CMQ Reus SA (que estaba pendiente de clasificación), la clasifican
como Sociedad no financiera.
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Así mismo se incorporan a la consolidación la Fundació Privada per a l'Acció Educativa y la
Fundació Privada Per a l'Atenció Social, clasificadas como AAPP. 

La empresa CMQ Reus SA, dependiente del Ayuntamiento de Reus, está pendiente de
clasificar por la IGAE, y de acuerdo con los análisis realizados a partir de los datos de las
CCAA 2014 y actualmente con las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2015, se
clasifica esta sociedad como Sociedad no financiera, ya que los ingresos, considerados
ventas en contabilidad nacional cubren al menos el 50% de los costes de producción, para
estos periodos analizados. Por consiguiente no se consolidan los datos en el presente
análisis, criterio coincidente con el del Presupuesto 2016 y sus bases de ejecución. Así
mismo a la recepción de las Cuentas Anuales firmadas de CMQ Reus SA, se remitió el
análisis actualizado de la Regla de 50% a la IGAE.

En fecha 30 de mayo 2016 se ha comunicado a la Base de Datos General de Entidades
Locales (BDGEL) la aprobación definitiva de la extinción del Instituto Municipal de
Puericultura Dr. Frias, acordado por el Pleno de la corporación en sesión de fecha 15 de
abril de 2016. Los efectos de esta extinción se producen en fecha 30 de abril de 2016. 

En fecha 27 de octubre se han remitido los acuerdos iniciales de liquidación del Consorci
d'Inversions Públiques, a la Base de Datos General de Entidades Locales, al correo
electrónico que consta en la oficina virtual para la coordinación financiera con las entidades
locales.  
   
3. Información relativa a la ejecución del Plan de Ajuste de 27 de marzo de 2012

El articulo 10 de la Orden HAP/2105/2012 de 1 de octubre, redactado por el apartado
cinco del artículo único de la Orden HAP/2082/2014, de 7 de noviembre, por la que se
modifica la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, que desarrollan las obligaciones de
suministro de información previstas en la L. O. 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, establece la obligación de remisión antes del día
30 del mes posterior a la finalización del trimestre natural, tratándose de entidades
incluidas en el ámbito subjetivo del artículo 111 del RDL 2/2004, que aprueba el texto
refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales, de un informe del órgano
interventor en relación al cumplimento del Plan de Ajuste, con el siguiente contenido
mínimo:

a) Resumen trimestral del estado de ejecución del presupuesto. Se incluye información
referida a la previsión de liquidación del ejercicio, considerando la ejecución trimestral
acumulada.

b) Ejecución de las medidas de ingresos y gastos previstas en el Plan y, en su caso, de las
medidas adicionales adoptadas.

c) Comparación de los detalles informativos anteriores con las previsiones contenidas en el
Plan para ese año y explicación, en su caso, de las desviaciones.
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De acuerdo con las previsiones del Plan de Ajuste, los datos aportados se expresan en
miles de euros, y se presentan con carácter consolidado, referido al grupo de entidades
que no se financian mayoritariamente con ingresos de mercado, según la clasificación
establecida por el Pleno del Ayuntamiento de Reus, de acuerdo con las clasificaciones
realizadas por la IGAE en los ejercicios 2013 y 2015 comentadas anteriormente y
clasificación que ha mantenido, (informe de febrero 2017).

Así mismo, no se incluye, en los datos consolidados, la empresa CMQ Reus SA, clasificada
por parte la IGAE, como Sociedad no Financiera.

3.1 Resumen trimestral del estado de ejecución del presupuesto.

3.1.1- Ingresos (en miles de €)

Datos del
Plan de
Ajuste

1º trimestre
2017

Proyeccion a
31/12/2017

Desviación
estimación

anual/plan ajuste

Ingresos Corrientes: 288.908,56 108.825,25 286.877,85 -0,70%

Ingresos de Capital: 0,00 0,00 5.523,74 0,00

Ingresos no financieros 288.908,56 108.825,25 292.401,59 1,21%

Ingresos financieros 0,00 60,88 15.610,94 0,00

Ingresos totales: 288.908,56 108.886,13 308.012,53 6,61%

Las variaciones más significativas se producen en el apartado de ingresos no financieros de
capital y en los ingresos financieros. Ya se informó con motivo de la aprobación del Plan de
Ajuste que las operaciones de capital se planificarían según se acordaran en los respectivos
presupuestos anuales.

La proyección de los ingresos corrientes a 31 de diciembre significa un incremento de la
previsión del 6,61 % respecto del Plan de ajuste, este dato se explica por la incorporación
de más entidades al ámbito subjetivo del Plan de Ajuste. Lógicamente este incremento de
los ingresos corrientes viene acompañado de un aumento de los gastos corrientes y de
capital (no financieros).

Ajustes propuestos en el Plan en materia de ingresos

Respecto los ajustes propuestos en materia de ingresos, el Presupuesto general aprobado
del ejercicio de esta desviación responde a la variación de la actividad de las empresas
municipales asociadas al concierto sanitario. En las proyecciones realizadas se consideran
las medidas de reequilibrio aprobadas por la corporación, y que afectan  al grupo sanitario.

3.1.2 - Gastos (en miles de €)
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Datos del
Plan de
ajuste

1r trimestre
2017

Proyección a
31/12/2017

Desviación de la
estimación

anual/plan de ajuste

Gastos Corrientes: 266.794,92 61.210,39 273.216,66 2,40%

Gastos de Capital: 0,00 1.023,05 7.988,93 0,00%

Gastos no financieros: 266.794,92 62.233,44 281.205,59 5,40%

Gastos financieros: 14.775,97 46652,70 26.806,84 81,42%

Gastos totales: 281.570,89 108.886,14 308.012,43 9,39%

Las variaciones más significativas se producen en los gastos financieros. Ya se informo que
se planificarían según se concretaran los respectivos presupuestos anuales con motivo de la
aprobación del Plan de Ajuste. Esta importante variación también es debida al nuevo
ámbito subjetivo, al incorporarse al análisis RSM SA y Redessa, sociedades con una elevada
cifra de amortización de capital. Se realizan ajustes de variación del Fondo de maniobra
(cap 8) en cada uno de los períodos a efectos de consolidación, correspondiente a
magnitudes contables, no presupuestarias de las sociedades mercantiles. 

Se incorpora la cifra de 2.712,11 miles de euros, por incorporación de remanentes y se
destina a la amortización anticipada de la totalidad del saldo vivo de las operaciones
vigentes del Plan de Ajuste. Este hecho se explica con mayor profundidad en el apartado
3.1.4. del presente informe.

3.1.3 Periodo medio de pago a proveedores (PMP)

El periodo de pago medio a proveedores GLOBAL relativo al grupo AAPP, se situa, a
31/03/2017 en 13,81 días, de acuerdo con el cálculo resultante de la metodología
introducida por el RD 635/2014 de 25 de julio. 

En este periodo no se ha tenido en cuenta para su cálculo el PMP individual de las
empresas del Grupo sanitario, ya que carecen de registro electrónico de facturas y
teniendo en consideración el elevado número de facturas recibidas por cada una de las
empresas que conforman el grup, no se da fiabilidad al contenido enviado, a la vista de la
información que acompañó a una remisión de datos. Una vez se solucionen las incidencias
detectadas se seguiran remitiendo los indicadores del PMP de estas sociedades. El registro
electrónico de facturas estaba previsto que se implantara el 1/1/2017, según el
departamento económico financiero del Grupo. Esta implantación no está operativa a la
fecha del informe.

El período medio de pago a 31/12/2015 fue de 54,85. A fecha 31 12 2015 y siguiendo con
la clasificación realizada por la IGAE de fecha diciembre 2015, el ámbito subjetivo del
cálculo del indicador del PMP ha variado en relación con el de los anteriores trimestres, al
incorporarse al cálculo global las sociedades sectorizadas como AAPP en esta comunicación
(Reus Serveis Municipals SA, Laboratori de Referència del Camp de Tarragona i Terres de
l'Ebre SL, Reus Desenvolupament Econòmic SA, Fundació Privada per a l'Acció Educativa,
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Fundació Privada Per a l'Atenció Social) y por lo tanto la serie que se compara no es
homogénea.

El Ayuntamiento de Reus, a titulo individual ha conseguido disminuir el PMP global, hasta
los 16,56 dias, a fecha 31/03/2017, estando en diciembre del  2014 en 56,57 dias.

Hay que significar que en la explicación de los motivos que originaron la situación de
desequilibrio en la tesorería del Ayuntamiento, se encontraba, entre otras causas, por el
retraso generalizado de la deuda que otras administraciones públicas, especialmente la
autonómica.

La deuda de la Generalitat de Catalunya con el Ayuntamiento de Reus y su grupo
empresarial, ascendía a 55.911.800,93 €, a fecha 31/12/2014, cálculo efectuado a fecha 21
de enero de 2015.

El RD-L 17/2014, en su Título II se regula el Fondo de Financiación a Comunidades
Autónomas, que implicó una mayor liquidez financiera para la corporación y en
consecuencia una reducción en el PMP del Ayuntamiento y de sus entes dependientes De
acuerdo con este procedimiento la deuda que se liquidó a favor del Ayuntamiento de Reus
y sus entes dependientes, fue de 54.374.368,42€. El FLA social finalmente se cobró el día
30 de abril de 2015, lo que facilitó la mejora en los plazos de pago tanto del propio
Ayuntamiento de Reus como de sus entidades dependientes, hasta cumplir el plazo legal a
nivel consolidado por primera vez en el informe de seguimiento trimestral del mes de
junio de 2015.

Con todo, cabe manifestar que la GLTAT de Cataluña incumplió los pagos relativos al grupos
sanitario de los meses de abril, mayo y septiembre de 2015, y por lo tanto incrementó de
nuevo la deuda de la Comunidad autónoma con el Ayuntamiento de Reus y entes
dependientes. A fecha de 30 de septiembre de 2015, la deuda de la Generalitat con el
Grupo Ayuntamiento se cifra en 55.935.311€ una vez actualizada la información por parte
de los entes integrantes del Grupo al cierre del periodo.

A fecha 31 de diciembre de 2015 la deuda de la Generalitat con el Grup Ayuntamiento se
cifra en 33.423.118. Esta disminución se debe básicamente a que en el mes de diciembre
el Grupo Salud ingresó, en gran parte procedente del Fondo de Liquidez Autonómico, la
cifra de 49.357.731,34€

En fecha 31/12/2016, la deuda de la Generalitat con el grupo Ayuntamiento de Reus
asciende a 39.287.253€.

A fecha 31/03/2017 la deuda de la Generalitat con el grupo Ayuntamiento de Reus
asciende a 27.410,68 miles de €.

3.1.4 Deuda (en miles de €)

En relación al saldo y movimiento de la deuda, la información facilitada por el servicio de
Tesorería del Ayuntamiento y de cada una de las entidades incluidas en el perímetro de
consolidación.
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Datos del
Plan de
ajuste

1r trimestre
2017

Proyeccion anual
a 31/12/2017

Desviación de
estimación

anual/plan ajuste

Deuda viva 113.383,99 238.230,62 213.649,99 88,43%

A corto 
plazo:

14.929,18 2.960,71 0,00 -100,00%

A largo 
plazo:

98.454,81 235.269,91 213.649,99 117,00%

Operación 
deuda RDL 
4/2012

23.369,56 2.712,11 0,00 -100,00%

Resto 
operaciones
deuda a 
largo plazo

75.085,25 232.557,80 213.649,99 184,54%

Anualidades
operaciones
deuda largo
plazo

18.319,87 5.264,27 34.165,71 86,50%

Cuota total 
amortizació
n del ppal.

14.775,97 4.787,96 26.786,93 81,29%

Operación 
deuda RDL 
4/2012

4.673,91 108,48 2.820,59 -39,65%

Resto 
operaciones
deuda a 
largo plazo

10.102,06 4.679,48 23.966,34 137,24%

Cuota total 
intereses:

3.543,90 476,31 7.378,78 108,21%

Operación 
deuda RDL 
4/2012

1.402,17 9,35 10,00 -99,28%

Resto 
operaciones
deuda a 
largo plazo

2.141,73 466,96 7.368,78 244,05%

En fecha 29 de agosto de 2014 se produjo la primera amortización ordinaria de capitales
del préstamo del Plan de Ajuste.
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El Pleno del Ayuntamiento de Reus en sesión de fecha 13 de junio de 2014, acordó
acogerse a las medidas previstas en la Resolución de 13 de mayo de 2014, de la Secretaria
General de Coordinación Autonómica y Local. En concreto se acogió a la modificación de
reducción máxima del tipo de interés aplicable a las operaciones de crédito firmadas al
amparo del RDL 4/2012, manteniendo los periodos de amortización y carencia inicialmente
subscritos. El MHAP comunicará la valoración del Plan de Ajuste o en su defecto operará el
silencio positivo. El Ayuntamiento de Reus confirmó el Plan de Ajuste existente. Esta
reducción del tipo de interés es de 140 puntos básicos y se hizo efectiva en la liquidación
del mes de noviembre de 2014.

En el presente periodo se siguen consolidando las magnitudes financieras de RSM SA y
Redessa, ascendiendo a un importe suplementario de deuda largo plazo. Esta es la
explicación de las elevadas variaciones en relación con los importes inicialmente previstos
en el Plan de Ajuste. Las Fundaciones Social y Educativa no incorporan deuda al análisis

La Disposición Adicional 1ª del Real Decreto-ley 7/2013 de 28 de junio de medidas
urgentes de naturaleza tributaria, presupuestaria y de fomento de la investigación, el
desarrollo y la innovación, establece que "Con carácter extraordinario y transitorio, las
entidades locales que se clasifiquen en el sector de administraciones públicas, en el
ejercicio en el que se apruebe dicha clasificación y en el siguiente no serán incluidas en el
ámbito de aplicación del régimen de endeudamiento establecido en el texto refundido de
la Ley reguladora de las Haciendas locales, aprobado por Real decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo y en las normas que, con vigencia indefinida o temporal lo completen o
desarrollen, pudiendo formalizar aquellas entidades dependientes las operaciones de
endeudamiento que tuvieren previstas en sus presupuestos o en sus estados financieros."
En este sentido, la Ley 36/2014 de PGE del 2015, en la DA septuagésima séptima, apartado
2, se establece que "En cuanto al régimen de endeudamiento de las entidades
dependientes o vinculadas a entidades locales será aplicable, en 2015, la DA1ª del RDL
7/2013de 28 de junio". A estos efectos no se considera esta deuda a efectos del cálculo de
ratios legales de deuda, para los ejercicios 2015 y 2016. A fecha 1/01/2017 se incorporan al
cálculo RSM SA y Redessa, finalizado el período transitorio, regulado por la legislación
reproducida.

En el BOE de 30 de diciembre de 2014 se publica el RD-Ley 17/2014 de 26 de diciembre,
de medidas de sostenibilidad financieras de las CCAA y EELL y en su Disposición adicional
séptima, regula la modificación de las condiciones financieras de las operaciones de crédito
suscritas con cargo al Fondo de liquidez autonómico y con cargo al Fondo para la
financiación de los pagos a proveedores 2, aplicables a partir del 1 de enero de 2015:

a) “El tipo de interés queda fijado para 2015 en el 0% anual hasta el vencimiento del
primer periodo de interés de 2016. La base de cálculo de los intereses será actual.

b) Durante 2015 las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales no abonarán
vencimientos de principal de operaciones formalizadas en ejercicios anteriores con
cargo al Fondo de Financiación a Proveedores 2.

c) El plazo de las operaciones de endeudamiento afectadas por lo previsto en la letra
b) se ampliará un año.”
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En fecha 23 de diciembre de 2015 se dicta el Decreto número 2015013989, aprobando la
amortización parcial anticipada con efectos 28 de diciembre de 2015 por importe de
28.017.000€ correspondiente al capital pendiente de los prestamos firmados el día 29 de
mayo de 2012 entre el Ayuntamiento y diferentes entidades de crédito correspondientes al
Fondo de Proveedores previsto en el RDL 4/2012. El capital pendiente antes de la
amortización extraordinaria ascendía a 33.473.191,90€. 
A fecha 31/12/2015, el capital pendiente con posterioridad a la referida amortización era
de 5.456.191,90€. 

Durante el presente ejercicio se habían efectuado dos amortizaciones de estos créditos por
un valor total de 363.746,10€. En fecha 27 de julio se ha aprobado, mediante acto
administrativo del regidor delegado de la Àrea de Hacienda y Recursos Generales, en virtud
de las competencias delegadas por Decreto del Alcalde de fecha 3 de marzo de 2016, la
amortización anticipada de los préstamos concertados previstos en el RDL 4/2012, por
importe de 2.054.884,94€. Por consiguiente, el capital pendiente a 31/12/2016 después de
la amortización ascenderá a 2.820.592,21€.

Esta deuda, a 31 de marzo de 2017, la deuda pendiente ascendia a 2.712.107,91 €.

Por acuerdo de Pleno del Ayuntamiento de 7 d’abril de 2017, se ordenó a la Tesoreria
municipal la cancelación del saldo vivo existente por estas operaciones, por un importe de
2.712.107,91 € con cargo al superavit presupuestario del ejercicio 2016, en aplicación de lo
previsto en el art. 32 de la Ley orgánica 2/2012, de estabilidad presupuestaria y
sostenibilidad financiera.

En fecha 27/04/2017 el banco agente BANKIA, ha enviado un mensaje electrónico,
confirmando que ha iniciado las gestiones para la cancelación del préstamo en fecha
28/04/2017.

En fecha 28 de abril de 2017, se ha cancelado totalment el saldo vivo de la última
operación de crédito firmada al amparo del RDL 4/2012, no existiendo, en consecuencia
ninguna deuda por este concepto.

Además, el Ayuntamiento avala tres operaciones financieras a l/p de dos entes, Redessa y
RMS SA. Una de las operaciones avaladas es la del préstamo sindicado de REDESSA,
clasificada por la IGAE como AAPP, concertado para la financiación del edificio de la "Fira".
El análisis realizado a fecha 31/12/2016, al igual que en los períodos anteriores y con
motivo de la clasificación de la IGAE anteriormente comentado, este pasivo financiero, esta
deuda viva, ya se incluye en los saldos analizados. A fecha 31/03/2017 el saldo pendiente
es el mismo que a 31/12/2016, ya que el primer vencimiento del ejercicio es en el mes de
mayo, y asciende a 28.694,74 miles de euros

Así esta deuda avalada no incluida en el análisis de la deuda, realizado a 31 03 2017,
correspondiente a dos operaciones de crédito de la empresa RMS SA, clasificada como
Sociedad no Financiera por la IGAE, asciende a 3.617,42 miles de euros. No se incluye en la
remisión al no tratarse de magnitudes presupuestarias. El valor de los swaps del grup,
valorados a 31/03/2017 ascienden a 7.529,56 miles de euros.
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Así mismo se avala el 75% de la póliza de crédito renovada por la Fundación IMFE el 22 de
noviembre de 2016, por un importe de 100,00 miles de euros, plazo doce meses, hasta el
22 de noviembre de 2017. A 31 de marzo de 2017, la Fundación IMFE informa, un saldo
dispuesto de la póliza de 3,53 miles de €. El Ayuntamiento tienen concertadas dos pólizas y
el saldo dispuesto asciende a 2.957,17 miles de €. 

4. Magnitudes financieras y presupuestarias

Se informa respecto la capacidad y necesidad de financiación de la Corporación. 

Magnitudes 
Financieras y 
Presupuestarias

Datos del
Plan

ajuste

1ºtrimestre
2017

Proyección
anual estimada
a 31/12/2017

Desviación de la
estimación

anual/plan ajuste

Ahorro bruto 22.113,64 47.614,86 13.661,19
-38,22%

Ahorro neto 7.337,67 42.826,90 -13.125,74
-278,88%

Saldo de operaciones
no financieras

22.113,64 46.591,81 11.196,00
-49,37%

Ajustes SEC 0,00 2.205,13 4.010,04
0,00%

Capacidad o
necesidad de
financiación

22.113,64 48.796,94 15.206,04
-31,23%

5. Finalización Plan de ajuste

Según lo explicado en el apartado 3.1.4 del presente informe, por acuerdo del Pleno del
Ayuntamiento de 7 de abril de 2017, se ordenó a la Tesorería municipal la cancelación del
saldo vivo existente por estas operaciones, por un importe de 2.712.107,89 € con cargo al
superávit presupuestario del ejercicio 2016, en aplicación del previsto al art. 32 de la Ley
orgánica 2/2012, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

En fecha 28 de abril de 2017, se ha cancelado totalmente el saldo vivo de la última
operación de crédito firmada al amparo del RDL 4/2012, no existiendo, en consecuencia
ninguna deuda por este concepto.

El artículo 7.2 del RDL 4/2012 establece que el Plan de ajuste aprobado, se extenderá
durante el periodo de amortización previsto para la operación de endeudamiento
establecida.
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La Disposición adicional primera, apartado segundo, de la Ley orgánica 2/2012, de
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, dice que las corporaciones locales
que aprueben un Plan de ajuste, este tendrá que ser consistente con los objetivos de
estabilidad presupuestaria y deuda pública y tendrán que contener los medidas adecuadas
para dar cumplimiento a estos objetivos, añadiendo también el cumplimiento de los plazos
legales de pago a proveedores fijados a la normativa de morosidad.

Por lo tanto, hay que considerar que para dar por finalizado el Plan de ajuste, se tiene que
cumplir una doble condición:

- Amortizar totalmente la operación de crédito vinculada al Plan de ajuste, según la
previsión del art. 7.2 del RDL 4/2012.

- Cumplir con las previsiones de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, en
los términos previstos en el propio plan de ajuste.

Verificada la primera condición mediante la cancelación anticipada y total de la deuda, hay
que dar cumplimiento a los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad
financiera, que venden determinados por:

- Estabilidad presupuestaria

- Volumen de deuda viva (cumplimiento condición art. 53 TRLRHL).

- Periodo medio de pago a proveedores

Según se desprende de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2016, y de la ejecución
del primer trimestre de 2017, con previsión a la finalización del ejercicio, se dan las
siguientes magnitudes:

31/12/2016 Prev. 31/12/2017

Estabilidad pressupuestaria 20.128.424 15.206.040

Endeutament
Volumen deuda viva AAPP 257.940.456 231.421.352
Ingresos corrientes ajustados 293.099.458 293.099.458
Ratio legal de deuda viva 88,00% 78,96%

Periodo medio de pago a proveedores 13,99
Se prevee dentro del

plazo legal

De todos los datos analizados en la última liqudiación aprobada (2016) como en la
proyección del ejercicio 2017, se da la circunstancia de cumplimiento de los límites legales
establecidos en la normativa presupuestaria y financiera correspondiente.

6. Conclusiones

En consecuencia, al cancelarse anticipada y totalmente, sin refinanciación alguna de la
misma, la deuda contraida con motivo de la aprobación del Plan de Ajuste, y darse
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cumplimiento a los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, se
considera que ha llegado a su término dicho plan, según la normativa expuesta y la
información económico-financiera disponible.

Este informe, debe ser elevado al Pleno para su conocimiento, de acuerdo con lo previsto
en el articulo 10 del RDL 7/2012.”

Els membres del plenari es donen per assabentats.

10. Intervenció. Acord de finalització anticipada del Pla d'ajust.

"1. Antecedents 

El Ple de l'Ajuntament de Reus va aprovar en data 27 de març de 2012 el Pla d'Ajust
previst en el RDL 4/2012, després de la certificació de data 14 de març de 2012 de la
Intervenció general relativa a les obligacions que complien amb els requisits de l'article 2
del citat Reial decret.

Una vegada validat el pla d'Ajust per part del Ministeri d'Hisenda i autoritzada l'operació de
crèdit corresponent, finalment, d'acord amb el deute existent al moment de la formalització
de les operacions, l'operació de crèdit que es va signar per al finançament de les
obligacions pendents, va ascendir a 36.619.729,85 €.

D’aquest deute, a 31 de març de 2017, data de tancament del darrer informe de seguiment
trimestral del Pla d’ajust, el deute pendent ascendia a 2.712.107,87 €.

Per acord del Ple de l’Ajuntament de 7 d’abril de 2017, es va ordenar a la Tresoreria
municipal la cancel·lació del saldo viu existent per aquestes operacions, per un import de
2.712.107,87 € amb càrrec al superàvit pressupostari de l’exercici 2016, en aplicació del
previst a l’art. 32 de la Llei orgànica 2/2012, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera.

En data 28 d’abril de 2017, s’ha cancel·lat totalment el saldo viu de la darrera operació de
crèdit signada a l’empara del RDL 4/2012, no existint, en conseqüència cap deute per
aquest concepte.

2. Normativa d’aplicació

L’article 7.2 del RDL 4/2012 estableix que el Pla d’ajust aprovat, s’estendrà durant el
període d’amortització previst per a l’operació d’endeutament establerta.

La Disposició addicional primera, apartat segon, de la Llei orgànica 2/2012, d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera, diu que les corporacions locals que aprovin un Pla
d’ajust, aquest haurà de ser consistent amb els objectius d’estabilitat pressupostària i deute
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públic i hauran de contenir els mesures adients per donar compliment a aquests objectius,
tot afegint també el compliment de els terminis legals de pagament a proveïdors fixats a la
normativa de morositat.

Per tant, cal considerar que per donar per finalitzat el Pla d’ajust, s’ha d’acomplir una doble
condició:

− Amortitzar totalment l’operació de crèdit vinculada al Pla d’ajust, segons la previsió de
l’art. 7.2 del RDL 4/2012.

− Complir amb les previsions d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, en els
termes previstos en el propi pla d’ajust.

Verificada la primera condició mitjançant la cancel·lació anticipada i total del deute, cal
donar compliment als objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, que
venen determinats per:

−   Estabilitat pressupostària

−   Volum de deute viu (compliment condició art. 53 TRLRHL).

−   Període mitjà de pagament a proveïdors

Segons es desprèn de la liquidació del pressupost de l’exercici 2016, i de l’execució del
primer trimestre de 2017, amb previsió a la finalització de l’exercici, es donen les següents
magnituds:

31/12/2016 Previsió 31/12/2017

Estabilitat pressupostària 20.128.424 15.206.040

Endeutament
Volum de deute viu AAPP 257.940.456 231.421.352
Ingressos corrents liquidats 293.099.458 293.099.458
Rati d'endeutament 88,00% 78,96%

Període mitjà de pagament a proveïdors 13,99
Es preveu dins termini

legal

Vist l’informe de la Intervenció municipal.

Amb aquests antecedents, es proposa al Ple de la Corporació els següent:

Primer. Aprovar la finalització anticipada del Pla d’ajust aprovat pel Ple de l’Ajuntament de
Reus en data 27 de març de 2012, en donar-se les condicions previstes al RDL 4/2012 i a
la Llei  orgànica 2/2012, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

Segon. Comunicar al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública el present acord."
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EL SR. ROVIRA 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; PSC-CP: Srs./Sres. Martín, Martínez,
Guaita, Pozuelo; ERC-MES-MDC-AVANCEM: Sres. Llauradó i Flores; PP: Sr. Domènech i Sra.
Compte; AREUS: Srs. Cervera i Rubio) i 9 abstencions (CUP: Srs./Sres. Llorens, Fernández,
Cuadrada, Ciurana, Puig; C'S: Srs./Sres. Sánchez, Morales, Figueras,  Labrador).

INTERVENCIÓ DE L'ALCALDE 

11. Intervenció. Proposta de reducció de capital social de la societat municipal
Hospital de Sant Joan de Reus SAM i aportació no dinerària.

"1. Antecedents 

Vist l’acord del Consell d’Administració de la societat Hospital de Sant Joan de Reus, SA
Municipal de 27 de març de 2017, amb motiu de la formulació dels comptes anuals, en el
quals es posa de manifest la situació de desequilibri patrimonial i, en concret, es dona el
supòsit previst a l’art. 363.1.e) del TRLSC com a causa de dissolució de la societat.

En conseqüència, cal adoptar alguna de les mesures que es trobin a l’abast, necessàries per
a remoure la causa de dissolució de la societat en aplicació de l’art. 365.2 del TRLSC.

Entre aquestes es proposa:

Una reducció del capital social, per tal minorar objectivament la causa de dissolució, tot
aproximant aquest al mínim legal previst a l’art. 4 del TRLSC, és a dir, en 60.101,20€.

Efectuar una aportació no dinerària, d’acord amb el previst a la normativa comptable, per a
compensar pèrdues acumulades de la societat, mitjançant l’aportació de béns immobles,
quin valor taxat per un pèrit independent, sigui igual o superior a 1.285.711,74 €.

Amb aquestes dues operacions, el capital social seria igual al patrimoni net de la societat.

Per tant, es proposa l’adopció dels següents acords:

Primer. Aprovar la reducció del capital de l’Hospital de Sant Joan de Reus, SAM en la suma
de 3.516.021,40 € és a dir, fins a la xifra de 60.101,20 €, per a restablir l’equilibri
patrimonial d’acord amb el que preveu l’article 317 del text refós de la Llei de Societats de
Capital, atès que, actualment, la xifra de patrimoni net és inferior a la meitat del capital
social. 

La reducció de capital es realitzarà contra pèrdues d’exercicis anteriors, sense modificar el
valor nominal de les accions, fixat en 6.010,12 euros, i amortitzant les accions numerades
del 11 al 596 corresponents al soci únic AJUNTAMENT DE REUS, i es farà efectiva dins del
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termini màxim de 3 mesos a comptar des de la publicació al Butlletí Oficial del Registre
Mercantil i en un diari de major difusió de la província dels anuncis del present acord. 

Segon. Efectuar una aportació no dinerària, d’acord amb el previst a la normativa
comptable, per a compensar pèrdues acumulades de la societat, mitjançant l’aportació de
béns immobles, quin valor taxat per un pèrit independent, sigui igual o superior a
1.285.711,74 €.

Tercer. Autoritzar a l’Alcaldia, una vegada determinats els immobles susceptibles de ser 
aportats a la societat, per a l’adopció de tots aquells acords necessaris per a la seva 
execució."

EL SR. PELLICER EXPLICA EL TEMA I ES PRODUEIX DEBAT 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova 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) 5 vots en contra (CUP: Srs./Sres. Llorens,
Fernández, Cuadrada, Ciurana, Puig) i 10 abstencions (C'S: Srs./Sres. Sánchez, Morales,
Figueras, Labrador; PSC-CP: Srs./Sres. Martín, Martínez, Guaita, Pozuelo; PP: Sr. Domènech i
Sra. Compte).

INTERVENCIÓ DEL SR. PELLICER 

12. Ocupació. Aprovació del conveni de col·laboració amb el Departament
d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya pels programes PFI-PTT, any 2017.

"Atès que Ajuntament de Reus, a través de l’Institut Municipal de Formació i Empresa “Mas
Carandell”, porta a terme, entre altres, accions de formació orientada al treball (iniciació,
actualització, reconversió i renovació dels coneixements de tipus professional).

Atès que a la ciutat de Reus i la seva àrea d’influència existeix un col·lectiu de joves que ha
finalitzat l'ensenyament obligatori sense haver obtingut el títol de graduat/da en educació
secundària obligatòria. Per tant, no poden continuar formació en el sistema educatiu i no
disposen d’una preparació professional suficient per incorporar-se plenament al món del
treball. 

Atès que aquest col·lectiu, per les seves característiques, requereix d’un recurs específic que
permeti millorar la formació de cada jove i li faciliti iniciar el seu itinerari de transició al món
laboral i a la formació permanent.

Atès que aquest recurs no només ha de millorar les seves condicions d’accés immediat al
món laboral sinó també proporcionar-los possibilitats de continuar la formació, especialment
en els cicles formatius de grau mitjà de formació professional. Així mateix, ha de facilitar, als
joves que ho desitgin, la realització de la formació complementària que requereixin per
l’obtenció del graduat en ESO.

Atès que el Departament d’Ensenyament i aquest Ajuntament han acordat la realització de
formació i inserció en la modalitat Pla de Transició al Treball (PFI-PTT) amb la finalitat de
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millorar la formació d’aquest col·lectiu, proporcionar-li una qualificació professional de
primer nivell i facilitar la seva continuïtat formativa i la formació al llarg de la vida.

Atès que aquesta formació forma part de l’oferta de programes de formació i inserció (PFI)
regulats per la Resolució ENS/1102/2014, de 21 de maig, per la qual s’estableixen els
programes de formació i inserció per al curs 2014-2015 (DOGC núm. 6628, de 22 de maig
de 2014), que fou modificada per la Resolució ENS/241/2015, de 9 de febrer de 2015
(DOGC núm. 6815 de 20 de febrer de 2015), que amplia la vigència dels programes de
formació i inserció

Atès que el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya ha tramès una
proposta de conveni amb la finalitat d’articular la col·laboració del Departament i de
l’Ajuntament de Reus en la realització de programes de formació i inserció (PFI) organitzats
en la modalitat Pla de Transició al Treball, per a joves que han finalitzat l’ensenyament
obligatori sense obtenir el títol de graduat/da en educació secundària obligatòria, per a
l’any 2017.

Atès que l’Institut Municipal de Formació i Empresa “Mas Carandell” és un organisme
autònom de l’Ajuntament de Reus constituït amb l’objecte, entre altres, de potenciar la
formació orientada al treball (iniciació, actualització, reconversió i millora dels coneixements
de tipus professional) i el suport a la inserció laboral per als joves o per aturats de llarga
durada o persones amb dificultats.

Atès que l’Ajuntament de Reus, per mitjà de l’Institut Municipal de Formació i Empresa
“Mas Carandell”, des de fa més de 15 anys realitza el programa Pla de Transició al Treball
que atorga el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, i ostenta la
condició de mitjà propi i servei tècnic de l’Ajuntament de Reus.

Vist l’informe emès per la Directora de l’IMFE Mas Carandell el dia 6 d'abril de 2017, amb el
vistiplau del regidor delegat de l’Àrea de Medi Ambient i Ocupació i de la regidora delegada
d’Ensenyament i Política Lingüística, pel qual s’informa favorablement el contingut del
conveni tramès pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya,
l’assumpció dels compromisos per part d’aquest Ajuntament, i que aquests s’encarreguin a
l’IMFE.

Vist el que disposen els articles 108 i següents de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim
jurídic i de procediment de les Administracions Públiques de Catalunya, l’article 146 del
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i
del règim local de Catalunya, i els articles 303 i següents del Decret 179/1995, de 13 de
juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 

Vist el que disposa l’article 309.2 del Decret 179/1995, pel que fa a la competència per a
l’aprovació dels convenis de col·laboració, del qual se’n desprèn que l’òrgan competent per
a l’aprovació del present conveni és el Ple de la corporació.

Vist l’article 11 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic i l’article
10 de la ja citada Llei 26/2010, en relació als encàrrecs de gestió.
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En conseqüència, i previ dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Generals i
Econòmics, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords:

Primer. Aprovar la formalització d’un conveni de col·laboració entre aquest Ajuntament i el
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per a la realització de
programes de formació i inserció (PFI) organitzats en la modalitat Pla de Transició al Treball,
per a joves que han finalitzat l’ensenyament obligatori sense obtenir el títol de graduat/da
en educació secundària obligatòria. L’esmentat conveni s’aprova amb el contingut que
consta a l’expedient de referència.

Segon. Facultar el Molt Il·lustre Sr. Alcalde i a la regidora competent en matèria
d’Ensenyament per tal que qualsevol d’ells, indistintament, formalitzin el conveni esmentat
i qualsevol altre document per fer efectiu aquests acords.

Tercer. Encarregar a l’Institut Municipal de Formació i Empresa “Mas Carandell” el conjunt
de tasques assumides per l’Administració municipal en el conveni aprovat en el primer punt
del present acord, que assumirà pel seu compte i càrrec el conjunt de compromisos
assumits per l’Ajuntament en l’esmentat conveni. 

Quart. Notificar aquest acord al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya
i a l’Institut Municipal de Formació i Empresa Mas Carandell."

EL SR. RUBIO EXPLICA EL TEMA I ES PRODUEIX DEBAT 

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

13. Rendes i Exaccions. Declaració d'interès o utilitat municipal de diverses obres a
efectes de l'ICIO.

"Atès que la DIPUTACIÓ DE TARRAGONA (NIF P-4300000I), ha sol·licitat concessió de la
bonificació de la quota de l’Impost sobre construccions instal·lacions i obres a liquidar per a
les obres de modificació del gual del Raval Martí Folguera i adequació per a l'entrada de
camions de bombers al carrer Sant Jaume d'aquesta ciutat, obres que van ser informades
favorablement pels Serveis Tècnics Municipals.

Atès que la UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI (NIF Q9350003A), ha sol·licitat concessió de la
bonificació de la quota de l’Impost sobre construccions instal·lacions i obres a liquidar per a
les obres d'adequació d'espai de l'edifici de l'ETSAB com a Secretaria unificada del Campus
Bellissent ubicat a l'Av. Universitat, 1 d'aquesta ciutat, obres que van ser informades
favorablement per l'Arquitecte dels Serveis Tècnics d'Arquitectura i Urbanisme en data
14/12/16.
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Atès que l’article 9 de l’Ordenança Fiscal núm. 5 reguladora de l’Impost sobre instal·lacions,
construccions i obres determina els requisits que hauran de reunir les obres i els subjectes
passius de l’impost per poder gaudir d’una bonificació del 75% al 95% de la quota de
l’esmentat impost.

Resultant que per a gaudir del referit benefici fiscal és necessari que l'obra, a sol·licitud de
l'interessat hagi estat declarada d’especial interès o utilitat municipal pel Ple de
l'Ajuntament pel vot favorable de la majoria simple dels seus membres. 

Atès que el mateix article recull, sense perjudici de l’acord que adopti el Ple, de forma
orientadora quines son les obres que es poden considerar d’especial interès o utilitat
municipal, si be exigeix que es donin obligatòriament dos requisits: 

a). Que la construcció, instal·lació o obra correspongui a un ús de caràcter social, cultural,
religiós o historicoartístic.
b). que els subjecte passiu de l'impost, si és persona jurídica, tingui naturalesa d'entitat
sense ànim de lucre i estigui inscrita al registre corresponent, i en el cas de persona física,
la construcció, instal·lació o obra no tingui relació amb cap activitat econòmica del subjecte
passius. 

Considerant que les obres a realitzar per les esmentades entitats, reuneixen els requisits
per que siguin o puguin ser declarades d’especial interès o utilitat municipal.

En conseqüència i amb el previ dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Generals i
Econòmics, en sessió de data 08/05/17, es proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels
següents acords:

Primer. Declarar d’interès o utilitat municipal a les obres de modificació del gual del Raval
Martí Folguera i adequació per a l'entrada de camions de bombers al carrer Sant Jaume
d'aquesta ciutat, als efectes previstos en l’art. 9 de l’Ordenança Fiscal núm. 5 reguladora de
l’Impost sobre construccions instal·lacions i obres.

Segon. Declarar d’interès o utilitat municipal a les obres d'adequació d'espai de l'edifici de
l'ETSAB com a Secretaria unificada del Campus Bellissent ubicat a l'Av. Universitat, 1
d'aquesta ciutat, als efectes previstos en l’art. 9 de l’Ordenança Fiscal núm. 5 reguladora de
l’Impost sobre construccions instal·lacions i obres."

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

S'absenten de la sessió les Sres. Caelles, Flores i Guaita. 

14. Servei d’Aprovisionaments, Contractació i Patrimoni. Aprovació de la revisió de
preus de la concessió administrativa del servei públic integral de recollida de residus
sòlids urbans i de neteja viària de Reus, exercici 2017.
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"Atès que per Acord Plenari de 24 de juliol de 2009 es va aprovar el plec de clàusules
administratives i tècniques particulars, on s’establien les disposicions que havien de regir la
contractació de la gestió de servei públic amb concessió administrativa, relativa a la neteja
de l’espai públic i de recollida de residus municipals a la ciutat de Reus, així com el transport
dels residus procedents del servei de neteja i de recollida als centres de tractaments indicats
per l’Ajuntament.

Atès que per Acord Plenari de 4 de desembre de 2009 es va adjudicar provisionalment
l’esmentat contracte a l’empresa FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA, i per
Decret de l’Alcaldia número 4352 de 30 de desembre de 2009 es va adjudicar
definitivament a l’empresa indicada.

Atès que el contracte administratiu es va formalitzar en data 1 de gener de 2010.

Atès que per Acord del Ple de data 15 d’abril de 2011 es va aprovar un conjunt de
modificacions proposades en l’Informe de l’Àrea de Medi Ambient, de data 11 d’abril de
2011, en relació al contracte de gestió del servei públic de Neteja de l’Espai Públic i de
Recollida de Residus municipals, les quals van ser acceptades per l’empresa contractista, i
una de les quals era la modificació de la fórmula de revisió de preus.

Atès que en data 29 d’abril de 2011 es va formalitzar la modificació del contracte de
referència, en la clàusula vuitena del qual hi consta la nova fórmula de revisió de preus.

Atès que d’acord amb la clàusula quarta del contracte administratiu subscrit en data 1 de
gener de 2010, els preus es revisaran una vegada transcorregut el primer any d’execució del
contracte, i l’adjudicatari presentarà una proposta de revisió a l’Administració, la qual ha de
ser aprovada per l’Ajuntament de Reus.

Atès que per Acord de la Junta de Govern Local de data 21 de setembre de 2012, entre
altres extrems, es va rectificar la formula de revisió de preus que consta a la clàusula
vuitena del modificat del contracte administratiu formalitzat en data 29 d’abril de 2011,
quedant de la següent manera:

Pn= Pn-1 *(1+ Krev n)

On:
Pn = Nou preu calculat per l’any n
Pn-1 = Preu de la contracta de l’any anterior
Krev n = (0,85 * IPC n-1)
IPC n-1 = Índex oficial de preus estatal de l’any anterior.

Atès que per acord del Ple de data 28 de desembre de 2015, i formalitzat mitjançant
addenda al contracte de data 25.01.2016 es va aprovar la modificació de contracte
proposada a l’informe de l'Àrea de Medi Ambient de data 19.12.2015, en relació al
contracte, en el sentit de, per una banda, l'adquisició d'una pala excavadora, per un import
total anual de 27.304,89 euros, i per l'altra, en la substitució dels sistemes d'elevació dels
contenidors soterrats de càrrega lateral del Raval del Pallol i de la Plaça del Mercadal, per
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un import total anual de 24.984,87 euros, resultant-ne un import total anual de la
modificació del contracte de 52.289,76 euros (més l’IVA que correspongui).

Atès que per acord del Ple de data 15 de juliol de 2016 es va aprovar la revisió de preus
corresponent a l’any 2015, resultant-ne un import total del contracte de 10.656.118,45
euros (IVA exclòs), essent 11.721.730,30 euros (IVA al 10% inclòs).

Atès que l’Index de Preus al Consum (IPC) corresponent al període desembre de 2015 a
desembre de 2016 va ser del 1,6%, segons informa l’Institut Nacional d’Estadística.

Vist l’informe emès pel Cap de Serveis de Medi Ambient de data 24.02.2017.

Vist l’informe de l’Interventor de data 07.04.2017, d’acord amb el qual l’import resultant del
contracte és el del preu acordat pel Ple de data 15 de juliol de 2016 més l’aplicació de l’IPC
d’aquest exercici (1,6 % * 0,85 = 1,36 %) a la part revisable, més l’import de l’ampliació del
contracte (addenda de 25.01.16), d’acord amb els següents càlculs:

Preu revisable del contracte ex. 2016 (IVA exclòs) 10.603.828,69 €
Ampliació del contracte (addenda de 25.01.16) 52.289,76 €
Preu total contracte ex. 2016 (IVA exclòs) 10.656.118,45 €
Preu total contracte ex. 2016 (IVA inclòs) 11.721.730,30 €

Preu revisable del contracte ex. 2017 (IVA exclòs) 10.748.040,76 €
Ampliació del contracte (addenda de 25.01.16) 52.289,76 €
Preu total contracte ex. 2017 (IVA exclòs) 10.800.330,52 €
Preu total contracte ex. 2017 (IVA inclòs) 11.880.363,57 €

Vist el que disposa l’article 51, en relació a la disposició addicional segona apartat segon
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 (en endavant TRLCSP), en virtut de la qual aquesta
competència correspon al Ple, i a proposta de la Comissió Informativa de Serveis Generals i
Econòmics del dia 8 de maig de 2017, s'acorda: 

1. Aprovar la revisió de preus, corresponent a l’any 2017, del contracte de gestió de servei
públic amb concessió administrativa, relatiu a la neteja de l’espai públic i de recollida de
residus municipals a la ciutat de Reus, així com el transport dels residus procedents del servei
de neteja i de recollida als centres de tractaments indicats per l’Ajuntament, resultant-ne un
import total del contracte per a l’any 2017 de 10.800.330,52 euros (IVA exclòs), essent
11.880.363,57 euros (IVA al 10% inclòs).

2. Atorgar els recursos legals oportuns."

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 18 vots a favor ((PdeCAT)-CiU: Srs./Sres.
Pellicer, Vilella, Monseny, Arza, Sardà, Enrech; C'S: Srs./Sres. Sánchez, Morales, Figueras,
Labrador; PSC-CP: Srs./Sres. Martín, Martínez, Pozuelo; ERC-MES-MDC-AVANCEM: Sra.
Llauradó; PP: Sr. Domènech i Sra. Compte; AREUS: Srs. Cervera i Rubio) i 5 vots en contra
(CUP: Srs./Sres. Llorens, Fernández, Cuadrada, Ciurana, Puig).
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S'incorporen a la sessió les Sres. Caelles i Guaita. 

SERVEIS DE TERRITORI I URBANISME

15. Medi Ambient. Resolució de procediments sancionadors per infracció de la
normativa sobre tinença d'animals potencialment perillosos.

15 a) "El Ple de l’Ajuntament en reunió duta a terme el 17 de novembre de 2016 va
aprovar la imposició a la Sra. G.M.C.C. d’una sanció consistent en una multa de 2.404,05
euros com a responsable de la comissió d’una infracció molt greu tipificada a l’article
13.1.b) de a Llei 50/1999, de 23 de desembre, pel fet de tenir un gos potencialment
perillós sense disposar de la corresponent llicència. 

La notificació del present acord es va realitzar en data 29 de novembre del 2016 a la
interessada. 

En data 30 de novembre del 2016, la Sra. G.M.C.C., va presentar en el Registre general de
l’Ajuntament, un escrit que s’ha de qualificar com a recurs de reposició de conformitat amb
allò disposat a l’article 115.2 de la LLei 39/2015, d’1 d’octubre del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, en el qual es sol·licita que s’anul·li la
multa de 2.404,05 euros per infringir l’article 13.1.b) de la llei 50/1999, de 23 de
desembre, manifestant que l’animal de la seva propietat és un Bulldog Americà, essent una
raça no considerada potencialment perillosa, que té un cert semblant a la raça Pitbull, que
és una raça considerada potencialment perillosa i adjunta documentació que ho acredita. 

Consultat el cens d’animals de companyia d’aquest Ajuntament, es comprova que la Sra.
G.M.C.C., té censat des del 30 de novembre del 2016, un gos de raça Bulldog, que no té
perillositat, i per tant, es comprova la veracitat de les seves manifestacions. 

Així mateix, s’ha observat que durant la instrucció del procediment hi ha hagut una
infracció de l’ordenament atès que les notificacions s’han fet per edictes, i al primer intent
de notificació de la proposta de resolució, no hi consta el motiu de no recepció de la
mateixa, i els dos intents de notificació s’han realitzat abans de les 15 hores i sense el
marge de diferència de les tres hores que estipula l’article 42 de la Llei 39/15 d’1 d’octubre
del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

D’acord amb l’article 13 de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos
considerats potencialment perillosos, segons modificació feta per la llei 7/2004, de 16 de
juliol, de mesures fiscals i administratives, a proposta de la Comissió Informativa de Serveis
de Territori i Urbanisme del dia 8 de maig del 2017, s'acorda: 

Primer. Estimar el recurs de reposició presentat per la Sra. G.M.C.C. contra l’acord del Ple
de l’Ajuntament de Reus de data 17 de novembre del 2016, pel qual se li va imposar una
sanció consistent en una multa de 2.404,05 euros com a responsable de la comissió d’una
infracció molt greu tipificada a l’article 13.1.b) de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, pel
fet de tenir un gos potencialment perillós sense disposar de la corresponent llicència. 
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Segon. Deixar sense efectes la sanció imposada per l’acord del Ple de l’Ajuntament de Reus
de data 17 de novembre del 2016, consistent en una multa de 2.404,05 euros i procedir a
l’arxiu de l’expedient. 

Tercer. Atorgar els recursos legals procedents."

EL SR. RUBIO EXPLICA EL TEMA I ES PRODUEIX DEBAT 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 20 vots a favor ((PdeCAT)-CiU: Srs./Sres.
Pellicer, Vilella, Monseny, Arza, Sardà, Enrech, Caelles; C'S: Srs./Sres. Sánchez, Morales,
Figueras, Labrador; PSC-CP: Srs./Sres. Martín, Martínez, Guaita, Pozuelo; ERC-MES-MDC-
AVANCEM: Sra. Llauradó; PP: Sr. Domènech i Sra. Compte; AREUS: Srs. Cervera i Rubio) i 5
vots en contra  (CUP: Srs./Sres. Llorens, Fernández, Cuadrada, Ciurana, Puig).

15 b) "Per decret del Regidor delegat de l’Àrea de Medi Ambient i Ocupació de data
21/12/2016, es va iniciar un procediment sancionador contra el Sr. C.C.I. per la suposada
infracció de l’article 13.2.d) de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic
de la tinença d’animals potencialment perillosos, i en termes similars l'article 8 del Real
Decret 287/2002, de 22 de març, pel que es desenvolupa la Llei 50/1999, per la presència i
circulació d’animals de l’espècie canina potencialment perillosos, en els espais públics,
sense dur morrió homologat i adient a la seva raça. Aquest decret, juntament amb el plec
de càrrecs formulat per la instructora, va ser notificat a l’interessat el dia 27/12/2016.

Atès que s’ha tramitat el corresponent procediment sancionador d’acord amb el que
preveuen els articles 14 i següents de l’Ordenança general reguladora del procediment per
a l’exercici de la potestat sancionadora de l’Ajuntament de Reus.

Atès que la instructora ha formulat en data 23/03/2017 la proposta de resolució, la qual ha
estat notificada a l’interessat en data 28/03/2017 sense que per la seva part s'hagin
formulat al·legacions, aportat documents o proposat la pràctica de qualsevol tipus de
proves.

Atès que de la instrucció del procediment resulten provats els fets imputats i que en resulta
responsable el Sr. C.C.I.

Vista la proposta de resolució efectuada per la instructora de l’expedient, en la qual es
proposa imposar una sanció de 300,51 euros a l’empara de l’article 13.5 de la Llei
50/1999, de 23 de desembre, per la provada comissió d’una infracció greu qualificada a
l’article 13.2.d) de la mateixa llei.

Atesa la competència del ple de l’Ajuntament, d’acord amb l’article 13 de la llei 10/1999,
de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, segons
modificació feta per la llei 7/2004, de 16 de juliol, de mesures fiscals i administratives, en
relació a l’article 22.2q) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local, a proposta de la Comissió Informativa de Serveis de Territori i Urbanisme del dia 8 de
maig del 2017, s'acorda:
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Primer. mposar al Sr. C.C.I., una sanció de 300,51 euros com a responsable de la comissió
d’una infracció greu tipificada a l’article 13.2.d) de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, per
la presència i circulació del gos considerat potencialment perillós de raça Pitbull, en els
espais públics, sense dur morrió homologat i adient a la seva raça.

S’haurà de fer efectiu aquest import a les oficines de la Recaptació Municipal, situada al
carrer Sant Llorenç, 25, de Reus, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores, en els següents
terminis:

a) Si la notificació es realitza entre els dies 1 i 15 del mes, el pagament haurà de fer-se
des de la data de recepció de la notificació fins al dia 20 del mes posterior o, si
aquest no fos hàbil fins l’immediat hàbil següent.

b) Si la notificació es realitza entre els dies 16 i el darrer del mes, el pagament haurà
de fer-se, des de la data de recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes
posterior o, si aquest no fos hàbil fins l’immediat hàbil següent.

Segon. Atorgar els recursos legals procedents."

EL SR. RUBIO EXPLICA EL TEMA I ES PRODUEIX DEBAT 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 20 vots a favor ((PdeCAT)-CiU: Srs./Sres.
Pellicer, Vilella, Monseny, Arza, Sardà, Enrech, Caelles; C'S: Srs./Sres. Sánchez, Morales,
Figueras, Labrador; PSC-CP: Srs./Sres. Martín, Martínez, Guaita, Pozuelo; ERC-MES-MDC-
AVANCEM: Sra. Llauradó; PP: Sr. Domènech i Sra. Compte; AREUS: Srs. Cervera i Rubio) i 5
vots en contra  (CUP: Srs./Sres. Llorens, Fernández, Cuadrada, Ciurana, Puig).

15 c) "Per decret del Regidor delegat de l’Àrea de Medi Ambient i Ocupació de data
21/12/2016, es va iniciar un procediment sancionador contra el Sr. F.C.A. per la suposada
infracció de l’article 13.2.d) de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic
de la tinença d’animals potencialment perillosos, i en termes similars l'article 8 del Real
Decret 287/2002, de 22 de març, pel que es desenvolupa la Llei 50/1999, per la presència i
circulació d’animals de l’espècie canina potencialment perillosos, en els espais públics,
sense dur corretja, ni un morrió homologat i adient a la seva raça. Aquest decret, juntament
amb el plec de càrrecs formulat per la instructora, va ser notificat a l’interessat el dia
29/12/2016.

Atès que s’ha tramitat el corresponent procediment sancionador d’acord amb el que
preveuen els articles 14 i següents de l’Ordenança general reguladora del procediment per
a l’exercici de la potestat sancionadora de l’Ajuntament de Reus.

Atès que la instructora ha formulat en data 23/03/2017 la proposta de resolució, la qual ha
estat notificada a l’interessat en data 28/03/2017 sense que per la seva part s'hagin
formulat al·legacions, aportat documents o proposat la pràctica de qualsevol tipus de
proves.
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Atès que de la instrucció del procediment resulten provats els fets imputats i que en resulta
responsable el Sr. F.C.A.

Vista la proposta de resolució efectuada per la instructora de l’expedient, en la qual es
proposa imposar una sanció de 300,51 euros a l’empara de l’article 13.5 de la Llei
50/1999, de 23 de desembre, per la provada comissió d’una infracció greu qualificada a
l’article 13.2.d) de la mateixa llei.

Atesa la competència del ple de l’Ajuntament, d’acord amb l’article 13 de la llei 10/1999,
de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, segons
modificació feta per la llei 7/2004, de 16 de juliol, de mesures fiscals i administratives, en
relació a l’article 22.2q) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local, a proposta de la Comissió Informativa de Serveis de Territori i Urbanisme del dia 8 de
maig del 2017, s'acorda:

Primer. Imposar al Sr. F.C.A., una sanció de 300,51 euros com a responsable de la comissió
d’una infracció greu tipificada a l’article 13.2.d) de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, per
la presència i circulació del gos considerat potencialment perillós de raça American
Staffordshire Terrier, en els espais públics, sense dur corretja ni morrió homologat i adient a
la seva raça.

S’haurà de fer efectiu aquest import a les oficines de la Recaptació Municipal, situada al
carrer Sant Llorenç, 25, de Reus, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores, en els següents
terminis:

a) Si la notificació es realitza entre els dies 1 i 15 del mes, el pagament haurà de fer-se
des de la data de recepció de la notificació fins al dia 20 del mes posterior o, si
aquest no fos hàbil fins l’immediat hàbil següent.

b) Si la notificació es realitza entre els dies 16 i el darrer del mes, el pagament haurà
de fer-se, des de la data de recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes
posterior o, si aquest no fos hàbil fins l’immediat hàbil següent.

Segon. Atorgar els recursos legals procedents."

EL SR. RUBIO EXPLICA EL TEMA I ES PRODUEIX DEBAT 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 20 vots a favor ((PdeCAT)-CiU: Srs./Sres.
Pellicer, Vilella, Monseny, Arza, Sardà, Enrech, Caelles; C'S: Srs./Sres. Sánchez, Morales,
Figueras, Labrador; PSC-CP: Srs./Sres. Martín, Martínez, Guaita, Pozuelo; ERC-MES-MDC-
AVANCEM: Sra. Llauradó; PP: Sr. Domènech i Sra. Compte; AREUS: Srs. Cervera i Rubio) i 5
vots en contra  (CUP: Srs./Sres. Llorens, Fernández, Cuadrada, Ciurana, Puig).

15 d) "Per decret del Regidor delegat de l’Àrea de Medi Ambient i Ocupació de data
30/11/2016, es va iniciar un procediment sancionador contra el Sr. A.R.G. per la suposada
infracció de l’article 13.2.d) de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic
de la tinença d’animals potencialment perillosos, i en termes similars l'article 8 del Real
Decret 287/2002, de 22 de març, pel que es desenvolupa la Llei 50/1999, per la presència i
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circulació d’animals de l’espècie canina potencialment perillosos, en els espais públics,
sense dur morrió homologat i adient a la seva raça. Aquest decret, juntament amb el plec
de càrrecs formulat per la instructora, va ser notificat a l’interessat el dia 12/12/2016.

Atès que s’ha tramitat el corresponent procediment sancionador d’acord amb el que
preveuen els articles 14 i següents de l’Ordenança general reguladora del procediment per
a l’exercici de la potestat sancionadora de l’Ajuntament de Reus.

Atès que la instructora ha formulat en data 23/03/2017 la proposta de resolució, la qual ha
estat notificada a l’interessat en data 28/03/2017 sense que per la seva part s'hagin
formulat al·legacions, aportat documents o proposat la pràctica de qualsevol tipus de
proves.

Atès que de la instrucció del procediment resulten provats els fets imputats i que en resulta
responsable el Sr. A.R.G.

Vista la proposta de resolució efectuada per la instructora de l’expedient, en la qual es
proposa imposar una sanció de 300,51 euros a l’empara de l’article 13.5 de la Llei
50/1999, de 23 de desembre, per la provada comissió d’una infracció greu qualificada a
l’article 13.2.d) de la mateixa llei.

Atesa la competència del ple de l’Ajuntament, d’acord amb l’article 13 de la llei 10/1999,
de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, segons
modificació feta per la llei 7/2004, de 16 de juliol, de mesures fiscals i administratives, en
relació a l’article 22.2q) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local, a proposta de la Comissió Informativa de Serveis de Territori i Urbanisme del dia 8 de
maig del 2017, s'acorda:

Primer. Imposar al Sr. A.R.G., una sanció de 300,51 euros com a responsable de la comissió
d’una infracció greu tipificada a l’article 13.2.d) de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, per
la presència i circulació del gos considerat potencialment perillós de raça Pitbull, en els
espais públics, sense dur morrió homologat i adient a la seva raça.

S’haurà de fer efectiu aquest import a les oficines de la Recaptació Municipal, situada al
carrer Sant Llorenç, 25, de Reus, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores, en els següents
terminis:

a) Si la notificació es realitza entre els dies 1 i 15 del mes, el pagament haurà de fer-se
des de la data de recepció de la notificació fins al dia 20 del mes posterior o, si
aquest no fos hàbil fins l’immediat hàbil següent.

b) Si la notificació es realitza entre els dies 16 i el darrer del mes, el pagament haurà
de fer-se, des de la data de recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes
posterior o, si aquest no fos hàbil fins l’immediat hàbil següent.

Segon. Atorgar els recursos legals procedents."

EL SR. RUBIO EXPLICA EL TEMA I ES PRODUEIX DEBAT 
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Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 20 vots a favor ((PdeCAT)-CiU: Srs./Sres.
Pellicer, Vilella, Monseny, Arza, Sardà, Enrech, Caelles; C'S: Srs./Sres. Sánchez, Morales,
Figueras, Labrador; PSC-CP: Srs./Sres. Martín, Martínez, Guaita, Pozuelo; ERC-MES-MDC-
AVANCEM: Sra. Llauradó; PP: Sr. Domènech i Sra. Compte; AREUS: Srs. Cervera i Rubio) i 5
vots en contra  (CUP: Srs./Sres. Llorens, Fernández, Cuadrada, Ciurana, Puig).

15 e) "Per decret del Regidor delegat de l’Àrea de Medi Ambient i Ocupació de data
5/12/2016, es va iniciar un procediment sancionador contra el Sr. A.G.R. per la suposada
infracció de l’article 13.2.d) de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic
de la tinença d’animals potencialment perillosos, i en termes similars l'article 8 del Real
Decret 287/2002, de 22 de març, pel que es desenvolupa la Llei 50/1999, per la presència i
circulació d’animals de l’espècie canina potencialment perillosos, en els espais públics,
sense corretja. Aquest decret, juntament amb el plec de càrrecs formulat per la instructora,
va ser notificat a l’interessat el dia 10/02/2017.

Atès que s’ha tramitat el corresponent procediment sancionador d’acord amb el que
preveuen els articles 14 i següents de l’Ordenança general reguladora del procediment per
a l’exercici de la potestat sancionadora de l’Ajuntament de Reus.

Atès que la instructora ha formulat en data 23/03/2017 la proposta de resolució, la qual ha
estat notificada a l’interessat en data 28/03/2017 sense que per la seva part s'hagin
formulat al·legacions, aportat documents o proposat la pràctica de qualsevol tipus de
proves.

Atès que de la instrucció del procediment resulten provats els fets imputats i que en resulta
responsable el Sr. A.G.R.

Vista la proposta de resolució efectuada per la instructora de l’expedient, en la qual es
proposa imposar una sanció de 300,51 euros a l’empara de l’article 13.5 de la Llei
50/1999, de 23 de desembre, per la provada comissió d’una infracció greu qualificada a
l’article 13.2.d) de la mateixa llei.

Atesa la competència del ple de l’Ajuntament, d’acord amb l’article 13 de la llei 10/1999,
de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, segons
modificació feta per la llei 7/2004, de 16 de juliol, de mesures fiscals i administratives, en
relació a l’article 22.2q) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local, a proposta de la Comissió Informativa de Serveis de Territori i Urbanisme del dia 8 de
maig del 2017, s'acorda: 

Primer. Imposar al Sr. A.G.R., una sanció de 300,51 euros com a responsable de la comissió
d’una infracció greu tipificada a l’article 13.2.d) de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, per
la presència i circulació del gos considerat potencialment perillós de raça American
Staffordshire Terrier, en els espais públics, sense corretja.

S’haurà de fer efectiu aquest import a les oficines de la Recaptació Municipal, situada al
carrer Sant Llorenç, 25, de Reus, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores, en els següents
terminis:
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a) Si la notificació es realitza entre els dies 1 i 15 del mes, el pagament haurà de fer-se
des de la data de recepció de la notificació fins al dia 20 del mes posterior o, si
aquest no fos hàbil fins l’immediat hàbil següent.

b) Si la notificació es realitza entre els dies 16 i el darrer del mes, el pagament haurà
de fer-se, des de la data de recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes
posterior o, si aquest no fos hàbil fins l’immediat hàbil següent.

Segon. Atorgar els recursos legals procedents."

EL SR. RUBIO EXPLICA EL TEMA I ES PRODUEIX DEBAT 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 20 vots a favor ((PdeCAT)-CiU: Srs./Sres.
Pellicer, Vilella, Monseny, Arza, Sardà, Enrech, Caelles; C'S: Srs./Sres. Sánchez, Morales,
Figueras, Labrador; PSC-CP: Srs./Sres. Martín, Martínez, Guaita, Pozuelo; ERC-MES-MDC-
AVANCEM: Sra. Llauradó; PP: Sr. Domènech i Sra. Compte; AREUS: Srs. Cervera i Rubio) i 5
vots en contra  (CUP: Srs./Sres. Llorens, Fernández, Cuadrada, Ciurana, Puig).

15 f) "Per decret del Regidor delegat de l’Àrea de Medi Ambient i Ocupació de data
21/12/2016, es va iniciar un procediment sancionador contra el Sr. J.J.M. per la suposada
infracció de l’article 13.2.d) de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic
de la tinença d’animals potencialment perillosos, i en termes similars l'article 8 del Real
Decret 287/2002, de 22 de març, pel que es desenvolupa la Llei 50/1999, per la presència i
circulació d’animals de l’espècie canina potencialment perillosos, en els espais públics,
sense dur morrió homologat i adient a la seva raça. Aquest decret, juntament amb el plec
de càrrecs formulat per la instructora, va ser notificat a l’interessat el dia 28/12/2016.

Atès que s’ha tramitat el corresponent procediment sancionador d’acord amb el que
preveuen els articles 14 i següents de l’Ordenança general reguladora del procediment per
a l’exercici de la potestat sancionadora de l’Ajuntament de Reus.

Atès que la instructora ha formulat en data 23/03/2017 la proposta de resolució, la qual ha
estat notificada a l’interessat en data 28/03/2017 sense que per la seva part s'hagin
formulat al·legacions, aportat documents o proposat la pràctica de qualsevol tipus de
proves.

Atès que de la instrucció del procediment resulten provats els fets imputats i que en resulta
responsable el Sr. J.J.M.

Vista la proposta de resolució efectuada per la instructora de l’expedient, en la qual es
proposa imposar una sanció de 300,51 euros a l’empara de l’article 13.5 de la Llei
50/1999, de 23 de desembre, per la provada comissió d’una infracció greu qualificada a
l’article 13.2.d) de la mateixa llei.

Atesa la competència del ple de l’Ajuntament, d’acord amb l’article 13 de la llei 10/1999,
de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, segons
modificació feta per la llei 7/2004, de 16 de juliol, de mesures fiscals i administratives, en
relació a l’article 22.2q) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
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local, a proposta de la Comissió Informativa de Serveis de Territori i Urbanisme del dia 8 de
maig del 2017, s'acorda:

Primer. Imposar al Sr. J.J.M., una sanció de 300,51 euros com a responsable de la comissió
d’una infracció greu tipificada a l’article 13.2.d) de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, per
la presència i circulació del gos considerat potencialment perillós de raça American
Staffordshire Terrier, en els espais públics, sense dur morrió homologat i adient a la seva
raça.

S’haurà de fer efectiu aquest import a les oficines de la Recaptació Municipal, situada al
carrer Sant Llorenç, 25, de Reus, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores, en els següents
terminis:

a) Si la notificació es realitza entre els dies 1 i 15 del mes, el pagament haurà de fer-se
des de la data de recepció de la notificació fins al dia 20 del mes posterior o, si
aquest no fos hàbil fins l’immediat hàbil següent.

b) Si la notificació es realitza entre els dies 16 i el darrer del mes, el pagament haurà
de fer-se, des de la data de recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes
posterior o, si aquest no fos hàbil fins l’immediat hàbil següent.

Segon. Atorgar els recursos legals procedents."

EL SR. RUBIO EXPLICA EL TEMA I ES PRODUEIX DEBAT 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 20 vots a favor ((PdeCAT)-CiU: Srs./Sres.
Pellicer, Vilella, Monseny, Arza, Sardà, Enrech, Caelles; C'S: Srs./Sres. Sánchez, Morales,
Figueras, Labrador; PSC-CP: Srs./Sres. Martín, Martínez, Guaita, Pozuelo; ERC-MES-MDC-
AVANCEM: Sra. Llauradó; PP: Sr. Domènech i Sra. Compte; AREUS: Srs. Cervera i Rubio) i 5
vots en contra  (CUP: Srs./Sres. Llorens, Fernández, Cuadrada, Ciurana, Puig).

S'incorpora a la sessió la Sra. Flores i s'absenta el Sr. Rubio. 

16. Gestió Urbanística. Aprovació del Text refós de la modificació puntual del Pla
especial de protecció del patrimoni arquitectònic, historicoartístic i natural de Reus
referent a l'immoble núm. 10 del carrer Llovera.

"Vist l'acord adoptat pel Ple d’aquest Ajuntament en sessió de 23 de gener de 2017,
mitjançant el qual es va aprovar provisionalment la Modificació puntual del Pla especial de
protecció del Patrimoni Arquitectònic, historicoartístic i natural de Reus, referent a
l'immoble del c/ Llovera , 10 (fitxa E-111), presentada per FAMÍLIA VERGÈS, CB.

Atès que la Comissió Territorial d'Urbanisme del Camp de Tarragona, en la sessió de 7 de
març de 2017, va acordar aprovar definitivament l'esmentada modificació puntual de pla
especial, si bé supeditant-ne la publicació al DOGC i consegüent executivitat a la
presentació d'un text refós, que es presentarà per duplicat, verificat per l'òrgan que ha
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atorgat l'aprovació provisional de l'expedient i degudament diligenciat, que incorpori les
prescripcions següents:

«1.1 Cal corregir la informació de la fitxa de catalogació de l'element, i adequar les
dades referents a la superfície i l'ocupació de la parcel·la, al sostre edificat i al sostre
edificable, a la realitat física de l'immoble del número 10 del carrer Llovera. També cal
afegir-hi els paràmetres de superfície de l'element catalogat i longitud de la façana
catalogada.

1.2 Cal eliminar el segon paràgraf de l'apartat d'antecedents i substituir-lo per la
referència al Pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic, historicoartístic i
natural de Reus, amb les dates d'aprovació i executivitat indicades en la part
descriptiva de l'informe.

1.3 Cal esmenar l'errada material esmentada en la part valorativa.»

Vistos els exemplars de text refós presentats per FAMÍLIA VERGÈS CB, a l'objecte de donar
compliment al citat acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme del Camp de Tarragona de
7 de març de 2017.

Vist l'informe emès el 25 d'abril de 2017 per l'arquitecte cap de Secció d'Arquitectura
d'aquest Ajuntament, pel qual es posa de manifest que aquest nou document recull les
prescripcions de l'esmentada resolució, per la qual cosa l'informa favorablement.
 
Vist l'informe jurídic, atesa la competència prevista a l'article 22.2.c) de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, reguladora de les Bases del règim local, i 52.2.c) 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;
d'acord amb el que disposa l'article 92.3 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, i a proposta de la Comissió Informativa de
Serveis de Territori i Urbanisme, s'acorda:

Primer. Aprovar el Text refós de la Modificació puntual del Pla especial de protecció del
Patrimoni Arquitectònic, historicoartístic i natural de Reus, referent a l'immoble del c/
Llovera , 10 (fitxa E-111), presentat per FAMÍLIA VERGÈS, CB.

Segon. Elevar-ho a la Generalitat de Catalunya als efectes d'executivitat i publicació de
l’instrument de planejament definitivament aprovat."

Sotmesa la proposta a votació, amb 21 vots a favor ((PdeCAT)-CiU: Srs./Sres. Pellicer, Vilella,
Monseny, Arza, Sardà, Enrech, Caelles; CUP: Srs./Sres. Llorens, Fernández, Cuadrada, Ciurana,
Puig; PSC-CP: Srs./Sres. Martín, Martínez, Guaita, Pozuelo; ERC-MES-MDC-AVANCEM: Sres.
Llauradó i Flores; PP: Sr. Domènech i Sra. Compte; AREUS: Sr. Cervera) i 4 abstencions (C'S:
Srs./Sres. Sánchez, Morales, Figueras,  Labrador).

S'incorpora a la sessió el Sr. Rubio.

SERVEIS A LA PERSONA 
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17. Cultura. Aprovació dels preus públics de la Fira del Circ Trapezi 2017.

"Atès que la ciutat de Reus acull dels dies 11 al 14 de maig de 2017 la XXI edició de la Fira
del Circ de Catalunya - TRAPEZI, organitzada per l'IMAC. 

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.

Vist l’informe econòmic i financer emès pels serveis de l’IMAC 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 2017.

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 97.612,15 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 31428-
33421-227.99 - Trapezi- Treball realitzats altres empreses, del pressupost de despeses
d'aquest organisme autònom per a l'any 2017. 

Vist l'informe de fiscalització prèvia limitada emès en data 10 d'abril de 2017. 

Atès que els esmentats preus públics van ser sotmesos a consideració del Consell General
de l'IMAC en sessió de data 10 d'abril de 2017.

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:
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Aprovar els preus públics de les entrades d’espectacles i de les inscripcions per a
professionals assistents a la Fira del Circ Trapezi 2017, que són els següents:

1. Dels diferents espectacles programats a la Fira del Circ Trapezi 2017, 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 els 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
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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. 

2. De les inscripcions de «Professionals»:

Programadors
Inscripció 10€
Inclou: dos acreditacions per programador o entitat programadora que dóna dret a accés a
La Pista (espai de 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.

Professionals del circ i d’altres arts escèniques
Inscripció 10€
Inclou: una acreditació, accés a La Pista (espai de professionals), compra d’entrades a preu
de PROFESSIONAL (una entrada per cada carnet de soci i per espectacle).

Tant programadors com professionals podran fer la inscripció i la reserva d’invitacions i
entrades omplint el formulari que se’ls hi facilitarà des de l’oficina de la Fira."

LA SRA. CAELLES EXPLICA EL TEMA I ES PRODUEIX DEBAT 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 15 vots a favor ((PdeCAT)-CiU: Srs./Sres.
Pellicer, Vilella, Monseny, Arza, Sardà, Enrech, Caelles; C'S: Srs./Sres. Sánchez, Morales,
Figueras,  Labrador; ERC-MES-MDC-AVANCEM: Sres. Llauradó i Flores;  AREUS: Srs. Cervera i
Rubio) 5 en contra (CUP: Srs./Sres. Llorens, Fernández, Cuadrada, Ciurana, Puig) i 6
abstencions (PSC-CP: Srs./Sres. Martín, Martínez, Guaita, Pozuelo; PP: Sr. Domènech i Sra.
Compte).

18. Ensenyament. Aprovació de l'oferta formativa i dels preus públics de l'Escola de
Formació d'Adults Marta Mata, curs 2017-2018.

"Vist el conveni formalitzat el dia 18 de març de 2011 entre l’Ajuntament de Reus i l’Institut
Municipal de Formació i Empresa “Mas Carandell”, pel qual el primer centralitzava la titulari-
tat del Centre de Formació d’Adults Escola Marta Mata.

Atès que es fa necessari aprovar l’oferta formativa i els preus públics corresponents de
l’esmentat Centre de Formació d’Adults.

Vist l’informe proposta de l’oferta formativa i els preus públics emès pel director del CFA
Escola Marta Mata de data 28 d’abril de 2017, amb el vistiplau de la regidora competent. 
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Atès que l’esmentada proposta s’ha elaborat a partir dels estudis de costos elaborats per a
cadascuna de les activitats, elaborades pels serveis tècnics municipals, i que consten a
l’expedient.

Atès que el Centre de Formació d’Adults Escola Marta Mata es dirigeix a persones que
essent majoritàriament majors de 18 anys, volen millorar el seu nivell formatiu i per tant la
seva ocupabilitat i expectatives de millora en el mercat laboral. Així mateix, l’esmentat
informe posa de manifest l’interès social que concorre en aquest recurs ja que millora la
cohesió social i satisfà la gran demanda d’aquests cursos, per la qual cosa es preveu la
cobertura del dèficit que generi a càrrec de diverses aplicacions pressupostàries del capítol
I: 21109-32620-13000, 21109-3260-131 i 21109-32620-16000 del pressupost municipal
de despeses per a l’any 2017, i a càrrec de les aplicacions pressupostàries que es determini
en el pressupost de l’any 2018.

Vist el que preveu l’article 127, en relació amb el que disposen els articles 41 a 47 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.

Vist allò que preveuen l’article 44 del Reial Decret 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, conforme l’import dels preus públics ha de cobrir com a mínim el
cost del servei prestat o de l’activitat realitzada, si bé, quan hi hagi raons socials,
benèfiques, culturals o d’interès públic que així ho aconsellin, l’Ajuntament podrà fixar
preus públics per sota d’aquest límit.

Atès que de conformitat amb l’article 47 del citat Reial Decret Legislatiu 2/2004,
l’establiment o modificació dels preus públics correspon al Ple de la Corporació.

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

Primer. Aprovar l’oferta formativa del Centre de Formació d’Adults Escola Marta Mata, tal i
com es detalla al document obrant a l'expedient.

Segon. Aprovar els preus públics per concepte de matrícula per a cada una de les activitats
de l’Oferta Formativa del Centre de Formació d’Adults Escola Marta Mata, en els termes que
s’exposen al document obrant a l'expedient.

Tercer. A aquests preus se’ls aplicarà els criteris que seguidament es relacionen: 

CRITERIS D’APLICACIÓ DE LES  TARIFES DE MATRÍCULA I DOCUMENTS A APORTAR

Atur

Podran acollir-se a aquest preu públic les persones que en el moment de la matrícula
estiguin registrades a l’oficina de l’atur com a demandants d’ocupació.
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Els beneficiaris dels preus públics per a persones en situació d’atur hauran d’acreditar la
seva situació amb la presentació del Document d'Alta i Renovació de la Demanda
d'Ocupació (DARDO) vigent (original i fotocòpia).

Família nombrosa

Podran acollir-se a aquest preu públic les persones que en el moment de la matrícula
puguin demostrar la seva condició de família nombrosa de categoria general o especial
indistintament.

Els beneficiaris de la tarifa per família nombrosa hauran d’acreditar la seva situació amb la
presentació del corresponent Títol de família nombrosa general o especial, vigent i expedit
per la Secretaria de Família del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat
de Catalunya (original i fotocòpia).

Família monoparental

Podran acollir-se a aquest preu públic les persones que en el moment de la matrícula
puguin demostrar la seva condició de família monoparental.

Els beneficiaris de tarifes per família monoparental hauran d’acreditar la seva condició amb
la presentació del corresponent Títol de família monoparental vigent, expedit per la
Secretaria de Família del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de
Catalunya (original i fotocòpia).

Discapacitat

Podran acollir-se a aquesta tarifa les persones que en el moment de la matrícula pateixin
una discapacitat igual o superior al 33%. 

Per a demostrar aquesta condició cal presentar la targeta acreditativa de la discapacitat (ori-
ginal i fotocòpia) o en absència, el certificat emès pel Departament de Benestar de la Ge-
neralitat de Catalunya (original i fotocòpia) on es determini el grau o percentatge de disca-
pacitat."

LA SRA. SARDA 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,  Labra-
dor; ERC-MES-MDC-AVANCEM: Sres. Llauradó i Flores; PP: Sr. Domènech i Sra. Compte;
AREUS: Srs. Cervera i Rubio) 5 en contra (CUP: Srs./Sres. Llorens, Fernández, Cuadrada, Ciura-
na, Puig)   i  4 abstencions (PSC-CP: Srs./Sres. Martín, Martínez, Guaita, Pozuelo).

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 

19. Proposta dels Grups municipals ARA REUS (AREUS), PARTIT DEMÒCRATA (PdeCAT)-
CiU, ERC-MES-MDC-AVANCEM i CIUTADANS–REUS (C’S) per impulsar el vehicle elèctric. 
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"És una realitat l’aposta que Reus està duent a terme en el darrers anys per impulsar la
mobilitat a la nostra ciutat amb vehicles elèctrics. És per això que cal mirar cap al futur,
promovent un model energètic basat en l’eficiència energètica i amb energies renovables,
millorant la qualitat de vida dels nostres ciutadans i fer front al canvi climàtic.

El Vehicle Elèctric propulsat totalment o parcialment per electricitat procedent de la xarxa és
més eficient i més respectuós amb el medi ambient que la resta de tecnologies de
propulsions actuals.

El motor elèctric és energèticament més eficient que el motor de combustió interna, la
tracció amb motor de combustió interna té un rendiment que no arriba al 20% mentre que
un vehicle de bateries alimentat amb electricitat provinent del mix energètic actual s'acosta
al 30%.

El vehicle elèctric no genera cap tipus de emissions durant la seva utilització en manera
elèctrica, evitant, per tant, l'emissió de gasos contaminants en l'àmbit urbà que tan
necessari resulta la millora de la qualitat de l'aire de les ciutats i per a la salubritat dels
ciutadans que les habiten, Reus té com a finalitat complir amb l’ objectiu de la UE de
reducció del 20% de CO2 per l’ any 2020.

A més l'absència de contaminació acústica deguda al funcionament del motor de
combustió interna, permet disminuir el nivell de decibels emesos pel vehicle en moviment,
millorant el nivell acústic general de les ciutats.

El vehicle elèctric, com qualsevol nova tecnologia, ha de superar certes barreres per a la
seva introducció, tant pel desconeixement dels usuaris de les possibilitats reals i beneficis
que li ofereix, com per la necessitat que l'oferta es desenvolupi el més àmpliament
possible. Sense cap dubte, el vehicle elèctric o endollable, haurà de conviure durant molts
anys amb les actuals tecnologies basades en el motor de combustió interna.

Per això, és raonable pensar que la introducció del vehicle elèctric ha de ser gradual, i
seguir unes pautes que aconsegueixin la seva acceptació per part dels usuaris, per la qual
cosa cal dirigir-se en primer lloc als segments de mobilitat VE, als quals satisfacin les
prestacions actualment disponibles.

És clar que la tecnologia actual anirà evolucionant i progressant, i de forma paral·lela ho
farà la introducció del vehicle elèctric en el mercat. I, a mesura que aquesta evolució vagi
aproximant-se a les prestacions actuals del vehicle de combustió interna, s'aniran ampliant
els segments d'usuaris potencials fins convertir-se en una alternativa directa i plenament
competitiva amb les tecnologies de combustió.

Així doncs, des del punt de vista de les prestacions hem de considerar al vehicle elèctric
amb realisme i mesura, ja que no sent, de moment, una alternativa general al vehicle de
combustió interna per a qualsevol mobilitat, si és adequat per a l'àmbit urbà i periurbà, que
representa el 50% de les nostres necessitats de mobilitat de persones i mercaderies. Per
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això seria lògic començar l'impuls del ús del vehicle elèctric en aquests àmbits; i dins
d'aquest segment, prioritzar els mercats més accessibles i de més fàcil interlocució i gestió
de la promoció (les flotes)Des de 2014 que l’ajuntament de Reus porta en marxa un full de
ruta per implementar l’ús del vehicle elèctric, La ciutat ha passat de tenir 9 estacions de
recàrrega al 2014 fins arribar avui en dia a 19 estacions que permeten connectar fins a 26
vehicles de manera simultània. Cal destacar també l’ increment de les recàrregues on a
l’any 2014 van ser de 510 i durant l’any 2016 hi van haver un total de 4650 recàrregues.

Destacar el nostre compromís en continuar incrementant els punt de carga en la nostra
ciutat impulsat en el darrer Acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 14 de Juny
GOV/80/2016 pel qual s’ aprova el Pla estratègic pel desplegament d’ infraestructura de
recàrrega per al vehicle elèctric a Catalunya (PIRVEC) 2016-2019 i la taula creada pel
desplegament en el mateix sentit (TIRVEC), amb l’ objectiu de garantir el subministrament
d’ energia elèctrica al parc de vehicles i avançar cap a una mobilitat més eficient i neta
disminuint els diferents entrebancs que actualment frenen el seu desenvolupament que
impedeixen assolir els nivells d’ implantació d’ altres països d’ Europa.

L’Ajuntament ja ha començat inicialment la renovació d’una part de la flota de vehicles a
través de les seves Empreses municipals en els serveis de manteniment amb una furgoneta
i dues motos elèctriques, i al exercici 2016 cal afegir també una nova furgoneta. Aquests
nous vehicles elèctrics es poden diferenciar amb l’eslògan “Jo sóc elèctric”

L’objectiu principal és ampliar el parc de vehicles elèctrics a mesura que s’hagin de renovar
la flota convencional, fomentant la utilització dels vehicles sostenibles com també vehicles
híbrids o amb energies renovables en un que contribuirà a reduir les emissions de CO2 i a
la vegada reduir la contaminació acústica, tot plegat, millorant la qualitat de l’aire de la
nostra ciutat.

Reus està sent un exemple a seguir com una de les ciutats capdavanteres de Catalunya en
l’ adequació de la infraestructura i xarxa en punts de recarrega per impulsar l’ús del vehicle
elèctric i, i el que es mes important ser una ciutat compromesa amb el medi ambient.

Per tots aquests motius, el grup municipal Ara Reus proposa els següents acords:

Instar al Govern de l'Estat la tramitació urgent de un projecte de Llei de mesures que
fomentin la electrificació del transport per carretera, per fomentar la mobilitat con energia
elèctrica.

Instar al Ministeri de Indústria, Energia i Turisme, l’increment en un 10% les ajudes del pla
MOVEA 2017 que atorga ajuts als vehicles i motocicletes elèctriques.

Instar al Ministeri de Industria, Energia i Turisme, l’inclusió dins del pla MOVEA 2017 una
subvenció, no limitada,  per la compra de bicicletes elèctriques.

Promoure una campanya informativa i de conscienciació als ciutadans sobre la necessitat
del consum d’energies sostenibles i/o renovables.

Traslladar els presents acords al grups parlamentaris del Congrés dels Diputats de l’ Estat."
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EL SR. RUBIO EXPLICA LA PROPOSTA I ES PRODUEIX DEBAT

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 19 vots a favor ((PdeCAT)-CiU: Srs./Sres.
Pellicer, Vilella, Monseny, Arza, Sardà, Enrech, Caelles; C'S: Srs./Sres. Sánchez, Morales,
Figueras, Labrador; PSC-CP: Srs./Sres. Martín, Martínez, Guaita, Pozuelo; ERC-MES-MDC-
AVANCEM: Sres. Llauradó i Flores; AREUS: Srs. Cervera i Rubio) 2 vots en contra (PP: Sr.
Domènech i Sra. Compte) i 5 abstencions (CUP: Srs./Sres. Llorens, Fernández, Cuadrada,
Ciurana, Puig).

20. Proposta del Grup municipal del Partit Popular (PP) per a rebutjar les amenaces
realitzades pel diputat de Junts pel Sí, Lluís Llach, en contra dels funcionaris públics.

"Aquestes setmanes passades hem tingut coneixement que el diputat al Parlament de
Catalunya per la candidatura de Junts pel Si, Lluís Llach en declaracions realitzades ha
amenaçat públicament als funcionaris de les administracions catalanes.

Les citades amenaces foren realitzades en un acte organitzat per Òmnium Cultural a la
població de Sant Sadurní d'Anoia, el passat mes de març, en el que el diputat de Junts pel
Si es congratulava envers la proclamació d'independència i el paper del funcionariat públic
de Catalunya.

El diputat Lluís Llach, afirmava que les lleis de transitorietat jurídica i desconnexió, que
s’emmarquen en incompliment a l´Estat de Dret i que prepara el govern català en el
Parlament de Catalunya seran d'obligat compliment i afectarà a tots els funcionaris, siguin
de la Generalitat de Catalunya, de l´Estat o Ajuntaments.

Aquestes normes segons el diputat Lluís Llach, "obligaran a tots els funcionaris que
treballen i viuen a Catalunya i el que no les compleixi serà sancionat" va declarar a la citada
conferència, inclòs va afegir que "s'hauran de pensar molt bé (els funcionaris)" i tanmateix
va remarcar "no dic que sigui fàcil. Al reves. Molts d'ells sofriran perquè dins els Mossos
d'esquadra hi ha sectors que són molt contraris" va remarcar el diputat del Parlament de
Catalunya.

En aquest apartat Lluís Llach s'aferrissa darrere una altra declaració envers: "la declaració
d'independència serà en setembre i les nostres primeres declaracions de la renda seran en
2018" incloent el diputat a les seves afirmacions: "Que resta previst?, qui no pagui a
Catalunya serà sancionat, res més que això".

No és la primera vegada que escoltem declaracions d'aquest indole, ja que al seu dia
el exjutge Santiago Vidal, d'ERC ja va protagonitzar un altre episodi similar, on en
conseqüència es va realitzar el seu cessament, però en aquest cas ara com ara encara el
govern de la Generalitat de Catalunya no ha censurat les paraules del diputat Lluís Llach, és
per tot això que el Partit Popular presenta aquesta Moció al Ple amb els següents acords:

Primer. Rebutgem les amenaces realitzades pel diputat de Junts pel Si, Lluís Llach en contra
dels funcionaris que realitzen les seves competències en les diferents administracions
publiques a Catalunya.
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Segon. L'ajuntament de Reus defensa als funcionaris públics i personal laboral que realitzen
les seves competències en el marc de l´ Estat de Dret basat en la Constitució Espanyola i les
competències emmarcades a l´ Estatut d'Autonomia de Catalunya.

Tercer. Comunicar els acords a la Presidenta,la Taula Parlament de Catalunya i Grups
Parlamentaris del Parlament de Catalunya."

EL SR.DOMÈNCH EXPLICA LA PROPOSTA I ES PRODUEIX DEBAT 

Sotmesa la proposta a votació, es rebutjada amb 6 vots a favor (C'S: Srs./Sres. Sánchez,
Morales, Figueras, Labrador; PP: Sr. Domènech i Sra. Compte) 14 vots en contra ((PdeCAT)-
CiU: Srs./Sres. Pellicer, Vilella, Monseny, Arza, Sardà, Enrech, Caelles; CUP: Srs./Sres. Llorens,
Fernández, Cuadrada, Ciurana, Puig; ERC-MES-MDC-AVANCEM: Sres. Llauradó i Flores) i 6
abstencions (PSC-CP: Srs./Sres. Martín, Martínez, Guaita, Pozuelo; AREUS: Srs. Cervera i
Rubio).

21. Proposta del Grup municipal CIUTADANS–REUS (C’S) en defensa de la democràcia,
la convivència i l'estat de dret.

"El respecte a les institucions, l’Estat de Dret i les lleis és la garantia de la democràcia, de la
convivència i dels drets i llibertats de tots els ciutadans. Estem vivint uns moments en què
per part de les altes instàncies de la Generalitat de Catalunya, així com des de diferents
organitzacions de caràcter polític i civil, es constata la voluntat de no obeir les resolucions
del Tribunal Constitucional i de vulnerar el marc legal estatutari i constitucional, mitjançant
l’anunci de les anomenades “lleis de desconnexió” i d’una convocatòria d’un referèndum
sobre la independència de Catalunya. D’altra banda, darrerament proliferen les
manifestacions d’alts càrrecs del govern autonòmic i de diferents partits polítics d’àmbit
català que tracten de desprestigiar i de menystenir l’Estat de Dret proclamat per la nostra
Carta Magna.

La nostra Constitució defineix Espanya com un Estat Democràtic i de Dret, garanteix com
cap altra una sèrie de drets i llibertats (a la vida, a la llibertat religiosa, d’expressió, a
l’educació, a la vaga, a la propietat privada, al treball, a la llibertat d’empresa, etc.). D’acord
amb la Unitat d’Intel·ligència Econòmica de “The Economist”, que publica un Índex Anual de
Democràcia, gairebé la meitat dels països del món poden considerar-se democràcies, però
el número de democràcies plenes a nivell mundial es fixa únicament en 19, entre les quals
es troba Espanya. A títol il·lustratiu, val a dir que ni França, Itàlia, els Estats Units, el Japó,
Bèlgica, ni Portugal es troben dins d’aquest selecte grup de democràcies plenes.

Per això, des de Ciutadans ni volem ni podem acceptar incompliments del marc normatiu
vigent (encapçalat per l’Estatut de Catalunya i la Constitució Espanyola) ni desobediència a
les resolucions judicials. Aquestes actituds, ja sigui en forma de lleis del Parlament o de
possibles mocions o resolucions municipals, se situen molt lluny de la democràcia i de la
convivència i amenacen els drets i llibertats de tots els reusencs i reusenques, en tant que
ciutadans d’un país basat en el respecte ple a la democràcia. 
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Davant de totes aquestes decisions polítiques i actituds, que poden vulnerar l’empar que
l’Ajuntament ha de procurar al conjunt de la ciutadania, situant les institucions que ens
pertanyen a tots i a totes en un espai il·legal i vulnerable, el Grup Municipal de Ciutadans
proposa adoptar els següents acords: 

Primer. Rebutjar actituds o propostes tant dels membres del Govern de la Generalitat de
Catalunya com de qualsevol grup polític d’aquest Consistori en les que es posi de manifest
la decisió conscient i voluntària de vulnerar l’ordenament jurídic i l’Estat de Dret, incomplint
la Constitució Espanyola, l’Estatut de Catalunya i les sentències i resolucions dels tribunals.

Segon. Manifestar el ferm suport de l’Ajuntament de Reus a la democràcia, a l’Estat de Dret
i a l’ordenament jurídic vigent. 

Tercer. Exigir tant al Govern de la Generalitat de Catalunya com a la totalitat dels grups
d’aquest consistori que tots els seus acords, resolucions, propostes i mocions es
desenvolupin i s’ajustin al marc normatiu i al respecte de la Constitució Espanyola, a
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i a les decisions dels tribunals encarregats de fer-les
complir, com a garantia de la nostra convivència pacífica i dels drets i llibertats de tots els
ciutadans.

Quart. Notificar els acords a la presidenta del Parlament de Catalunya, a la Mesa del
Parlament de Catalunya, als Grups Parlamentaris, a la Federació de Municipis de Catalunya i
a l’Associació Catalana de Municipis."

EL SR. SÁNCHEZ EXPLICA LA PROPOSTA I ES PRODUEIX DEBAT 

Sotmesa la proposta a votació, es rebutjada amb 6 vots a favor (C'S: Srs./Sres. Sánchez,
Morales, Figueras, Labrador; PP: Sr. Domènech i Sra. Compte) 14 vots en contra ((PdeCAT)-
CiU: Srs./Sres. Pellicer, Vilella, Monseny, Arza, Sardà, Enrech, Caelles; CUP: Srs./Sres. Llorens,
Fernández, Cuadrada, Ciurana, Puig; ERC-MES-MDC-AVANCEM: Sres. Llauradó i Flores) i 6
abstencions (PSC-CP: Srs./Sres. Martín, Martínez, Guaita, Pozuelo; AREUS: Srs. Cervera i
Rubio).

INTERVENCIÓ DEL SR. PELLICER 

22. Proposta del Grup municipal CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP) referent a la
acollida de persones refugiades.

"Històricament, la Comarca del Baix Camp, com altres contrades de la zona, ha estat terra
d'acollida. No fa pas tant de temps, quan va succeir la guerra dels Balcans, que va
commocionar Europa i el món a finals del segle XX. Durant aquest període, famílies
bosnianes van ser acollides com a refugiades d'una guerra cruel, que va convertir en
enemics famílies amigues i veïnes de tota la vida. 

Reus, com a municipi gran de la comarca, va ser la pionera en l’acollida de refugiades
gràcies a la implicació, ràpida i decidida, de tota la societat civil. La feina de les voluntàries
va convertir aquesta ciutat i, el Baix Camp, en referent de l’ajuda a les desplaçades de la
guerra dels Balcans. 
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En aquell moment, les persones refugiades pensaven que en pocs mesos podrien tornar a
casa, però aquesta és una de les grans diferències amb les qui ara fugen de la guerra de
Síria, i altres territoris en conflicte, i busquen refugi a Europa. Les refugiades que ara volen
fugir saben que no és una acollida temporal, demanen on volen quedar-se a viure, saben
que ja no podran tornar mai més als seus països, que escapen per sempre. Malgrat la
denominació de «persona refugiada», les institucions encara van a ritme molt lent a l'hora
de fer els passos adients per l'acollida; tant les institucions europees, les espanyoles com
també les catalanes.  

Moltes de les famílies refugiades paguen grans quantitats de diners a grups mafiosos que
els ajuden, suposadament, a fugir de la zona de conflicte. Per contra, i amb ànim de bones
voluntats, les persones ens mobilitzem i organitzem formacions com és la recent plataforma
«REUS REFUGI» per tal de sensibilitzar i crear consciència  a l'entorn d'aquest conflicte. 

Ara bé, les administracions no poden recolzar-se en les bones intencions d'aquest tipus
d'organitzacions i han d'agafar les regnes per solucionar la situació de manera imminent. 

Necessitem que el sentit comú de les persones que es mobilitzen es tradueixi a les
institucions tant a la generalitat com els ajuntaments. I hem d'aprofitar aquest procés cap a
la creació de la República Catalana per a crear una llei d'asil pròpia que sigui independent
de la de l'Estat Espanyol. S'ha acabat recolzar-se en raons com que és l'Estat Espanyol qui
ens veta els processos d'acollida i s'ha de posar fil a l'agulla per vetllar de manera
autodeterminant per l'accés a vies legals d'asil i vies segures per a totes les refugiades.

Per tots aquests motius, el Grup Municipal de la CUP proposa al Ple de L'Ajuntament de
Reus l'adopció dels següent ACORD:

1.Demanar a la Generalitat de Catalunya que exerceixi com a institució plenament sobirana
en el desplegament d'unes polítiques d'asil pròpies.

LA SRA. LLORENS EXPLICA LA PROPOSTA I ES PRODUEIX DEBAT 

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

23. Proposta del Grup municipal del PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA –
CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) referent a la dinamització de l'Aeroport de Reus.

- L'alcalde anuncia que en relació a aquest punt de l'ordre del dia hi ha una esmena
presentada pel Grup municipal CIUTADANS–REUS (C’S) la qual s'accepta, sotmetent-se
la moció a la consideració del Ple amb aquesta esmena.

55



 

"La comissió de Foment del Congrés dels diputats va acordar per unanimitat el març de
2015 instar al govern del PP a estudiar l’ampliació de l’horari de l’aeroport de Reus i a
diversificar la seva oferta amb una terminal de mercaderies. Aquesta va ser una Proposició
no de Llei presentada pel PSC amb l’objectiu de revitalitzar la infraestructura i convertir-la
en un element de dinamització econòmica de primer ordre.

L'aeroport de Reus és una infraestructura clau per al desenvolupament econòmic i social
del Reus, i hores d’ara, malgrat hagi registrat un lleuger augment de passatgers continua
infrautilitzat. La infraestructura té una capacitat operativa per rebre més de 4 milions de
passatgers l'any i unes clares potencialitats per convertir-se en una terminal de càrrega
logística. Cal aprofitar-la al màxim, fer-la competitiva i convertir-la en un autèntic instrument
de dinamització del territori.

La posada en funcionament del parc temàtic d'atraccions Ferrari Land i la imminent
celebració dels Jocs del Mediterrani posen en evidència la necessitat urgent de realitzar
totes les gestions possibles per reactivar l'aeroport i aconseguir que sigui suficientment
atractiu i competitiu per captar noves rutes.
 
Un horari continuat de 24 hores de funcionament operatiu possibilitarà i impulsarà la
captació de noves rutes de companyies aèries i desestacionalitzar l’aeroport. Un aeroport
H24, com és el cas del de Girona, el farà més atractiu davant dels touroperadors.

A més, cal que Reus es converteixi en una terminal de càrrega logística amb capacitat per
importar i exportar mercaderies de grans dimensions tal com ho estan fent els aeroports de
Barcelona, Madrid, Vitòria i Saragossa. 

I també impulsar l'autorització com a Punt d'Inspecció Fronterera de la UE que permeti la
realització de controls veterinaris oficials de productes d'origen animal i animals procedents
de països tercers. Tot això afavorirà la generació de sinèrgies amb el sector productiu,
industrial i turístic de l'àrea d'influència de Reus i un previsible impacte positiu en la creació
de llocs de treball.

Han passat dos anys des que la Proposició no de Llei va arribar al Congrés i del compromís
del govern del PP d’estudiar-la i tot sembla indicar que el tema ha quedat aparcat en un
calaix. Malauradament, no podem deixar escapar ni una sola oportunitat més de
dinamització econòmica i de creació d’ocupació i l’aeroport hi té un paper clau.

El Grup Municipal socialista proposa l’adopció dels següents  acords: 

Primer. Que l’Ajuntament de Reus realitzi totes les accions necessàries perquè el Ministeri
de Fomento insti a AENA a establir un horari continu d'operacions de 24 hores a l'aeroport
de Reus. 

Segon. Que l’Ajuntament de Reus realitzi totes les accions necessàries perquè el Ministeri
de Fomento insti a AENA a ampliar l’oferta de l’aeroport amb una terminal del càrrega
logística compatible amb l'activitat comercial de passatgers.
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Tercer. Que l’Ajuntament de Reus realitzi totes les accions necessàries perquè el Ministeri
de Fomento insti a AENA a autoritzar la construcció d'un punt d'inspecció fronterera de la
Unió Europea. 

Quart. Que l’Ajuntament de Reus arrenqui el compromís del Ministeri de Foment i d’AENA
de garantir que la plantilla de treballadors i la capacitat de les infraestructures s'adequarà a
les noves mesures proposades. 

Cinquè. Que l’Ajuntament de Reus sol·liciti al Ministeri de Foment que insti AENA a derivar a
l’Aeroport de Reus les operacions excedents de la sobrecàrrega de l’Aeroport de Barcelona-
El Prat, sempre i quan sigui possible."

EL SR. MARTIN EXPLICA LA PROPOSTA  I ES PRODUEIX DEBAT 

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

INTERVENCIÓ DEL SR. PELLICER 

MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS

24. Moció del Grup municipal del Partit Popular (PP) per a la realització d'un quadrant
de l'estat de les propostes de resolució i mocions aprovades en  el  mandat actual.

- L'alcalde anuncia que en relació a aquest punt de l'ordre del dia hi ha una esmena
presentada pel Grup municipal CIUTADANS–REUS (C’S) la qual s'accepta, sotmetent-se
la moció a la consideració del Ple amb aquesta esmena.

"Aquesta legislatura el Partit Popular Català de Reus ha presentat diferents propostes de
resolució i mocions al Ple de la corporació que han estat aprovades i encara el dia d'avui
no s'han executat.

Els diferents grups de l´ oposició també han presentat durant aquests dos anys de mandat
diferents mocions i propostes de resolució que el Partit Popular ha donat suport en la seva
totalitat i/o en diferents punts dels acords subscrits.

Les propostes de resolucions i mocions que presenta el Partit Popular Català a la
corporació municipal sempre s'emmarquen en diferents àmbits, compliment de la legalitat,
diferents matèries en benefici dels veïns de la nostra ciutat de Reus, control i/o
desplegament de lleis estatals i autonòmiques o desenvolupament del mateix programa
electoral del Partit Popular.

El passat dia 12 d’abril del 2017, es va donar lectura per part del Sr. Carles Pellicer, alcalde
de Reus d'alguna de les mocions que segons ell, el govern havia desenvolupat en aquesta
legislatura i que els grups municipals havíem presentat.

El Partit Popular Català de Reus a través del seu portaveu ja va avançar en sessió plenària
del dia 12 de març del 2017 en la seva intervenció que presentaria el pròxim Ple de la
corporació una moció per conèixer amb exactitud l´ estat actualitzat de les propostes de
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resolució i mocions que s'havien aprovat aquesta legislatura, es per tot això el Partit
Popular presenta aquesta Moció al Ple amb els següents acords:

Primer.- Exigir a l'equip de govern de Reus, la realització d'un quadrant de
l'estat de les propostes de resolució i mocions que els grups municipals han presentat
aquest mandat i que aquest quadrant es lliuri, mensualment, a la Comissió Informativa de
Transparència.  

Segon. Exigir a l'equip de govern de Reus, que doti les partides pressupostaries necessàries
per donar compliment als acords aprovats en sessió plenària de les propostes de resolució i
mocions presentades pels partits de l'oposició en aquesta legislatura."

EL SR. DOMENENCH EXPLICA EL TEMA I ES PRODUEIX DEBAT 

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

INTERVENCIÓ DEL SR. PELLICER 

25. Moció del Grup municipal CIUTADANS–REUS (C’S) referent al finançament de
projectes al barri Sant Josep Obrer.

"El Barri de Sant Josep Obrer de la nostra ciutat és el que acull un major percentatge de
població nouvinguda, ja que aquesta suposa més del 50% dels seus habitants. Es tracta,
doncs, del barri de Reus amb més multiculturalitat. Aquesta característica fa que a Sant
Josep Obrer siguin necessaris més projectes adreçats a la millora de la convivència i la
integració que a altres zones de la ciutat. 

Tot i que en el marc del Pla Comunitari de Sant Josep Obrer ja s’estan duent a terme
activitats en àmbits com la salut, la infància o l’esport, que fomenten la convivència entre
els veïns, altres necessitats socials i culturals del barri no han quedat del tot cobertes o no
han rebut la resposta adequada des de l’Ajuntament. Un clar exemple són les classes
d’alfabetització que s’estan impartint durant aquest curs, organitzades per l’Associació de
Veïns Primer de Maig i finançades per la mateixa entitat i la Generalitat.

Tal com han explicat al Grup Municipal de Ciutadans els seus representants, l’Associació de
Veïns Primer de Maig va decidir iniciar aquesta activitat d’alfabetització en català i castellà
en detectar que era una necessitat urgent per a alguns habitants del barri: d’una banda, els
immigrants que no saben parlar ni el català ni el castellà i que tenen dificultats per
comunicar-se en el seu entorn més proper; i de l’altra, les persones autòctones que
presenten problemes de comunicació per no saber ni llegir ni escriure. 

L’Associació va presentar aquest projecte, pressupostat en 4.700 euros, a les regidores
Montserrat Vilella, Dolors Sardà i Montserrat Flores el setembre passat i encara no ha rebut
resposta. Per aquest motiu, expliquen des de l’entitat, els seus representants van buscar
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finançament a la Generalitat per poder dur a terme aquesta activitat tan necessària per al
barri, i van obtenir 3.200 euros del govern autonòmic. Els 1.500 euros restants del
pressupost els ha assumit la mateixa Associació. Des de Ciutadans, considerem que un
projecte tan beneficiós per als habitants de Sant Josep Obrer hauria de ser finançat per
l’Ajuntament de Reus en la seva totalitat. I no només això, sinó que hauria d’haver sorgit del
mateix Pla Comunitari, ja que és una necessitat detectada al barri pels seus veïns.

Un altre exemple de problemàtica no correctament resolta és la Taula d’Emergència de
l’Habitatge, en la qual l’Associació de Veïns Primer de Maig no hi és representada, tot i que
els seus representants són els qui millor coneixen la realitat i les necessitats del barri.
Creiem que seria positiu que les Associacions de Veïns de la ciutat puguin estar presents a
les reunions de la Taula d’Emergència de l’Habitatge que afectin el seu barri, ja que podrien
orientar els tècnics per assolir la millor solució possible.

No hem d’oblidar que les Associacions de Veïns de Reus són les que millor coneixen la
ciutat. Cadascuna d’elles té informació de primera mà sobre les necessitats i les realitats de
cada barri o zona de la nostra ciutat. L’Ajuntament de Reus ha de contribuir a millorar la
qualitat de vida dels ciutadans, i per aconseguir-ho el primer que cal fer és parlar amb els
veïns i escoltar-los, per a després poder donar una resposta a les seves peticions.

Per tot això, el Grup Municipal de Ciutadans proposa adoptar els següents acords: 

Primer. Que l’Ajuntament de Reus iniciï, a partir del curs 2017-2018, un projecte de classes
d’alfabetització al barri de Sant Josep Obrer, que s’impartirà els anys que sigui necessari i
serà sufragat en la seva totalitat pel mateix consistori.

Segon. Que l’Ajuntament de Reus es comprometi a reforçar la relació amb les Associacions
de Veïns de Sant Josep Obrer (Primer de Maig i Mas Abelló) per tal de conèixer de primera
mà les necessitats reals del barri, amb l’objectiu d’iniciar nous projectes al barri, sigui o no
dins del marc del Pla Comunitari.

Tercer. Que les Associacions de Veïns de Reus siguin convocades a les reunions de la Taula
d’Emergència de l’Habitatge que debatin assumptes referents als seus barris.

EL SR. MORALES DEFENSA LA MOCIÓ I ES PRODUEIX DEBAT 

Sotmesa la proposta a votació, es rebutjada amb 10 vots a favor (C'S: Srs./Sres. Sánchez,
Morales, Figueras, Labrador; PSC-CP: Srs./Sres. Martín, Martínez, Guaita, Pozuelo; PP: Sr.
Domènech i Sra. Compte) 11 vots en contra ((PdeCAT)-CiU: Srs./Sres. Pellicer, Vilella,
Monseny, Arza, Sardà, Enrech, Caelles; ERC-MES-MDC-AVANCEM: Sres. Llauradó i Flores;
AREUS: Srs. Cervera i Rubio) i 5 abstencions (CUP: Srs./Sres. Llorens, Fernández, Cuadrada,
Ciurana, Puig).

26. Moció del Grup municipal CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP) referent a la
recuperació del Centre d'Art Cal Massó com a equipament de gestió directe municipal.
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"Aprofitant que aquest any Reus és capital de la Cultura Catalana i tenint en compte que
una de les apostes del govern en la programació va ser que hi hagués projectes que
quedessin per a la ciutat més enllà d’aquest esdeveniment, el nostre grup municipal vol
anar subratllant diferents aspectes de la cultura municipal que creiem de recuperació
urgent. És a dir, projectes que ja existien i que s’han perdut per manca de voluntat o
estratègia política.

Cal Massó és l’exemple d’equipament que tenia un compromís amb l’evolució cultural de la
ciutat i que ja fa 4 anys es va externalitzar. Un equipament pagat amb diners públics,
equipat amb materials especialitzats de gamma alta, pagats també per tots nosaltres, que
va arribar a ser referent a Catalunya i que l’Ajuntament va decidir que fos explotat per mans
privades amb unes despeses irrisòries. 

D’altra banda i recollint la desubicació i malestar de col·lectius i individualitats del món de
la creació plàstica, visual, escènica o musical de la ciutat, que no saben on dirigir-se per
poder exposar o presentar les seves obres, veiem del tot coherent, posar damunt de la
taula la funció del Centre d’Art cal Massó i la recuperació com a equipament de gestió
municipal més que no pas apostar per un equipament nou que satisfaci aquestes
aspiracions.

Més enllà de persones consolidades, creiem imprescindible, també, acostar els
equipaments a les generacions més joves. Que els percebin com a espais oberts,
accessibles i acollidors, on trobin eines i recursos, assessorament i informació per fer de la
cultura un espai de creixement i de formació. 

Es proposa l'adopció dels següents acords: 

Primer. Que el Centre d’Art Cal Massó recuperi l’esperit inicial d’aquest espai, el projecte del
qual no ha caducat i està fet. Que potenciï la recerca, producció i difusió de propostes d’art
i cultura contemporània multidisciplinar i la seva integració en l’àmbit social de la ciutat. I
que estengui les seves funcions als àmbits educatius amb vocació lúdica i pedagògica.

Segon. Que tenint en compte que la subrogació actual acaba a principis d’octubre d’aquest
any, no es torni a licitar aquest equipament i que se’n faci càrrec l’organisme competent
amb gestió directa.

Tercer. Que com a equipament gestionat des d’un ens públic, es faci ressò d’aquells treballs
que es realitzen a Reus i els seus voltants per tal que els artistes que ho desitgin hi puguin
trobar una resposta d’acollida.

Quart. Que es faci un esforç pressupostari per destinar una partida específica a allò exposat
al punt 1 dels acords."

LA SRA. CUADRADA EXPLICA LA MOCIÓ I ES PRODUEIX DEBAT 

El Sr. Pellicer informa que d'acord amb la petició del Grup municipal del PP i com es va
acordar a la Junta de Portaveus  es farà votació separada dels punts de la Moció. 
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Sotmès a votació el primer punt es aprovat amb 22 vots a favor ((PdeCAT)-CiU: Srs./Sres.
Pellicer, Vilella, Monseny, Arza, Sardà, Enrech, Caelles; CUP: Srs./Sres. Llorens, Fernández,
Cuadrada, Ciurana, Puig; C'S: Srs./Sres. Sánchez, Morales, Figueras, Labrador; ERC-MES-
MDC-AVANCEM: Sres. Llauradó i Flores; PP: Sr. Domènech i Sra. Compte; AREUS: Srs.
Cervera i Rubio) i 4 abstencions ( PSC-CP: Srs./Sres. Martín, Martínez, Guaita, Pozuelo).

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

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

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

27. Moció del Grup municipal del PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA –
CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) referent a la xarxa d'avantatges per a famílies
monoparentals i nombroses.

- 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 s'accepta, sotmetent-se la moció a la
consideració del Ple amb aquesta esmena.

"La Generalitat de Catalunya, per mitjà del departament de Treball, Afers socials i Famílies,
disposa d’una xarxa d’avantatges per a famílies monoparentals i nombroses.

Aquesta xarxa d'avantatges inclou establiments i entitats col·laboradores que han
manifestat el seu compromís d'aplicar descomptes o tarifes especials a les persones que
acrediten la condició de pertànyer a una família monoparental (és a dir, formada per un sol
progenitor amb un o més fills menors de 21 anys al seu càrrec, o menors de 26 si estan
estudiant) o a una família nombrosa (amb tres fills o més menors de 21 anys o fins als 25
inclosos, si cursen estudis oficials i conviuen amb els pares).

Aquests establiments o entitats s’han d’identificar per mitjà d'un distintiu que ha d'estar
col·locat en un lloc ben visible per tal que els consumidors sàpiguen que formen part de la
xarxa i que, en conseqüència, poden gaudir d’una reducció en el preu dels productes.

61



 

El Grup Municipal socialista proposa l’adopció dels següents acords: 

Primer. Que l’Ajuntament de Reus faci inspecció als establiments i entitats col·laboradores
per tal de garantir que disposen del distintiu que acredita la seva adhesió a la xarxa en un
lloc visible per al consumidor.

Segon. Que l’Ajuntament faci, mitjançant les entitats comercials de la ciutat, una campanya
de promoció d’aquesta xarxa entre els establiments de la ciutat perquè se sumin a la
iniciativa.

Tercer. Que l’Ajuntament de Reus faci, mitjançant els representants dels col·lectius de
famílies nombroses i monoparentals, una campanya de promoció de la xarxa entre els
consumidors i publiqui al web municipal el llistat d’establiments que ofereixen aquest tipus
de descomptes."

EL SR. MARTÍN EXPLICA EL TEMA I ES PRODUEIX DEBAT 

El Sr. Pellicer informa que d'acord amb la petició d'alguns grups municipals es farà votació
separada dels punts de la Moció. 

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

Sotmès a votació el segon punt es aprovat 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; ERC-MES-MDC-
AVANCEM: Sres. Llauradó i Flores; PP: Sr. Domènech i Sra. Compte; AREUS: Srs. Cervera i
Rubio) i 5 abstencions (CUP: Srs./Sres. Llorens, Fernández, Cuadrada, Ciurana, Puig).

Sotmès a votació el tercer punt es aprovat 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; ERC-MES-MDC-
AVANCEM: Sres. Llauradó i Flores; PP: Sr. Domènech i Sra. Compte; AREUS: Srs. Cervera i
Rubio) i 5 abstencions (CUP: Srs./Sres. Llorens, Fernández, Cuadrada, Ciurana, Puig).

Assumptes sobrevinguts.

No n'hi ha.

S'absenta de la sessió el Sr. Pellicer i presideix la sessió la Sra. Vilella. 

Precs i preguntes.
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Intervenció del Sr. Morales, del Grup municipal Grup municipal CIUTADANS–REUS (C’S)
preguntant sobre la informació sol·licitada respecte al servei de trucades 010 de
l'Ajuntament. 

"El 9 de novembre del 2015 el Grup Municipal de Ciutadans va entrar al Registre municipal
una instància de petició d’informació, amb número de registre 2015047080, en la qual
demanava poder conèixer diverses dades sobre el servei de trucades als números de
telèfon 010 de l’Ajuntament.

Segons l’article 77 de la Llei de Bases del Règim Local i l’article 14.2 del Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funciona-
ment i Règim Jurídic de les Entitats Locals, la petició d’accés a la informació s’entendrà con-
cedida per silenci administratiu en el cas que no es dicti resolució denegatòria en un termi-
ni de cinc dies. 

El 30 de desembre del 2015 el Grup Municipal de Ciutadans va entrar al Registre municipal
una instància amb número de registre 2015054266 de requeriment de resposta a la petició
d’informació abans esmentada, en la qual es demanava que es procedís a la immediata
execució de l’acord ferm generat per silenci administratiu positiu.

A dia d’avui, més d’un any després, i fins i tot havent acudit a la Comissió de Garantia del
Dret a l’Accés a la Informació Pública, encara no s’ha rebut resposta a aquesta petició
d’informació.

Per tot això, el Grup Municipal de Ciutadans passa a plantejar a aquest Ple les mateixes
preguntes que es van formular en les esmentades instàncies, amb l’esperança que potser
en el marc del Plenari sí que es facilitarà la informació sol·licitada i, per tant, formula les
següents preguntes: 

Quin és el cost per a l’usuari de les trucades als números de telèfon 010 de l’Ajuntament?

Qui ingressa els diners recaptats a través d’aquest servei del 010?

Quantes trucades es van rebre als números de telèfon 010 de l’Ajuntament durant els anys
2013, 2014, 2015 i 2016?

Quin cost total van suposar les trucades als números de telèfon 010 de l’Ajuntament durant
els anys 2013, 2014, 2015 i 2016?

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

Intervenció del Sr. Domènech del Grup municipal del Partit Popular (PP) preguntant
sobre la banda de cornetes i tambors Verge de Misericòrdia. 

"L´any 2012 la Banda de Cornetes i Tambors “Verge de Misericòrdia” va celebrar el 50è
aniversari realitzant una mostra fotogràfica des de la creació de l’entitat i la seva vinculació
en la historia local de Reus.
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Amb motiu de les obres de millora del Pavelló Olímpic per la futura celebració dels Jocs del
Mediterrani, l’entitat disposava d´ una sala per emmagatzemar el material corporatiu de la
pròpia Banda de Cornetes i Tambors que van tindre que lliurar per aquesta situació.

Ens consta que actualment l’entitat no ha pogut tornar al mencionat espai que disposava al
Pavelló Olímpic, tot i el compromís segons l’entitat que podrien tornat un cop enllestides
les obres de millora, per tot això preguntem al Ple:

Primer. En quin estat és troba l’espai ubicat al Pavelló Olímpic que utilitzava l´ entitat
Cornetes i Tambors “Verge de Misericòrdia”?

Segon. L´entitat te subscrit conveni de col·laboració amb Ajuntament de Reus?

Tercer. Si es afirmatiu, quina son les condicions del conveni?
 
Quart. Si és negatiu, creu que s’ha de formalitzar el corresponent conveni?

Cinquè. Quin és el compromís que es va efectuar amb l’entitat, un cop finalitzades les
obres de millora, a l´ instal·lació esportiva ?

Sisè. Si no hi ha cap compromís, l´ Ajuntament de Reus, preveu la cessió d´ un espai per
emmagatzemar el material de l´ entitat, ja que el local del qual disposava l’entitat com a
magatzem va tindre que esser desocupat? 

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

Intervenció de la Sra. Compte del Grup municipal del Partit Popular (PP) preguntant
sobre la participació a les biblioteques municipals de Reus. 

"El servei de Biblioteques Municipals va desenvolupar juntament amb la Generalitat de
Catalunya unes jornades que combinen la literatura i la cultura del vi de la mà de diferents
denominacions vitícoles de Catalunya.

Aquest intercanvi d’experiències es basa en la fomentació de la lectura i/o entre el
membres assistents coincident amb la Capitalitat de la Cultura Catalana 2017, per tot això
preguntem al Ple:

Primer. Quines son les propostes que s’han presentat de Biblioteques Municipals de Reus
al fòrum, envers la representació com a Ajuntament de Reus?

Segon. Quants inscrits s’han formalitzat a traves de Biblioteques Municipals de Reus a les
diverses jornades realitzes?

Tercer. Quins autors universals s’han anat descobrint en la lectura i especialment els
catalans?

Quart. S’han desenvolupat lectures en castellà?
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Cinquè. Si es afirmatiu, quants inscrits han segut i quins autors s’han llegit?

Sisè. Si es negativa, creu la regidora que s’ha fomentar iniciatives envers la lectura en
castellà?

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

Intervenció de la Sra. Guaita del Grup municipal del PARTIT DELS SOCIALISTES DE
CATALUNYA–CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) fent el prec referent als textos de les
exposicions de museus. 

"Professionals del sector turístic ens han fet arribar les queixes de visitants estrangers a
moltes de les exposicions que acullen els museus perquè no poden entendre els textos
que les acompanyen.

Tenint en compte que Reus celebra enguany la Capital de la Cultura, fet que fa preveure un
increment notable de visitants d’arreu a les exposicions, 

El Grup Municipal del PSC de Reus formula el següent prec: 

Que els museus disposin d’un document imprès amb els textos de les exposicions, traduït a
diversos idiomes, per tal que puguin ser consultats pels visitants estrangers i, d’aquesta
manera, entendre el valor de tot el material exposat."

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

Intervenció de la Sra. Compte del Grup municipal del Partit Popular (PP) preguntant
sobre la borsa de treball i mobilitat interna a l'Hospital Sant Joan de Reus 

"El comitè d’empresa i la Direcció de Hospital de Sant Joan de Reus (HUSJR) van signar el
passat mes de febrer un acord per l’ordenació de la borsa de treball i de la mobilitat interna
del centre.

Es va crear una comissió paritària que vigilarà el compliment de les normes establertes una
situació que es regularitza desprès de 7 anys d’intenses negociacions per part del Comitè
d’empresa amb la direcció del centre hospitalari per tot això preguntem al Ple:

Primer. Quantes contractacions o convocatòries de nova creació s’han establert a HUSJR?

Segon. Quins departaments s’han millorat amb aquestes noves contractacions?

Tercer. Quins departaments s’han millorat amb aquestes noves contractacions de nova
creació?
 
Quart. Quins membres formen part de la comissió paritària que es va crear?
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Cinquè. Quins criteris actualment s’estan establint a la borsa de treball i mobilitat interna a
HUSJR?

Sisè. Creu la presidenta HUSJR que la Borsa de Treball i Mobilitat Interna a data d’avui
exerceix la transparència en el procés de selecció, difusió, adjudicació i avaluació, en els
paràmetres legals establerts? 

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

S'incorpora a la sessió el Sr. Pellicer i la torna a presidir la sessió  

Intervenció de la Sra. Martínez del Grup municipal del PARTIT DELS SOCIALISTES DE
CATALUNYA–CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) preguntant sobre la reducció de
jornada del personal de l'Ajuntament. 

"La Llei dóna la possibilitat als treballadors de l’Administració de demanar una reducció de
la seva jornada laboral, ja sigui per tenir cura dels fills, familiars malalts... o qualsevol altre
interès particular.

La llei també estableix l’opció de contractar personal substitut per cobrir aquestes
reduccions, de tal que manera que els diferents departaments no se’n ressenteixin i puguin
oferir el mateix servei.

Però la crisi i la necessitat de guanyar eficiència en la gestió de recursos ha provocat que en
algunes administracions, la jornada que realitzen els substituts sigui inferior a la reducció
de jornada que cobreixen, per no incrementar la partida pressupostària de personal. Però
és evident que el servei no pot ser el mateix.

És per això que el Grup Municipal del PSC de Reus formula les següents preguntes: 

Primera. L’Ajuntament de Reus cobreix la totalitat de les hores afectades per les reduccions 
de jornada dels treballadors que se’n beneficien?

Segona. Nombre de treballadors de l’Ajuntament de Reus que gaudeixen d’una reducció de
jornada.

Tercera. Nombre total d’hores de feina afectades per aquesta reducció.

Quarta. Nombre de treballadors substituts per cobrir aquestes reduccions.

Cinquena. Total d’hores que queden cobertes per aquests treballadors substituts.

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

Intervenció de la Sra. Pozuelo del Grup municipal del PARTIT DELS SOCIALISTES DE
CATALUNYA – CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) preguntant sobre els costos
econòmics del cas SHIROTA
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"El març de 2012, la CUP va presentar un escrit al Tribunal de Comptes en el qual es
denunciaven irregularitats per l'aval de tres milions d'euros que l'Ajuntament va donar a
l’empresa Shirota Functional Food. Tres anys més tard, aquesta formació política va deixar
d’estar personada en la denúncia al·legant motius econòmics.

Mentrestant, el govern municipal, format per CiU i PP, anunciava el juny de 2012 que també
es personava en la causa. L’alcalde Pellicer justificava aleshores que la decisió estava
fonamentada en un informe de l’interventor de l’Ajuntament que aconsellava demanar
responsabilitats a les persones que van autoritzar els avals.

Fa just una setmana, hem sabut que el Tribunal de Comptes exculpa els investigats i els
eximeix de qualsevol responsabilitat comptable i, per tant, no hauran de retornar l'aval de 3
MEUR, tal com reclamava l'Ajuntament.

El mateix Tribunal ha condemnat l’Ajuntament a pagar tots els costos del judici, un fet molt
lamentable si tenim en compte que afectarà la butxaca de tots els ciutadans.

És per això que el Grup Municipal del PSC de Reus formula les següents preguntes: 

Primera. Quin ha estat el cost d’aquest judici?

Segona. Quines han estat les despeses totals generades des de l’inici de la personació de 
l’Ajuntament en aquesta causa, que hauran d’assumir les arques municipals? (de 
representació, procuradors, informes, desplaçaments....)

Tercera. En quant es valoren  les despeses generades a les persones encausades, ara 
exculpades?

Quarta. Qui assumirà aquestes despeses?

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

Intervenció del Sr. Fernàndez del Grup municipal del Grup municipal CANDIDATURA
D’UNITAT POPULAR (CUP)  preguntant en relació al cos de la Guàrdia Urbana de Reus. 

"Des de fa anys que el funcionament del cos de la Guàrdia Urbana està en entredit. Al
nostre entendre, la responsabilitat és política i els grups de l’oposició no en podem restar
passius tot i els intents de la regidoria. 

Els antecedents que ens haurien de posar en alerta són molts i de diferent índole però
només recordarem quan el senyor , cap de la Guàrdia Urbana, va negar al Síndic
de Greuges poder fer la seva feina. 

El 7 d’octubre de 2013 l’Alcalde de la ciutat va signar el decret de nomenament d’un cap de
la Prefectura de la Guàrdia Urbana en caràcter provisional, ja que “es precisa d’una provisió
temporal i immediata” i “atès la urgent necessitat de procedir amb caràcter provisional i
temporal a encarregar a un altre sotsinspector l’exercici” del càrrec que havia quedat vacant.
Tanmateix aquest caràcter de “provisional”, a maig de 2017, queda més que en entredit.
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Aquest mateix mandat vam presentar una moció on proposàvem la creació d’un espai de
treball conjunt on, després de fer un anàlisi de necessitats i potencialitats, poguéssim
acordar un nou model de seguretat pel nostre municipi. També hem demanat en diferents
ocasions poder participar de la Junta Local de Seguretat. Ambdues propostes negades per
la totalitat de grups municipals. 

Els darrers dies ha aparegut una carta anònima on des del cos es denuncien situacions
d’extrema gravetat basades en amenaces a qui no sanciona suficient, coaccions a qui no fa
hores extres, situacions d’abús de poder de diferents càrrecs i una situació inaguantable i
totalment impossible de comptabilitzar amb un bon funcionament del cos en qüestió i, fins
i tot, d’incompliment jurídic.

Per tots aquests motius, el Grup Municipal de la CUP pregunta:

Primer. Quin va ser el procediment seguit per contractar el cap de la Guàrdia Urbana de
Reus?

Segon. Aquesta persona té els estudis necessaris pel càrrec assumit?

Tercer. Es convocarà la plaça de cap de la GU abans de finalitzar els primers 6 mesos
acordats d’aquest 2017?

Quart. Quants expedients disciplinaris oberts contra agents de la Guàrdia Urbana han
finalitzat amb sanció o justificant el motiu d’aquests?

Cinquè. Com s’ha resolt el fet que es prohibís al Síndic de Greuges fer la seva feina a la
comissaria de Reus?

Sisè. Quin criteri s’utilitza per valorar la quantitat de sancions que posa un/a agent de la
GU?

Setè. Quin percentatge de les informacions aparegudes a la carta anònima enviada als
regidors i regidores d’aquest ajuntament han comprovat que sigui cert? 

Vuitè. Per què va negar l’assistència del Senyor , a la CISGE quan el nostre grup
municipal va demanar la seva presència per escoltar la seva versió i esclarir dubtes?

Novè. S’ha informat al conseller d’Interior de la Generalitat durant la seva visita recent a
Reus per participar de la Junta de Seguretat Local de la problemàtica feta pública aquests
darrers dies en relació a la Guàrdia Urbana per part d’agents?

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

Intervenció del Sr. Ciurana del Grup municipal del Grup municipal CANDIDATURA
D’UNITAT POPULAR (CUP) preguntant sobre el servei de neteja viària i recollida de
residus a Reus.
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"Durant el ple celebrat el passat 17 de febrer del 2015 La Candidatura d’Unitat Popular va
formular una pregunta en relació al servei de la neteja de la ciutat en la que, entre d’altra
informació que es demanava, la CUP feia la següent pregunta:

“Quina és la informació concreta que es cerca per part de l’Ajuntament amb aquest
seguiment?”

Per part del regidor competent es va entrar al detall del nom de l’empresa i quines funcions
havia de desenvolupar a nivell general, entre les que incloïa el control del servei, a més
d’incidir que era per a tres mesos, tanmateix des del Grup Municipal demanem acotar una
mica més aquesta informació.

En relació al que s’ha exposat, el Grup Municipal de la CUP pregunta:

Primer. Entrant al detall dels serveis que presta aquesta empresa de control: l’empresa
comprova que els serveis i les certificacions es corresponguin a la realitat del servei que
presta FCC? 

Segon. Més concretament, l’empresa de control de qualitat comprova les sortides que es
fan de nit per part de l’empresa FCC?

Tercer. Quan finalitzarà aquesta feina de control?

Quart. L’Ajuntament està fent una previsió del control del servei i el cost que aquest tindrà
en cas d’un nou contracte, que haurà d’estar supeditat al risc i ventura, o en el seu defecte
a la normativa reguladora europea 24/2014/UE?

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

Intervenció del Sr. Sànchez del Grup municipal CIUTADANS–REUS (C’S) preguntant
sobre el concurs per cobrir la plaça d'inspector de la Guàrdia Urbana de Reus. 

"El Ple del 15 de juliol del 2016 va aprovar amb el vot a favor de CiU, ERC, Ara Reus, Cs,
PSC i PP, i l’abstenció de la CUP, una moció presentada pel Grup Municipal de Ciutadans
per obrir la convocatòria del concurs per cobrir la plaça d’inspector de la Guàrdia Urbana de
Reus. En els seus acords, la moció concretava que el concurs s’havia de convocar amb la
previsió que la plaça d’Inspector estigués coberta durant el primer semestre del 2017.

Sense entrar a valorar la veracitat dels fets, la setmana passada diversos mitjans de
comunicació es van fer ressò de les queixes exposades per membres de la Guàrdia Urbana
que, consultades per algun dels mitjans, van esmentar la manca d’un inspector que tingui
la plaça en propietat com un dels principals problemes del cos.

Aquest dijous hem pogut llegir en premsa declaracions de l’Alcalde de Reus amb relació a
aquesta qüestió, on deia textualment: “Convocarem el concurs quan sigui oportú. De
moment, no ho considero prioritari”.
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Una vegada més, veiem com l’Alcalde de Reus fa cas omís del que aprova el Ple municipal,
fet que des de Ciutadans considerem gravíssim i irregular. Per tot això, el Grup Municipal de
Ciutadans formula les següents preguntes: 

Té previst l’Alcalde donar compliment a l’aprovat pel Ple i convocar d’una vegada per totes
el concurs per cobrir la plaça d’inspector de la Guàrdia Urbana?

Per què encara no s’ha donat compliment a aquesta moció, que fins i tot l’equip de govern
i l’Alcalde van votar a favor?

Quines circumstàncies han canviat des que es va aprovar la moció el 15 de juliol de 2016
fins ara per no complir-la?

Per què l’Alcalde i el seu equip de govern reiteradament i per costum fan cas omís dels
acords que pren el Ple municipal a iniciativa dels grups de l’oposició? 

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

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

L’alcalde                                                                      El secretari general 
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