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PRESENTACIÓ DE MOCIONS, PROPOSTES DE RESOLUCIÓ,
ESMENES, PRECS O PREGUNTES AL PLE MUNICIPAL O A LA
JUNTA DE PORTAVEUS DE L'AJUNTAMENT

DADES DE LA PERSONA INTERESSADA
Nom i cognoms o raó social
AJUNTAMENT DE REUS - GRUP MUNICIPAL PSC
DADES PERSONA REPRESENTANT

DNI-NIF
G55670772

NIE

(emplenar en cas que s'actuï en representació

Nom i cognoms o raó social
MARTINEZ SERRANO, ANA ISABEL

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S GRUP MUNICIPAL
PSC AL/A LA PLE MUNICIPAL DEL DIA 19/07/2019 REFERENT A AL DESDOBLAMENT DEL CAP
SANT PERE

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El trasllat l’any 2010 de l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus al nou emplaçament de l’àrea
del Tecnoparc, havia de ser un factor decisiu per a la reorganització del mapa sanitari de la
nostra ciutat.
Amb el referent que cada centre d’atenció primària hauria de cobrir, com a màxim, a una
població d’uns 20.000 habitants, es va iniciar la planificació d’una nova organització dels
serveis sanitaris públics de Reus que havia de permetre aquesta reorganització territorial,
descongestionant dos dels CAPs amb més pressió assistencial de la ciutat, el CAP Sant Pere i el
CAP Llibertat.
Amb la construcció del CAPI d’Horts de Miró (Reus IV) l’any 2010, la pressió assistencial al Cap
Llibertat es veia considerablement disminuïda, quedant per solucionar el CAP Sant Pere. A
més, per tal d’assolir una ràtio adequada de habitants per CAP, es va projectar la construcció
d’un nou CAP (Reus VI) a la zona nord de la ciutat.
El desdoblament del CAP Sant Pere a l’edifici de l’antic Hospital, havia de disminuir la pressió
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assistencial en un centre altament ocupat, facilitar als veïns del barri del Carme i de la zona
centre el seu accés més ràpid i còmode al seu centre d’atenció primària i donar un nou impuls
a aquesta zona de la ciutat, ja que s’havia vist afectada pel trasllat de l’hospital al Tecnoparc.
L’any 2011, l’alcalde Pellicer declarava que govern de la ciutat continuava amb la intenció de
desdoblar el CAP Sant Pere i construir el CAP a la zona nord de la ciutat.
Dos anys més tard, al 2013, l’alcalde Pellicer feia una roda de premsa assegurant que el
desdoblament del CAP Sant Pere era la millor inversió en la ciutat per part del govern de la
Generalitat pel que feia als pressupostos de l’any 2014. I va anunciar que la remodelació d’una
part de l’antic Hospital Universitari Sant Joan de Reus per tal d’acollir el desdoblament del CAP,
tindria un cost aproximat d’un milió d’euros.

Però al 2014 vam saber que aquest desdoblament es posposava sense data perquè ni
l’Ajuntament de Reus, ni el departament de Salut van fixar el calendari d’aquest projecte
presentat un any abans per l’alcalde. Fonts del govern asseguraven la que situació era una
qüestió pressupostària de la Generalitat i s’argumentava que els diners en sanitat "s'han de
dedicar primordialment a l'atenció sanitària a les persones, per tal que tots els catalans
segueixin gaudint d'una sanitat pública excel·lent i universal", i per tant, les inversions "han de
quedar per quan es disposi de pressupost".
Malgrat això, CiU va votar a favor d’una moció presentada pel grup municipal del PSC que
instava al govern de la Generalitat a complir els compromisos d’inversió del pressupost de
l’any 2014 per tal de poder remodelar l’antic edifici de l’hospital Universitari Sant Joan de Reus,
a fi efecte de poder desdoblar el Cap Sant Pere.
Però, a dia d’avui, 6 anys després que s’anunciés el projecte per al seu desdoblament, el CAP
Sant Pere no hi ha hagut cap moviment. Ens trobem, doncs, davant d’un incompliment
intolerable del govern en tant que afecta en gran manera la qualitat assistencial dels ciutadans
a banda dels efectes negatius en la dinamització de la zona de l’antic hospital que provoca el
retard en posar en marxa aquest nou equipament.
Es dóna la circumstància que en la darrera campanya per a les eleccions municipals, el gerent
de la Regió Sanitària al Camp de Tarragona va anunciar, de nou la proposta de desdoblar el
Cap Sant Pere en un acte de suport a la cap de llista d’ERC, Noemí Llauradó, actual
vicealcadessa de la ciutat.
Però el cas és que, a dia d’avui, el CAP continua esperant, tot i les reiterades reivindicacions i
queixes de sindicats i usuaris, que reclamen una millor atenció i unes condicions de treball
més adequades per als professionals.
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La ciutadania vol fets, no més paraules.

PRESENTA EL/LA SEGÜENT MOCIÓ, PROPOSTA DE RESOLUCIÓ, ESMENA, PREC O PREGUNTA

1. Instar al govern de la Generalitat a complir els compromisos d’inversió per tal de poder
remodelar l’edifici de l’antic Hospital Universitari Sant Joan de Reus, a fi i efecte de que es
pugui desdoblar el CAP Sant Pere i, d’aquesta manera, millorar la seva qualitat assistencial.

DOCUMENTACIÓ DE LA PERSONA INTERESSADA SUSCEPTIBLE DE SER CONSULTADA
TELEMÀTICAMENT A ALTRES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES (D’ACORD AMB EL QUE DISPOSA
L’ARTICLE 28.2 DE LA LLEI 39/2015):
La documentació que l'Ajuntament podrà consultar és la que es relaciona tot seguit i que, en
cas d'oposar-se a la seva consulta, haurà d'aportar la persona interessada.
M'OPOSO a la consulta i presento la següent documentació:
Document identificatiu

INFORMACIÓ DE L'AJUNTAMENT A LA PERSONA INTERESSADA.
1. L'accés a les notificacions i comunicacions es practicarà a la seu electrònica de l'Ajuntament
de Reus (www.reus.cat), segons el que estableix el Reglament de notificacions i comunicacions
per mitjans electrònics de l'Ajuntament de Reus. La persona interessada rebrà l'avís de dipòsit
a través d'un SMS al mòbil o un missatge al correu electrònic. La notificació estarà disponible
durant 10 dies naturals, passats els quals, si no s'hi ha accedit, es considerarà rebutjada, la
notificació es tindrà per efectuada i el procediment continuarà (art. 43 de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques)
2. Es tramiten les mocions, les propostes de resolució, les esmenes, els precs o les preguntes
per a ser incorporades a l'ordre del dia de la propera sessió del Ple o de la Junta de Portaveus.
Si la pregunta es formula per escrit vint-i-quatre hores abans, com a mínim, del començament
de la sessió del Ple, s'ha de contestar en el decurs d'aquesta, llevat que el destinatari de la
pregunta en demani l'ajornament per a la sessió següent. Les preguntes a respondre per
escrit han d'ésser contestades en el termini màxim de 3 mesos.
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PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
De conformitat amb l'establert al Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016 , us informem
que les dades personals proporcionades són confidencials i formen part dels tractaments
titularitat de Ajuntament de Reus.
En aplicació del principi de transparència, el Registre d'activitats de tractament (RAT) està
publicat al Portal de Transparència de Ajuntament de Reus. http://transparencia.reus.cat
Responsable
Ajuntament de Reus
Finalitat
La gestió o tramitació de la Presentació de mocions, propostes de
resolució, esmenes, precs o preguntes al Ple Municipal o a la Junta de
portaveus de l'Ajuntament
Legitimitat
El tractament de dades personals es realitzarà en compliment d'una
obligació legal, per raons d'interès públic, en execució d'un contracte, en
exercici d'un interès legítim i en els casos que consti el consentiment de la
persona interessada.
Destinataris
Es preveu la cessió de dades personals als ens municipals per a l'exercici
de les seves competències, a altres organismes en els supòsits establerts
legalment i en els casos que consti el consentiment previ de la persona
interessada.
Drets
En relació amb les seves dades personals, pot exercir els drets d'accés,
rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació, mitjançant la
presentació d'una sol·licitud a la Oficina d'Atenció al Ciutadà o a través del
tràmit telemàtic disponible a la seu electrònica de l'Ajuntament.
Per qualsevol consulta relacionada amb la protecció de dades personals
podeu enviar un correu electrònic a: dpd@reus.cat
Informació addicional Podeu consultar informació addicional a la pàgina web:
https://serveis.reus.cat/rgpd/

X

La persona interessada o qui la representi es responsabilitza de la veracitat de les dades i
dels documents aportats.
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PRESENTACIÓ DE MOCIONS, PROPOSTES DE RESOLUCIÓ,
ESMENES, PRECS O PREGUNTES AL PLE MUNICIPAL O A LA
JUNTA DE PORTAVEUS DE L'AJUNTAMENT

DADES DE LA PERSONA INTERESSADA
Nom i cognoms o raó social
AJUNTAMENT DE REUS - GRUP MUNICIPAL CUP
DADES PERSONA REPRESENTANT

DNI-NIF
V55663025

NIE

(emplenar en cas que s'actuï en representació

Nom i cognoms o raó social
LLORENS PEREZ, MARTA

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S CANDIDATURA
D'UNITAT POPULAR - AMUNT AL/A LA PLE MUNICIPAL DEL DIA 19/07/2019 REFERENT A
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP) EN
RELACIÓ A LA DEROGACIÓ DEL PROJECTE DE LLEI DE CONTRACTES DE SERVEIS A LES
PERSONES ALTRAMENT DITA «LLEI ARAGONÈS»
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Els darrers anys hem vist com s’acceleraven múltiples processos de privatització dels serveis
de titularitat pública. La submissió de les institucions públiques, com ara el conjunt dels
ajuntaments, als objectius d’estabilitat de deute, dèficit i despesa han facilitat i potenciat
múltiples processos privatitzadors. La priorització de les necessitats dels mercats financers a
les necessitats de les persones, amb una significativa i greu contenció de la despesa pública, o
instruments legislatius com LRSAL que obliguen als ajuntaments a acreditar l’eficiència
econòmica i la sostenibilitat financera per internalitzar serveis però no a la inversa, esdevenen
un instrument afilat a favor de la privatització dels serveis de titularitat pública.
Això no és casualitat. Amb l’esclat de la bombolla immobiliària, moltes de les grans empreses
que es van dedicar a especular amb l’habitatge van veure reduïda la seva rendibilitat i van
trobar una suculenta font d’ingressos en els serveis públics alhora que unes institucions
disposades a posar la catifa vermella. En d’altres paraules, la provisió de serveis públics per
satisfer les necessitats bàsiques de les nostres vides han esdevingut un nínxol de mercat més
per aquelles que fan de les nostres condicions de vida el seu negoci particular.
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Així, la privatització dels serveis públics ha afectat seriosament la qualitat de serveis tan
essencials com la Sanitat, l’Educació, o l’atenció social entre molts d’altres. Aquests serveis que
són els que han patit amb més virulència les retallades. No és cap casualitat que siguin serveis
que en moltes ocasions s’ocupen de treballs de cura, d’envelliment i dependència, treballs que
són necessaris pel desenvolupament de la vida. Aquests serveis, solen ser intensius en mà
d’obra i amb plantilles altament feminitzades i precaritzades.
En comptes de blindar aquests serveis a la titularitat, gestió i provisió pública, els successius
governs de la Generalitat han anat regulant la possibilitat de que aquests siguin privatitzats
mitjançant diferents fórmules, amb iniciatives legislatives que volen posar cara amable a unes
privatitzacions que són injustificables des d’un punt de vista del bé comú.
La «llei Aragonès» - llei de contractes de serveis a les persones - n’és un exemple paradigmàtic.
Introduir clàusules socials, ambientals o de gènere en la contractació administrativa, és
necessari, però no serveix de res sinó aprovem prèviament iniciatives legislatives que blindin
determinats serveis a la gestió directa. És una fal•làcia que amb la introducció d’aquestes
clàusules s’expulsen les grans empreses i menys quan les administracions ni tan sols tenen
capacitat fiscalitzadora sobre el compliment dels plecs de condicions administratives i
tècniques. En lloc de regular, aquest tipus de mesures, esdevenen imprescindibles per
legitimar i potenciar aquelles empreses que, com dèiem, fan de les nostres condicions de vida
el seu negoci particular.
Aquesta llei no només permetrà que es consolidin les privatitzacions ja existents sinó que a
més en permetrà de noves. Estableix nous objectes d’externalització i regula com han de ser
aquestes externalitzacions via contractació administrativa, una modalitat que comporta
necessàriament l’obtenció d’un benefici econòmic directe o indirecte a favor de la
concessionària. En cap cas la nova llei garantirà vides dignes.
La llei del departament d’economia regula com les empreses han de fer negoci amb els
nostres drets fomentant la desigualtat en l’accés als serveis, la competitivitat entre empreses
que va directament lligada a la rebaixa de la qualitat del servei i la precarització de les
condicions laborals de les treballadores.
Si la intenció és apostar per uns serveis 100% públics o per una gestió comunitària sense
donar llargues mànigues a la mercantilització dels serveis públics, una llei que reguli la
contractació pública hauria de ser l’última prioritat. En tot cas, hauria d’anar acompanyada de
mecanismes i recursos de control que assegurin l’efectiu exercici de les prerrogatives que
atorga la legislació als poders adjudicadors davant de l’incompliment reiterat dels plecs de
condicions per part de les empreses concessionàries. En cap cas ens trobem davant d’una llei
que ens doti d’aquests mecanismes i recursos de control.
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PRESENTA EL/LA SEGÜENT MOCIÓ, PROPOSTA DE RESOLUCIÓ, ESMENA, PREC O PREGUNTA

Per tot això, la Candidatura d’Unitat Popular proposa al Ple de l’Ajuntament de Reus els
següents acords:
a) Instar el Parlament de Catalunya a rebutjar el projecte de llei de contractes de serveis a les
persones.
b) Instar el Parlament de Catalunya a impulsar una iniciativa legislativa que blindi la titularitat,
gestió i provisió de tots els serveis necessaris pel desenvolupament d’una vida digna.
c) Defensar els serveis 100% públics com a motor d’activació econòmica i com la única via per
garantir drets de caràcter universal.
d) Implementar, aprofitant l’inici de mandat, un servei de control i seguiment de la qualitat
dels serveis que ofereix l’Ajuntament de Reus i que són gestionats de forma indirecta en base
a determinats indicadors, entre ells, el compliment del plec de condicions –administratives i
tècniques-, contingut de l’oferta, clàusules socials, preu, etc., per tal de valorar-ne la seva
internalització.
e) Elaborar un pla d’internalització progressiva de béns i serveis, prioritzant aquells que són
més necessaris per cobrir els drets i les necessitats de la majoria popular i treballadora.

DOCUMENTACIÓ DE LA PERSONA INTERESSADA SUSCEPTIBLE DE SER CONSULTADA
TELEMÀTICAMENT A ALTRES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES (D’ACORD AMB EL QUE DISPOSA
L’ARTICLE 28.2 DE LA LLEI 39/2015):
La documentació que l'Ajuntament podrà consultar és la que es relaciona tot seguit i que, en
cas d'oposar-se a la seva consulta, haurà d'aportar la persona interessada.
M'OPOSO a la consulta i presento la següent documentació:
Document identificatiu

INFORMACIÓ DE L'AJUNTAMENT A LA PERSONA INTERESSADA.
1. L'accés a les notificacions i comunicacions es practicarà a la seu electrònica de l'Ajuntament
de Reus (www.reus.cat), segons el que estableix el Reglament de notificacions i comunicacions
per mitjans electrònics de l'Ajuntament de Reus. La persona interessada rebrà l'avís de dipòsit
a través d'un SMS al mòbil o un missatge al correu electrònic. La notificació estarà disponible
durant 10 dies naturals, passats els quals, si no s'hi ha accedit, es considerarà rebutjada, la
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notificació es tindrà per efectuada i el procediment continuarà (art. 43 de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques)
2. Es tramiten les mocions, les propostes de resolució, les esmenes, els precs o les preguntes
per a ser incorporades a l'ordre del dia de la propera sessió del Ple o de la Junta de Portaveus.
Si la pregunta es formula per escrit vint-i-quatre hores abans, com a mínim, del començament
de la sessió del Ple, s'ha de contestar en el decurs d'aquesta, llevat que el destinatari de la
pregunta en demani l'ajornament per a la sessió següent. Les preguntes a respondre per
escrit han d'ésser contestades en el termini màxim de 3 mesos.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
De conformitat amb l'establert al Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016 , us informem
que les dades personals proporcionades són confidencials i formen part dels tractaments
titularitat de Ajuntament de Reus.
En aplicació del principi de transparència, el Registre d'activitats de tractament (RAT) està
publicat al Portal de Transparència de Ajuntament de Reus. http://transparencia.reus.cat
Responsable
Ajuntament de Reus
Finalitat
La gestió o tramitació de la Presentació de mocions, propostes de
resolució, esmenes, precs o preguntes al Ple Municipal o a la Junta de
portaveus de l'Ajuntament
Legitimitat
El tractament de dades personals es realitzarà en compliment d'una
obligació legal, per raons d'interès públic, en execució d'un contracte, en
exercici d'un interès legítim i en els casos que consti el consentiment de la
persona interessada.
Destinataris
Es preveu la cessió de dades personals als ens municipals per a l'exercici
de les seves competències, a altres organismes en els supòsits establerts
legalment i en els casos que consti el consentiment previ de la persona
interessada.
Drets
En relació amb les seves dades personals, pot exercir els drets d'accés,
rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació, mitjançant la
presentació d'una sol·licitud a la Oficina d'Atenció al Ciutadà o a través del
tràmit telemàtic disponible a la seu electrònica de l'Ajuntament.
Per qualsevol consulta relacionada amb la protecció de dades personals
podeu enviar un correu electrònic a: dpd@reus.cat
Informació addicional Podeu consultar informació addicional a la pàgina web:
https://serveis.reus.cat/rgpd/

X

La persona interessada o qui la representi es responsabilitza de la veracitat de les dades i
dels documents aportats.
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