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L’Ajuntament té censats, en l’ac-
tualitat, prop d’11.684 animals de 
companyia, 11.124 dels quals són 
gossos. La xifra –que pot oscil·lar 
un 10% per la successió d’altes, 
canvis de padró o defuncions– 
representa el doble de cans dels 
què es tenia constància al 2017, 
coincidint amb l’inici de la cam-
panya d’identiicació i xipatge No 
et perdis, que eren 6.732, segons 
dades de Medi Ambient. La resta 
de mascotes registrades són 548 
gats i 12 fures. Només durant el 
2019, es van inscriure 808 gossos 
que no hi eren.

El regidor de Medi Ambient, 
Dani Rubio, explica que «buscà-
vem la sensibilització i hem ob-
tingut un creixement exponen-
cial en el cens. Per això, seguim 
i no abaixarem el ritme». Rubio, 
assegura que «si la Guàrdia Ur-
bana aixeca acta per un animal 
sense censar, es donen ins a 30 

dies per regularitzar la situació» 
i expressa que «el balanç és total-
ment positiu tant per les dades 
com pel que suposen: la ciutat 
té ara un cens molt més acurat i 
molt més real». L’Ajuntament fa 
servir, en aquest sentit, tal com 
detallen fonts municipals, el re-
gistre general d’animals de com-

panyia Anicom. Això incorpora 
«una aplicació informàtica que 
permet que tots els ajuntaments 
puguin dur a terme cerques dels 
animals perduts amb indepen-
dència d’on han estat censats 
per tal de poder-los retornar als 
seus propietaris», tal com pre-
cisen les mateixes fonts. No et 
perdis ha servit per «comprovar 

a la via pública, amb el suport 
de la Guàrdia Urbana, el compli-
ment de la normativa vigent pel 
que fa al xipatge i cens dels gos-
sos al municipi de residència», i 
requerir als propietaris que s’hi 
cenyeixin. I aquest increment de 
les inscripcions a la base de da-
des «ha agilitzat la recuperació 
dels animals en cas de pèrdua o 
de robatori, al mateix temps que 
també s’han evitat abandona-
ments». 

Més a prop del 100%
La campanya «no s’ha aturat mai 
i continua activa» tot i que «el 
creixement més gran del cens ja 
s’ha pogut fer en aquests anys i 
ara es tracta de dur a terme una 
feina de manteniment». Per això, 
i «tot i que no estem al 100% i 
segur que queden mascotes sen-
se censar, especialment al medi 
rural on costa una mica més ar-
ribar», la xifra d’11.684 gossos, 

gats i fures «estarà més a prop de 
la realitat que abans», conclou 
Rubio. 

Al llarg de l’any passat, a més 
de 808 gossos, es van registrar 
també 89 gats que no iguraven 
al cens i ara ja hi són. Les sanci-
ons per no censar i xipar els ani-
mals de companyia poden arri-
bar als 400 euros, tot i que Rubio 

insisteix que «sempre es dona un 
temps per fer-ho després que la 
Guàrdia Urbana aixequi acta». 
El regidor avança que «propera-
ment estarem en disposició de 
presentar quin és el creixement 
en matèria d’infraestructures per 
als animals de la ciutat de Reus, 
en volum de parcs i de zones 
d’esbarjo». 

MEDI AMBIENT

Més de 800 gossos van 
entrar al cens d’animals de 
companyia l’any passat
La ciutat té registrats, a data d’aquest febrer, 11.124 cans, 584 gats i fins 

a 12 fures, gairebé el doble de mascotes identificades que al 2017
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Una imatge d’arxiu d’una caminada de gossos a Reus. 

El sistema Anicom 
permet als ajuntaments 
fer cerques d’animals 
perduts

Cimalsa destina 600.000 euros 
a ampliar el CIM del Camp

INFRAESTRUCTURES

Cimalsa empresa pública de la 
Generalitat de Catalunya en-
carregada de la promoció, el 
desenvolupament i la gestió 
d’infraestructures i centrals per 
al transport de mercaderies i 
la logística, presidida per Enric 
Ticó, té previst concentrar les 
seves actuacions d’inversió en 
les demarcacions de Girona i 
Tarragona. Pel que fa estricta-
ment a Tarragona, amb el su-
port de l’Incasòl, Cimalsa tre-
balla en l’ampliació de la CIM 

el Camp amb uns pressupostos 
assignats d’uns 600.000 euros,
amb la possibilitat de realitzar 
la construcció d’una nau desti-
nada al lloguer. Es continuarà 
treballant en les eines de pla-
nejament de la futura central 
de Montblanc on preveiem fer 
diferents actuacions en temes 
mediambientals, com la instal-
lació de punts de recàrrega 
per vehicles elèctrics o la col-
locació de plaques fotovoltai-
ques per l’autoconsum.

Comencen les sessions 
de portes obertes 
als centres educatius 
de la ciutat

La Regidoria d’Educació ha 
actualitzat al web municipal 
l’espai per informar a les fa-
mílies del nou calendari de les 
jornades de portes obertes que 
programen els centres educa-
tius amb vista al nou procés de 
preinscripció a ensenyaments 
d’infantil i primària i també de 
secundària (inclou tant l’ESO 
com els postobligatoris). El ca-
lendari de jornades de portes 
obertes als centres educatius 
s’enceta demà, dissabte 15 de 
febrer. És previst que en les 
pròximes setmanes el Depar-
tament d’Educació doni a co-
nèixer la resolució en la qual 
s’aproven les normes de pre-
inscripció i matrícula del curs 
2020-2021. Així, s’informarà 
de terminis per presentar les 
sol·licituds, criteris de puntu-
ació i altres tràmits. El que sí 
que ja se sap, són les dates de 
preinscripció de P3 a 4t d’ESO, 
que seran del 23 de març a l’1 
d’abril. Una novetat d’enguany 
és la comunicació amb les fa-
mílies per SMS en detriment 
de les cartes. Qualsevol con-
sulta es podrà fer a l’Oicina 
Municipal d’Escolarització en 
persona, al 977 010 046 o bé a 
ome.educacio@reus.cat. 

M.P.

El govern ha suspès la licitació 
dels projectes bàsics dels dos 
nous centres cívics, el Gregal 
i el Garbí, després que el Col-
legi Oicial d’Arquitectes de 
Catalunya comuniqués que el 
procés «infringeix la prohibició 
de dividir l’objecte del contrac-
te». En detall, el correu remès 
a l’Ajuntament per l’agrupació 
de professionals detallava que 
«el projecte bàsic i el projecte 
executiu no són blocs indepen-
dents susceptibles d’execució 
separada sinó fases successives 
de desenvolupament d’una ma-
teixa cosa». Per tant, el govern 
les haurà de posar a licitació 
plegades. 

El pressupost màxim que 
s’havia destinat al projecte bàsic 
era de 50.000 euros IVA inclòs 
per a ambdós centres cívics, 
25.000 cadascun d’ells. Donada 
la situació el preu augmentarà 
i passarà a ser de 45.454 euros 
per al Gregal –20.661 euros el 
projecte bàsic i 37.190 el projecte 
executiu– i de 57.851 per al Garbí 
–20.661 euros per al projecte bà-
sic i 37.190 per a l’executiu. Un 

informe de l’Arquitecte Coordi-
nador de Serveis Territorials sol-
licitava també modiicacions 
al contracte. La licitació s’havia 
obert el 29 de gener, el correu 
del Col·legi té data del 31 de ge-
ner, l’informe de l’Arquitecte 
és de l’11 de febrer. Donades les 
circumstàncies, el govern té la 
«necessitat de modiicar i apro-

var un nou plec de clàusules», i 
ha suspès el procés. 

El futur Centre Cívic Gregal es 
vol ubicar a l’ediici del número 
1-3 del carrer de Castellvell, on 
es guarden diferents misteris i 
ha aixecat crítiques de l’Agrupa-
ció d’Associacions de Setmana 
Santa. El Garbí es construirà a la 
plaça Gandhi. 
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El Gregal s’ha projectat al carrer de Castellvell. 

Se suspèn la licitació dels dos nous 
centres cívics Gregal i Garbí

EQUIPAMENTS

El Col·legi d’Arquitectes de Catalunya ha vist infracció de normes als plecs

Unes 600 persones 
es beneiciaran de les 
accions d’ocupació de 
Mas Carandell

La regidoria d’Empresa i Ocu-
pació, a través de Mas Caran-
dell, posa en marxa el conjunt 
de recursos per al 2020 que 
s’adrecen principalment a per-
sones en situació d’atur o que 
volen millorar la seva ocupa-
ció. Moltes de les accions han 
estat aprovades fa pocs temps 
pel Servei Públic d’Ocupació 
de Catalunya (SOC). L’oferta, 
de la qual es poden beneici-
ar directament 600 persones, 
inclou des de programes d’ori-
entació laboral, itineraris de 
formació professional per a 
l’ocupació amb pràctiques en 
empreses, passant per accions 
d’intermediació laboral i de 
contractació directa. Tots ells 
amb la inserció laboral com a 
denominador comú. L’oferta 
ocupacional s’ha diversiicat 
per tal de donar resposta a les 
diverses realitats i necessitats 
de les persones en recerca de 
feina: persones que fa poc que 
estan en situació d’atur, atu-
rades de llarga durada, amb 
titulacions superiors i molta 
experiència laboral, amb baix 
nivell de qualiicació. I preveu 
igualment accions per a dones, 
per a joves, per a més grans de 
30 i altres. 


