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El servei de llicències d’obres 
de l’Ajuntament de Reus és el 
més ben valorat de Catalunya, 
segons l’enquesta que el Col-
legi d’Arquitectes de Catalunya 
ha realitzat entre els arquitec-
tes que han tramitat llicències 
d’obres majors amb algun ajun-
tament de Catalunya durant el 
període 2020-2021. L’enquesta 
recull informació sobre la du-
rada, satisfacció, dificultat i 
interaccions en l’obtenció de 
llicències d’obres en els dife-
rents municipis de Catalunya. 
El servei que gestiona la regido-
ria d’Urbanisme i Mobilitat de 
l’Ajuntament de Reus encapçala 
els resultats en tots els elements 
analitzats. El servei municipal 

de llicències d’obres de la ciutat 
ha obtingut la millor puntuació 
de la classificació d’entre els 
ajuntaments catalans quan es 
pregunta als arquitectes sobre el 
grau de satisfacció amb el pro-
cés d’obtenció de llicències.

Reus ha obtingut una pun-
tuació de 5,1 en una escala d’1 
(mínima satisfacció) a 7 (màxi-
ma satisfacció). El 77% dels mu-
nicipis estan per sota del valor 
del 3,5 i la mitjana global és de 
de 2,8 sobre 7. La capital del Baix 
Camp també és al capdavant de 
la classificació quan es valora la 
mitjana de temps en el tràmit 
de llicències. El temps d’espera 
a Reus és de 3,4 mesos. Només 
Olot millora aquesta xifra, amb 
2,9 mesos. La mitjana de temps 

d’espera entre la presentació 
de la llicència i la seva conces-
sió en el conjunt de municipis 
analitzats és des 7,4 mesos. El 
servei reusenc també és el mi-
llor valorat quan es pregunta so-
bre el grau de dificultat d’accés 
als tècnics municipals. L’índex 
s’ha mesurat en una escala de l’1 
(màxima satisfacció) al 7 (míni-
ma satisfacció), amb un 74,3% 
dels municipis amb un valor per 
sobre del 3,5 i una satisfacció 
mitjana del 4,2. Reus ha estat el 
millor posicionat amb un 2,1.

Les dades de la consulta del 
Col·legi d’Arquitectes de Cata-
lunya s’han obtingut a través 
d’una enquesta en línia realitza-
da entre els dies 13 de maig i 2 de 
juny de 2021.

El servei de llicències d’obres de 
Reus, el millor valorat del país
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Encapçala tots els resultats de la consulta del Col·legi d’Arquitectes 
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Agents dels Mossos d’Esquadra 
van detenir dijous passat, un 
home de 26 anys, de naciona-
litat marroquina i veí de Reus, 
com a presumpte autor de cinc 
robatoris amb violència.

El primer dels fets va tenir 
lloc el passat 26 de juliol, a la 
cantonada del carrer Antoni 
Rius i Miró de Reus, quan una 
dona va ser víctima de l’estre-
bada del seu collaret i medalla 
d’or que duia penjada al coll. 
L’acció va ser molt ràpida i va 
ocasionar ferides lleus a una 
dona d’avançada edat que anava 
sola. El mateix modus operandi 
es va repetir tres dies després, 
el 29 de juliol, a les portes d’un 
supermercat del passeig Miseri-

còrdia d’aquesta ciutat. La vícti-
ma també va patir ferides lleus a 
conseqüència de l’estrebada, la 
qual va quedar enregistrada per 
les càmeres de videovigilància 
de l’establiment. Els tres casos 
restants es van produir els dies 
5, 11 i 16 d’agost a la cruïlla dels 
carrers Astorga i Capafonts i els 
carrers Llevant i Alcalde Pascual 
de Reus. En una ocasió, el lladre 
va amenaçar la víctima i se’n va 
endur la bossa de mà.

Les investigacions van per-
metre identificar i detenir l’au-
tor d’aquests fets, el qual tenia 
gran facilitat de fugida. Malgrat 
la ràpida reacció, el cos policial 
assegura que va costar enxam-
par al presumpte autor dels fets 
perquè resideix a la zona i la 

fugida era immediata cap al seu 
domicili. El detingut, que comp-
ta amb antecedents policials per 
altres delictes, va passar diven-
dres passat a disposició del jutjat 
en funcions de guàrdia de Reus, 
qui en va decretar la seva lliber-
tat amb càrrecs.

Fonts de la Policia de la Gene-
ralitat informen que el detingut 
sempre assaltava a dones d’edat 
avançada que anaven soles i que 
el seu objectiu eren collarets o 
cadenes d’or. Des del mateix cos 
policial fan una crida a la pobla-
ció, sobretot pel que fa a perso-
nes d’edat avançada, a «estar 
alerta» per no ser víctimes de 
robatoris amb violència en treu-
re diners als caixers o vigilar les 
bosses de mà, entre altres.

Els Mossos d’Esquadra detenen un 
home per cinc estrebades a Reus
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El detingut assaltava sempre dones d’edat avançada que anaven soles

El 4 de setembre se 
celebrarà la 13a fira de 
cultura japonesa 

L’associació cultural Amakuni 
de Reus ha anunciat els pri-
mers detalls sobre la 13a fira 
de cultura japonesa Hikari a 
la ciutat. L’esdeveniment ins-
pirat en els festivals d’estiu ja-
ponesos se celebrarà el pròxim 
4 de setembre de 12 a 22 hores 
a La Palma. La fira serà d’en-
trada gratuïta tot i que des de 
l’organització han avisat que 
per a algunes de les activitats 
caldrà inscriure’s prèviament 
per respectar les restriccions.

Publicades totes 
les entrevistes de 
testimonis del passeig 
de la Boca de la Mina

L’Ajuntament ha publicat la 
sèrie completa d’entrevistes 
a testimonis de persones que 
en els darrers mesos han anat 
compartint vivències i records 
del passeig de la Boca de la 
Mina . Les entrevistes, de curta 
durada, recullen el testimoni 
de diferents persones que ex-
pliquen la seva relació amb el 
passeig: veïns, persones que hi 
estan vinculades professional-
ment, que hi van a passejar o a 
fer activitats esportives, entre 
altres. Aquestes converses es 
poden trobar penjades al web 
https://bocadelamina.reus.
cat. El web, amb l’apartat En-
via’ns les teves vivències, i els 
perfils a les xarxes socials de 
la Boca de la Mina continuen 
oberts per recollir els testimo-
nis de totes les persones que el 
vulguin compartir. 

Judith Llauradó

Josep Tutusaus, secretari gene-
ral d’USITAC, demana «la màxi-
ma transparència» en el procés 
d’elecció del nou director del 
Centre d’Urgències d’Atenció 
Primària (CUAP) Sant Pere. Tu-
tusaus assegura que «la direcció 
ha destituït al director del CUAP» 
i des del sindicat lamenten que 
«potser no era el moment des-
prés de tot el que ha passat». 
Fonts de l’Institut Català de la 
Salut asseguren, però, que no 
es tracta de cap destitució, sinó 
que «ha deixat d’exercir les seves 
funcions com a director» des de 
principis de mes. Sigui com sigui, 
en els pròxims mesos s’iniciarà 
el procés d’elecció del nou di-
rector del CUAP, i des d’USITAC 
denuncien que «ja ha passat al-
tres vegades que, abans que surti 
el director del concurs» que es 
realitza, «ja està escollida la per-
sona que ocuparà el càrrec». Per 
aquest motiu reclamen trans-
parència i consideren que els 
representants sindicals haurien 
d’estar presents als tribunals per 
«veure com es fa l’elecció» i «en 
quins criteris es basa». Tutusaus 
lamenta que aquesta demanda ja 
ha estat feta anteriorment, però  
la resposta de l’empresa sempre 
ha estat que «no ho contempla».

En aquesta línia, des del sin-
dicat consideren que el futur 
director ha de ser «una persona 
amb molta experiència que hagi 

treballat al CUAP» que conegui 
«què són els torns, les mancan-
ces del centre i les necessitats 
dels treballadors». Pel que fa a 
la situació actual del CAP Sant 

Pere, Tutusaus celebra que la  
cinquena onada està remetent, 
ja que s’estan registrant menys 
positius. Malgrat aquestes notí-
cies positives, el secretari general 
adverteix que «ja s’està parlant 
d’una sisena onada». Explica que 
el repunt de contagis dels darrers 
mesos ha posat sobre la taula 
la manca de personal i «hem 
aconseguit que s’afegeixin dues 

noves infermeres i una auxiliar» 
a la plantilla. Assegura que les 
incorporacions han fet millorar 
el servei, però «seguim necessi-
tant dos metges més i una terce-
ra infermera de nit».  «No pot ser 
que hi hagi tres o quatre hores 
d’espera al CUAP perquè a partir 
de les nou del vespre només que-
den tres infermeres», lamenta. A 
més, «molts treballadors no han 

pogut fer vacances» encara «des-
prés dels moments tan durs que 
han passat» perquè «mancaven 
substituts». «No poden escati-
mar en salut», diu, i «sembla que 
arran de la pandèmia se n’estan 
adonant». 

El desdoblament del CAP
El secretari general d’USITAC es 
mostra especialment molest pel 
que fa al desdoblament del CAP 
Sant Pere i assegura que «no és 
la primera vegada que l’Ajunta-
ment ens enganya». Tutusaus 
explica que l’última notícia que 
tenen pel que fa a aquesta acció 
és de fa més d’un any quan el re-
gidor de Salut,  Òscar Subirats, 
va dir que estaven buscant pos-
sibles ubicacions al barri del Car-
me. El secretari general denuncia 
que «ja vam demanar el desdo-
blament el 2012», però resulta 
que «el  milió d’euros» que s’hi 
havia de destinar «no va arribar 
des de la Generalitat». Explica 
que el govern municipal s’excusa 
pel retard en la pandèmia, però 
assegura que el trasllat del CMQ 
a l’hospital antic sí que s’ha fet. 
«Ha arribat el moment de fets, 
no de promeses», diu Tutusaus 
referint-se a la campanya elec-
toral d’Esquerra Republicana. 
Des d’USITAC insisteixen que «el 
desdoblament no és una lluita, 
sinó que és una necessitat per 
als reusencs» per tal d’apropar la 
sanitat a les persones del centre.

Tutusaus denuncia la 
inacció de l’Ajuntament 
quant al desdoblament 
del CAP Sant Pere

LABORAL

USITAC demana transparència en 
l’elecció del nou director del CUAP
Denuncien que en alguna ocasió els càrrecs han estat escollits abans d’iniciar el procés i demanen estar presents al tribunal

OLÍVIA MOLET

Imatge d’arxiu de les instal·lacions del Centre d’Atenció Primària Sant Pere de Reus.


