ESBORRANY ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Núm: 01/2022
Caràcter: Ordinària
Data: 14/01/2022
Horari: 09:03 h - 09:07 h
Lloc: Telemàtica
Hi assisteixen:
Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
24/01/2022

Noemí Llauradó Sans, que actua com presidenta accidental
Montserrat Villella Cuadrada
Daniel Rubio Angosto
Montserrat Caelles Bertran
Carles Prats Alonso
Teresa Pallarès Piqué
S'han excusat:
Carles Pellicer Punyed
Daniel Recasens Salvador
Marina Berasategui Canals
M. Luz Caballero Gabas
Assisteixen també:
Jaume Renyer Alimbau, secretari general
Josep Maria Sabaté Vidal, vicesecretari
ORDRE DEL DIA
1. Ratificació de la necessitat de celebrar de forma telemàtica aquesta sessió de la
Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Reus.
2. Informació de l’Alcaldia.
3. Aprovació de l’acta de la Junta de Govern Local de la sessió de 17 de desembre de
2021.
4. Patrimoni del Sòl. Autorització de canvi d’activitat de les parades núm. 141 i 83
del Mercat Central.
Seguidament es tractaran en sessió pública els temes següents:
SERVEIS D'HISENDA I DE SERVEIS GENERALS
5. Patrimoni del Sòl. Modificació del cànon mensual a satisfer pels paradistes del
Mercat Central de Reus durant l’any 2022.
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6. Servei d’Aprovisionaments, Contractació i Patrimoni. Aprovació de la darrera
pròrroga del contracte del servei de manteniment i suport d'un sistema de gestió
econòmica i comptable, de gestió de l'inventari i patrimoni.
7. Servei d’Aprovisionaments, Contractació i Patrimoni. Aprovació de la darrera
pròrroga del contracte del servei de manteniment de la microinformàtica i sistemes
base municipals .
8. Servei d’Aprovisionaments, Contractació i Patrimoni. Aprovació de la darrera
pròrroga del contracte del servei de manteniment d'aplicacions municipals i
desenvolupament de la plataforma municipal de finestreta única empresarial.
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9. Servei d’Aprovisionaments, Contractació i Patrimoni. Aprovació de la darrera
pròrroga del contracte del servei de manteniment i desenvolupament de les webs
municipals de l'Ajuntament, Organismes Autònoms i Empreses Municipals.
10. Recursos Humans. Sol·licitud de compatibilitat per a l’exercici d’una activitat
privada de la Sra. M.M.M treballadora de l'Ajuntament de Reus.
11. Recursos Humans. Sol·licitud de compatibilitat per a l’exercici d’una activitat
privada del Sr. J.A.P treballador de l'Ajuntament de Reus.
Assumptes sobrevinguts, si s'escau.
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
Oberta la sessió per la presidència es passen a tractar els temes següents:
1. Ratificació de la necessitat de celebrar de forma telemàtica aquesta
sessió de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Reus.
L’alcaldessa accidental exposa els motius i necessitat de continuar celebrant de forma
telemàtica les sessions de la Junta de Govern i sotmesa la proposta a votació, s'aprova
per assentiment.
2. Aprovació de l’acta de la Junta de Govern Local de la sessió de 17 de
desembre de 2021.
S’aprova l’acta de la Junta de Govern Local de la sessió del dia 17 de desembre de
2021 per assentiment.
3. Informació de l'Alcaldia.
No n’hi ha.
4. Patrimoni del Sòl. Autorització de canvi d’activitat de les parades núm.
141 i 83 del Mercat Central.
"Vista la concessió de l'explotació i manteniment dels llocs de venda fixos del Mercat
Central de Reus, respecte a la qual es va aprovar el Plec de condicions per acord del
Ple de data 27/07/1990, i l'adjudicació del llocs es va aprovar per acord del Ple de data
03/09/1990.
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Vista la instància presentada per la societat municipal REUS MOBILITAT I SERVEIS, SA
en data 14-09-2021, núm. E/004347-2021 del Registre EACAT, demanant el canvi de
classificació (article de venda) de les parades núm. 141 i 83 del Mercat Central.
Atès que l’esmentada petició ha estat informada favorablement per Reus Mobilitat i
Serveis, SA que té encarregada la gestió administració i explotació dels mercats públics
d’aquesta ciutat.
Atès que la sol·licitud referida s’emmarca i és un acte d’execució de les actuacions de
reforma del Mercat Central que resulten de l’estudi elaborat el setembre de 2019
(Gabinet Ceres) i de la recent campanya de comercialització d’espais.
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Atès que mitjançant Decret del Regidor Delegat de l’Àrea d’Empresa i Ocupació de
data 20/10/2021, núm. 2021019502 es va resoldre exposar al públic, durant el termini
de 10 dies, al tauler d’anuncis municipal i al del Mercat Central, les sol·licituds de
canvi de l’activitat referides. Durant aquest termini d’exposició no s’ha formulat cap
al·legació.
Atès l’art. 35 del Reglament de Mercats Municipals de Reus permet que l’Ajuntament
autoritzi el canvi d’article de venda, havent de tenir en compte el nombre de llocs de
cada grup existent. En el present supòsit la sol·licitud ha estat informada
favorablement per Reus Mobilitat i Serveis, SA tal i com s’ha dit.
Atès que segons resulta de l’apartat 9 de la Disposició Addicional Segona, de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic correspon la competència
d’aquest expedient a l’alcalde, la qual es troba delgada en la Junta de Govern Local,
segons decret de l’alcaldia núm 2019011502 de data 10 de juliol de 2019 ( BOPT
22/07/2019).
Per tot l’exposat, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents
acords:
PRIMER.- APROVAR la modificació de la concessió de l'explotació i manteniment dels
llocs de venda fixos del Mercat Central de Reus; modificació que consisteix en
autoritzar el canvi de classificació (article de venda) de les parades núm. 141 i 83 del
Mercat Central.
A continuació s’indica la nova classificació de cadascuna de les parades, i entre
parèntesi la classificació antiga:
Parada núm. 141: Carnisseria (xarcuteria-cansaladeria)
Parada núm. 83: Xarcuteria-cansaladeria (carnisseria)
SEGON.- Aquesta resolució és definitiva en via administrativa i contra ella podeu
interposar recurs contenciós administratiu davant dels Jutjats del Contenciós
Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent
al de la recepció d’aquesta notificació.
No obstant això, amb caràcter potestatiu podeu interposar recurs previ de reposició
davant l’òrgan que ha dictat l’acte en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà
de la recepció de la present notificació."
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per assentiment.
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Seguidament es tractaran en sessió pública els temes següents:
SERVEIS D'HISENDA I DE SERVEIS GENERALS
5. Patrimoni del Sòl. Modificació del cànon mensual a satisfer pels paradistes
del Mercat Central de Reus durant l’any 2022.
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"Atès que en sessió de data 31 de maig de 1990, en la que va delimitar-se l’àmbit de
les competències que dins el servei de mercats municipals corresponen a la societat
AMERSAM, el Ple de la corporació acordà que aquesta empresa municipal ostentarà
amb caràcter general totes les competències per a la bona gestió i administració en
tots els mercats municipals, així com els mercadets, mercats ambulants o periòdics,
comprenent entre d’altres el manteniment dels edificis i l’ordenació en general del
servei.
Atès que d’acord amb el previst en el plec de condicions que va regir el concurs públic
convocat per a la concessió de l’explotació i el manteniment dels llocs de venda fixes
del Mercat Central de Reus, els adjudicataris a més del cànon de licitació, han de
satisfer a favor de l’Ajuntament un cànon mensual, que es revisaria anualment
incrementant-lo un 7% durant els 10 primers anys de vigència de la concessió.
Atès que per acord del Ple de data 26 de juliol de 1996 es va acordar, entre d’altres
qüestions, que el cànon mensual a satisfer pels paradistes s’augmentaria un 5% cada
any, des del mes d’abril de 1997 fins que es complissin 10 anys de vigència de la
concessió, incrementant-se a partir d’aleshores en funció de l’augment del cost de la
vida (IPC) i realitzant-se els increments sobre el cànon actualitzat any per any.
Atès que per acord del Ple de data 28 de novembre de 2003 es va acordar que, amb
efectes de l’exercici 2004, l’import corresponent al cànon mensual a satisfer pels
concessionaris de parades del Mercat Central formarà part dels ingressos de l’empresa
municipal APARCAMENTS I MERCAT DE REUS, SAM, a qui correspondrà la seva gestió i
recaptació, d’acord amb el previst en l’acord del Ple de l’Ajuntament de data 26 de
juliol de 1996 i el protocol de data 6 de febrer de 1990 entre l’Ajuntament de Reus i
l’Associació de Venedors del Mercat Central de Reus, destinant amb caràcter preferent
la part del cànon mensual que s’ha de destinar a inversions d'infraestructura de ciutat,
a portar a terme actuacions de millora de la infraestructura del Mercat Central.
Atès que la Junta de Govern Local, en sessions de data 23.03.12, 14.12.12, 5.09.14 i
27.11.2020 i en sessions del Ple municipal de data 28.12.15, 19.12.16, i 15.10.18, ja
es va acordar modificar el cànon mensual que han de satisfer els paradistes del
Mercat Central de Reus aplicant-hi una reducció.
Vista la petició formulada per la mercantil municipal REUS MOBILITAT I SERVEIS, SA en
data 2 de desembre de 2021 proposant la modificació del cànon mensual a satisfer
pels paradistes del MERCAT CENTRAL de Reus durant l'any 2022. Fonamenta la seva
petició en l'evolució econòmica general i la del procés de comercialització de les
parades buides del mercat, així com el considerable augment de les dificultats dels
titulars de les parades del Mercat Central per fer front als compromisos econòmics
agreujat per la pandèmia Covid-19, circumstàncies a les que cal afegir els mateixos
motius exposats en els informes per la reducció del cànon dels anys precedents.
Atès que, de conformitat amb el principi legal del manteniment de l’equilibri econòmic
de la concessió i la construcció doctrinal i jurisprudencial de la clàusula “rebus sic
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stantibus”, es considera que els motius indicats a l’informe del Gerent de Reus
Mobilitat i Serveis SA, produeixen una alteració sobrevinguda que dóna lloc a un
desequilibri greu en les contraprestacions.
Per tot l’exposat, vistos els informes incorporats a l’expedient, i de conformitat a
l’establert a la Llei 7/85, de 2 d’abril, Decret Legislatiu. 2/2003, de 28 d’abril, i Decret
179/1995, de 13 de juny, i la delegació de competències efectuada per acord del Ple
de data 03/07/2019 (BOP 25/07/2019), es proposa a la Junta de Govern Local previ
dictamen de la Comissió Informativa de Serveis d’Hisenda i de Serveis Generals,
l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- MODIFICAR el cànon mensual que han de satisfer els paradistes del Mercat
Central de Reus corresponent a l’any 2022 aplicant-hi la reducció següent:
Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
24/01/2022



Aplicar a partir de l’1 de gener de 2022, la reducció del 30% sobre l’import del
cànon corresponent al 23 de març de l’any 2012 (176,56 euros), resultant un
import de 123,59€.



Aplicar a partir del dia 1 d’abril de 2022 una reducció del 30% sobre l’import del
cànon mensual degudament actualitzat a data 01/04/2021 (192,56 euros),
d’acord al previst en el plec de condicions per la concessió de les parades del
Mercat Central de Reus, resultant un import de (134,79 euros)

Aquesta reducció té caràcter temporal i únicament s’aplicarà al cànon corresponent a
l’any 2022. La resta de clàusules, aspectes i efectes de la concessió no es modifiquen.
SEGON.- Finalitzat l’any 2022 -llevat d’acord en una altre sentit- es tornarà a
recuperar i aplicar la facturació dels imports anteriors a 23.03.2012, amb les
actualitzacions que corresponguin.
TERCER.- Aquesta resolució és definitiva en via administrativa i contra ella podeu
interposar recurs contenciós administratiu davant dels Jutjats del Contenciós
Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent
al de la recepció d’aquesta notificació.
No obstant això, amb caràcter potestatiu podeu interposar recurs previ de reposició
davant l’òrgan que ha dictat l’acte en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà
de la recepció de la present notificació."
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per assentiment.
6. Servei d’Aprovisionaments, Contractació i Patrimoni. Aprovació de la
darrera pròrroga del contracte del servei de manteniment i suport d'un
sistema de gestió econòmica i comptable, de gestió de l'inventari i
patrimoni.
"Atès que per Decret número 2016013101 del Regidor delegat d'Hisenda i Recursos
Generals de data 14 de desembre de 2016 es va adjudicar a AYTOS SOLUCIONES
INFORMÁTICAS SLU la contractació d'un sistema de gestió econòmica i comptable, de
gestió de l'inventari i patrimoni i del servei de manteniment i suport, per la quantitat
total de 214.752,01€, de les quals 177.481,00€, es corresponen al preu del contracte i
32.271,01€, d'acord amb els preus que consten en la seva oferta econòmica de data
21 de juliol de 2016.
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Atès que en data de 11 de gener de 2017 es va formalitzar el corresponent contracte
administratiu, amb inici de prestacions a partir del dia 18 de gener de 2017.
Atès que, d’acord amb els termes previstos al pacte segon del referit contracte, la
durada es fixa per un període inicial de quatre (4) anys, a comptar des de la data d’inici
del servei.
Atès que aquest contracte es podrà prorrogar per períodes anuals fins a dues (2)
anualitats més, per mutu acord de les parts, manifestat expressament abans de la
finalització de la seva vigència inicial. La durada total del contracte, incloses les
pròrrogues, no podrà excedir de sis (6) anys, de conformitat amb el que disposen els
articles 23 i 303, de la TRLCSP.
Signat electrònicament
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Atès que La Junta de Govern Local, en sessió tinguda el dia 29 de gener de 2021 va
aprovar la primera pròrroga d’aquest servei.
Vist l’informe del Coordinador del Servei de Tecnologies de la Informació i
Telecomunicacions, de data 25 d’agost de 2021, en el qual s’informa favorablement
sobre la pròrroga del referit contracte per una anualitat amb efectes a partir del dia 18
de gener de 2022.
Vist l’escrit de l’empresa contractista AYTOS SOLUCIONES INFORMÁTICAS SLU
presentat al registre general d’entrada en data 6 d’octubre de 2021, en el que posa de
manifest la seva voluntat de prorrogar el contracte al seu venciment.
Vist que de conformitat amb la disposició transitòria primera de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic, aquest expedient es regeix per la
normativa
anterior (RDL 3/2011, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic (TRLCSP).
Vist el que disposa l’article 23 del TRLCSP, en relació a la pròrroga dels contractes.
Vist l’informe de fiscalització prèvia per part de la Intervenció Municipal a l’empara de
l’article 116 i la disposició addicional tercera de la LCSP.
ES PROPOSA a la Junta de Govern Local, en virtut de la delegació de competències que
resulten de l’acord de Ple de data 3 de juliol de 2019:
1.- APROVAR la darrera pròrroga del contracte del servei de manteniment i suport
d'un sistema de gestió econòmica i comptable, de gestió de l'inventari i patrimoni,
subscrit amb AYTOS SOLUCIONES INFORMÁTICAS SLU, per un període d’un any amb
efectes a partir del dia 18 de gener de 2022.
2.- Indicar que aquest acord és definitiu en via administrativa i contra ell podeu
interposar recurs contenciós administratiu davant dels Jutjats del Contenciós
Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent
al de la recepció d’aquesta notificació.
No obstant això, amb caràcter potestatiu podeu interposar recurs previ de reposició
davant l’òrgan que ha dictat l’acte en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà
de la recepció de la present notificació."
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per assentiment.
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7. Servei d’Aprovisionaments, Contractació i Patrimoni.- Aprovació de la
darrera pròrroga del contracte del servei de manteniment de la
microinformàtica i sistemes base municipals.
"Atès que per Acord de la Junta de Govern Local en reunió duta a terme el dia 11 de
novembre de 2016 es va adjudicar a INSTRUMENTACION Y COMPONENTES SA el servei
de manteniment de la microinformàtica i sistemes base municipals, per la quantitat
total de 258.724,00€ (més l'IVA que li correspongui) d’acord amb els preus que
consten a la seva oferta econòmica de data 20 d'abril de 2016.
Atès que en data de 14.12.2016 es va formalitzar el corresponent contracte
administratiu.
Signat electrònicament
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Atès que la durada inicial del contracte, d’acord amb els termes previstos al pacte
segon del referit contracte, s’estableix per un període inicial de quatre (4) anys a
comptar a partir del dia 15.12.2016.
Atès que aquest contracte es podrà prorrogar per períodes anuals i fins a dues (2)
anualitats més per mutu acord de les parts, manifestat expressament abans de la
finalització de la seva vigència inicial. La durada total del contracte, incloses les
pròrrogues, no podrà excedir els sis (6) anys, de conformitat amb el que disposen els
articles 23 i 303 del TRLCSP.
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió tinguda el dia 27 de novembre de 2020 va
aprovar la primera pròrroga d’aquest servei.
Vist l’informe del Coordinador del Servei de Tecnologies de la Informació i
Telecomunicacions d’aquest Ajuntament de data 16.09.2021, en el qual s’ha informat
favorablement sobre la darrera pròrroga del contracte.
Vist que, en data 17.09.2021, INSTRUMENTACION Y COMPONENTES SA ha presentat
escrit al Registre d'entrada a l'Ajuntament de Reus amb número 2021098751, en el qual
manifesten el seu interès en prorrogar el contracte de referència per una anualitat.
Vist l’article 23 del RDL 3/2011, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes
del Sector Públic (en endavant TRLCSP), en relació a la durada del contracte.
Vist que de conformitat amb la Disposició Transitòria primera de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic aquest expedient es regeix per la
normativa anterior (TRLCSP).
Vist el que estableix la Disposició addicional segona, apartats primer i segon, de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP), en virtut de la qual
correspon al Ple la competència en matèria de contractació per a aquest expedient.
Vist que per acord de Ple de data 3 de juliol de 2019 s’ha d’entendre delegada en la
Junta de Govern Local la competència en matèria de contractació pública per aquest
expedient.
Vist l’informe de fiscalització prèvia per part de la Intervenció Municipal a l’empara de
l’article 116 i la disposició addicional tercera de la LCSP.
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Per tot l’exposat, es proposa a la Junta de Govern Local, previ dictamen de la Comissió
Informativa de Serveis d'Hisenda i de Serveis Generals, l’adopció del següent acord:
1,- FORMALITZAR la darrera pròrroga del contracte servei de manteniment de la
microinformàtica
i
sistemes
base
municipals,
subscrit
amb
l’empresa
INSTRUMENTACION Y COMPONENTES SA, per un període d’un any, amb efectes a
partir del dia 15.12.2021.
2.- Indicar que aquest acord és definitiu en via administrativa i contra ell podeu
interposar recurs contenciós administratiu davant dels Jutjats del Contenciós
Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent
al de la recepció d’aquesta notificació.
Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
24/01/2022

No obstant això, amb caràcter potestatiu podeu interposar recurs previ de reposició
davant l’òrgan que ha dictat l’acte en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà
de la recepció de la present notificació."
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per assentiment.
8. Servei d’Aprovisionaments, Contractació i Patrimoni. Aprovació de la
darrera pròrroga del contracte del servei de manteniment d'aplicacions
municipals i desenvolupament de la plataforma municipal de finestreta única
empresarial.
"Vist que per Acord de la Junta de Govern Local en reunió duta a terme el dia 11 de
novembre de 2016 es va adjudicar a INSTRUMENTACION Y COMPONENTES SA el servei
de manteniment d'aplicacions municipals i desenvolupament de la plataforma municipal
de finestreta única empresarial, per la quantitat total de 398.664,30€ (més l'IVA que li
correspongui) d’acord amb els preus que consten a la seva oferta econòmica de data 20
d'abril de 2016, i que es detalla a continuació:

TOTAL COST
SERVEI DE
MANTENIMENT:
TOTAL COST DE
DESENVOLUPA
MENT DE LA
FINESTRETA
ÚNICA
EMPRESARIAL:

HORES
ANUALS

COST
HORA

COST
ANUAL

AN
YS

COST TOTAL

4.350
hores

20,78€

90.393€

4

361.572€

1.785
hores

20,78€

37.092,3
0€

37.092,30€

398.664,30
EUROS
Atès que en data de 14 de desembre de 2016 es va formalitzar el corresponent
contracte administratiu.
Atès que la durada inicial del contracte, d’acord amb els termes previstos al pacte
segon del referit contracte, s’estableix per un període inicial de quatre (4) anys a
comptar a partir del dia 15 de desembre de 2016.
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Atès que aquest contracte es podrà prorrogar fins a dues (2) anualitats més, i per mutu
acord de les parts, manifestat expressament abans de la finalització de la seva vigència
inicial. La durada total del contracte, incloses les pròrrogues, no podrà excedir els sis (6)
anys de conformitat amb el que disposen els articles 23 i 303 del TRLCSP.
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió tinguda el dia 27 de novembre de 2020 va
aprovar la primera pròrroga d’aquest servei.
Vist l’informe del Coordinador del Servei de Tecnologies de la Informació i
Telecomunicacions de data 16 de setembre de 2021, en el qual s’ha informat
favorablement sobre la pròrroga del contracte per una darrera anualitat.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
24/01/2022

Vist que, en data 15 de novembre de 2021, INSTRUMENTACION Y COMPONENTES SA ha
presentat escrit al Registre d'entrada a l'Ajuntament de Reus amb número 2021120251,
en el qual manifesten el seu interès en prorrogar el contracte de referència per una
anualitat.
Vist que de conformitat amb la Disposició Transitòria primera de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP) aquest expedient es regeix per la
normativa anterior (RDL 3/2011, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic).
Vist l’article 23 del RDL 3/2011, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes
del Sector Públic (en endavant TRLCSP), en relació a la durada del contracte.
Vist l’informe de fiscalització prèvia per part de la Intervenció Municipal a l’empara de
l’article 116 i la disposició addicional tercera de la LCSP.
ES PROPOSA a la Junta de Govern Local, en virtut de la delegació de competències que
resulten de l’acord de Ple de data 3 de juliol de 2019:
1.- FORMALITZAR la darrera pròrroga del contracte del servei de manteniment
d'aplicacions municipals i desenvolupament de la plataforma municipal de finestreta
única empresarial, subscrit amb INSTRUMENTACION Y COMPONENTES SA, per un
període d’un any, amb efectes a partir del dia 15 de desembre de 2021.
2.- Indicar que aquest acord és definitiu en via administrativa i contra ell podeu
interposar recurs contenciós administratiu davant dels Jutjats del Contenciós
Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent
al de la recepció d’aquesta notificació.
No obstant això, amb caràcter potestatiu podeu interposar recurs previ de reposició
davant l’òrgan que ha dictat l’acte en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà
de la recepció de la present notificació."
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per assentiment.
9. Servei d’Aprovisionaments, Contractació i Patrimoni. Aprovació de la
darrera
pròrroga
del
contracte
del
Servei
de
manteniment
i
desenvolupament de les webs municipals de l'Ajuntament, Organismes
Autònoms i Empreses Municipals
"Atès que per Decret número 2017001221 del Regidor delegat de l'Àrea d'Hisenda i
Recursos Generals, de data 1 de febrer de 2017, es va adjudicar a ESTUDIO GENESIS
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PROJECTS SL el servei de manteniment i desenvolupament de les webs municipals de
l'Ajuntament, Organismes Autònoms i Empreses Municipals, per una quantitat total de
119.040,00 euros (més l'IVA que li correspongui), d'acord amb el que consta en la seva
oferta econòmica.
Atès que en data de 27 de febrer de 2017 es va formalitzar el corresponent contracte
administratiu, amb inici de prestacions a partir del dia 1 de març de 2017.
Atès que, d’acord amb els termes previstos al pacte segon del referit contracte, la
durada es fixà per un període inicial de quatre (4) anys, a comptar des de la data d’inici
del servei.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
24/01/2022

Atès que aquest contracte es podrà prorrogar per períodes anuals fins a dues (2)
anualitats més, per mutu acord de les parts, manifestat expressament abans de la
finalització de la seva vigència inicial. La durada total del contracte, incloses les
pròrrogues, no podrà excedir de sis (6) anys, de conformitat amb el que disposen els
articles 23 i 303 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).
Atès que La Junta de Govern Local, en sessió tinguda el dia 26 de març de 2021 va
aprovar la primera pròrroga d’aquest servei.
Vist l’informe del Coordinador del Servei de Tecnologies de la Informació i
Telecomunicacions d’aquest Ajuntament de data 25 d’agost de 2021, s’informa
favorablement sobre la pròrroga del referit contracte per una anualitat, amb efectes a
partir del dia 1 de març de 2022.
Vist l’escrit de l’empresa contractista ESTUDIO GENESIS PROJECTS SL presentat al
registre general d’entrada en data 1 de desembre de 2021, en el que posa de
manifest la seva voluntat de prorrogar el contracte al seu venciment.
Vist que de conformitat amb la disposició transitòria primera de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic, aquest expedient es regeix per la
normativa anterior (RDL 3/2011, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic).
Vist el que disposa l’article 23 del TRLCSP, en relació a la pròrroga dels contractes.
Vist l’informe de fiscalització prèvia per part de la Intervenció Municipal a l’empara de
l’article 116 i la disposició addicional tercera de la LCSP.
ES PROPOSA a la Junta de Govern Local, en virtut de la delegació de competències que
resulten de l’acord de Ple de data 3 de juliol de 2019:
1.- APROVAR la segona i darrera pròrroga del contracte del servei de manteniment i
desenvolupament de les webs municipals de l'Ajuntament, Organismes Autònoms i
Empreses Municipals, subscrit amb ESTUDIO GENESIS PROJECTS SL, per un període
d’un any, amb efectes a partir del dia 1 de març de 2022.
2.- Aquesta resolució és definitiva en via administrativa i contra ella podeu interposar
recurs especial en matèria de contractació amb caràcter potestatiu. Aquest recurs es
podrà interposar davant del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic,
prèviament o alternativament, a la interposició del recurs contenciós administratiu, en
el termini de 15 dies hàbils, a comptar des del dia següent al de la recepció d’aquesta
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notificació, o bé, a comptar des de la data d’enviament de la mateixa, sempre que
l’acte objecte de notificació s’hagués publicat el mateix dia al perfil del contractant, de
conformitat amb el que estableix l’article 50 de la Llei de Contractes del Sector Públic.
Tanmateix es pot interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat
Contenciós administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del
dia següent al de la recepció d’aquesta notificació."
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per assentiment.
10. Recursos Humans. Sol·licitud de compatibilitat per a l’exercici d’una
activitat privada de la Sra. M.M.M treballadora de l'Ajuntament de Reus.
Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
24/01/2022

"«Vista la sol·licitud presentada per la Sra. Meritxell Modinos Martínez que ocupa un
lloc de treball de treballadora social de plantilla de personal laboral de l’Ajuntament de
Reus en data 29 d’octubre de 2021, el reconeixement de compatibilitat per a l’exercici
de l’activitat privada per compte d’altre, de dimarts a divendres de les 16:00 hores a
les 19:30 hores, fora de la jornada laboral com a integradora social (servei a domicilia
menors amb dependència).
Considerant la normativa vigent en matèria d’incompatibilitats del personal al servei
de les entitats locals, i més concretament els articles 329 i següents del Decret
214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el reglament del personal al servei de les
entitats locals.
Vist que l'art. 329 del Decret 214/1990 de 30 de juliol, estableix:
«1. Es podrà declarar la compatibilitat del desenvolupament d'un lloc de treball
en l'administració o de l'exercici d'activitats públiques amb les activitats privades
en els supòsits següents:
(...)
b) Si el càrrec ocupat en l’entitat local requereix la presència efectiva de
l’interessat en aquesta durant un horari igual o superior a la meitat de la
jornada ordinària, només quan aquest càrrec tingui la consideració de
prestació a temps parcial.
(...)
2. Sens perjudici del que disposa el punt anterior, en cap cas la suma de jornades
de l’activitat pública principal i de l’activitat privada no pot superar la jornada
ordinària que tingui establerta l’entitat local, incrementada en un 50%.»
Vist l’informe emès per l’ Adjunta a Direcció, Responsable de Gestió Regidoria de
Benestar Social en el que s’informa que el lloc de treball que ocupa l’interessat en
aquest Ajuntament no implica causa de incompatibilitat amb l’exercici de l’activitat
privada esmentada.
Vist l’informe tècnic emès pel Departament de Recursos Humans de l’Ajuntament de
Reus que conclou que no concorren elements normatius que impossibilitin
l’autorització de la concessió de la compatibilitat sol·licitada.
Atès que la sol·licitud de compatibilitat interessada no incorre en cap dels supòsits que
impedeixin l’autorització de la mateixa, per a l’exercici de l’activitat privada
esmentada, d’acord amb el que estableix l’art. 12 de la Llei 53/1984, de 26 de
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desembre, d’Incompatibilitats del Personal al Servei de les Administracions Públiques i
l'art. 330 del Decret 214/1990, de 30 de juliol.
Que en relació a l’òrgan competent per aprovar la compatibilitat, de conformitat amb
l’article 333 a) del Decret 214/1990, de 30 de juliol i l’article 22.2 de la Llei 21/1987,
de 26 de novembre, correspon al Ple de la Corporació, previ informe, en el seu cas, del
director de l’ens que correspongui, resoldre les sol·licituds de compatibilitat.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
24/01/2022

Vistos els articles 321 i següents del Reglament del personal al servei de les entitats
locals i els aplicables de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del
personal al servei de les administracions públiques, la Llei 21/1987, de 26 de
novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de l’administració de la
Generalitat de Catalunya, la disposició final tercera del Real Decret Legislatiu 5/2015,
de 30 d’octubre pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de
l’Empleat Públic (TREBEP),
Per tot l’exposat, es proposa a la Junta de Govern Local, previ dictamen de la Comissió
Informativa d'Hisenda i Serveis Generals, l’adopció dels següents acords:

1. Reconèixer la compatibilitat de l’exercici del lloc de treball ocupat per la Sra.
Meritxell Modinos Martínez treballadora social de plantilla de personal laboral de
l’Ajuntament de Reus per a l’exercici de l’activitat privada per compte d’altre,
de dimarts a divendres de les 16:00 hores a les 19:30 hores, fora de la jornada
laboral com a integradora social (servei a domicilia menors amb dependència).
L’autorització atorgada a la Sra. Meritxell Modinos Martínez ve subjecte al compliment
de les condicions previstes en els articles 329, 330, 335, 343 del Reglament del
personal al servei de les entitats locals.»"
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per assentiment.
11. Recursos Humans. Sol·licitud de compatibilitat per a l’exercici d’una
activitat privada del Sr. J.A.P treballador de l'Ajuntament de Reus.
"Vista la sol·licitud presentada pel Sr. Josep Angles Pascual arquitecte de la plantilla de
personal funcionari de l’Ajuntament de Reus, en data 9 de novembre de 2021, el
reconeixement de compatibilitat per a l’exercici de l’activitat privada per compte propi
com autònom de les 16:00 hores a les 19:00 hores ( 9 hores setmanals) fora de la
jornada laboral.
Considerant la normativa vigent en matèria d’incompatibilitats del personal al servei
de les entitats locals, i més concretament els articles 329 i següents del Decret
214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el reglament del personal al servei de les
entitats locals.
Vist que l'art. 329 del Decret 214/1990 de 30 de juliol, estableix:
«1. Es podrà declarar la compatibilitat del desenvolupament d'un lloc de treball
en l'administració o de l'exercici d'activitats públiques amb les activitats privades
en els supòsits següents:
(...)
b) Si el càrrec ocupat en l’entitat local requereix la presència efectiva de
l’interessat en aquesta durant un horari igual o superior a la meitat de la
jornada ordinària, només quan aquest càrrec tingui la consideració de

Aquest document ha estat signat electrònicament amb data 24/1/2022
L'autenticitat d'aquest document es pot comprovar a https://serveis.reus.cat/cve mitjançant el CVE: 2022918E99F4A6D9BD766979AD3FDCC4C20397F3FFF00124070301

prestació a temps parcial.
(...)
2. Sens perjudici del que disposa el punt anterior, en cap cas la suma de jornades
de l’activitat pública principal i de l’activitat privada no pot superar la jornada
ordinària que tingui establerta l’entitat local, incrementada en un 50%.»
Vist l’informe emès pel Cap de Serveis d’Arquitectura en el que s’informa que el lloc
de treball que ocupa l’interessat en aquest Ajuntament no implica causa de
incompatibilitat amb l’exercici de l’activitat privada esmentada.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
24/01/2022

Vist l’informe tècnic emès pel Departament de Recursos Humans de l’Ajuntament de
Reus que conclou que no concorren elements normatius que impossibilitin
l’autorització de la concessió de la compatibilitat sol·licitada.
Atès que la sol·licitud de compatibilitat interessada no incorre en cap dels supòsits que
impedeixin l’autorització de la mateixa, per a l’exercici de l’activitat privada
esmentada, d’acord amb el que estableix l’art. 12 de la Llei 53/1984, de 26 de
desembre, d’Incompatibilitats del Personal al Servei de les Administracions Públiques i
l'art. 330 del Decret 214/1990, de 30 de juliol.
Que en relació a l’òrgan competent per aprovar la compatibilitat, de conformitat amb
l’article 333 a) del Decret 214/1990, de 30 de juliol i l’article 22.2 de la Llei 21/1987,
de 26 de novembre, correspon al Ple de la Corporació, previ informe, en el seu cas, del
director de l’ens que correspongui, resoldre les sol·licituds de compatibilitat.
Vistos els articles 321 i següents del Reglament del personal al servei de les entitats
locals i els aplicables de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del
personal al servei de les administracions públiques, la Llei 21/1987, de 26 de
novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de l’administració de la
Generalitat de Catalunya, la disposició final tercera del Real Decret Legislatiu 5/2015,
de 30 d’octubre pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de
l’Empleat Públic (TREBEP),
Per tot l’exposat, es proposa a la Junta de Govern Local, previ dictamen de la Comissió
Informativa d'Hisenda i Serveis Generals, l’adopció dels següents acords:

2. Reconèixer la compatibilitat de l’exercici del lloc de treball ocupat pel Sr. Josep
Angles Pascual arquitecte de la plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament
de Reus per a l’exercici de l’activitat privada, per compte propi, com autònom
de les 16:00 hores a les 19:00 hores ( 9 hores setmanals) fora de la jornada
laboral.
L’autorització atorgada al Sr. Anglés Pascual ve subjecte al compliment de les
condicions previstes en els articles 329, 330, 335, 343 del Reglament del personal al
servei de les entitats locals."
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per assentiment.
I, sense més assumptes a tractar s'aixeca la sessió de la qual, com a secretari general,
estenc aquesta acta, amb el vistiplau del Molt Il·lustre Sr. Alcalde.
El secretari general

Aquest document ha estat signat electrònicament amb data 24/1/2022
L'autenticitat d'aquest document es pot comprovar a https://serveis.reus.cat/cve mitjançant el CVE: 2022918E99F4A6D9BD766979AD3FDCC4C20397F3FFF00124070301

