ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Núm: 9/2022
Caràcter: Ordinària
Data: 27/06/2022
Horari: 08:45 h - 09:00 h
Lloc: Palau Municipal
Hi assisteixen:
Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
15/07/2022

Carles Pellicer Punyed
Noemí Llauradó Sans
Daniel Recasens Savaldor
Teresa Pallarès Piqué
Montserrat Caelles Bertran
Carles Prats Alonso
M. Luz Caballero Gabás
S'han excusat:
Daniel Rubio Angosto
Montserrat Flores Juanpere
Pere Aluja Balsells

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
15/07/2022

Assisteix també:
Jaume Renyer Alimbau, secretari general
ORDRE DEL DIA
1. Informació de l’Alcaldia.
2. Aprovació de l’acta de la sessió de la Junta de Govern Local del dia 10 de juny de
2022.
3. Arquitectura. Liquidació de l’anualitat 2021 de l’encàrrec a la Societat Reus
Transport Públic, SA per a l’execució dels serveis de control, neteja, atenció als usuaris
i assistència tècnica en la gestió de l'Estació d'Autobusos de Reus.
4. Benestar Social. Aprovació de l’ampliació de l’encàrrec de la gestió a la Fundació
Educativa i Social del Servei d’Ajuda a Domicili per al període de l’1 de juliol a 30 de
setembre de 2022.
5. Secretaria General. Autorització a Reus Mobilitat i Serveis, S.A. per a la
formalització del conveni del mercat de la pagesia amb el Consell Comarcal del Baix
Camp.
6. Gestió Urbanística. Aprovació inicial del Projecte d’urbanització del Pla de Millora
Urbana de l’Àrea 3.2 LA HISPÀNIA, presentat per Reus Mobilitat i Serveis, SA.
Seguidament es tractaran en sessió pública els temes següents:
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SERVEIS D'HISENDA I DE SERVEIS GENERALS
7. Assessoria Jurídica. Proposta de festes locals de Reus per a l’any 2023.
8. Recursos Humans. Sol·licitud de compatibilitat treballadora Sra. A.R.R Ajuntament
de Reus per l'exercici d'una activitat privada.
9. Recursos Humans. Sol·licitud de compatibilitat treballadora Sra. E.P. Ajuntament
de Reus per l'exercici d'una activitat privada.
SERVEIS DE TERRITORI I URBANISME
Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
15/07/2022

10. Assessoria Jurídica. Aprovació del conveni pel finançament del sistema de
transport públic regulars de transport urbà entre l'Ajuntament de Reus, l'empresa Reus
Transport Públic, SA i el Consorci del Transport Públic del Camp de Tarragona, Autoritat
Territorial de Mobilitat, per a l'any 2022.
11. Medi Ambient. Aprovació inicial de les bases reguladores de la II Edició dels
Premis pel Medi Ambient Ciutat de Reus per a l'any 2022.
Assumptes sobrevinguts, si s'escau.
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
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Oberta la sessió, la presidència proposa, i així s'acorda per unanimitat, declarar
d'urgència el següent assumpte per a ser inclòs a l'ordre del dia atès que es compleix
el quòrum necessari exigit per l'article 103.3 del Text Refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya:
6.a. Gestió Urbanística. Aprovació inicial del Projecte de reparcel·lació, modalitat de
compensació bàsica, del Pla de Millora Urbana de l'Àrea 3.2 LA HISPÀNIA, presentat
per Reus Mobilitat i Serveis, SA.
L’alcalde informa que aquest assumpte es tractarà després de l’assumpte núm. 6 de
l’ordre del dia i abans dels assumptes que es tracten en sessió pública.
1. Informació de l'Alcaldia.
L'alcalde informa de les principals activitats institucionals dutes a terme per l'Alcaldia
des de la passada Junta de Govern Local:
•

Assistència a la Festa de Fi de curs Supera't tot l'any a CN Ploms.

•

Dinar commemoratiu dels 400 anys del Gremi de la Construcció al restaurant
Vermuts Rofes.

•

Exposició de vehicles d'època Reus Gave a la Pl. Llibertat.

•

Assistència al primer partit dels Barcelona Dragons, amb la cònsol d’Estats
Units, Sra. Katie Stana, a l'Estadi Municipal.

•

Sopar solidari organitzat pel Banc dels Aliments al restaurant Golf Aigüesverds.
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•

Romeria de la Casa de Andalucía a La Pineda.

•

Visita de les Catifes de Corpus.

•

Sortida XXV del Ral·li de cotxes Històrics al concessionari VW Reus Mobil.

•

Arribada de la Volta Ciclista a Tarragona al Mercat Central.

•

Lliurament dels premis de Futbol Sala Internacional al Pavelló Olímpic de Reus.

•

Presentació del llibre Músiques del seguici a l'Aula de Sons al Jardí Casa Rull.

•

Documental "Sense llum, tres punts a l'espai" a l'Orfeó Reusenc.

•

Inauguració de "Les escultures de Reus des de la pintura"a la Sala Quatre.

•

Festa final de curs de l'Associació de Dones Ganxetes al c/ Santes Creus, 43.

•

Rebuda institucional de la 50a. Flama del Canigó a l'Ajuntament.

•

Hissada de la bandera de Reus al Campanar de la Prioral de Sant Pere.

•

Lectura i encesa de laFoguera de Sant Joan a la Pl. Llibertat.

•

Pregó de Sant Pere a càrrec de la Sra. Alba Sotorra al Saló de Plens.

•

Assistència a diferents actes de la Festa Major de Sant Pere.

•

Tronada extraordinària que encén la Sra. Coia Ballesté, pregonera de l'any 2020.

•

Diada castellera de Sant Pere a la Pl. Mercadal.

•

Tronada extraordinària que encén la consellera Sra. Tània Verge, pregonera de
l’any 2021.

2. Aprovació de l’acta de la sessió de la Junta de Govern Local del dia 10 de
juny de 2022.
S’aprova l’acta de la sessió de la Junta de Govern Local del 10 de juny de 2022 per
assentiment
3. Arquitectura. Liquidació de l’anualitat 2021 de l’encàrrec a la Societat
Reus Transport Públic, SA per a l’execució dels serveis de control, neteja,
atenció als usuaris i assistència tècnica en la gestió de l'Estació d'Autobusos
de Reus.
«Atès que la Junta de Govern Local, en sessió duta a terme el dia 18 de desembre
de 2020, va encarregar a l’empresa municipal Reus Transport Públic SA, la
realització del servei de control, neteja, atenció d’usuaris i assistència tècnica en
la gestió de l’estació d’autobusos de Reus, pels anys 2021, 2022 i 2023, per un
import de 226.391,05 €.
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Atès que l’acord abans esmentat s’aprovà per un import global de 226.391,05 €
dels quals 75,463,68 euros s'imputaran a l'aplicació 40832- 93322- 212 del
pressupost municipal de despeses corresponent a l'any 2021, 75,463,68 euros per
a l’any 2022 i la resta a l’any 2023.
Atès que l’empresa Reus Transport Públic, SA ha presentat la documentació
justificativa per efectuar la liquidació d’aquest encàrrec.
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Vist l’informe tècnic emès pel tècnic municipal de manteniment, el gerentcoordinador de Serveis Territorials i la Regidora delegada d’Urbanisme i Mobilitat.,
de data 17 de febrer de 2022, en el qual es posa de manifest que l’encàrrec s’ha
portat a terme correctament segons els termes i condicions recollides a l’acord de
Junta de Govern Local de data 18 de desembre de 2020 i que els resultats han
estat satisfactoris i que la liquidació segons el cost real de l’encàrrec s’ha
d’efectuar per un import total de 70.935,83 €.
Així doncs l’import finalment liquidat i facturat és inferior al previst en l’encàrrec
abans esmentat.
Vist l'informe de fiscalització prèvia, de data 03 de JUNY de 2022, d'acord amb
l'art. 13 del RD 424/2017, de 28 d'abril, pel que es regula el règim jurídic del
control intern a les entitats del Sector Públic Local i les Bases d'Execució del
Pressupost d'aquesta Corporació.
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Vist el decret de l’alcaldia número 2019017983 de 27 de novembre de 2019, pel
qual es defineix l’organització i funcionament de la direcció superior de
l’Ajuntament, delega en les respectives regidories delegades d’Àrea els encàrrecs
i les encomanes de gestió quan el seu import no superi els 25.000 euros.
Vist, així mateix, el decret de l’alcaldia número 2019011502, de data 10 de juliol de
2019, pel qual es delega en la Junta de Govern local l’aprovació dels encàrrecs, les
encomanes de gestió i els convenis de cooperació i col·laboració quan per raó del seu
import sigui competent l’alcalde i la seva quantia excedeixi els límits atribuïts als/les
regidors/es delegats/des.
Atès doncs que correspon a la Junta de Govern Local l’aprovació d’aquells encàrrecs
d’import superior a 25.000 €, per delegació de l’alcaldia.
Atès que correspon aprovar la liquidació anual de l’encàrrec al mateix òrgan que
aprovà la formulació del mateix encàrrec.
D’acord amb tot l’exposat, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels
següents acords:
PRIMER: Aprovar la liquidació, corresponent a l’exercici pressupostari de 2021, de
l’encàrrec a la societat Reus Transport Públic, SA per a la realització del servei de
control, neteja, atenció d’usuaris i assistència tècnica en la gestió de l’estació
d’autobusos de Reus.
Aquest encàrrec s’efectuà per un import anual de 75,463,68 € i es liquida per un
import de 70.935,83 €.
Caldrà donar de baixa el sobrant de l’operació.
Tot l’esmentat, de conformitat amb el previst al punt setè de l’acord de la Junta
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de Govern Local de data 18 de desembre de 2020, que aprovà l’encàrrec.
SEGON: Notificar aquest acord a Reus Transport Públic, SA."
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per assentiment.
4. Benestar Social. Aprovació de l'ampliació de l'encàrrec de la gestió a la
Fundació Educativa i Social del Servei d'Ajuda a Domicili per al període de l'1
de juliol a 30 de setembre de 2022.
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"La Regidoria delegada de l’Àrea de Benestar Social ofereix, com a prestació
garantida, el Servei d’ajuda a domicili que es defineix com un conjunt de tasques que
es realitzen a la llar de persones o famílies que es troben, per motius físics o socials,
en situacions de mancança d'autonomia temporal o permanent per poder realitzar les
tasques habituals de la vida quotidiana.
La Cartera de Serveis Socials, aprovada per Decret 142/2010, d’11 d’octubre,
prorrogada fins al 31 de desembre de 2020 d’acord amb la Disposició addicional 16 de
la Llei 4/2020, del 29 d'abril, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al
2020, defineix el Servei d’Ajuda a Domicili.
El Servei d’atenció a domicili inclou els serveis següents:
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-

Servei
Servei
Servei
Servei

d’ajut a la llar
d’auxiliar de la llar
de seguiment de persones grans, majors de 80 anys.
d’Atenció a la Llar (SALL) nocturns, diumenges i festius

Per Decret d’avocació d’Alcaldia de data 30 de desembre de 2021 i número
2021023710 es va aprovar l’encàrrec a la FUNDACIÓ EDUCATIVA I SOCIAL (FES), del
Servei d’Ajuda a Domicili per al període 1 de gener a 31 de març de 2022; així com
l’aprovació de les tarifes a aplicar al Servei d’Ajuda a Domicili per a l’any 2022. Per al
període indicat s’aprovà una despesa per un import de 627.300,00 € (exempts d’IVA),
a càrrec de l’aplicació pressupostària 30422-23115-250 del pressupost municipal de
2022, mitjançant finançament propi, doncs no es disposava del cofinançament per
desenvolupar el projecte esmentat.
Per Decret d’avocació d’Alcaldia número 2022006082 de data 29 de març de 2022 es
va ampliar l’esmentat encàrrec per al període d’1 al 30 d’abril de 2022 per un import
estimat de 156.825 €, que s’executà amb la despesa ja aprovada pel Decret esmentat
en el paràgraf anterior.
Per acord de la JUNTA DE GOVERN LOCAL, en sessió duta a terme el dia 29 d'abril de
2022, es va aprovar l'ampliació de l'encàrrec de gestió a la FUNDACIÓ EDUCATIVA I
SOCIAL (FES), del servei d'ajuda a domicili -SAD- per al període de l'1 de maig a 30 de
juny de 2022 per un import de 317.250,00 € que s'imputà a l’aplicació pressupostària
30422-23115-250, del pressupost municipal de despeses per a l'any 2022.
La Cartera de Serveis Socials, aprovada per Decret 142/2010, d’11 d’octubre,
prorrogada fins al 31 de desembre de 2020 d’acord amb la Disposició addicional 16 de
la Llei 4/2020, del 29 d'abril, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al
2020, defineix el Servei d’Ajuda a Domicili.
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En l’actualitat encara no s’ha pogut portar a terme la signatura del nou Contracte
Programa per al 2022 i es continua sense disposar del cofinançament per
desenvolupar el projecte, però atesa la necessitat de continuar prestant el servei, cal
ampliar l’esmentat encàrrec per al període 1 de juliol a 30 de setembre de 2022.
La Regidoria delegada de l’Àrea de Benestar Social de l’Ajuntament de Reus, té
atribucions en matèria, entre d’altres, de Serveis socials bàsics, i no ostenta els
recursos adients per a I'execució d'aquest projecte.
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La “FUNDACIÓ EDUCATIVA I SOCIAL” (FES), té la consideració de mitjà propi i servei
tècnic respecte de l'Ajuntament de Reus, i té, entre d’altres finalitats fundacionals, la
prestació, gestió i promoció de tota classe d'activitats incloses les del tipus gerencial,
tècnic i administratiu, referents o relacionades amb serveis educatius i
d’ensenyament, ja siguin obligatoris o no obligatoris, servei domiciliaris d’assistència,
ajuda i suport i qualsevol altres serveis o activitats directament relacionades amb les
necessitats de persones al llarg del seu cicle vital segons consta als seus estatuts
elevats a escriptura pública atorgada el 31/10/2018 davant la Notària de Reus, Sra.
Elena Cantos Márquez amb el núm. Protocol 1521/2018, que va elevar a públics els
acords del Patronat de data 26 de juliol de 2018 i amb diligència de 22/01/2019 va ser
inscrita en el Registre de fundacions de la Generalitat de Catalunya.
En data 4 de març de 2019, per acord de Ple, es declara la condició de de Mitjà Propi
Personificat (MPP) i servei tècnic de la FUNDACIÓ EDUCATIVA I SOCIAL (FES), respecte
de l'Ajuntament de Reus, que li pot fer encàrrecs de gestió per tant en relació a les
activitats compreses dins del seu objecte i activitats fundacionals.
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L’ens esmentat disposa dels recursos adients per desenvolupar la gestió d’aquestes
accions.
En data 14 de desembre de 2021 la Cap de Servei de Serveis Socials emet informe en
el qual es proposa l’aprovació de les tarifes a aplicar al Servei, i que són les següents:
• Cost unitari categoria de Treballadora Familiar .....17,97 € preu/hora
• Cost unitari de categoria d’Auxiliar de la llar...........15,87 € preu/hora
• Cost unitari categoria de Treballadora Familiar amb horari nocturns,diumenges i
festius (increment del 25% del preu)..........................22, 46 € preu/hora
Aquests imports estan exempts d’IVA
Considerant que si es rep major finançament per aquest servei, les tarifes poden
veure’s modificades, per la qual cosa caldrà revisar l’encàrrec efectuat.
En referència a l'objectiu d'aquest Servei i la necessitat de la ciutadania, són constants
els casos que han de causar alta en el servei, motiu pel qual el crèdit anirà a càrrec
del pressupost de l’exercici 2022 i, podrà ésser ampliat si es disposa d'un major crèdit
pressupostari en funció de les necessitats. Es tracta, per tant, d’un pressupost
aproximat i l’encàrrec es liquidarà en funció de les hores que finalment es prestin.
Per a dur a terme l'encàrrec, la Fundació Educativa i Social posarà a disposició de
l'Ajuntament els recursos humans i materials necessaris per tal de portar a terme les
esmentades activitats.
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L’esmentat encàrrec exigeix el tractament de dades personals, per la qual cosa
FUNDACIÓ EDUCATIVA I SOCIAL (FES), ostenta, en relació a aquest encàrrec, la
condició de tercer encarregat del tractament de dades de caràcter personal.
En data 2 de juny de 2022, la Cap de servei de serveis socials emet informe favo rable.
En data 9 de juny de 2022, l’Assessoria jurídica emet informe pel qual manifesta que
no concorren obstacles de naturalesa jurídics que impedeixin l'aprovació de
l’ampliació de l’import de l’encàrrec, en els termes indicats al paràgraf anterior.
En data 15 de juny de 2022, la Intervenció Municipal, emet informe de fiscalització prèvia.
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L'article 32 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, que
possibilita als poders adjudicadors que s'encarreguin a entitats que tinguin la
consideració de mitjà propi personificat les prestacions pròpies de contractes de
serveis i que l'encàrrec no tindrà la consideració de contracte.
Considerant els principis d’eficàcia i d’eficiència previstos a l’article 129 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques, i el d’optimització dels recursos disponibles que han d’informar la pràctica
administrativa.
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Per Decret d'alcaldia número 2019017983, de 27 de novembre de 2019, pel qual es
defineix l'organització i funcionament de la direcció superior de l'Ajuntament, delega
en les respectives regidories delegades d'Àrea els encàrrecs i les encomandes de
gestió quan el seu import no superi els 25.000 euros.
Per Decret de l’alcaldia número 2019011502 de data 10 de juliol de 2019, pel qual es
delega en la Junta de Govern local l’aprovació dels encàrrecs, les encomanes de
gestió, els convenis de cooperació i col·laboració quan per raó del seu import sigui
competent l’alcalde i la seva quantia excedeixi els límits atribuïts als/les regidors/es
delegats/des.
La quantia principal de l'encàrrec determina que la seva aprovació i/o modificació
recau en la Junta de Govern Local, per delegació d'Alcaldia.
Per tot l’exposat, es proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents
acords:
PRIMER: AMPLIAR l'encàrrec a la FUNDACIÓ EDUCATIVA I SOCIAL, del Servei d’Ajuda a
Domicili per al període d’1 de juliol al 30 de setembre de 2022, per un import de
475.875,00 €; no obstant, es podrà ampliar en funció de les necessitats i
disponibilitats pressupostàries.
L'ampliació d’aquest encàrrec s'executarà en els termes previstos en el Decret
2021023710 de data 30 de desembre de 2021 pel qual s’aprova l’encàrrec per al
període de gener a març de 2022, el Decret número 2022006082 de data 29 de març
de 2022 pel qual es va ampliar l’esmentat encàrrec per al període d’1 al 30 d’abril de
2022, l’acord que es va aprovar per la Junta de Govern Local en la sessió duta a terme
el dia 29 d’abril de 2022, per l’ampliació de l’esmentat encàrrec per al període d’1 de
maig al 30 de juny de 2022 i en el document de condicions tècniques elaborat per
l’Àrea de Benestar Social, que consta a l'expedient.
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SEGON: APROVAR la despesa derivada del present encàrrec per un import de
475.875,00 € (exempts d’IVA), per al període indicat segons consta al primer apartat
d'aquesta proposta, que s’imputa a l’aplicació pressupostària 30422-23115-250, del
pressupost municipal de despeses per a l'any 2022.
Aquesta despesa podrà ser ampliable en funció de les necessitats i de les
disponibilitats pressupostàries.
L'encàrrec es liquidarà en funció de les unitats reals que finalment es prestin.
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La liquidació per un import superior a l’aprovat requerirà la prèvia aprovació de
l'ampliació de l'encàrrec. Si la liquidació de l'encàrrec s'ha d'efectuar per un import
inferior al que s'aprovà en el moment de la seva formulació, l'òrgan competent haurà
d'aprovar aquesta liquidació, amb la prèvia emissió del corresponent informe per part
del departament tramitador on es justifiqui aquesta minoració.
TERCER: El pagament d’aquest encàrrec es realitzarà mitjançant factura mensual
emesa per la FUNDACIÓ EDUCATIVA I SOCIAL. L'import de cada factura correspondrà
als serveis efectivament prestats.
QUART: INSTAR a la FUNDACIÓ EDUCATIVA I SOCIAL per realitzar els tràmits
necessaris per desenvolupar el present encàrrec.
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CINQUÈ: Publicar l’ampliació de l’encàrrec al perfil del contractant, en els termes
previstos al primer paràgraf de l'article 63.6 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic.
SISÈ: Notificar aquest acord a la FUNDACIÓ EDUCATIVA I SOCIAL als efectes escaients.
Aquesta resolució és definitiva en via administrativa i contra ella es pot 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
de la seva notificació.
No obstant això, amb caràcter potestatiu es pot 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 seva notificació."
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per assentiment.
5. Secretaria General. Autorització a Reus Mobilitat i Serveis, S.A. per a la
formalització del conveni del mercat de la pagesia amb el Consell Comarcal
del Baix Camp.
"La Regidoria d’Empresa i Ocupació de l’Ajuntament de Reus va traslladar a l’empresa
municipal de «Reus Mobilitat i Serveis S.A» l’encàrrec d’estudiar i treballar amb el
Consell Comarcal del Baix Camp la proposta per crear un mercat de la pagesia a la
ciutat de Reus.
La finalitat d’aquesta col·laboració és la de dinamitzar el sector agrari de la comarca,
per promocionar el coneixement dels productes locals per part de la ciutadania i de les
persones productores de proximitat, ocupant, amb aquesta finalitat, una part de
l’edifici del Mercat del Carrilet, el qual disposa d’espai lliure suficient per encabir-hi el
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Mercat de la Pagesia sense afectar el bon funcionament diari de les parades en
funcionament ni el futur dels estudis i/o treballs tècnics sobre els quals es troba
immers el Mercat del Carrilet.
Vist l’acord del Ple de la Corporació, de 31 de maig de 1990, segons el qual AMERSAM
(actual «Reus Mobilitat i Serveis S.A») ostenta amb caràcter general totes les
competències per a la bona gestió i administració de tots els mercats municipals i que
l’article 2 dels Estatuts de la societat preveu, com objecte social: «Quantes activitats
estiguin encaminades a la gestió, administració i explotació dels mercats públics així
com totes aquelles activitats relacionades amb aquest servei municipal que li
encomani l’Ajuntament».
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Vist l’acord de la Junta de Govern Local, de 15 de juny de 2018, pel qual s’acordà
adscriure a «Reus Mobilitat Serveis S.A» la finca on està ubicada el Mercat del Carrilet,
per tal que es destinés al compliment de les seves finalitats i a la definició de les
condicions en què s’hauria de dur a terme la construcció i explotació del nou Mercat
del Carrilet.
Atès que la societat mercantil esmentada està autoritzada, per la Junta de Govern
Local, per formalitzar i mantenir els contractes d’arrendament escaients amb els
titulars de les parades del Mercat del Carrilet, així com a formalitzar amb terceres
persones els contractes d’arrendament corresponents pel cas que algun dels
paradistes existents cessés en la seva activitat.
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Atès que, actualment, el Mercat del Carrilet es troba immers en una fase d’estudi i
anàlisi sobre les possibles alternatives per al desenvolupament urbanístic de l’àmbit
de l’Àrea 6.20, on es troba ubicat aquest mercat, en virtut de l’encàrrec efectuat per
decret del regidor delegat de l’àrea d’Empresa i Ocupació d’1 de març de 2021.
Vist que el decret esmentat disposa, amb caràcter estimatiu, que les obres pel
desenvolupament de l’àmbit i execució del nou projecte podrien iniciar-se el mes de
juliol de l’any 2024, motiu pel qual l’activitat del Mercat del Carrilet es manté vigent
fins aquesta data i, en conseqüència, es mantenen els contractes d’arrendaments
escaients i s’autoritza a la societat a què els contractes d’arrendament que formalitzi
tenen efectes, com a màxim, fins a 30 de juny de 2024.
Atès que aquesta situació suposa que, provisionalment i fins a 30 de juny de 2024, el
Mercat del Carrilet mantingui vigent el seu funcionament, el de les parades i la gestió
que fa l’empresa municipal «Reus Mobilitat i Serveis S.A» sobre el mateix i que la
realització del «mercat de la pagesia» no compromet cap dels acords adoptats pels
òrgans municipals ni els treballs tècnics sobre el desenvolupament urbanístic de
l’àmbit on es troba ubicat aquest mercat municipal.
Atès que l’Ajuntament de Reus està interessat en autoritzar a la societat municipal
Reus Mobilitat i Serveis S.A, perquè formalitzi un conveni de col·laboració amb el
Consell Comarcal del Baix Camp per tal de dur a terme el mercat de la pagesia de
Reus i, d’aquesta manera, dinamitzar l’espai del mercat del carrilet i el sector agrari,
oferint a la ciutadania productes locals de qualitat.
Atès que la formalització d’un conveni de col·laboració té caràcter voluntari i s’efectua
en termes d’igualtat de condicions entre les parts subscriptores.

Aquest document ha estat signat electrònicament amb data 15/7/2022
L'autenticitat d'aquest document es pot comprovar a https://serveis.reus.cat/cve mitjançant el CVE: 20221ABB9F0D35614B2F86C7E74A00ED6CF2151C2AFD0715135127

Vist l’informe-memòria emès pel Gerent de Reus Mobilitat i Serveis S.A en el qual
proposa que l’Ajuntament de Reus autoritzi a aquesta societat a formalitzar conveni
esmentat, per les raons exposades.
Vista la proposta de conveni marc de col·laboració que consta a l’expedient.
Vist l’informe jurídic emès pels serveis jurídics d’aquest Ajuntament, en el qual
s’informa favorablement de l’autorització a Reus Mobilitat i Serveis S.A, perquè
subscrigui el conveni marc de col·laboració esmentat.
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Atès que la formalització del conveni esmentat correspon a la societat mercantil
municipal «Reus Mobilitat i Serveis S.A» i que cal que disposi de la corresponent
autorització adoptada per l’òrgan competent de la Corporació, a l’empara de l’article
306.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, que disposa que «resten excloses per
formular aquests convenis les societats i els ens dependents dels ens locals, llevat que
comptin amb una autorització expressa d’aquests.»
Vistes les competències en matèria de patrimoni que l’Alcaldia va delegar a la Junta
de Govern Local, mitjançant decret de 10 de juliol de 2019 (publicat al BOPT
22/07/19), i atès que el conveni que es proposa subscriure incideix en el règim d’ús i
autorització sobre les parades del mercat municipal, acords adoptats prèviament per
aquest òrgan de govern, per la qual cosa és convenient que sigui el mateix òrgan el
que adopti aquest acord d’autorització per la firma del conveni.
En conseqüència es proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents
acords:
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PRIMER.- Autoritzar que la societat mercantil municipal «Reus Mobilitat i Serveis»
formalitzi i subscrigui el conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Baix
Camp per a la realització del mercat de la pagesia a la ciutat de Reus.
SEGON.- L’autorització esmentada i, per tant, el conveni de col·laboració tindrà una
durada de, com a màxim, dins el 30 de juny de 2024.
TERCER.- Notificar aquesta resolució a l’empresa municipal «Reus Mobilitat i Serveis,
S.A.»."
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per assentiment.
6. Gestió Urbanística. Aprovació inicial del Projecte d'urbanització del Pla de
Millora Urbana de l'Àrea 3.2 LA HISPÀNIA, presentat per Reus Mobilitat i
Serveis, SA.
«Vist l’acord adoptat per la Comissió Territorial d’Urbanisme del Camp de Tarragona en
sessió de data 22 de febrer de 2022, mitjançant el qual es va acordar donar
conformitat al text refós del Pla de millora urbana de l'àrea 3.2 LA HISPÀNIA, en
compliment de l’acord d’aprovació definitiva de la Comissió Territorial d'Urbanisme del
Camp de Tarragona de data 3 de novembre de 2021 (DOGC núm. núm. 8652, de 22
d’abril de 2022).
Vist el Projecte d’urbanització del Pla de millora urbana de l'àrea 3.2 LA HISPÀNIA
presentat en data 7 de juny de 2022 per Reus Mobilitat i Serveis, SA.
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Vist l’informe conjunt emès en data 14 de juny de 2022 per l’arquitecta del Servei de
Coordinació de Planejament i Projectes urbans i l’enginyer Cap del Servei d’Enginyeria
i Mobilitat d’aquest Ajuntament, del que resulta la següent Valoració de l’expedient:
«S’han detectat les següents errades materials que cal esmenar:
1. En l’apartat «Objecte del projecte»
descriptivament els àmbits d’execució.

de

la

memòria,

s’han

d’actualitzar

2. En l’apartat «Termini d’execució de les obres» de la memòria, s’han d’actualitzar
descriptivament els terminis segons els nous àmbits d’execució.
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El present projecte d’urbanització de l’Àrea 3.02 «La Hispània» s’adequa al
planejament vigent i resol les prescripcions fetes en l’anterior informe de Serveis
Territorials.
Remarcar que la secció de la Riera d’Aragó resta pendent del seu disseny definitiu. El
repartiment de la zona de vianants i vehicle s’haurà de re-estudiar en funció del Pla de
Mobilitat i els nous criteris de baixes emissions que atorguen major protagonisme als
vianants. Conseqüentment, el plànol 0501 «Pavimentació i materials» i el plànol 1301
«Senyalització horitzontal i vertical» són provisionals i seran modificats.
Així mateix, en aquesta darrera versió del projecte d’urbanització s’ha incorporat en
l’extrem oest de la plaça de La Hispània una sortida de fums procedent del pàrquing
de dimensions 5.00x2.50m en planta i alçada de 5.50m no prevista. Caldrà repensar
arquitectònicament el seu disseny per millorar-ne la seva integració amb l’entorn.

Signat electrònicament
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En aquest sentit, es dona conformitat al Projecte d'urbanització de l’àrea 3.02 LA
HISPÀNIA, presentat per la societat promotora Reus Mobilitat i Serveis S.A., per a la
seva Aprovació Inicial, per bé que en la secció de la Riera d’Aragó i en la sortida de
fums del pàrquing caldrà fer petites adaptacions.»
Vist l’informe jurídic de data 17 de juny de 2022, que consta a l’expedient.
D’acord amb l’establert a l'article 89.6 en relació al 119.2 del Decret Legislatiu 1/2010,
de 3 d'agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, i en ús de la
competència delegada pel Decret d'alcaldia de data 10 de juliol de 2019 (BOPT
22/7/2019).
En conseqüència es proposa l'adopció dels acords següents:
Primer- Aprovar inicialment el Projecte d’urbanització del Pla de Millora Urbana de
l’Àrea 3.2 LA HISPÀNIA, presentat per Reus Mobilitat i Serveis, SA, condicionat a les
determinacions que resulten de la part valorativa de l’informe conjunt emès en data
14 de juny de 2022 pel Servei de Coordinació de Planejament i Projectes urbans i el
Servei d’Enginyeria i Mobilitat d’aquest Ajuntament, detallades a la part expositiva
d’aquest acord.
Segon. Sotmetre-ho a informació pública per un termini d’un mes mitjançant edicte
que s’inserirà en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, en un dels diaris de
premsa periòdica de més divulgació en l’àmbit municipal i en la seu electrònica de
l’Ajuntament, perquè s’hi puguin formular les al·legacions que s’estimin pertinents.
Durant aquest període, el projecte també es trobarà disponible, per a la seva consulta,
a la seu electrònica municipal.
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D'acord amb el que preveu la Disposició Addicional Desena del Text refós de la Llei
d'urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, l'esmentat termini
s'ampliarà en un mes en el cas que aquest coincideixi totalment o parcialment amb el
mes d'agost.
Tercer.- Notificar individualment l'acord a les persones interessades i concedir-los un
període d'audiència durant el termini d’un mes, comptat a partir del dia següent al de
la notificació d'aquest acord, perquè puguin examinar l’expedient i presentar, si
s’escau, les al·legacions que es considerin convenients.
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Quart. Si s’escau, sol·licitar informe als organismes públics i establir un termini d’un
mes perquè les empreses de subministrament de serveis afectats es pronunciïn sobre
el projecte d’urbanització.
Cinquè.- Contra aquests acords no procedeix interposar cap tipus de recurs atès que
es tracta d’actes de tràmit no qualificats.»
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per assentiment.
ASSUMPTE SOBREVINGUT
6.a) Gestió Urbanística. Aprovació inicial del Projecte de reparcel·lació,
modalitat de compensació bàsica, del Pla de Millora Urbana de l'Àrea 3.2 LA
HISPÀNIA, presentat per Reus Mobilitat i Serveis, SA.
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"Vist l’acord adoptat per la Comissió Territorial d’Urbanisme del Camp de Tarragona en
sessió de data 22 de febrer de 2022, mitjançant el qual es va acordar donar
conformitat al text refós del Pla de millora urbana de l'àrea 3.2 LA HISPÀNIA, en
compliment de l’acord d’aprovació definitiva de la Comissió Territorial d'Urbanisme del
Camp de Tarragona de data 3 de novembre de 2021 (DOGC núm. núm. 8652, de 22
d’abril de 2022). Aquest Pla inclou també el canvi de modalitat del sistema d'actuació
de reparcel·lació, que passa de cooperació a compensació bàsica.
Vist el Projecte de reparcel·lació, modalitat de compensació bàsica, del Pla de Millora
Urbana de l’Àrea 3.2 LA HISPÀNIA, presentat en data 16 de juny de 2022 per Reus
Mobilitat i Serveis, SA, propietària única dels terrenys inclosos dins l’esmentat àmbit.
Vist l’informe emès en data 23 de juny de 2022 per l’arquitecta dels Serveis
d’Urbanisme, pel qual s’informa el següent:
«Vist el Projecte de reparcel·lació, modalitat compensació bàsica, del Pla de millora
urbana «Àrea 3.2. La Hispania» Reus, tramés per Reus Mobilitat i serveis S.A,
s’informa que el document és conforme al PMU – Àrea 3.2 «La Hispania», que
ordena aquest sector.
Tot i això es detecten les següents errades que cal esmenar:
- Cal que les dades en relació a l’avaluació de les despeses sigui coherent en tot el
document. En aquest sentit en el punt 4 Pressupost, en el primer paràgraf, el
pressupost d’execució per contracta ascendeix a 1.515.084,90 sense IVA, en mateix
apartat el total compte de liquidació provisional sense IVA estableix, 1.463.860,22 €
- Descripció de les finques aportades.
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Finca 2, on diu amb el número vint-i-nou de «real de Sant Pere», ha de dir «Raval
de sant Pere». La referència cadastral és 1678932CF4517H0001AU, manca el
número subratllat.
Finca 7, On diu «Registre Reus 2 5948», ha de dir «Reus 2 948», en la descripció on
diu «41,.De» , ha de dir «41, de», on diu autoritzada pel notari de Reus, «Joaquin
Ochoa de Olza Vidal», ha de dir «Carlos Huidobro y Arreba»
Finca 8, en l’apartat títol, es repeteix la paraula compravenda.
Finca 9: titular Reus Mobilitat i Serveis SA manca (abans anomenada Aparcaments i
Mercats de Reus SA municipal)
Signat electrònicament
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-Descripció finques resultants.
Parcel·la 7, estat de cargues la descripció de la servitud de llum i vistes que prové
de la finca aportada 6 no està contemplada, i la descripció de la càrrega que prové
de la finca 5, en el primer paràgraf on diu «(núm. 03 servitud plantes pis)», ha de
dir «(núm. 02 servitud plantes pis)»
Conveni:
La superfície de l’àmbit és de 4.790,63, no de 4.794,00 m2.»
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Vist l’informe del Tècnic de Serveis Territorials de 23 de juny de 2022, pel qual es posa
de manifest el següent:
«Pel que fa a l’anàlisi del projecte presentat, s’hi observen les següents
deficiències:
1. A l’apartat 1.2 de la memòria del projecte s’hi consigna una superfície del
polígon, segons aixecament topogràfic, de 4.790,68 m2, diferent de la superfície
consignada tant en l’apartat 1.3 de la mateixa memòria com en el quadre de
superfícies de l’apartat 1.5, que és de 4.790,63 m2. Cal corregir l’errada, allà on es
trobi, i homogeneïtzar totes les xifres.
2. Cal completar la relació d’interessats amb els propietaris dels predis dominants
(immobles ubicats al Raval de Sant Pere) de les servituds de llums i vistes que es
recullen en l’apartat 3.4 de la memòria i al plànol núm. 9 del projecte. En aquest
sentit, caldrà notificar les resolucions i acords que puguin recaure en aquest
expedient als esmentats propietaris.
3. Pel que fa a la descripció de les finques aportades, cal, en primer lloc, fer constar
a les respectives descripcions la sol·licitud al Registre de la Propietat d’inscripció
dels defectes de cabuda de les finques núms. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10 i 11, ja que la
seva superfície registral és més gran que la resultant de l’amidament topogràfic,
segons les dades que consten en les fitxes del propi projecte i a les notes simples
que s’hi annexen. De les finques 6 i 7, en canvi, se n’ha de sol·licitar la inscripció
dels respectius excessos de cabuda, ja que la superfície registral és menor que la
resultant de l’amidament topogràfic.
Totes les finques aportades, segons l’anotació que consta a l’apartat de càrregues
de les notes simples aportades, provenen, per divisió, d’un edifici constituït en
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règim de propietat horitzontal, per la qual cosa estan afectes a les normes que
regulen la comunitat de propietaris. D’aquesta afectació, manifestament
incompatible amb el planejament que s’executa, se n’hauria de sol·licitar al
Registre de la Propietat la cancel·lació al Registre en cadascuna de les finques
aportades.
De les finques núms. 1, 4 i 6 se n’hauria de sol·licitar al Registre de la Propietat la
cancel·lació de les càrregues urbanístiques que les graven, en el cas que resultin
incompatibles amb el planejament que s’executa.
De la finca núm. 5 se n’hauria de sol·licitar al Registre de la Propietat la cancel·lació
de la limitació de l’article 207 de la Llei Hipotecària, el termini legal de vigència de
la qual ja s’ha superat àmpliament.
Signat electrònicament
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4. Pel que fa a les finques resultants, a la núm. 7 s’hi trasllada la servitud de llums i
vistes provinent de la finca aportada núm. 5 (registral 26.983), que té el núm. 2 de
les "servituds plantes pis" en el plànol núm. 9 del document presentat (malgrat que
a la descripció de la finca, en una ocasió, s’hi refereix com a núm. 3, per error).
Caldria fer-hi constar igualment el trasllat de la servitud de llums i vistes provinent
de la finca aportada núm. 6 (registral 6077), grafiada amb el núm. 3 de les
"servituds plantes pis" en el plànol núm. 9.
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5. A banda de les finques cedides en concepte de cessió obligatòria i gratuïta en
compliment de les disposicions legals al respecte, el projecte adjudica a
l’Ajuntament de Reus (que no ostenta la propietat de cap finca aportada) dues
finques de resultat amb aprofitament urbanístic: les núms. 4 i 6, destinades a la
construcció d’habitatges de protecció pública. Això, segons s’expressa a la
descripció de les finques esmentades, es fa en compliment de les determinacions
del conveni de data 19.10.2021 i a la seva addenda de data 14.06.2022, subscrits
pel consistori i Reus Mobilitat i Serveis, SA. societat de capital íntegrament públic
pertanyent a l’Ajuntament de Reus, annexats al projecte presentat, en virtut dels
quals, a més, són aquestes dues finques les que resten afectades al pagament del
conjunt de les depeses inherents al sistema de reparcel·lació, tal i com es reflecteix
al compte de liquidació definitiva, excepte la part de la parcel·la núm. 4 adjudicada
en concepte de cessió obligatòria i gratuïta d’aprofitament urbanístic a
l’administració actuant.»
D’acord amb l’establert a l'article 119.2 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, i disposicions reglamentàries
concordants, i en ús de la competència delegada pel Decret d'alcaldia de data 10 de
juliol de 2019 (BOPT 22/7/2019).
En conseqüència es proposa l'adopció dels acords següents:
Primer- Aprovar inicialment el Projecte de reparcel·lació, modalitat de compensació
bàsica, del Pla de Millora Urbana de l’Àrea 3.2 LA HISPÀNIA, presentat per Reus
Mobilitat i Serveis, SA , condicionat a esmenar el document d’acord amb les
determinacions que resulten dels informes emesos en data 23 de juny de 2022 per
l’arquitecta dels Serveis d’Urbanisme i pel Tècnic de Serveis Territorials, detallades a la
part expositiva d’aquest acord.
Segon. Sotmetre-ho a informació pública per un termini d’un mes mitjançant edicte
que s’inserirà en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, en un dels diaris de
premsa periòdica de més divulgació en l’àmbit municipal i en la seu electrònica de
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l’Ajuntament, perquè s’hi puguin formular les al·legacions que s’estimin pertinents.
Durant aquest període, el projecte també es trobarà disponible, per a la seva consulta,
a la seu electrònica municipal.
D'acord amb el que preveu la Disposició Addicional Desena del Text refós de la Llei
d'urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, l'esmentat termini
s'ampliarà en un mes en el cas que aquest coincideixi totalment o parcialment amb el
mes d'agost.
Tercer.- Notificar individualment l'acord a les persones interessades i concedir-los un
període d'audiència durant el termini d’un mes, comptat a partir del dia següent al de
la notificació d'aquest acord, perquè puguin examinar l’expedient i presentar, si
s’escau, les al·legacions que es considerin convenients.
Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
15/07/2022

Quart.- Contra aquests acords no procedeix interposar cap tipus de recurs atès que
es tracta d’actes de tràmit no qualificats."
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per assentiment.
Seguidament es tractaran en sessió pública els temes següents:
SERVEIS D'HISENDA I DE SERVEIS GENERALS
7. Assessoria Jurídica. Proposta de festes locals de Reus per a l'any 2023.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
15/07/2022

"En data 5 de maig de 2022, la directora dels Serveis Territorials i el director General
de Relacions Laborals, Treball Autònom i Seguretat i Salut Laboral van emetre un
escrit, amb entrada al registre general de l’Ajuntament de Reus, de data 6 de maig de
2022, pel qual sol·licita que aquest Ajuntament faci arribar les seves propostes de
festes locals per a l’any 2023, abans del dia 31 de juliol de 2022.
L’article 37.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el
text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors, preveu que de les festes laborals,
dues tindran caràcter local.
L’Ordre EMT/81/2022, de 21 d’abril, per la qual s’estableix el calendari oficial de festes
laborals a Catalunya per a l’any 2023, en el seu article 2, preveu que a més de les
festes esmentades, mitjançant una ordre del mateix Departament d’Empresa i Treball,
es fixaran dues festes locals, retribuïdes i no recuperables, a proposta dels
ajuntaments.
El dia 29 de juny i 25 de setembre són dies de festa patronal a la ciutat de Reus, i no
coincideixen l’any 2023 en diumenge, ni tampoc amb cap dels dies que es fixen a
l’Ordre EMT/81/2022.
El Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol, pel qual es regulen les jornades de treball,
les jornades especials i els descansos, en el seu article 46 preveu que la proposta de
festius locals correspondrà al Ple de l’Ajuntament.
El Ple de la Corporació, en sessió duta a terme el dia 3 de juliol de 2019, delegà en la
Junta de Govern Local totes les competències de caràcter delegable del Ple de la
Corporació.
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La previsió del Reial Decret 2001/1983, abans esmentat, no pot merèixer en cap cas la
consideració que l’atribució competencial efectuada al Ple esdevingui de caràcter
indelegable, per la qual cosa, amb la delegació efectiva pel Ple a la Junta de Govern
Local, correspon aprovar la proposta a la Junta de Govern Local, previ dictamen de la
Comissió Informativa competent.
Per tot l’exposat, i amb el previ dictamen de la Comissió Informativa de Serveis
d’Hisenda i Serveis Generals, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels
següents acords:
PRIMER: Proposar les festes locals de la ciutat de Reus per a l’any 2023 pels següents
dies:
Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
15/07/2022

· 29 de juny, SANT PERE.
· 25 de setembre, MARE DE DÉU DE MISERICÒRDIA.
SEGON: Donar trasllat d’aquest acord al Departament d’Empresa i Treball de la
Generalitat de Catalunya."
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per assentiment.
8. Recursos Humans. Sol·licitud de compatibilitat treballadora Sra. A.R.R
Ajuntament de Reus per l'exercici d'una activitat privada.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
15/07/2022

"Vista la sol·licitud presentada per la funcionaria la Sra. Ana Romeo Rech, cap de
secció d’urbanisme amb jornada d’especial dedicació, interessant la declaració de
compatibilitat de l’exercici de llur lloc de treball per a l’exercici de l’activitat privada
per compte propi com autònom, professional lliure arquitecte, tres dies en horari de
tarda de 16:00 hores a 20:00 hores (12 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
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%.»
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Vist l’informe emès pels Serveis Tècnics d’Urbanisme en el que s’informa que el lloc de
treball que ocupa la interessada en aquest Ajuntament no implica causa
d’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
desembre, d’Incompatibilitats del Personal al Servei de les Administracions Públiques i
l'art. 330 del Decret 214/1990, de 30 de juliol.
Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
15/07/2022

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),

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
15/07/2022

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
funcionària Sra. Ana Romeo Rech, cap de secció d’urbanisme per a l’exercici de
l’activitat privada per compte propi com autònom, professional lliure arquitecte,
tres dies en horari de tarda de 16:00 hores a 20:00 hores (12 hores setmanals)
fora de la jornada laboral.
L’autorització atorgada a la Sra. Romeo Rech 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.
9. Recursos Humans. Sol·licitud de compatibilitat treballadora Sra. E.P.
Ajuntament de Reus per l'exercici d'una activitat privada.
"Vista la sol·licitud presentada per la Sra. Erica Polini, psicòloga de l’equip de l’EAIA de
l’Ajuntament de Reus contractada per la substitució de la baixa per incapacitat
temporal i el posterior permís de maternitat de la Sra. Mónica Moyano Muste,
interessant la declaració de compatibilitat de l’exercici de llur per a l’exercici de
l’activitat privada, per compte propi, pel lloc de treball com a professora d’activitat
extraescolar de violí a l’Escola Internacional del Camp a Salou els dilluns de 16:30
hores a les 17:45 hores( fora de la jornada laboral).
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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:

Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
15/07/2022

«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 pels Serveis de Serveis Socials en el que s’informa que el lloc de
treball que ocupa la interessada en aquest Ajuntament no implica causa
d’incompatibilitat amb l’exercici de l’activitat privada esmentada.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
15/07/2022

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:

1. Reconèixer la compatibilitat de l’exercici del lloc de treball ocupat per la Sra.

Erica Polini, psicòloga de l’equip de l’EAIA de l’Ajuntament de Reus per a
l’exercici de l’activitat privada per compte propi, pel lloc de treball com a
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professora d’activitat extraescolar de violí a l’Escola Internacional del Camp a
Salou els dilluns de 16:30 hores a les 17:45 hores (fora de la jornada laboral).
L’autorització atorgada a la Sra. Polini 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.
SERVEIS DE TERRITORI I URBANISME

Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
15/07/2022

10. Assessoria Jurídica. Aprovació del conveni pel finançament del sistema
de transport públic regulars de transport urbà entre l'Ajuntament de Reus,
l'empresa Reus Transport Públic, SA i el Consorci del Transport Públic del
Camp de Tarragona, Autoritat Territorial de Mobilitat, per a l'any 2022.
"Atès que els municipis ostenten competències en matèria de transport col·lectiu urbà
de viatgers, de conformitat amb el previst a l’article 25.2.g) de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local, i l'article 66.3.m) 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 és un servei de prestació obligatòria per als municipis de més de
50.000 habitants.
Atès que l’Ajuntament, en la seva condició de titular del servei públic de transport
urbà de viatgers del municipi de Reus, presta l’esmentat servei a través de l’empresa
Reus Transport Públic, SA.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
15/07/2022

Atès que en compliment del previst a la Llei 9/2003, de 13 de juny de la mobilitat, que
impulsa la creació d’autoritats territorials de la mobilitat, amb funcions de planificació i
coordinació dels serveis de transport públic i d’establiment de tarifes dels serveis de
transport, que adoptaran la forma de consorcis, constituïts pel departament de la
Generalitat de Catalunya competent en matèria d’infraestructures de mobilitat i
transport i pels ens locals.
Atès que l’any 2003 es constituí el Consorci del Transport Públic del Camp de
Tarragona, l’àmbit territorial del qual és el de les comarques de l’Alt Camp, Baix Camp,
Baix Penedès, Conca de Barberà, Priorat i Tarragonès.
Atès que de conformitat amb l’article 5 dels seus estatuts, el Consorci del Transport
Públic del Camp de Tarragona té per funcions, entre d’altres, el disseny de la política
de finançament per subvenir el dèficit dels serveis i les despeses de funcionament de
l’estructura de gestió i l’establiment de relacions amb altres administracions per al
millor compliment de les funcions atribuïdes al Consorci de conformitat amb els
esmentats Estatuts.
Atès que l’any 2007, el Consorci del Transport Públic del Camp de Tarragona va
formalitzar un contracte programa amb l’Ajuntament de Reus i Reus Transport Públic,
SA per a determinar les condicions de prestació i requeriments de qualitat dels serveis
de transport públic urbà de determinats serveis de la seva competència amb la fixació
d’un seguit d’obligacions de servei públic i el seu règim de finançament per part de
l’Autoritat Territorial de Mobilitat.
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Atès que segons consta en els informes obrants a l’expedient, els anys 2010, 2012,
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 i 2021 es formalitzaren successius
contractes programa amb la mateixa finalitat.
Atès que el Consorci del Transport Públic del Camp de Tarragona ha avançat a aquest
Ajuntament, una proposta de conveni de finançament en el qual es determinen les
condicions de prestació, els objectius de servei, els indicadors de seguiment i el règim
econòmic de la prestació de les noves expedicions dels serveis de transport públic
urbà del municipi de Reus per a l’any 2022.

Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
15/07/2022

Vist l’esmentat conveni, obrant a l’expedient, del qual en resulten, en essència,
obligacions per al Consorci del Transport Públic del Camp de Tarragona i per a
l’empresa Reus Transport Públic, SA i preveu, entre altres aspectes, un compromís de
finançament per part del Consorci per contribuir al manteniment de l’equilibri
econòmic de l’explotació de les línies L10, L11 i L20 per un import màxim de
121.954,60€.
Vist l’informe emès el dia 25 de maig de 2022 per la gerència de la societat Reus
Transport Públic, SA amb el vist i plau del gerent–coordinador de Serveis Territorials,
pel qual s’informa favorablement la formalització de l’esmentat conveni.
Vist l’informe emès pel cap de servei de l’Assessoria Jurídica, de data 1 de juny de
2022.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
15/07/2022

Vist el que disposen els articles 29 i 30 de la Llei 12/1987, de 28 de maig, de regulació
de viatgers per carretera mitjançant vehicles de motor, en relació als serveis regulars
urbans.
Vist, així mateix, el que disposa l’article 26 de la Llei 21/2015, del 29 de juliol, de
finançament dels sistema de transport públic de Catalunya, que possibilita la
subscripció de convenis de finançament del sistema de transport públic de viatgers.
Vist el que disposen els articles 47 i següents de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del
règim jurídic del sector públic, i 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, en relació als convenis de col·laboració entre entitats del sector públic.
Vist el que disposa l’article 309 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova
el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, la competència per a
l’aprovació del present conveni correspondria al Ple de la corporació.
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió duta a terme el dia 3 de juliol de 2019,
delegà en la Junta de Govern Local totes les competències de caràcter delegable del
Ple de la Corporació.
Per tot l'exposat, es proposa a la Junta de Govern Local, previ dictamen de la Comissió
Informativa de Serveis de Territori i Urbanisme, l'adopció dels següents ACORDS:
PRIMER: Aprovar el conveni de col·laboració pel finançament del sistema de transport
públic regulars de transport urbà per a l’any 2022 entre l’Ajuntament de Reus,
l’empresa Reus Transport Públic, SA i el Consorci del Transport públic del Camp de
Tarragona, Autoritat Territorial de Mobilitat.
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SEGON: Donar trasllat del present acord al Consorci del Transport Públic del Camp de
Tarragona, Autoritat Territorial de Mobilitat i a l’empresa Reus Transport Públic, SA.
TERCER: Aquests acords són definitius en via administrativa i contra ells es pot
interposar recurs contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos a comptar des del dia següent al de la recepció de la seva notificació.
Alternativament i amb caràcter previ, es pot efectuar un requeriment davant l’òrgan
que els ha dictat, en el termini de dos mesos a comptar des del dia hàbil següent a la
recepció de la corresponent notificació, en els termes que s'indiquen a l'article 44 de
la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa."
Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
15/07/2022

Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per assentiment.
11. Medi Ambient. Aprovació inicial de les bases reguladores de la II Edició
dels Premis pel Medi Ambient Ciutat de Reus per a l'any 2022.
"La regidoria delegada de Medi Ambient convoca la II Edició dels Premis pel Medi
Ambient Ciutat de Reus per a l’any 2022, que té per objecte reconèixer públicament
les millors pràctiques mediambientals implantades durant el període 2021-2022 per
les empreses adherides a la iniciativa de reduir l’impacte ambiental negatiu de la seva
activitat i millorar la seva relació amb l’entorn.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
15/07/2022

Amb aquesta finalitat s’ha preparat un manifest per tal que les empreses mostrin el
seu compromís amb la ciutat i el medi ambient.
El premi va adreçat a les empreses adherides al Pacte pel Medi Ambient Ciutat de
Reus que hagin implantat en el període 2021-2022 alguna mesura que comporti reduir
de forma activa l'impacte ambiental dels seus processos, productes i / o serveis.
Es proposa establir 3 premis, dividits en funció de la dimensió de l’empresa.
Microempresa (1 - 9 persones en plantilla): 2.000 €.
Petita empresa (10 - 49 persones en plantilla): 2.000 €.
Mitjana i gran empresa (50 o més persones en plantilla): 2.000 €.
Els requisits que hauran de complir les empreses candidates són els següents:
•

Estar adherida al Pacte pel Medi Ambient Ciutat de Reus.

•

Estar ubicada al terme municipal de Reus.

•

Complir amb els requisits de la normativa vigent i trobar-se al corrent en el
compliment de les obligacions tributàries i de Seguretat Social imposades per
les disposicions vigents, en els termes que es determinin.

•

En cap cas l'empresa pot estar o haver estat sotmesa a un procediment
sancionador per part de l'administració.

En data 1 de juny de 2022 emet informe el tècnic del departament de Medi ambient
que justifica aprovar les bases reguladores dels premis elaborades pel departament.
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D’acord amb els articles 2 i 4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions aquests premis resulten subjectes al règim jurídic de les subvencions.
Per tant són aplicables els preceptes bàsics de la esmentada Llei 38/2003, així com del
Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, que aprova el Reglament que la desenvolupa, i
del Decret 179/1995, de 13 de juny, que aprova el Reglament d'obres, activitats i
serveis dels ens locals (ROAS); així com l’Ordenança general de subvencions publicada
al Butlletí Oficial de la Província núm. 214 en data 16 de setembre de 2010.
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D’acord amb l’article 124.3 del Decret 179/1995, de 13 de juny, el qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, la competència per aprovar les
bases correspon al Ple de la Corporació, si bé aquest, en reunió de 3 de juliol de 2019,
va acordar delegar en la Junta de Govern Local totes les competències de caràcter
delegable, circumstància que es produeix en relació a les bases que es pretén aprovar.
Per tot el què s’ha exposat, es proposa a la Junta de Govern Local, previ dictamen de
la Comissió Informativa de Serveis de Territori i Urbanisme, l’adopció del següent
acord:
Primer. Aprovar inicialment les bases de la II Edició dels Premis pel Medi Ambient
Ciutat de Reus per a l’any 2022 en els termes i amb el contingut que consta en
l’expedient de referència.
Segon. Sotmetre les bases esmentades al tràmit d’informació pública en els termes
previstos en el Decret 179/1995, de 13 de juny, el qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals.»
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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.
L’alcalde

El secretari general

Aquest document ha estat signat electrònicament amb data 15/7/2022
L'autenticitat d'aquest document es pot comprovar a https://serveis.reus.cat/cve mitjançant el CVE: 20221ABB9F0D35614B2F86C7E74A00ED6CF2151C2AFD0715135127

