ESBORRANY ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Núm: 11/2022
Caràcter: Ordinària
Data: 15/07/2022
Horari: 09:09 h - 09:11 h
Lloc: Palau Municipal
Hi assisteixen:

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
26/07/2022

Carles Pellicer Punyed, alcalde-president
Noemí Llauradó Sans
Daniel Rubio Angosto
Daniel Recasens Savaldor
Teresa Pallarès Piqué
Carles Prats Alonso
M. Luz Caballero Gabás
S'han excusat:
Montserrat Flores Juanpere
Montserrat Caelles Bertran
Pere Aluja Balsells
Assisteix també:
Jaume Renyer Alimbau, secretari general
ORDRE DEL DIA
1. Informació de l’Alcaldia.
2. Aprovació de les actes de les sessions de la Junta de Govern Local dels dies 27 de
juny i 6 de juliol de 2022.
3. Esports. Aprovació de l'addenda al conveni que regula la concessió d'una
subvenció de capital a Reus Esport i Lleure, S.A. per a l'any 2021-2022.
4. Patrimoni del Sòl. Modificació de l'acord de la JGL de data 15/07/2022 relatiu a
l'autorització del traspàs del contracte d'arrendament dels baixos i 1r pis de l'immoble
núm. 1 del C/ Metge Fortuny i dels baixos de l'immoble núm. 3 del mateix carrer.
Seguidament es tractarà en sessió pública el tema següent:
ACTIVITATS DE LA PERSONA
5. Educació. Aprovació dels preus públics dels serveis educatius de 0-3 anys (escoles
bressol municipals)
Assumptes sobrevinguts, si s'escau.
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
Oberta la sessió per la presidència es passen a tractar els temes següents:
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:
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•

Penjada de la bandera LGTB al Balcó de la Casa Rull.

•

Diferents actes de la festa Major de Sant Pere.

•

Solemnes Completes.

•

Revetlles de la Festa Major.

•

Esmorzar de Sant Pere a l'Alcaldia.

•

Solemne Ofici de Sant Pere a la Prioral.

•

Festa de cloenda dels cursos de català del Centre Normalització Lingüística a
Jardins Mas Vilanova.

•

Festa de l'Esportista al Pavelló de Bàsquet del Reus Deportiu.

•

Gala de lliurament dels Premis Vinari dels Vermuts Catalans al restaurant
Vermut Rofes.

•

XV Premis Gaudí Gresol al Tecnoparc.

•

Diferents actes de lesfestes de barri (Mas Iglesies, Mas Vilanova, Parcel·les
Casas, Mare Molas, Mas Magrané)

•

Espectacle pel 60è aniversari Cós de Bastoners a la Plaá Patacada.

•

Concert Banda Simfònica de Reus al Teatre Bartrina.

•

Fòrum de Cohesió i Activació Territorial Pimec a Beach Club Infinitum.

•

Presentació del llibre i acte d'homenatge al sergent de la Guàrdia Urbana Sr.
Jesús Ferré López al Teatre Bartrina.

•

Recepció a Mohamed Dahbi, campió del món de Kick Boxing a l'Alcaldia.

•

Acte del 175è aniversari del Col.legi d'Advocats de Reus al Teatre Bartrina.

•

Sopar amb els voluntaris de Protecció Civil al restauratn Bella Italia.

•

Acte del Bicentenari del Poble lliure de Porrera a l'Ajuntament de Porrera.

•

Diferents actes de festes de barri (Blancafort, Gaudí, Montserrat).

•

29a. edició "Mulla't per l'Esclerosi Múltiple" a Piscines CT Monterols.
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•

Lliurament de la Creu de Sant Jordi a l'Associació El Círcol de Reus al Teatre
Monumental de Mataró.

•

Descoberta del retrat del Fill Adoptiu Anton Pont Amenòs a la Galeria dels Fills
Il·lustres de l'Ajuntament.

•

Presentació del llibre d'Isabel Correig "Què n'has fet del teu germà? a la
Biblioteca Xavier Amorós.

2. Aprovació de les actes de les sessions de la Junta de Govern Local dels
dies 27 de juny i 6 de juliol de 2022.
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S’aproven les l’actes de les sessions de la Junta de Govern Local dels dies 27 de juny i
6 de juliol de 2022 per assentiment.
3. Esports. Aprovació de l'addenda al conveni que regula la concessió d'una
subvenció de capital a Reus Esport i Lleure, S.A. per a l'any 2021-2022.
"La Junta de Govern Local, en sessió duta a terme el dia 28 de maig de 2021, va
aprovar la formalització d’un conveni entre l’Ajuntament de Reus i la societat
municipal Reus Esport i Lleure SA (RELLSA), per regular la concessió d’una subvenció
de capital per import de 209.800 euros, per tal de dur a terme un conjunt d’actuacions
necessàries per actualitzar els equipaments esportius de proximitat, altres espais
complementaris i la compra d’una aplicació virtual per promoure l’esport, per l’any
2021 i 2022.
Que en data 31 de maig de 2022 es va signar signar l’esmentat conveni en el que la
mercantil RELLSA es va comprometre a dur a terme els procediments de licitació,
adjudicació i contractació pertinents a tercers de les actuacions del mateix, d’acord
amb la Llei de contractes del sector públic. Les accions descrites s’havien d’executar
abans del 31 de març de 2022, i la justificació d’aquestes accions s’havia de
presentar abans del 30 de juny de 2022.
RELLSA ha presentat instància en data 30 de juny de 2022 i amb registre d’entrada
número 2022074690 on posen de manifest que ha esdevingut impossible complir amb
el calendari previst inicialment d’execució dels projectes, i proposa un nou termini per
execució i justificació.
En data 30 de de juny de 2022, el regidor d’Esports i la gerent de Serveis a la Persona
de l'Ajuntament de Reus emet informe favorable a efectuar la modificació del darrer
paràgraf de la clàusula segona del conveni subscrit entre les parts, per la qual, RELLSA
es compromet a finalitzar els treballs abans del 31 de març de 2022, i a presentar la
justificació dels mateixos abans del 30 de juny de 2022.
Resulta d’aplicació l’establert a l’article 49 i següents de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre,
del règim jurídic del sector públic, en relació als convenis.
Considerant que el conveni s'aprovà per acord de la Junta de Govern Local, en virtut
de les atribucions que li delegà l'alcalde per decret de data 10 de juliol de 2019, per la
qual cosa correspon també a la Junta de Govern Local, l'aprovació de l’addenda al
conveni.
En conseqüència es proposa l'adopció dels acords següents:
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PRIMER.- Aprovar la modificació del termini per a finalitzar els treballs, relatius el
conveni de data 31 de maig de 2021 entre l'Ajuntament de Reus i la societat municipal
RELLSA que regula la subvenció de capital per import màxim de 209.800€, per dur a
terme les actuacions fins al 31 de desembre de 2022.
SEGON.- Aprovar el nou termini de presentació de la justificació del conveni indicat
fins el dia 31 de gener de 2023.
TERCER.- Aprovar l’ addenda a l’esmentat conveni per la qual es modifiquen els
terminis esmentats en els punts anteriors del present acord.
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QUART.- Facultar al regidor delegat d’Esports per a la formalització de l’addenda al
conveni.
CINQUÈ.- Notificar aquest acord a l'empresa municipal REUS ESPORT I LLEURE, SA."
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per assentiment.
4. Patrimoni del Sòl. Modificació de l'acord de la JGL de data 28/02/2020
relatiu a l'autorització del traspàs del contracte d'arrendament dels baixos i
1r pis de l'immoble núm. 1 del C/ Metge Fortuny i dels baixos de l'immoble
núm. 3 del mateix carrer.
"Atès que l’Ajuntament de Reus és propietari -a títol d’expropiació forçosa per mutu
acord- des de l’any 2006, dels baixos i del primer pis de l'immoble núm. 1 del C/
Metge Fortuny (Ref. Cad. 1479918 CF4517G 0002 UX i 1479918 CF4517G 0003 IM,
respectivament) els quals figuren inscrits al Registre de la Propietat núm. 2 de Reus,
concretament els baixos al Volum 807, Llibre 381, Full 10, Finca registral núm. 22.818 i
el primer pis al Volum 807, Llibre 381, Full 13, Finca registral núm. 22.820.
També és propietari, des de l’any 2002, de l'immoble núm. 3 del C/ Metge Fortuny (Ref.
Cad. 1479919 CF4517G 0001 GZ) el qual figura inscrit al Registre de la Propietat núm.
2 de Reus, al Volum 957, Llibre 493, Full 106, Finca registral núm. 28.731.
Atès que aquests immobles van estar llogats a la mercantil MOSACO INVERSIONS, SL,
segons conveni, de data 05-06-2018, de reconeixement de traspàs i de modificació
parcial de contracte d’arrendament (de data 20-04-1982 i 02-01-1995 (ampliació) pel
que fa als baixos i primer pis de l'immoble núm. 1 del C/ Metge Fortuny; i contracte de
data 20-04-1982 pel que fa als baixos de l'immoble núm. 3 del C/ Metge Fortuny).
Atès que mitjançant acord de la JGL de data 28/02/2020 es va acordar :
«PRIMER.- Reconèixer el traspàs dels contractes de lloguer dels baixos i 1r pis
de l’immoble núm. 1 del c/ Metge Fortuny i baixos de l'immoble núm. 3 del C/
Metge Fortuny (referits a la part expositiva d’aquest acord) a favor de la
mercantil Factoria Disbarats, SL, les dades de la qual, consten a l’expedient
administratiu.
SEGON.- Aquest reconeixement del traspàs dels contractes d'arrendament
referits a l'ordinal «PRIMER» precedent, es subjecta al compliment de les
condicions següents:
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1. Que el nou arrendatari assumeixi l’obligació establerta a l’art. 32.2 de la
LAU 1964, al conveni de reconeixement de traspàs a subscriure amb aquest
Ajuntament.
2. El nou arrendatari haurà d’assumir el pagament de les mensualitats de
renda corresponent als mesos de gener i febrer de 2020, atès que tal i com
s’ha indicat a la part expositiva, no va ser possible a l’escriptura pública de
traspàs.
TERCER.- Subscriure el corresponent conveni de reconeixement del traspàs
dels contractes d'arrendament referits. (...)»
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Atès que aquest acord va ser notificat a la mercantil FACTORIA DISBARAT, SL en data
04/03/2020, i en data 12/03/2020 es va lliurar la proforma del conveni de
reconeixement del traspàs dels contractes d'arrendament referits.
Atès que en data 14/03/2020 es va publicar -i va entrar en vigor- el RD 463/2020, de
14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per la gestió de la situació de la crisi
sanitària ocasionada pel COVID-19. A partir d’aquesta data se’n va implantar un altre
(RD 926/2020, de 25 d’octubre) , es va prorrogar en diverses ocasions l’estat d’alarma
i s’han implementat diverses mesures administratives per la gestió de la situació de
pandèmia.
Atès que a resultes del compliment de les normes de gestió de la pandèmia, abans
referides, els bars i restaurants han estat tancats sense possibilitat d’obrir durant
diversos períodes de temps, i en altres períodes de temps han tingut limitacions molt
significatives de funcionament, fets que han motivat que la seva facturació i ingressos
hagin sofert una davallada important.
Aquestes limitacions van motivar que no es formalitzés el traspàs i que la mercantil
FACTORIA DISBARAT, SL, en data 17/04/2020, núm. 2020020806 del Registre General
d'Entrada presentés escrit demanant la condonació de la renda durant els períodes de
no activitat.
Atès que la Gerència de Serveis General ha emès en data 31.05.2022 proposta
d’adequació de la renda del contracte d'arrendament dels baixos i 1r pis de l’immoble
núm. 1 del c/ Metge Fortuny i dels baixos de l’immoble núm. 3 del mateix carrer, a les
circumstàncies temporals de tancament i obertura limitada en l’àmbit de l’ hostaleria i
restauració derivades dels estats d’alarma i demès mesures administratives per la
gestió de la situació de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19; tot amb la finalitat
d’adequar els termes del contracte durant tot aquest temps per aconseguir la
formalització del traspàs amb l’equilibri econòmic del mateix en base als fonaments
abans esmentats. En aquest sentit l’informe proposa la reducció en un 60 % de
l’import de la renda del contracte de les mensualitats de març de 2020 fins al mes de
maig de 2021 ambdues incloses, període durant el qual es va estendre l’estat
d’alarma. A la finalització d’aquest període, s’aplicarà la renda que resulti de les
actualitzacions com a resultat de les variacions de l’IPC, segons estableixen els
convenis de dates 18/12/2014 i 05/06/2018, de modificació parcial del contracte
d’arrendament.
Atès que segons l’informe de la intervenció municipal de data 22 de juny de 2022 el
límit màxim de la reducció que pot reconèixer l ‘Ajuntament és del 50% de la renda
mensual, equivalent a 1.088,50€ ( IVA exclòs), pels mesos de març de 2020 a maig de
2021.
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Atès que segons els informes existents a l’expedient, es considera convenient per
l’interès municipal i l’interès públic (entre d’altres, aspectes econòmics, manteniment
del teixit comercial del centre, i el tipus de bé) l’adopció de les mesures referides al
paràgraf precedent.
Vista la documentació i informes incorporats a l’expedient, de conformitat amb
l’establert a la Llei 7/85 de 2 d’abril, al Codi Civil, Llei d’Arrendaments Urbans i
legislació concordant, i en ús de la competència delegada per Decret de l’Alcaldia de
data 10/07/2019, núm. 2019011502, (BOPT 22/07/2019).
En conseqüència es proposa l'adopció dels acords següents:
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PRIMER.- Modificar els acords de la Junta de Govern Local de data 28/02/2020 referits
a la part expositiva, en el sentit d’addicionar els punts següents:

1 El preu de la renda mensual (en el moment que es reconeix el traspàs per part

de la JGL en data 28/02/2020) dels contractes de lloguer dels baixos i 1r pis de
l’immoble núm. 1 del c/ Metge Fortuny i baixos de l'immoble núm. 3 del C/
Metge Fortuny (referits a la part expositiva d’aquest acord) és de 2.177,00€, IVA
exclòs,.

No obstant la renda corresponent a les mensualitats del període març de 2020
fins maig de 2021, ambdues incloses, serà de 1.088,50 €, IVA exclòs, ateses les
circumstàncies temporals d’obertura i utilització derivades de l’estat d’alarma i
demès mesures administratives dictades per a fer front a la situació de crisi
sanitària ocasionada per la COVID 19.
A la finalització d’aquest període, la renda mensual serà de 2.205,30 €, IVA
exclòs, com a resultat d’aplicar a la renda (sense reducció) de 2.177 €, vigent
en el moment de reconèixer el traspàs, la variació de l’IPC corresponent al
període març 2020- març de 2021 (1,3%) de conformitat amb els paràgrafs
tercer i quart de la Clàusula TERCERA del conveni de modificació de data
18/12/2014 i el conveni de modificació de data 05/06/2018. A partir del mes
d’abril de 2022 la renda mensual serà de 2.421,42€, IVA exclòs, com a resultat
de la variació del l’IPC corresponent al període març 2021-març 2022 (9,8%) de
conformitat amb les clàusules referides anteriorment.
Posteriorment, de conformitat amb l’esmentada clàusula TERCERA del conveni
de modificació de data 18/12/2014 i el conveni de modificació de data
05/06/2018, la renda podrà ser actualitzada anualment d’acord amb la variació
interanual de l’IPC del període març a març.
2. El conveni de reconeixement del traspàs, dels contractes d’arrendament
referits, incorporarà una clàusula fent constar la renda referida a l’ordinal 1
precedent i pels mesos que s’indiquen.
3. Donar de baixa els rebuts de lloguer del mesos objecte de reducció que són
del mes de març de 2020 fins al mes de maig de 2021 ambdós inclosos, i els
dels mesos de juny de 2021 a juliol de 2022 i procedir a l’emissió de nous rebuts
amb la nova renda referida a l’ordinal 1 precedent i pels mesos que s’indiquen.
4. La resta d’acords de la JGL de data 28/02/2020 no es modifiquen.
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SEGON.- Formalitzar el corresponent reconeixement del traspàs dels contractes
d'arrendament referits. El termini de signatura serà de trenta dies a comptar de
l'endemà de la notificació d'aquest acord.
TERCER.- Facultar a l’Alcaldia i al Regidor Delegat de l’Àrea d’Empresa i Ocupació, Sr.
Carles Prats Alonso, per a que qualsevol d’ambdós, indistintament, pugui signar els
documents necessaris per l’execució d’aquests Acords.
QUART.- Les pretensions que puguin suscitar-se respecte al contingut d'aquesta
resolució són objecte de regulació pel Dret Civil i, conseqüentment, estan sotmeses a
la jurisdicció civil dels Jutjats competents, territorial i funcionalment, segons determina
la llei processal."
Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
26/07/2022

Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per assentiment.
Seguidament es tracta en sessió pública el tema següent:
5. Educació. Aprovació dels preus públics dels serveis educatius de 0-3 anys
(escoles bressol municipals)
"Atès que l’article 51 de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació de Catalunya
estableix que l’educació infantil forma part del sistema educatiu i, en l’article 56, es
defineix les característiques legals d’aquest ensenyament d’educació infantil,
determinant que existiran dos cicles: el primer, que compren l’ensenyament entre els
zero i tres anys d’edat, i el segon que comprèn l’ensenyament entre els tres i els sis
anys d’edat. En l’article 5 d’aquesta Llei, es defineix quins són els ensenyaments
declarats obligatoris i gratuïts, fixant que el primer cicle d’educació infantil és
voluntari i que no és ni gratuït ni universal. L’article 159.2 d’aquesta Llei també
preveu que els ens locals poden crear centres propis per mitjà de convenis amb el
Departament d’Educació d’acord amb la programació de l’oferta educativa.
Atès que la xarxa d’Escoles Bressol Municipals de Reus (en endavant EBM) està
formada pels següents centres amb una capacitat de places màxima autoritzada de:
-EBM La Ginesta 114 places
-EBM Montsant 41 places
-EBM El Margalló 36 places
-EBM El Marfull 115 places
-EBM L’Olivera 114 places
-EBM El Lligabosc:74 places
Total 494 places
Atès que el Ple de la Corporació ,en sessió duta a terme el dia 5 de m aig de 2020,
aprovà els preus públics dels serveis d’escolaritat i àpat a les EBM mitjançant tarifació
social, amb els llindars i les quotes següents:
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I els preus dels serveis puntuals d’àpat i esporàdic sense tarifar:
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Així mateix, es va aprovar mantenir els preus públics dels serveis d’acollida en estada
matinal i el servei de tastet escola, als quals no es va aplicar la tarifació social i van
restar en els mateixos termes de la seva aprovació en el Ple de 3 de juny de 2016:
Servei d’acollida matinal

Atès que la Generalitat farà una aportació econòmica de 1.600€ per plaça a tot
l’alumnat de les EBM d’I2, per tal de promoure la gratuïtat del servei escolar de 5
hores. Aquest finançament està regulat:
- Disposició addicional dissetena de la Llei 2/2021, de 29 de desembre, de mesures
fiscals, financeres, administratives i del sector públic.
- Acord marc entre el Departament d’Educació i les entitats municipalistes d’1 d’abril
de 2022, per finançar el cost que té per a les famílies l’escolarització d’infants a I2 a
les llars d’infants i a les escoles bressol de titularitat municipal, i també per avançar
cap a la incorporació del finançament del primer i segon curs del primer cicle
d’educació infantil (i0 i I1)
-Acord de govern ACORD GOV/129/2022, de 21 de juny, de consolidació del
finançament del tercer curs del primer cicle d'educació infantil i d'impuls del
finançament dels cursos primer i segon del primer cicle d'educació infantil
En aquests documents es descriuen els terminis previstos per als pagaments per part
del Departament d’Educació. Cal doncs, refer la tarifació social aprovada, modificant el
servei escolar de 5h per als infants d’I2 que haurà de ser gratuïtat, i incorporant els
serveis que van més enllà de les 5h lectives per les quals el Departament aporta
finançament per a les famílies.
Vist l’informe emès per la cap d’educació de data 1 de juliol de 2022 en el qual es
valora la implementació de la tarifació social el curs escolar 2020-21 com a
necessària, per a la prevenció i educació primerenca, com un dels eixos bàsics per a
reduir les desigualtats socials, afavorint la cohesió social i una aposta clara per al dret
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a l’educació. Per això la proposta tècnica és de mantenir aquesta tarifació, a excepció
dels infants de l’aula d’I2.
Es proposa refer la tarifació social vigent, modificant el servei escolar de 5h per als
infants d’I2 que haurà de ser gratuïta, i incorporant els serveis que van més enllà de
les 5 h lectives per les quals el Departament aporta finançament per les famílies.
Per als infants d’I0 i I1 es manté el preu públic vigent:

Per als infants d’I2:
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Per a tots els infants matriculats a les EBM, es manté el preu públic vigent en relació a
l’àpat (fixe o esporàdic) i al servei d’acollida:

Vist l’informe de la Intervenció Municipal de data 6 de juliol de 2022, amb les
consideracions que s’hi formulen.
Vist que l’article 127 del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova
el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, preveu que els ajuntaments
poden establir i exigir els preus públics per a la prestació de serveis o la realització
d’activitats de competència municipal, segons les normes contingudes al capítol VI del
títol I de l’esmentada Llei.
Vist allò que preveu l’article 44 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i l’article 24.3 de
l‘Ordenança General de gestió, recaptació i inspecció dels tributs i altres ingressos de
dret públic local de l’Ajuntament de Reus, conforme l’import dels preus públics ha de
cobrir com a mínim el cost del servei prestat o l’activitat realitzada, si bé, quan hi hagi
raons socials, benèfiques, culturals o d’interès públic que ho aconsellin, l’Ajuntament
podrà fixar preus públics per sota d’aquest límit.
L’interès social de les Escoles Bressol Municipals queda palès en la importància
educativa de la franja dels 0 a 3 anys com a base dels futurs aprenentatges dels
infants, en la tasca de socialització intrínseca en les escoles bressol i en la voluntat de
facilitar la conciliació entre la vida familiar i laboral de les famílies amb infants d’edats
primerenques.
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Atès que de conformitat amb l’article 47 de l’esmentat Reial Decret Legislatiu 2/2004,
d’establiment o modificació dels preus públics correspon al Ple de la Corporació, sens
perjudici de les seves facultats de delegació en la Junta de Govern Local.
Vist l’acord del Ple de la Corporació de data 3 de juliol de 2019, pel qual aquest òrgan
delega en la Junta de Govern Local totes les seves competències de caràcter
delegable, inclòs l’establiment i modificació de preus públics per la prestació de
serveis i realització d’activitats de competència municipal.
Per tot l’exposat, es proposa a la Junta de Govern Local, previ dictamen de la Comissió
Informativa d’Activitats de la Persona, l’adopció dels següents acords:
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Primer: Aprovar els preus públics dels serveis d’escolaritat a les EBM per als infants
d’I2 mitjançant tarifació social, amb els llindars i les quotes següents:

Per als infants d’I0 i I1, es manté el preu públic vigent

Segon.- Mantenir la resta de preus públics, relatius al servei d’acollida i d’àpats, que
foren aprovats pel Ple de la Corporació el dia 5 de maig de 2020.

Ús fixe dels serveis d’àpats.

Ús esporàdic dels serveis d’àpats

Tercer.- Els preus dels punts anteriors seran vigents a partir del curs escolar 20222023, i fins a nova modificació o derogació expressa.
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Quart.- Mantenir el procediment per determinar la tarifació social dels serveis
d’escolaritat i àpat a les EBM aprovat pel Ple de la Corporació en sessió duta a terme
el 5 de maig de 2020, sens perjudici del previst en el punt següent.
Cinquè.- La tarifació social es calcularà una vegada per curs, segons la informació
aportada en el full de matrícula i comprovada per l’Ajuntament de Reus.
No s’admetran documents emesos amb posterioritat, i la revisió es realitzarà el curs
següent.
No obstant, seran susceptibles de revisió les situacions socioeconòmiques en casos
especialment greus, com mort o absència d’un progenitor o situacions de naturalesa
anàloga, qualificats com a tals pel departament d’Educació.
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Sisè.- Donar trasllat d’aquest acord a la Fundació Educativa i Social, ens encarregat
de la gestió de les escoles bressol municipals, als efectes que en tingui coneixement.
Setè.- Donar al present acord la publicitat escaient; en tot cas, publicar el contingut
essencial el present acord en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i en el
tauler d’edictes municipal."
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
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