ESBORRANY ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Núm: 3/2022
Caràcter: Ordinària
Data: 25/02/2022
Horari: 09:04 h - 09:11 h
Lloc: Palau Municipal
Hi assisteixen:
Signat electrònicament
Josep Maria Sabate Vidal
08/03/2022

Carles Pellicer Punyed, alcalde-president
Noemí Llauradó Sans
Daniel Rubio Angosto
Daniel Recasens Salvador
Teresa Pallarès Piqué
Carles Prats Alonso
M. Luz Caballero Gabas
També assisteix:
Josep Maria Sabaté Vidal, vicesecretari que actua com a secretari en funcions
S'han excusat:
Marina Berasategui Canals
Montserrat Caelles Bertran
ORDRE DEL DIA
1. Informació de l’Alcaldia.
2. Aprovació de l’acta de la Junta de Govern Local de la sessió d’11 de febrer de 2022.
3. Gestió Econòmica i Pressupostària. Donar compte de diferents decrets de la
regidora delegada de l’Àrea d’Hisenda d’aprovació de factures i certificacions d’obres,
serveis i subministraments.
4. Benestar Social. Liquidació de la comanda de gestió a l’Institut Municipal de
Formació i Empresa "Mas Carandell" pels serveis laborals especialitzats d’orientació,
acompanyament i suport a la inserció per a persones destinatàries de la renda
garantida de ciutadania fitxa 40.1 del contracte programa amb la Generalitat per el
període de l’1 de febrer al 31 de desembre de 2021.
5. Benestar Social. Liquidació de l’encàrrec de gestió a la Fundació Educativa i
Social de 29 places d'acolliment residencial per a gent gran per a persones grans
dependents a la residència Horts de Miró, per al període corresponent de I’1 de gener
al 31 desembre de l'any 2020.
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6. Esports. Aprovació de la tercera addenda del conveni per una subvenció de capital
signat entre l'Ajuntament de Reus i RELLSA de data 10 de juliol de 2018, que modifica
els terminis d'execució i justificació.
7. Esports. Aprovació de la segona addenda del conveni per una subvenció de capital
signat entre l'Ajuntament de Reus i RELLSA, de data 30 de novembre de 2020, que
modifica els terminis d'execució i justificació.
8. Gestió Urbanística. Aprovació de la constitució de la Junta de Compensació del
Pla parcial urbanístic del sector C.6 «Camí Roquís».
Seguidament es tractaran en sessió pública els temes següents:
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SERVEIS D'HISENDA I DE SERVEIS GENERALS
9. Assessoria Jurídica. Sol·licitud de compatibilitat de la Sra. Z. R. E., treballadora de
l’Institut Municipal de Formació i Empresa «Mas Carandell», per a l’exercici d’una
activitat privada.
10. Servei d'Aprovisionaments, Contractació i Patrimoni. Aprovació de la
pròrroga del contracte del servei d’atenció ciutadana i 010 per mitjans telefònics i
electrònics de l’Ajuntament de Reus, Organismes Autònoms i Empreses Municipals.
11. Servei d'Aprovisionaments, Contractació i Patrimoni. Ratificació de la
decisió d’Alcaldia sobre la de compareixença de l’Ajuntament al recurs contenciós
administratiu núm. 306/2021-B, davant el Jutjat Contenciós-Administratiu número 2 de
Tarragona.
12. Servei d'Aprovisionaments, Contractació i Patrimoni. Aprovació de la
pròrroga del contracte del servei de suport i manteniment tècnic del sistema IBM Lotus
de correu electrònic i aplicacions documentals de la corporació municipal de Reus així
com l'actualització del programari.
Assumptes sobrevinguts, si s'escau.
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
Oberta la sessió, abans de passar al tractament dels punts de l'ordre del dia, l’alcalde
expressa, en nom del govern municipal, la condemna i rebuig a l’acció bèl·lica i invasió
d’Ucraïna per part de l’Exèrcit rus.
Seguidament, 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:
• Sortida de la Caminada popular Reus-Almoster amb motiu de l'Any Gabriel Ferrater
des de
la Biblioteca X. Amorós.
•

Inauguració dels nous espais de Batxillerat del Col·legi Pare Manyanet.
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• Acte institucional d'obertura de l'Any Gabriel Ferrater, amb l’Honorable Consellera
de Cultura, Sra. Natàlia Garriga al Teatre Bartrina.

•

Presentació del projecte HUB FoodTech & Nutrition a la Sala Foyer Marià Fortuny a
FiraReus.

•

Pregó del LXI Rei Carnestoltes a la Pl. Mercadal.

• Concert de l’Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya al Teatre
Fortuny.
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2. Aprovació de l’acta de la Junta de Govern Local de la sessió d’11 de febrer
de 2022.
S’aprova l’acta de la Junta de Govern Local de la sessió del dia 11 de febrer de 2022
per assentiment.
3. Gestió Econòmica i Pressupostària. Donar compte de diferents decrets de
la regidora delegada de l'Àrea d'Hisenda d'aprovació de factures i
certificacions d'obres, serveis i subministraments.
"Vistos els Decrets de la regidora delegada de l’Àrea d’Hisenda que figuren a
l’expedient D-HISMUN 2529/2022 Base 40 d’aprovació de factures i certificacions
d’obra, serveis i subministraments que es detallen:
Decret núm.

Data

Expedient

Relacions

2022000027

04/01/2022

2022000028
2022000029

04/01/2022
04/01/2022

2022000031
2022000032

04/01/2022
04/01/2022

2022000033
2022000734
2022000835
2022000836
2022000837
2022000838
2022000839
2022000942
2022001030
2022001040
2022001078

04/01/2022
13/01/2022
17/01/2022
17/01/2022
17/01/2022
17/01/2022
17/01/2022
19/01/2022
20/01/2022
20/01/2022
21/01/2022

2022001380
2022001383
2022001444
2022001675
2022001679

25/01/2022
25/01/2022
26/01/2022
27/01/2022
27/01/2022

246 -211215- 216
248
223 - 242 238
128
226 - 228 231 - 239
225 - 264
133
132
269
114
119
104
268 - 270
264
135
257 - 266 282 - 284
136
139
107 - 140
272 - 283
271 - 289 243

505-527-545546
631
576 - 578 600
625
580-586-590598
579-657
665
648
663
567
585
601
662-667
661
669
641-659-684688
670
686
551 - 689
674 - 685
673 - 700 989

Import
512.732,97€
14.178,20€
103.174,44€
14.470,32€
429.914,64€
22.821,41€
44.709,12€
3.085,50€
75.314,52€
17.447,91€
19.973,77€
6.449,52€
27.088,77€
9.786,61€
2.385,65€
201.339,73€
60.133,95€
7.277,08€
22.773,47€
2.185.216,66€
68.706,29€
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2022001844
2022002077
2022002080
2022002096
2022002228
2022002245
2022002549
2022002644

31/01/2022
01/02/2022
01/02/2022
01/02/2022
03/02/2022
03/02/2022
07/02/2022
07/02/2022

253 - 290
138
134
254
273 - 293
141 - 142
153
156

637 - 705
672
666
638
675 - 710
702 - 703
731
734

14.365,69€
39.043,13€
24.006,09€
222.934,05€
229.376,22€
15.706,08€
1.045,44€
622.582,12€
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Vist el Decret de l’Alcaldia núm. 2019017983 de data 27 de novembre de 2019 (BOPT
de 12 de desembre de 2019), de delegació de competències a la Regidoria delegada
de l'Àrea d'Hisenda, en relació a l'aprovació de factures i certificacions d’obres, serveis
i subministraments, donant-se compte mensualment a la Junta de Govern local.
En conseqüència es proposa l'adopció dels acords següents:
Donar compte dels decrets de la regidora delegada de l’Àrea d’Hisenda que figuren a
l’expedient D-HISMUN 2529/2022 Base 40 d’aprovació de factures i certificacions
d’obres, serveis i subministraments."
Els membres de la Junta assistents es donen per assabentats.
4. Benestar Social. Liquidació de la comanda de gestió a l'IMFE -Mas
Carandell- pels serveis laborals especialitzats d’orientació, acompanyament i
suport a la inserció per a persones destinatàries de la renda garantida de
ciutadania fitxa 40.1 del contracte programa 2020.
"Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 29 de gener de 2021 es va
aprovar la comanda de gestió a l’IMFE -Mas Carandell- del programa per al
desenvolupament dels serveis laborals especialitzats d’orientació, acompanyament i
suport a la inserció per a persones destinatàries de la renda garantida de ciutadania
(abans, RMI) en els termes previstos a la fitxa 40.1 del Contracte Programa amb la
Generalitat per el període de l’1 de febrer al 31 de desembre de 2021.
La comanda de gestió esmentada s’efectuà per al període comprès entre el dia l’1 de
febrer
al
31 de desembre de 2021, amb una despesa màxima prevista de
116.868,87€ a càrrec de l’aplicació pressupostària número 30422-23135- 255 del
pressupost municipal de despeses de l’any 2021.
L’acord quart del conveni estableix el règim de facturació, pagament i liquidació de la
comanda, i entre altres aspectes fixa que juntament amb la factura final de prestació
de servei, s'haurà d'emetre informe del seu cost real detallat i agregat per conceptes.
L’IMFE ha traslladat als serveis tècnics de Benestar un informe, en el qual indica que
l’execució real de la comanda ha estat per un període inferior al previst en el moment
de l’encàrrec i justifica els motius d’aquesta minoració. Concretament, justifica la
liquidació de l’encàrrec en 93.762,42€ €, 23.106,45€ € menys de l’import previst
inicialment.
En data 10 de febrer de 2022 la Cap de Servei de Serveis Socials ha emès informe en
el qual manifesta que s'han realitzat els treballs en els termes previstos a la comanda ,
i a l’informe tècnic de necessitats que s'elaborà per formular-la, el cost real detallat i
agregat per conceptes, dels serveis prestats i que la comanda s'ha de liquidar per un
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import de 93.762,42€, per la qual cosa hi ha un sobrant de 23.106,45€ respecte a la
despesa inicialment aprovada de 116.868,87€, d’acord amb l’informe presentat per
lMFE Mas Carandell.
En data 15 de febrer de 2022 a intervenció ha emès informe de fiscalització prèvia,
d'acord amb l'article 13 del Reial Decret 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, 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 que els regidors delegats ostenten competències per aprovar aquells encàrrecs
l’import dels quals no superi els 25.000 euros, d'acord al decret de l'Alcaldia núm.
número 2019017983 de data 27 de novembre de 2019.
Atès que l'òrgan competent per a la liquidació de la comanda ha d'ésser el competent
per a la seva aprovació.
Atès, doncs, que la liquidació de la comanda correspon a la Junta de Govern Local, per
delegació de l’Alcaldia.
Per tot l’exposat, es proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents
acords:
PRIMER: Aprovar la liquidació de la comanda de gestió a l’IMFE -Mas Carandell-, per
al desenvolupament dels serveis laborals especialitzats d’orientació, acompanyament
i suport a la inserció per a persones destinatàries de la renda garantida de ciutadania
(abans, RMI), per al període del 22 de febrer fins el 31 de desembre de 2021, per un
import de 93.762,42€.
Aquesta comanda s’efectuà per un import total de 116.868,87€, per la qual cosa hi ha
un sobrant de 23.106,45€ respecte el pressupost original.
SEGON: Aprovar la baixa de l’AD 220210001588 de 5.116,19€ per la diferència entre
l’import sobrant de 23.106,45€ i l’import donat de baixa per decret núm 22021020204
de la Regidora de l’Àrea de Benestar Social de 17.990,26€ .
TERCER: Notificar aquest acord a l’IMFE ‘’Mas Carandell’’, als efectes escaients."
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per assentiment.
5. Benestar Social. Aprovació de la liquidació de l’encàrrec de gestió a la
Fundació Educativa i Social (FES) de 29 places d'acolliment residencial per a
gent gran per a persones grans dependents ala residència Horts de Miró, de
l'any 2020.
"Mitjançant decret d’avocació de l’Alcalde número 2019019262 de data 30 de
desembre de 2019 s’aprovà les tarifes i l’encàrrec a la FUNDACIÓ EDUCATIVA I SOCIAL
del servei de 29 places d'acolliment residencial per a gent gran a a Residencia Horts
de Miro per l´any 2020 amb una despesa de 630.596,04 €.
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El Servei de 29 places d'acolliment residencial per a gent gran inclou els serveis i
tarifes ja fixades al conveni de col·laboració formalitzat amb la Generalitat de
Catalunya per al període corresponent de l’1 de gener al 31 de desembre de l'any
2020:
•
•
•

Tarifa estada diària Grau I: 45,53€
Tarifa estada diària Grau II: 57,50€
Tarifa estada diària Grau III: 61,46€
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A l'esmentat decret també es van aprovar la naturalesa de les places, la durada
l’encàrrec i amb el règim tarifari fixat en la pròrroga del conveni entre l’Ajuntament
Reus i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat
Catalunya, la despesa màxima i les tarifes del present encàrrec són les que consten
el següent quadre:

de
de
de
en

ANY 2020 (1de gener fins 31 de desembre)
Capacitat registral 29
Residència HORTS DE MIRÓ F23188 - S09623
Període

Dependènci Place
a
s

Import
màxim

Sense
IVA

Sense IVA

De

Fins a

01/01/2020

31/12/202
0

366 Baixa

0

45,53

0,00 €

01/01/2020

31/12/202
0

366 Mitja

15

57,50

315.675,00
€

01/01/2020

31/12/202
0

366 Alta

14

61,46

314.921,04
€

01/01/2020

31/12/202
0

366 Vacants

0

61,46

0,00 €

Total:

Die
s

Mòdul

366

29

630.596,0
4€

Les tarifes que s’aplicarien a l’esmentat encàrrec són les fixades al document de
pròrroga del conveni entre l’Ajuntament de Reus i el Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya que més amunt s’han referenciat.
La despesa i pagament d’aquesta retribució a la Fundació Educativa i Social
s’articularà en els termes previstos a la clàusula vuitena i en l’Annex II del conveni
entre l’Ajuntament de Reus i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la
Generalitat de Catalunya, de tal manera que l’encàrrec no ha de generar una despesa
ni més obligacions financeres i de tresoreria per part de l’Ajuntament de Reus.
En data 17 de febrer de 2022 la Cap de Servei de Serveis Socials ha emès informe en
el qual manifesta que l'execució de l’encàrrec ha estat d'acord amb els termes en que
es van formular i ha resultat satisfactòria per a l'Ajuntament de Reus, i que es liquida
per un import de 673.699,74€ havent un un augment de 43.103,70€ que ve donat per
l’augment de la tarifa 57,50€ a 61,46€ per l’assimilació que es va produir entre el
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grau II i el grau III, així com uns sobrecostos
generats per la pandèmia (EPIs,
reforços de personal, material de neteja...), aquest major finançament ha estat
íntegrament assumit pel Departament de Salut.
En data 21 de febrer de 2022 la intervenció ha emès informe de fiscalització prèvia,
d’acord amb l’article 13 del Reial Decret 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.

Signat electrònicament
Josep Maria Sabate Vidal
08/03/2022

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.
Atès que els regidors delegats ostenten competències per aprovar aquells encàrrecs
l’import dels quals no superi els 25.000 euros, d’acord al decret de l’Alcaldia número
2019017983 de data 27 de novembre de 2019.
Atès que l'òrgan competent per a la liquidació de la comanda ha d'ésser el competent
per a la seva aprovació.
Atès, doncs, que la liquidació de la comanda correspon a la Junta de Govern Local, per
delegació de l’Alcaldia.
Per tot l'exposat, es proposa a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents
ACORDS:
PRIMER: Aprovar la liquidació de l’encàrrec a la Fundació Educativa i Social (FES), per
a la gestió del servei de 29 places d'acolliment residencial per a gent gran per a
persones grans dependents a la residència Horts de Miró, per al període
corresponent de I’1 de gener al 31 de desembre de l'any 2020, que s’efectuà
mitjançant decret de l’Alcaldia núm. 2019019262 del dia 30 de desembre 2019.
Aquest encàrrec s’efectuà per un import inicial de 630.596,04 € i es liquida per
673.699,74 €, per la qual cosa s’ha produït un augment de despesa de 43.103,70€
respecte el pressupost original, pels motius indicats als antecedents del present acord
i especificats a l'informe tècnic que consta a l'expedient, i que han estat íntegrament
assumits pel Departament de de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de
Catalunya
SEGON: Notificar aquest acord a la Fundació Educativa i Social als efectes escaients.
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
de la corresponent 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 corresponent notificació."
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per assentiment.
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6. Esports. Aprovació de la tercera addenda del conveni per una subvenció
de capital signat entre l'Ajuntament de Reus i RELLSA de data 10 de juliol de
2018, que modifica els terminis d'execució i justificació.
"La Junta de Govern Local, en sessió de data 6 de juliol de 2018, va aprovar el conveni
entre l'Ajuntament de Reus i la societat municipal Reus Esport i Lleure, S.A. (en
endavant RELLSA) signat en data 10 de juliol de 2018, que regula la subvenció de
capital per import màxim de 2.500.047,48 euros, per dur a terme les següents
actuacions:
NOM PROJECTE

PRESSUPOST
INICIAL
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1.PAVELLÓ POLILLEUGER ESCOLA CÈLIA ARTIGA

1.099.979,56€

2.PAVELLÓ POLILLEUGER ESCOLA JOAN REBULL

1.342.084,70€

3.PROJECTE EXECUTIU PAVELLÓ DOBLE POLIESPORTIU «EL
MOLINET», ANNEX A L’IES ROSETA MAURI I ALTRES
ACTUACIONS PRÈVIES
TOTAL

57.983,22€

2.500.047,48€

En el conveni signat, RELLSA es va comprometre a dur a terme els procediments de
licitació, adjudicació i contractació pertinents a tercers de les actuacions esmentades
anteriorment, d’acord amb la Llei de contractes del sector públic. Les accions descrites
s’havien d’executar abans del 31 de març de 2020 i la justificació d’aquestes accions
s’havia de presentar abans del 31 de maig de 2020.
La Junta de Govern Local de data 10 de juliol de 2020, va aprovar la addenda d’aquest
conveni i va modificar els terminis previstos en el conveni que formalitzaren
l'Ajuntament de Reus i la societat municipal RELLSA, de data 10 de juliol de 2018, pel
qual es regula la subvenció de capital per import màxim de 2.500.047,48 euros, per
dur a terme les actuacions que s’hi preveuen, de tal manera que els respectius
terminis màxims d’execució serien els següents:
Construcció Polilleuger Cèlia Artiga:
Construcció Polilleuger Joan Rebull:
Projecte Executiu d’Obra Pavelló Doble Poliesportiu el Molinet:

30/06/2020
30/12/2020
05/03/2021

Així mateix també es va modificar del termini màxim per justificar aquestes
actuacions, fixat al dia 30 de juny de 2021.
La Junta de Govern Local de data 30 de juny de 2021, va aprovar la segona addenda
del conveni, i va modificar el termini per a finalitzar els treballs, relatius el conveni de
data 10 de juliol de 2018 entre l'Ajuntament de Reus i la societat municipal RELLSA
que regula la subvenció de capital per import màxim de 2.500.047,48 euros, per dur a
terme les actuacions amb els terminis següents:
Construcció Polilleuger Joan Rebull:
Projecte Executiu d’Obra Pavelló Doble Poliesportiu el Molinet:

30/09/2021
31/07/2021

Així mateix també es va aprovar l’ampliació del termini de presentació de la
justificació del conveni indicat fins el dia 31 de desembre de 2021.
En data 28 de desembre de 2021 amb registre d’entrada número 2021137635,
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RELLSA ha tramès a aquest Ajuntament un informe en el qual posa de manifest que
està en disposició de justificar 2 de les 3 actuacions d’aquest conveni adjuntant la
documentació justificativa del pavelló polilleuger Cèlia Artiga i del projecte executiu
del Pavelló doble poliesportiu “El Molinet”, però sol·licita modificar el termini per dur a
terme l’actuació relativa a la construcció del Polilleuger annex a l’escola Joan Rebull, i
per justificar l’actuació.
En data 25 de febrer de 2022, la gerent de Serveis a la Persona de l'Ajuntament de
Reus, emet informe favorable i proposa la formalització de la corresponent addenda al
conveni signat, i considera adient establir com a data de finalització dels treballs el dia
31 de març del 2022, i el de justificació de les actuacions el dia 30 de juny de 2022,
com a terminis màxims, sense perjudici que es pugui finalitzar amb anterioritat i
liquidar en el moment de la presentació de la justificació.
Signat electrònicament
Josep Maria Sabate Vidal
08/03/2022

Resulta aplicable 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, correspon
també a la Junta de Govern Local, per delegació de l’alcaldia, en virtut de les
atribucions conferides per decret de data 10 de juliol de 2019, l'aprovació de
l’addenda.
En conseqüència es proposa l'adopció dels acords següents:
PRIMER.- Modificar el termini per a finalitzar els treballs, relatius el conveni de data 10
de juliol de 2018 entre l'Ajuntament de Reus i la societat municipal RELLSA que regula
la subvenció de capital per import màxim de 2.500.047,48 euros, per dur a terme les
actuacions en els terminis següents:
Construcció del Polilleuger Joan Rebull

31 de març de 2022

SEGON.- Modificar el termini de presentació de la justificació del conveni de data 10
de juliol de 2018, en relació a l’actuació consistent en la construcció del Polilleuger
Joan Rebull, que serà fins el dia 30 de juny de 2022.
TERCER.- Aprovar la tercera addenda a l’esmentat conveni per la qual es modifiquen
els terminis esmentats en els punts anteriors del present acord.
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.
7. Esports. Aprovació de la segona addenda del conveni per una subvenció
de capital signat entre l'Ajuntament de Reus i RELLSA, de data 30 de
novembre de 2020, que modifica els terminis d'execució i justificació.
"La Junta de Govern Local, en sessió de data 27 de novembre de 2020, va aprovar el
conveni entre l'Ajuntament de Reus i la societat municipal Reus Esport i Lleure, S.A.
(en endavant RELLSA) signat en data 30 de novembre de 2020 que regula la
subvenció de capital per import màxim de 354.000€, per dur a terme les següents
actuacions:
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NOM PROJECTE
1. Actualitzar els equipaments esportius i altres
espais complementaris i adequació mesures Covid19 (Annex I)
2. Desfibril·ladors polilleugers annexes a les escoles
Ciutat de Reus i Dr. Alberich i Casas (pressupostos
participatius 18-19, Projecte 2019/2/20342/1

Signat electrònicament
Josep Maria Sabate Vidal
08/03/2022

TOTAL

PRES_INI
348.000,00 €

6.000,00 €
354.000,00
€

En el conveni signat, RELLSA es va comprometre a dur a terme els procediments de
licitació, adjudicació i contractació pertinents a tercers de les actuacions del present
conveni, d’acord amb la Llei de contractes del sector públic. Les actuacions descrites
s’havien d’executar abans del 30 de juny de 2021 i la justificació d’aquestes
actuacions s’havia de presentar abans del 30 de setembre de 2021.
La Junta de Govern Local, en sessió de data 30 de juny de 2021, va aprovar l’addenda
del conveni i va modificar el termini per a finalitzar els treballs, relatius el conveni
indicat, fins al 31 d’octubre de 2021.
Així mateix també es va aprovar l’ampliació del termini de presentació de la
justificació del conveni indicat fins el dia 31 de desembre de 2021.
En data 28 de desembre de 2021 amb registre d’entrada número 2021137635 RELLSA
ha tramès a aquest Ajuntament un informe en el qual posa de manifest que s’ha
produït una situació d’endarreriments per situacions alienes a RELLSA, que han
endarrerit el calendari d’execució de les actuacions previst inicialment en l’addenda
del conveni per al 31 de desembre de 2021, i sol·licita una ampliació del termini per la
finalització de les actuacions i la seva justificació.
En data 21 de de febrer de 2022, la gerent de Serveis a la Persona de l'Ajuntament de
Reus emet informe favorable a efectuar l’esmentada modificació de terminis, per mitjà
de la corresponent addenda al conveni signat, i considera adient ampliar el termini per
finalitzar els treballs fins el 30 de juny de 2022 i el termini de justificació fins el 30 de
setembre de 2022, sense perjudici que es pugui finalitzar amb anterioritat i liquidar en
el moment de la presentació de la justificació.
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:
PRIMER.- Modificar el termini per a finalitzar els treballs, relatius el conveni de data 30
de novembre de 2020 entre l'Ajuntament de Reus i la societat municipal RELLSA que
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regula la subvenció de capital per import màxim de 354.000€, per dur a terme les
actuacions fins el dia 30 de juny de 2022.
SEGON.- Modificar el termini de presentació de la justificació de les actuacions
descrites al conveni indicat fins el dia 30 de setembre de 2022.
TERCER.- Aprovar la segona addenda a l’esmentat conveni per la qual es modifiquen
els terminis esmentats en els punts anteriors del present acord.
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."
Signat electrònicament
Josep Maria Sabate Vidal
08/03/2022

Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per assentiment.
8. Gestió Urbanística. Aprovació de la constitució de la Junta de Compensació
del Pla parcial urbanístic del sector C.6 "Camí Roquís".
"«Vista l’escriptura de constitució de la Junta de Compensació del Pla parcial urbanístic
del sector C.6 «Camí Roquís», atorgada el dia 11.01.2022 davant la notària Sra.
Argentina Jara Rodenes, amb número de protocol 58, subscrita per diversos propietaris
de terrenys del sector, la superfície dels quals representa més del 50% de la superfície
del polígon, requisit per a gaudir de la iniciativa en la modalitat de compensació
bàsica del sistema d’actuació urbanística de reparcel·lació, segons disposa l’art. 130.3
del Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, que aprova el Text refós de la Llei
d’urbanisme (TRLU). El document públic va ser presentat al Registre General de
l’Ajuntament de Reus en data 07.02.2022.
Atès que Pla parcial urbanístic del sector C.6 «Camí Roquís» es va aprovar inicialment,
amb condicions, per la Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament en la sessió de
data 29 de gener de 2021, sense que a data d’avui s’hagi produït cap nova aprovació.
Atès que els estatuts i les bases d’actuació de Junta de Compensació del Pla parcial
urbanístic del sector C.6 «Camí Roquís» van ser aprovats per Decret de l’Alcaldia de
data 14.10.2021, si bé la seva executivitat queda supeditada a l’executivitat del Pla
parcial urbanístic i del projecte d’urbanització del sector. No obstant això, l’executivitat
dels acords d’aprovació dels estatuts i les bases d’actuació no és un requisit per a la
tramitació de l’aprovació de la constitució de la Junta de Compensació, car no l’exigeix
l’art. 119.4 del TRLU, precepte que regula el procediment de l’aprovació esmentada.
Atès que l’escriptura de constitució de l’entitat té el contingut previst a l’art. 190.3 del
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
d’urbanisme.
Atès que l’article 130.6 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, disposa que a l’òrgan rector de la junta
de compensació hi ha d’haver un representant de l’administració actuant.
Vist l’informe emès al respecte pels serveis jurídics municipals, de data 14 de
febrer de 2022.
D'acord amb l'establert l’article 119.4 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, i disposicions reglamentàries
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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 la constitució de la Junta de Compensació del Pla parcial urbanístic
del sector C.6 «Camí Roquís», atorgada el dia 11.01.2022 davant la notària Sra.
Argentina Jara Rodenes, amb número de protocol 58, subscrita per diversos propietaris
de terrenys del sector la superfície dels quals representa més del 50% de la superfície
del polígon.

Signat electrònicament
Josep Maria Sabate Vidal
08/03/2022

Segon. Sol·licitar a la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme de la
Generalitat de Catalunya la seva inscripció al Registre d’Entitats Urbanístiques
Col·laboradores, una vegada sigui executiu el Pla parcial urbanístic del sector C.6
«Camí Roquís» i els estatuts i les bases d’actuació de la Junta de Compensació.
Tercer. Designar la regidora delegada de l’Àrea d’Urbanisme i Mobilitat, Sra. Marina
Berasategui Canals, com a representant de l’Ajuntament dins l’òrgan rector de la Junta
de compensació.
Quart. Notificar aquest acord a la resta de persones propietàries afectades fent-los
avinent que, de conformitat amb l'establert a l'article 190.2 en relació a l'article 171.2
del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei
d'urbanisme, dins del termini d'un mes comptat a partir del dia següent al d'aquesta
notificació, poden adherir-se a la junta de compensació mitjançant un escrit adreçat al
notari o fedatari que ha autoritzat l'escriptura de constitució, a fi que protocol·litzi o
incorpori l'adhesió.
Cinquè. Aquest acord és definitiu en via administrativa i contra ell 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
d’aquesta notificació.»
No obstant això, amb caràcter potestatiu es podrà 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.
Seguidament es tracten en sessió pública els temes següents:
SERVEIS D'HISENDA I DE SERVEIS GENERALS
9. Assessoria Jurídica. Sol·licitud de compatibilitat de la Sra. Z.R.E.,
treballadora de l'Institut Municipal de Formació i Empresa «Mas Carandell»,
per a l'exercici d'una activitat privada.
"Atès que la senyora Zoraida Roselló Espuny està contractada laboralment a l’IMFE
Mas Carandell, vinculada mitjançant contracte d’interinatge en règim de temps
complert com a tècnica mitjana desenvolupant les tasques com a docent dels mòduls
de creació de continguts audiovisuals de la Casa d’Oficis Mas Carandell.
Vista la sol·licitud presentada en data 16 de desembre de 2021, per la Sra. Zoraida
Roselló Espuny, personal laboral de l’IMFE, interessant la declaració de compatibilitat
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de l’exercici de llur lloc de treball en aquest organisme amb l’exercici de l’activitat
privada de realització d’audiovisuals i producció d’esdeveniments culturals on prestarà
els seus serveis per compte propi.
Vist l’informe emès per la directora de la Casa d’Oficis de creació i producció
audiovisual, de data 24 de gener de 2022, en el qual indica que la naturalesa i la
normativa del programa no preveu cap especial incompatibilitat, i per tant considera
que no hi ha cap incompatibilitat al respecte.

Signat electrònicament
Josep Maria Sabate Vidal
08/03/2022

Vist l'informe emès per la Tècnica Responsable del Servei de Recursos Humans i la
directora de l’IMFE Mas Carandell, de data 28 de gener de 2022, en el qual, en síntesi,
s’informa favorablement la concessió de la compatibilitat de l’exercici del lloc de
treball per la treballadora al servei d’aquest Institut, Sra. Zoraida Roselló Espuny, amb
l’activitat demanada, sempre que no concorrin elements que impossibilitin
l’autorització de la concessió de la compatibilitat sol·licitada, d’acord amb la normativa
vigent.
Vist l’informe emès pels serveis jurídics de l'Ajuntament de Reus, de data 4 de febrer
de 2022, que conclou que no concorren elements normatius que impossibilitin «ex
lege» l’autorització de la concessió de la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Zoraida
Roselló Espuny.
Considerant que l’Institut Municipal de Formació i Empresa «Mas Carandell és un
organisme autònom de l’Ajuntament de Reus.
Atès que el personal de l’Institut Municipal de Formació i Empresa «Mas Carandell» es
troba inclòs en l’àmbit d’aplicació de la Llei 53/1984, de 26 de desembre,
d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques (article
2.1.c: «El personal al servei de les Corporacions Locals i dels Organismes d'elles
dependents.), de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal
al servei de l’Administració de la Generalitat (article 1.2.d: «el personal al servei de les
corporacions locals i dels ens, els organismes i les empreses que en depenen») i dels
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 l'article 329 del Decret 214/1990 de 30 de juliol, que 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, així mateix, el que disposen els articles 11 a 15 de les lleis 21/1987, i els articles
11 i següents de la Llei 53/1984, en relació als requisits i limitacions per a l'exercici
d'una activitat privada per part del personal inclòs en l'àmbit d'aplicació d'ambdues
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lleis.
Atès que la sol·licitud de compatibilitat de l’interessat 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’article 12 de la Llei 53/1984, de 26 de
desembre, d’Incompatibilitats del Personal al Servei de les Administracions Públiques i
l'article 330 del Decret 214/1990, de 30 de juliol.

Signat electrònicament
Josep Maria Sabate Vidal
08/03/2022

Vistos els articles 321 i següents del Reglament del personal al servei de les entitats
locals i els preceptes 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 i 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).
Atès que, 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.
Atès que la Junta de Govern Local és competent per a l’adopció dels acords resolutoris
sobre situacions de compatibilitat o incompatibilitat dels empleats públics municipals,
en virtut de l’acord del Ple de data 3 de juliol de 2019 – que confirma l’adoptat en
sessió de 28 de juny de 2019 – pel qual es van delegar totes les competències
delegables del Ple de la Corporació a la Junta de Govern Local, d’acord amb el que
estableix l’article 22.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril Reguladora de les Bases de Règim
Local.
Per tot l'exposat, amb el dictamen previ 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: Reconèixer la compatibilitat de l’exercici del lloc de treball ocupat per la Sra.
Zoraida Roselló Espuny, personal laboral de l’IMFE, amb una activitat privada de
realització d’audiovisuals i producció d’esdeveniments culturals on prestarà els seus
serveis per compte propi.
SEGON: L'autorització atorgada a la Sra. Zoraida Roselló Espuny resta condicionada al
compliment per la seva part de la jornada i l'horari de treball a l’IMFE, i a l'estricte
compliment de les limitacions legals establertes a la Llei 53/1984, i a la Llei 21/1987, i
al compliment de les condicions previstes en els articles 329, 330, 335, 343 del
Reglament del personal al servei de les entitats locals.
TERCER: Notificar aquest acord a la Sra. Zoraida Roselló Espuny i a l’Institut Municipal
de Formació i Empresa «Mas Carandell».
QUART: Aquest acord és definitiu en via administrativa i contra ell es pot interposar
recurs contenciós administratiu davant dels Jutjats del Contenciós Administratiu de
Tarragona, o en el cas que el domicili de la interessada sigui a Catalunya però fora
d'aquesta a la circumscripció on tingui el domicili, en el termini de dos mesos a
comptar des del dia següent al de la recepció d’aquesta notificació.
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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 present notificació."
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per assentiment.
10. Servei d’Aprovisionaments, Contractació i Patrimoni.- Aprovació de la
pròrroga del contracte del servei d’atenció ciutadana i 010 per mitjans
telefònics i electrònics de l’Ajuntament de Reus, Organismes Autònoms i
Empreses Municipals.

Signat electrònicament
Josep Maria Sabate Vidal
08/03/2022

"Atès que per Decret número 2018004488, del Regidor delegat de l’Àrea d’Hisenda i
Recursos Generals, de data 27 de març de 2018, es va adjudicar a l’empresa ASSTEL SIS
SL, el servei d’atenció ciutadana i 010 per mitjans telefònics i electrònics de
l’Ajuntament de Reus, Organismes Autònoms i Empreses Municipals, per una despesa
màxima anual estimada de 40.644,00 € (més l'IVA que correspongui), d'acord amb els
preus unitaris que consten en la seva oferta econòmica.
Atès que en data de 26 d’abril de 2018 es va formalitzar el corresponent contracte
administratiu.
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 l’endemà de la
data de perfeccionament del mateix.
Atès que aquest contracte es podrà prorrogar per períodes anuals fins a dues (2)
anualitats més, per mutu acord de les parts, manifestant 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).
Vist l’informe del Coordinador del Servei de Tecnologies de la Informació i
Telecomunicacions, de data 22 de desembre de 2021, en el qual s’informa
favorablement sobre la pròrroga del referit contracte per una anualitat, amb efectes a
partir del dia 27 d’abril de 2022.
Vist que en data 29 de desembre de 2021 l’empresa ASSTEL SIS SL, ha presentat escrit
amb número 2021138030 al registre d’entrada d’aquest Ajuntament, en el qual
manifesta la seva conformitat en prorrogar el contracte de referència.
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 emès per part de la Intervenció Municipal.
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:
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1.- Aprovar la pròrroga del contracte del servei d’atenció ciutadana i 010 per mitjans
telefònics i electrònics de l’Ajuntament de Reus, Organismes Autònoms i Empreses
Municipals, subscrit amb ASSTEL SIS SL , per un període d’un any, amb efectes a partir
del dia 27 d’abril 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
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.
Signat electrònicament
Josep Maria Sabate Vidal
08/03/2022

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.
11. Servei d’Aprovisionaments, Contractació i Patrimoni.- Ratificació de la
decisió d’Alcaldia sobre la compareixença de l’Ajuntament al recurs
contenciós administratiu núm. 306/2021-B, davant el Jutjat ContencióAdministratiu número 2 de Tarragona.
"Atès que l’empresa EUROCOP SECURITY SYSTEMS SL va interposar recurs contenciós
administratiu núm. 306/2021-B, davant el Jutjat Contenciós-Administratiu número 2 de
Tarragona, contra l’acord de la Junta de Govern local de data 30 de juny de l’any 2021,
en virtut del qual es va adjudicar a l’empresa DRAGCLIC SL el contracte de serveis
d’un sistema integral de gestió operativa de la Guàrdia Urbana de Reus i el seu servei
de suport tècnic de manteniment.
Atès que per Decret d’Alcaldia número 2021019684, de data 22 d’octubre de l’any
2021, es va resoldre, entre d’altres particulars, comparèixer en el recurs contenciós
administratiu núm. 306/2021-B, davant el Jutjat Contenciós-Administratiu número 2 de
Tarragona.
Atès que per Decret d’Alcaldia número 2021021708, de data 24 de novembre de l’any
2021, es van rectificar uns errors de fet apreciats en la part expositiva i resolutiva del
Decret esmentat anteriorment de data 22 d’octubre de 2021.
Vist que l’article 22.2, lletra j) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
de règim local, estableix que correspon al Ple l’exercici de les accions judicials i
administratives i la defensa de la corporació en matèries de competència plenària.
Vist que per aquest expedient de contractació la competència és del Ple, de
conformitat amb la disposició addicional segona, apartat segon, de la Llei 9/2017, de 8
de novembre, de contractes del sector públic.
Vist que per acord de Ple de data 3 de juliol de 2019, la competència en matèria de
contractació s’ha d’entendre delegada en la Junta de Govern Local.
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:
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Únic- DONAR COMPTE dels Decrets d’Alcaldia números 2021019684 i 2021021708
relatius a la compareixença de l’Ajuntament al recurs contenciós administratiu núm.
306/2021-B, davant el Jutjat Contenció-Administratiu número 2 de Tarragona, I RATIFICAR
la decisió de compareixença en l’esmentat recurs."
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per assentiment.
12. Servei d’Aprovisionaments, Contractació i Patrimoni.- Aprovació de la
pròrroga del contracte del servei de suport i manteniment tècnic del sistema
IBM Lotus de correu electrònic i aplicacions documentals de la corporació
municipal de Reus així com l'actualització del programari.
Signat electrònicament
Josep Maria Sabate Vidal
08/03/2022

"Atès que per Decret número 2018008156 del Regidor delegat de l'Àrea d'Hisenda i
Recursos Generals, de data 1 de juny de l’any 2018, es va adjudicar a LOGICALIS
SPAIN S.L.U. la contractació del servei de suport i manteniment tècnic del sistema IBM
Lotus de correu electrònic i aplicacions documentals de la corporació municipal de
Reus així com l'actualització del programari, per l'import anual (IVA no inclòs),
següent:

Atès que en data de 18 de juny de l’any 2018 es va formalitzar el corresponent
contracte administratiu, amb inici de prestacions a partir de l’endemà de la seva
perfecció, el dia 19 de juny de l’any 2018.
Atès que, d’acord amb els termes previstos al pacte segon del referit contracte, la
durada d’aquest contracte es fixa per un període de quatre (4) anys.
Atès que aquest contracte es podrà prorrogar per períodes anuals fins a dues (2)
anualitats més, any a any, 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 RDL 3/2011, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
de Contractes del Sector Públic (TRLCSP).
Vist l’informe del Coordinador del Servei de Tecnologies de la Informació i
Telecomunicacions d’aquest Ajuntament de data 6 de gener de l’any 2022, s’informa
favorablement sobre la pròrroga del referit contracte per una anualitat, amb efectes a
partir del dia 19 de juny de l’any 2022 .
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Vist l’escrit de l’empresa contractista LOGICALIS SPAIN S.L.U. presentat al registre
general d’entrada en data 24 de gener de l’any 2022, 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.
Signat electrònicament
Josep Maria Sabate Vidal
08/03/2022

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 pròrroga del contracte del servei de suport i manteniment tècnic del
sistema IBM Lotus de correu electrònic i aplicacions documentals de la corporació
municipal de Reus així com l'actualització del programari, subscrit amb LOGICALIS
SPAIN S.L.U, per un període d’un any, amb efectes a partir del dia 19 de juny de l’any
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
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.
I, sense més assumptes a tractar s'aixeca la sessió de la qual, com a secretari en
funcions, estenc aquesta acta, amb el vistiplau del Molt Il·lustre Sr. Alcalde.
El secretari en funcions

Aquest document ha estat signat electrònicament amb data 8/3/2022
L'autenticitat d'aquest document es pot comprovar a https://serveis.reus.cat/cve mitjançant el CVE: 2022521CD2139CAC2BF64BB07107E433E9B89C6E58D00308104847

