ESBORRANY ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Núm: 12/2019
Caràcter: Ordinària
Data: 27/09/2019
Horari: 09:05h a 09:12h
Lloc: Palau Municipal
Hi assisteixen:
Signat electrònicament
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Carles Pellicer Punyed, alcalde-president
Noemí Llauradó Sans
Daniel Rubio Angosto
Teresa Pallarès Piqué
Montserrat Caelles Bertran
Carles Prats Alonso
M. Luz Caballero Gabas
Josep Maria Sabaté Vidal, secretari en funcions
S'han excusat:
Montserrat Villella Cuadrada
Daniel Recasens Salvador
Montserrat Flores Juanpere

ORDRE DEL DIA
1. Informació de l'Alcaldia
2. Aprovació de l'acta de la sessió anterior
3. Gestió Econòmica i Pressupostària. Donar compte de diferents decrets de la
Regidoria delegada de l'Àrea d'Hisenda d'aprovació de factures i certificacions d'obres,
serveis i subministraments.
4. Desenvolupament Urbà i Via Pública. Encàrrec a Reus Transport Públic SA de la
gestió del servei de vigilància, de la neteja i l'atenció d'usuaris de l'estació
d'autobusos de Reus.
Seguidament es tractaran en sessió pública els temes següents:
SERVEIS D’HISENDA I DE SERVEIS GENERALS
5. Assessoria Jurídica. Festes locals de Reus per a l’any 2020.
6. Assessoria Jurídica. Sol·licitud de compatibilitat del lloc de treball d’una
treballadora de l’Institut de Formació i Empresa Mas Carandell.
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7. Assessoria Jurídica. Sol·licitud de compatibilitat del regidor Sr. Daniel Recasens
Salvador.
8. Assessoria Jurídica. Sol·licitud de compatibilitat de la regidora Sra. Dolors del Mar
Vázquez Pérez.
9. Assessoria Jurídica. Sol·licitud de compatibilitat del lloc de treball d’un treballador
de l’Institut Municipal Reus Cultura.
10.Recursos Humans. Sol·licituds de compatibilitat de diversos empleats de
l'Ajuntament de Reus.
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11. Rendes i Exaccions. Declaració d'utilitat municipal de diverses obres a efectes de
l'ICIO.
12. Coordinació de l'assessoria jurídica entre l'ajuntament i les empreses
municipals i defensa jurídica. Inici del procediment de revisió d’ofici de
l’adjudicació del contracte de serveis d’assessorament i realització d’un programa de
prevenció i vigilància de delictes (corporate compliance) de la societat REUS SERVEIS
MUNICIPALS, SA.
13. Serveis Adjunts a la Secretaria General. Arxiu de l'expedient de revisió d'ofici
en relació amb el conveni subscrit amb el Consell Comarcal del Baix Camp per a la
col·laboració en la prestació de serveis funeraris.
SERVEIS DE TERRITORI I URBANISME
14. Assessoria Jurídica. Aprovació del contracte programa entre el Consorci del
Transport Públic del Camp de Tarragona, Autoritat Territorial de Mobilitat, l'Ajuntament
de Reus i l'Empresa Reus Transport Públic, SA per a la prestació de serveis públics
regulars de transport urbà de viatgers.
15. Medi Ambient. Resolució de procediments sancionadors per infracció de la
normativa sobre tinença d'animals potencialment perillosos.
Assumptes sobrevinguts, si s'escau.
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
Oberta la sessió per la presidència es passen a tractar els temes següents:

1. Informació de l'Alcaldia.
El Sr. Pellicer informa del següent:
- De la festa del Col·legi d’Advocats al Palau Bofarull.
- Del Premis Esport i Ciutat 2019 al Pavelló Olímpic Municipal.
- De la lectura del Manifest pel Dia Mundial de l'Alzheimer i de les actuacions musicals
a la Plaça Evarist Fàbregas.
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- De la Diada Castellera de Misericòrdia a la Plaça Mercadal.
- Del 53è Aplec Baix Camp al Santuari de Misericòrdia.
- Del lliurament dels Premis Trofeu Ciutat de Reus BTT al Polilleuger Ciutat de Reus.
- De la trobada i cercavila d’Elements Festius Fets per Tu a la Plaça Mercadal.
- De l’Acte de donació del Lleó petit a la ciutat al Saló de Plens.
- Del Seguici Petit a la Plaça Mercadal.
- De la inauguració de les noves oficines de CaixaBank a la Plaça de les Oques.
- De la XXVII Trobada de Misericòrdies (40 anys) al Saló de Plens.
- De la Missa Solemne de la Festa Major al Santuari de Misericòrdia
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- De l’actuació castellera, del Ball de Diables

i de l’Àliga de Reus al Santuari de

Misericòrdia.
- De les Jornades de portes obertes al Centre Alzheimer Maria Vivar.
- De l’assistència al Pregó de la Festa Major d'Alforja.
2. Aprovació de l'acta de la sessió anterior.
S'aprova per unanimitat l'acta de la sessió de la Junta de Govern Local del 26 de juliol
de 2019.
3. Gestió Econòmica i Pressupostària. Donar compte de diferents decrets de
la Regidoria delegada de l'Àrea d'Hisenda d'aprovació de factures,
certificacions d'obres, serveis i subministraments.
"Vistos els Decrets de la Regidoria delegada de l’Àrea d’Hisenda que figuren a
l’expedient D-HISMUN 2158/2019 d’aprovació de factures i certificacions d’obra,
serveis i subministraments que es detallen:
Decret núm.

Data

Expedient

2019006582
2019007156
2019007157
2019007343
2019007547
2019007548
2019007549
2019007571
2019007603
2019007659
2019007660
2019007806
2019007832
2019007833
2019008080
2019008081
2019008151
2019008270

08/04/2019
18/04/2019
18/04/2019
25/04/2019
29/04/2019
29/04/2019
29/04/2019
29/04/2019
30/04/2019
30/04/2019
30/04/2019
03/05/2019
06/05/2019
06/05/2019
08/05/2019
08/05/2019
09/05/2019
10/05/2019

2018/77
2019/20
2019/14-29-50
2019/7
2019/8
2019/44-45-53
2019/17
2019/2
2019/31-38-47
2019/75
2019/52-62
2019/32-42-46-60
2019/58-68-72
2019/9
2019/40-48-49
2019/51-55-61
2019/63-66-70
2019/65-76

Import
114.711,40€
13.733,17€
66.861,60€
25.320,68€
47.948,97€
41.528,39€
411.065,83€
26.845,45€
203.551,92€
1.022.056,17€
304.276,85€
126.024,32€
416.087,73€
6.897,00€
466.362,53€
90.271,70€
58.131,91€
35.346,73€
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2019008521
2019008522
2019008624
2019008795
2019009228
2019009291
2019009312
2019009359
2019009394
2019009517
2019009518
2019009684
2019009697
2019009711
2019009782
2019009843
2019010097
2019010098
2019010212
2019010213
2019010335
2019010336
2019010778
2019010982
2019012274

14/05/2019
14/05/2019
15/05/2019
17/05/2019
24/05/2019
24/05/2019
24/05/2019
24/05/2019
24/05/2019
28/05/2019
28/05/2019
31/05/2019
31/05/2019
31/05/2019
04/06/2019
04/06/2019
06/06/2019
06/06/2019
07/06/2019
07/06/2019
10/06/2019
10/06/2019
12/06/2019
13/06/2019
24/07/2019

2019012275
2019012281
2019012482
2019012561

24/07/2019
24/07/2019
26/07/2019
26/07/2019

2019012676

30/07/2019

2019-54-73-87
2019/80
2019/11
2019/17
2019/81-90-95
2019/69-77-82-93
2019/14
2019/17
2019/64
2019/83
2019/79-100
2019/15
2019/84
2019/13
2019/74-104
2019/108
2019/5-6-10
2019/18
2019/106
2019/103
2019/96-105-109
2019/78-85-86
2019/91
2019/4-16
2019/38-22-45-4849
2019/127-128
2019/136-137-147
2019/44
2019/138-140-150151-153
2019/135-139-152154-155

84.778,97€
685,11€
3.119,31€
137.842,37€
1.456.579,11€
146.093,77€
8.918,49€
779,24€
19.587,09€
196.994,99€
123.676,31€
90.184,16€
71.286,15€
3.025€
42.838,03€
223.997,96€
39.473,93€
35.152,30€
45.375,00€
15.997,02€
109.206,75€
115.628,43€
220.090,12€
63.549,22€
187.258,84€
399.034,56€
59.948,61€
143.929,50€
264.224,86€
324.327,81€

Vistos els Decrets d’Alcaldia núm. 2016002499 de data 3 març de 2016 i núm.
2019011378 de data 5 de juliol 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 Regidoria delegada de l’Àrea d’Hisenda que figuren a
l’expedient D-HISMUN 2158/2019 d’aprovació de factures i certificacions d’obres,
serveis i subministraments."
Els membres de la Junta de Govern Local es donen per assabentats dels anteriors
decrets.
4. Desenvolupament Urbà i Via Pública. Encàrrec a Reus Transport Públic SA
per a la realització del servei de vigilància, neteja i atenció d'usuaris de
l'estació d'autobusos de Reus 2019
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"Atès que l’Ajuntament de Reus és concessionari de l’explotació del servei públic
de l’estació d’autobusos, segons Resolució del Conseller de Política Territorial i
Obres Públiques, de data 25.10.1984, per un termini de 75 anys, per la qual cosa
està obligada a mantenir les obres, instal·lacions i mitjans adscrits a la concessió
en bon estat de conservació i funcionament, i prestar el servei amb la continuïtat
necessària, i està facultada per subscriure els acords necessaris, amb tercers, per
la correcta prestació del servei.
Atès que l'Ajuntament de Reus no disposa dels recursos adients per a la gestió de
l'estació d'autobusos i pretén que per a l'any 2019 sigui gestionat per un ens
adient, en tots aquells aspectes no assumits per l'organització municipal.
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Vista la memòria tècnica per l'establiment de les tarifes per al servei de control
de neteja, atenció als usuaris i assistència tècnica en la gestió de l'estació
d'autobusos per a l'anualitat 2019, elaborada pels serveis tècnics de Brigades de
data 27 d'agost de 2019, i que consta a l'expedient.
Considerant que l'esmentat informe efectua la següent proposta de tarifes:
Intern- Ma d'obra
Operaris de neteja i atenció al client

Rep. hora
de servei
10,48

Coordinació i CCC

1,89

Altres despeses personal

0,44

Intern- Mitjans auxiliars fixes
Immobilitzat
Extern-subcontractació
Aprovisionaments,
subministraments i serveis externs
Despeses generals
Estructura i suport actuacions

Tarifa preu/hora de
servei

12,81

Cost anual

Tarifa mensual fixa

3.146,48

262,21

Tarifa consums mensuals
Preu de cost
Tarifa consums mensuals
5% Costos intern+ extern

Considerant que de l'informe memòria elaborat pels serveis tècnics de Brigades
se'n desprèn que pel període comprès entre l'1 de gener al 31 de desembre de
2019, el cost total de la despesa prevista de l'encàrrec serà de 68.350,68€ amb el
següent desglòs:
Cost segons tarifa hores de treball efectiu: 53.615,58€
Cost segons tarifa mensual mitjans auxiliars fixes: 3.146,52€
Serveis de manteniment immobilitzat adscrit al servei: 1.833,79€
Aprovisionaments: 3.000,00€
Subministraments: 800,00€
Serveis externs: 1.200,00€
Altres despeses del servei: 1.500,00€
Despeses generals: 3.254,79€
Total encàrrec 2019: 68.350,68€
Vist, així mateix, que del pla de treball i de l'informe memòria abans esmentat,
ambdós de data 2 de juliol de 2019, elaborats pels serveis tècnics de Brigades,
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relatius a l'encàrrec de gestió de l'estació d'autobusos per a l'any 2019, que
consten a l'expedient. Els serveis especificats en l'esmentat pla de treball són:
1) Encarregar el servei de control, neteja, atenció als usuaris i assistència tècnica
en la gestió de l'estació d'Autobusos de Reus, per tal de mantenir-les en perfecte
estat de conservació i funcionament. Serveis a prestar:
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Control: Contempla el control de les instal·lacions de forma presencial entre les
7:00 a les 21:00. Així mateix es controlarà les 24 hores amb sistema de vídeo
vigilància i gravació des del control central, des d’on es farà el seguiment visual
del servei.
Fora de l’horari amb servei presencial, es disposarà també d’un servei d’atenció
24 h que consistirà en la monitoratge i control remot des del centre de control
central de les alarmes existents en l’estació d’autobusos.
El personal anirà degudament uniformat i equipat amb una emissora de ràdio per
comunicar-se amb els serveis centrals de l’empresa.
Neteja: El servei contempla la neteja de tot el recinte de l’estació d’autobusos.
La neteja de passadissos, hall i andanes es portarà a terme amb una màquina
fregadora amb un ample de fregat de 530 mm.
En el cas del camp de futbol, només inclou la neteja de «pala i escombra»
(papers, llaunes, fulles, etc...) i no inclou els tractaments de neteja i manteniment
específic per aquella superfície, que l’executa Reus Esport i Lleure, SA (RELLSA).
Atenció als usuaris: Contempla l’atenció presencial als usuaris del transport públic
de passatgers, en l’horari de 7:00 a les 21:00h de dilluns a dissabte laborables.
El personal adscrit al servei disposarà d’un adequat uniforme de treball, amb la
finalitat de que els usuaris els/les reconeguin perfectament.
Quan no es disposa de servei presencial, les instal·lacions s’atendran des del
centre de control central, des d’on es farà el seguiment visual del servei.
Assistència
tècnica:
Consistent
en
la
gestió
general
del
contracte
(subministraments, aprovisionaments, averies, etc...).
Fora de l’horari amb servei presencial, es disposarà també d’un servei d’atenció
24h que consistirà en la monitoratge i control remot des del centre de control
central de les alarmes existents en l’estació d’autobusos.
Inclou també el manteniment de sistemes de seguretat i comunicacions per portar
a terme els serveis de vigilància de l’estació d’autobusos (vídeo gravació) des del
centre de control central.
2) Relació de dependències objectes del pla de treball, que comprèn la prestació
dels serveis de control, neteja, atenció als usuaris i assistència tècnica de tot el
recinte de l'estació d'Autobusos de Reus.
3) Mitjans:
Mitjans Humans.
El servei de neteja disposarà de:
- El servei de neteja i atenció al client suposa la prestació d’un total de 4.186
hores de servei presencial amb l’establiment de dos torns de feina en horari diürn
(de 7:00 a 14:00 i de 14:00 a 21:00) de dilluns a dissabte laborables. Per aquesta
prestació en necessitaran 2,5 operaris. Els operaris aniran degudament uniformats
i am la formació necessària.
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- 1 Coordinador del servei, amb una dedicació del 10% de la seva jornada.
El coordinador anirà degudament uniformat i amb la formació necessària.
- Atenció des del centre de control central. Compren el seguiment a control remot
de les incidències de les instal·lacions des del centre de control central en horari
nocturn (de 21:00 a 07:00), de dilluns a dissabte i les 24 hores en horari festiu.
Inclou també la intervenció d’un vigilant especial d’assistència en horari nocturn
en cas d’incidències.
Mitjans auxiliars: El servei disposarà dels mitjans auxiliars necessaris per assolir la
tasca encarregada, entre els quals destaquem:
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- 1 màquina fregadora amb un ample de fregat de 530 mm.
- Instal·lacions i equips electrònics per a la gestió de comunicacions i seguretat de
l’estació d’autobusos.
- Emissores de radio per la prestació del servei i comunicació amb el centre de
control central.
4) Aprovisionaments: Compren la previsió de consums de productes de neteja i
desinfectants destinats a la neteja de les instal·lacions. Compren els materials
com ara paper higiènic, etc... als serveis de l’estació d’autobusos.
5) Subministraments: Relatiu als serveis de la línia ADSL entre l’estació
d’autobusos i el centre de control central per poder portar a terme la telegestió i
vigilància a control remot en horari nocturn.
Atès que Reus Transport Públic, SA ha executat els darrers anys els serveis que
ara es pretenen encarregar.
Atès que Reus Transport Públic, SA ostenta la consideració de mitjà propi
personificat, entre altres poders adjudicadors, de l'Ajuntament de Reus, que li pot
fer encàrrecs de gestió i adjudicar-li contractes, en relació a les activitats
compreses dins del seu objecte i activitats fundacionals, en els termes previstos a
l'article 32 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic,
de conformitat amb els seus estatuts vigents, aprovats per acord de la Junta
General de la citada societat de data 12 de juny de 2019.
Atès que l’objecte de la citada societat municipal, de conformitat amb l’article 2
dels seus estatuts, el constitueixen quantes activitats estiguin encaminades a
l’organització, gestió i prestació del servei públic de transport col·lectiu de
viatgers i el servei de transport adaptat a les persones de mobilitat reduïda així
com totes aquelles activitats complementàries relacionades amb aquest servei
públic, així com d’altres serveis complementaris relacionats amb la circulació, el
transport, la mobilitat i la via pública.
Atès que en l'informe memòria elaborat pels serveis tècnics de Brigades abans
esmentat es proposa que sigui la societat Reus Transport Públic, SA qui efectuï de nou
l'encàrrec del servei de control, neteja, atenció als usuaris i assistència tècnica en la
gestió de l'estació d'autobusos de Reus pel període corresponent a l'any 2019, per un
import de 68.350,68 €, que s'imputaran a l'aplicació 40634- 93322- 22799 del
pressupost municipal de despeses corresponent a l'any 2019.
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Atès que es disposa de consignació pressupostària per assumir els compromisos
econòmics inherents a l'encàrrec corresponents a l'any 2019 per un import màxim de
68.350,68 €, amb càrrec a l'aplicació 40634- 93322- 22799 del pressupost municipal
de despeses.
Vist l'informe emès per l'Assessoria Jurídica de data 30 d'agost de 2019 en relació al
present encàrrec.
Vist l'informe de la intervenció general de fiscalització prèvia de data 4 de setembre
de 2019 emès en relació al present encàrrec.
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Vist l’informe complementari de data 12 de setembre de 2019 emès per l’enginyer
tècnic municipal de manteniment que consta a l’expedient.
Vist el que disposa l'article 32 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic (en endavant LCSP) per la qual es transposen a l’ordenament jurídic
espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE,
de 26 de febrer de 2014, possibilita als poders adjudicadors que s’encarreguin a
entitats que tinguin la planificació de mitjà propi personificat les prestacions pròpies
dels contractes de serveis, i que l’encàrrec no tindrà la consideració de contracte.
Així mateix, l’esmentat article 32 de la LCSP estableix que la compensació al poder
adjudicador es regularà per referència a tarifes aprovades per l’entitat pública de la
qual depèn el mitjà propi personificat per a les activitats objecte d’encàrrec. Aquestes
tarifes es calculen de manera que representin els costos reals de realització de les
unitats produïdes (servei) directament pel mitjà propi.
Vista la Circular 4/2015, de 20 de maig, de la Intervenció General de l’Administració de
l’Estat, en relació a diversos aspectes relacionats amb les encomanes de gestió que
regula la LCSP, on es manifesta que «la tarifa o la retribución de la encomienda
deberán cubrir el valor de las prestaciones encargadas, teniendo en cuenta para su
cálculo los costes directos y los indirectos, y márgenes razonables, acordes con el
importe de aquellas prestaciones, para atender desviaciones o imprevistos de
rentabilidad. Estos márgenes figurarán como partida independiente del resto de la
tarifa.»
Vist el Decret d'alcaldia número 11378, de 5 de juliol 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.
Vist, així mateix, el Decret d'alcaldia número 11502, de 10 de juliol de 2019, pel qual
l'alcaldia fixa les delegacions a la Junta de Govern local, delega a l'esmentat òrgan els
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, és a dir, més dels 25.000 euros.
Atès, doncs, que l'import de l'encàrrec supera amb escreix la xifra dels 25.000 euros,
per la qual cosa correspon a la Junta de Govern Local, per delegació de l’alcaldia,
l'aprovació del present encàrrec.
En conseqüència es proposa l'adopció dels acords següents:
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PRIMER: Aprovar les següents tarifes 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:
Intern- Ma d'obra
Operaris de neteja i atenció al client

Rep. hora
de servei
10,48

Coordinació i CCC

1,89

Altres despeses personal

0,44

Intern- Mitjans auxiliars fixes
Immobilitzat
Signat electrònicament
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Extern-subcontractació
Aprovisionaments,
subministraments i serveis externs
Despeses generals
Estructura i suport actuacions
Tarifa
Tarifa
Tarifa
Tarifa
Tarifa
Tarifa
Tarifa
Tarifa

Tarifa preu/hora de
servei

12,81

Cost anual

Tarifa mensual fixa

3.146,48

262,21

Tarifa consums mensuals
Preu de cost
Tarifa consums mensuals
5% Costos intern+ extern

hora de treball efectiu: 12,81€
mensual mitjans auxiliars fixes: 262,21€
anual per serveis de manteniment immobilitzat adscrit al servei: 1.833,79€
anual per aprovisionaments: 3.000,00€
anual per subministraments: 800,00€
anual per serveis externs: 1.200,00€
anual per altres despeses del servei: 1.500,00€
anual per despeses generals: 3.254,79€

SEGON: Aprovar l’encàrrec a la societat Reus Transport Públic, SA de la gestió de
l'Estació d'Autobusos de Reus.
TERCER: L’esmentat encàrrec inclou, en tot cas, les tasques que s’indiquen als
antecedents del present acord i que es relacionen amb major detall a l’informeproposta de l’encàrrec emès pels serveis de Brigades de data 2 de juliol de 2019 i del
pla de treball, que consten a l’expedient i que s'han de facilitar a Reus Transport
Públic, SA.
QUART: El present encàrrec s’efectua pel període comprès entre la data d'adopció del
present acord i el 31 de desembre de 2019.
CINQUÈ: Per a dur a terme l'encàrrec, la societat Reus Transport Públic, SA posarà a
disposició de l'Ajuntament els recursos humans i materials necessaris per tal de portar
a terme les esmentades activitats.
La societat Reus Transport Públic, SA podrà contractar parcialment a tercers la
realització de treballs objecte del present encàrrec. No obstant executarà més del 50%
de l'encàrrec amb mitjans propis. Els contractes que hagi de realitzar l'entitat restaran
subjectes a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, en els
termes que siguin procedents d'acord amb la naturalesa de la societat, així com pel
tipus i quantia dels contractes.
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El personal afecte a la prestació de les tasques encarregades, dependrà a tots els
efectes de Reus Transport Públic, SA o de l'empresa a qui aquesta li encarregui
l'execució de les mateixes, segons correspongui, que hauran de complir, en tot
moment, les obligacions derivades de la legislació laboral, de seguretat i salut en el
treball i previsions socials, essent responsables directes de tots els pagaments i
indemnitzacions que es pugin derivar de l'incompliment de les seves obligacions
generals o particulars relatives a la seguretat social i ordenació de treball, quedant
l'Ajuntament de Reus exonerat de qualsevol tipus de responsabilitat, solidària o
subsidiària, d'aquest tipus en què pugui incórrer la referida empresa o el seu personal.
SISÈ: Aprovar la despesa màxima corresponent a l'esmentat encàrrec, per un import
global de 68.350,68 euros que s'imputaran a l'aplicació 40634- 93322- 22799 del
pressupost municipal de despeses corresponent a l'any 2019.
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SETÈ: El pagament d'aquest encàrrec es realitzarà prèvia emissió i presentació, per
part de la societat Reus Transport Públic, SA a l'Ajuntament, de les corresponents
factures, que s'emetran amb periodicitat trimestral pels serveis efectivament prestats,
en consonància amb les tarifes aprovades per a l'anualitat 2019 i acompanyada d'un
informe justificatiu amb la següent informació:
-Detall d'hores mensual.
-Extractes i detall de costos corresponents a aprovisionaments i subministraments
externs i serveis subcontractats, classificats segons la seva naturalesa.
La relació anirà acompanyada amb caràcter general amb còpia dels justificants
corresponents.
Si la liquidació final 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 diferència.
La liquidació per un import superior requerirà la prèvia aprovació de l'ampliació de
l'encàrrec.
VUITÈ: Correspon a l'Ajuntament la superior direcció de l'encàrrec efectuat, i el
control i supervisió del mateix, a través dels serveis tècnics de Brigades.
L'entitat receptora de l'encàrrec previst en aquesta resolució tindrà l'obligació de
facilitar a l'Ajuntament la informació que preveu l'article 3.2 de la Llei 19/2014, del 29
de desembre, de transparència, d'accés a la informació pública i bon govern.
NOVÈ: En el supòsit que l'encàrrec efectuat pugui comportar la gestió i/o tractament
de dades de caràcter personal la societat Reus Transport Públic, SA assumirà, en
relació a les dades recollides i tractades a conseqüència del present encàrrec, la
condició del tercer encarregat del tractament de dades de caràcter personal i, per
tant, aquestes actuacions s'efectuaran de conformitat amb les previsions de la Llei
orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i
garantia dels drets digitals, i d'acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament
Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones
físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes
dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD).
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DESÈ: El present encàrrec tindrà com a clàusula resolutòria expressa de compliment i
manteniment per part de l'entitat receptora de l'encàrrec de la condició de mitjà propi
personificat, en els termes previstos a l'article 32 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de contractes del sector públic. L'incompliment sobrevingut dels requisits per
mantenir aquesta condició comportarà la impossibilitat de seguir efectuant encàrrecs
i, si s'escau, la resolució anticipada i liquidació del present encàrrec, sens perjudici, de
l'establiment del règim transitori que s'escaigui, atesa la rellevància del servei que es
gestiona.
ONZÈ: Publicar el present 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.
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DOTZÈ: Donar trasllat del present acord a la societat Reus Transport Públic, SA, als
efectes pertinents.
TRETZÈ: Aquests acords són definitius en via administrativa i contra aquests 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.
Seguidament es tracten en sessió pública els temes següents:
SERVEIS D'HISENDA I DE SERVEIS GENERALS
5. Assessoria Jurídica. Festes locals de Reus per a l'any 2020.
"Vist l’escrit del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies amb entrada al
registre general de l’Ajuntament de Reus de data 15 de maig de 2019, pel qual
sol·licita que aquest Ajuntament faci arribar les seves propostes de festes locals per a
l’any 2020, abans del dia 31 de juliol de 2019.
Vist 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, que preveu que de les festes
laborals, dues seran locals.
Vista l’Ordre TSF/116/2019, de 7 de juny, per la qual s’estableix el calendari oficial de
festes laborals a Catalunya per a l’any 2020 i preveu que a més de les festes
esmentades es fixaran, mitjançant Ordre del mateix Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies, dues festes locals a proposta dels ajuntaments.
Vist el Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol, pel qual es regulen les jornades de
treball, les jornades especials i els descansos, que en el seu article 46 preveu que la
proposta de festius locals correspondrà al Ple de l’Ajuntament.
Atès que els dies 29 de juny i 25 de setembre són dies de festa patronal a la ciutat de
Reus i no coincideixen l’any 2020 en diumenge, ni tampoc amb cap dels dies que es
fixen a l’Ordre TSF/116/2019.
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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, 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 2020 els següents
dies:
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•
•

29 de juny, SANT PERE
25 de setembre, MARE DE DÉU DE MISERICÒRDIA

SEGON: Donar trasllat d’aquest acord al Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies de la Generalitat de Catalunya."
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per assentiment.
6. Assessoria Jurídica. Sol·licitud de compatibilitat del lloc de treball d'una
treballadora de l'Institut de Formació i Empresa Mas Carandell
"Atès que la senyora Débora Evelyn Contreras és treballadora de l’Institut Municipal de
Formació i Empresa «Mas Carandell», en virtut del contracte per obra o servei en
règim de temps complert com a alumna/treballadora de la Casa d’Oficis Mas Carandell
al mòdul de creació de continguts audiovisuals.
Atès que la Sra. Contreras ha sol·licitat que s'autoritzi la compatibilitat de l'activitat
que desenvolupa a l’Institut Municipal de Formació i Empresa «Mas Carandell» amb
una activitat privada d’hostaleria i restauració en una empresa de càtering per
esdeveniments.
Vist l’informe emès per la directora de la Casa d’Oficis de creació i producció
audiovisual i la Responsable de projectres de Desenvolupament Local, de data 5 de
juliol de 2019, en el que proposen que es realitzin els tràmits administratius necessaris
per la gestió de la compatibilització laboral de l’alumna/treballadora Débora Evelyn
Contreras.
Vist l'informe emès per la tècnica responsable del servei de RRHH i la direcció de
d’Institut, de data 19 de juliol de 2019, en el sentit que s’informa favorablement la
concessió de la compatibilitat de l’exercici del lloc de treball per la treballadora al
servei d’aquest Institut, Sra. Débora Evelyn Contreras, 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 jurídic emès pels serveis jurídics de l'Ajuntament de Reus, de data 14
d’agost de 2019, que conclou que no concorren elements normatius que impossibilitin
«ex lege» l’autorització de la concessió de la compatibilitat sol·licitada.
Considerant que, segons consta als informes expressats als paràgrafs anteriors,
l’Institut Municipal de Formació i Empresa «Mas Carandell, és un organisme autònom
de l’Ajuntament de Reus.
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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, i (art. 2.1.g:
«g) el personal al servicio de entidades, corporaciones de derecho público,
fundaciones y consorcios cuyos presupuestos se doten ordinariamente en más de un
50 % con subvenciones u otros ingresos procedentes de les Administraciones
Públicas”) i de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al
servei de l’Administració de la Generalitat (art. 1.2.d: «el personal al servei de les
corporacions locals i dels ens, els organismes i les empreses que en depenen»).
Vist 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 lleis.
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Atès que de conformitat amb els articles 14 de la llei 53/1984, i 21 de la Llei 21/1987,
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 el Ple de la Corporació, en sessió duta a terme el dia 3 de juliol de 2019,
delegà en la Junta de Govern Local les competències de caràcter delegable del Ple de
la Corporació.
Per tot l'exposat amb el dictamen previ de la Comissió Informativa de Serveis
d'Hisenda i Serveis Generals, es proposa al Junta de Govern Local l'adopció dels
següents acords:
PRIMER: Autoritzar a la Sra. Débora Evelyn Contreras la compatibilitat del contracte
que ostenta a l’Institut Municipal de Formació i Empresa «Mas Carandell», per a la
realització de tasques com a alumna/treballadora de la Casa d’Oficis Mas Carandell al
mòdul de creació de continguts audiovisuals, amb una activitat privada d’hostaleria i
restauració en una empresa de càtering per esdeveniments.
SEGON: L'autorització atorgada a la Sra. Contreras resta condicionada al compliment
per la seva part de la jornada i l'horari de treball a l’Institut Municipal de Formació i
Empresa «Mas Carandell», i a l'estricte compliment de les limitacions legals
establertes a la Llei 53/1984, i a la Llei 21/1987.
TERCER: Notificar aquests acords a la Sra. Contreras.
QUART: Contra aquests acords que exhaureixen la via administrativa es podrà
interposar demanda davant dels Jutjats del Social en el termini de dos mesos
comptadors des de la data de la seva notificació, d’acord amb l’article 69 de la Llei
36/2011, de 10 d’octubre, reguladora de la Jurisdicció Social. "
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per assentiment.
7. Assessoria Jurídica. Sol·licitud de compatibilitat del regidor Sr. Daniel
Recasens Salvador
"Atès que el Sr. Daniel Recasens Salvador, mitjançant escrit de data 16 de juliol de
2019, ha sol·licitat la compatibilitat del seu càrrec de regidor de l'Ajuntament de Reus
amb l'activitat d'advocacia
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Atès que el Sr. Recasens és regidor delegat de l'Àrea de Cultura i Educació, amb les
atribucions que consten al Decret de l'alcaldia número 2019011378, de 5 de juliol de
2019, i exercita el seu càrrec municipal en règim de dedicació parcial.
Vist l'informe emès per l'alcaldia de data 9 d'agost de 2019, en el qual s'informa
favorablement a la concessió de compatibilitat sol·licitada, en els termes que consta a
l'esmentat escrit que són, en síntesi, que aquesta segona activitat no suposarà cap
alteració en la correcta assumpció de les seves responsabilitats com a regidor i que no
es produirà, en cap cas, una situació de conflicte d'interessos; tot l'esmentat llevat
que existeixin obstacles de naturalesa jurídica.
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Vist, així mateix, l’informe emès pels serveis tècnics de l'Assessoria Jurídica del dia 14
d'agost de 2019, que analitza el règim jurídic aplicable a la sol·licitud formulada i
conclou que per a l'exercici de l'activitat d'advocacia, el Sr. Daniel Recasens Salvador
ha d'obtenir la corresponent compatibilitat amb la de regidor delegat de l'Àrea de
Cultura i Educació, en règim de dedicació parcial; que la segona activitat per la qual es
demana compatibilitat s'ha de considerar activitat del sector privat i, per tant, el règim
jurídic és el definit en els fonaments del present informe; que no concorren elements
normatius que impossibilitin ''ex lege'' l'autorització de la concessió de compatibilitat, i
que l'òrgan competent per autoritzar, si s'escau, la compatibilitat sol·licitada és la
Junta de Govern Local, previ dictamen de la Comissió Informativa de Serveis d'Hisenda
i Serveis Generals.
Vist l’article 1, apartat 3, de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d'incompatibilitats
del personal al servei de l'Administració de la Generalitat que preveu que ''Als sols
efectes d'aquesta Llei, i per al personal inclòs en el seu àmbit d'aplicació, es considera
activitat al sector públic la desenvolupada pels membres electius de les corporacions
locals.''
Vist l'article 12 de la mateixa Llei en què preveu en quins supòsits es pot reconèixer la
compatibilitat per al desenvolupament d'activitats privades.
Vistos, així mateix, els articles 11 a 15 de la lei 53/1984, de 26 de desembre,
d'incompatibilitats del personal servei de les administracions públiques
Vist el que disposa l'article 75 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim
local, en relació als regidors en règim de dedicació parcial
Atès que, de conformitat amb l'article 19 i 22 de la citada Llei 21/1987, la declaració
de compatibilitat correspon al Ple de la Corporació.
Vist així mateix, que per acord plenari de 3 de juliol de 2019, que confirma l'adoptat
en la sessió del dia 28 de juny, en virtut del qual el Ple delegà a la Junta de Govern
Local aquelles competències delegables que li corresponen.
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: Concedir al regidor Sr. Daniel Recasens Salvador, regidor de l'Ajuntament de
Reus, la compatibilitat sol·licitada per a l'exercici de l'advocacia, en els termes i amb
les condicions que consten als informes obrants a l'expedient de referència.
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SEGON: La concessió de la compatibilitat sol·licitada pel regidor Sr. Daniel Recasens
Salvador resta condicionada a l'estricte compliment de les previsions legals
establertes a la normativa esmentada als antecedents d'aquest acord.
TERCER: Notificar aquest acord al Sr. Recasens.
QUART: Aquests acords són definitius en via administrativa i contra ells 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.
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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 seva notificació."
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per assentiment.
8. Assessoria Jurídica. Sol·licitud de compatibilitat de la regidora Sra. Dolors
del Mar Vázquez Pérez
"Atès que la Sra. Dolors del Mar Vázquez Pérez, mitjançant escrit de data 8 de juliol de
2019, ha sol·licitat la compatibilitat del seu càrrec de regidora de l'Ajuntament de Reus
amb l'activitat d'advocacia.
Atès que la Sra. Dolors del Mar Vázquez Pérez és regidora delegada de Seguretat y
Convivència, adscrita a la regidoria delegada de l'Àrea de Recursos Humans i Medi
Ambient, amb les atribucions que consten al decret d'alcaldia número 2019011378, de
5 de juliol de 2019 i exercita el seu càrrec municipal en règim de dedicació parcial.
Vist l'informe emès per l'alcaldia de data 9 d'agost de 2019 en el qual s'informa
favorablement a la concessió de compatibilitat sol·licitada, en els termes que consta a
l'esmentat escrit que són, en síntesi, que aquesta segona activitat no suposarà cap
alteració en la correcta assumpció de les seves responsabilitats com a regidor i que no
es produirà, en cap cas, una situació de conflicte d'interessos; tot l'esmentat llevat
que existeixin obstacles de naturalesa jurídica.
Vist, així mateix, l'informe emès pels serveis tècnics de l'Assessoria Jurídica del dia 13
d'agost de 2019, que analitza el règim jurídic aplicable a la sol·licitud formulada i
conclou que, per a l'exercici de l'activitat d'advocacia, la Sra. Dolors del Mar Vázquez
Pérez ha d'obtenir la corresponent compatibilitat amb la de regidora delegada de
Seguretat i Convivència, en règim de dedicació parcial; que la segona activitat per la
qual es demana compatibilitat s'ha de considerar activitat del sector privat i, per tant,
el règim jurídic és el definit en els fonaments del present informe; que no concorren
elements normatius que impossibilitin "ex lege" l'autorització de la concessió de
compatibilitat sol·licitada és la Junta de Govern Local, previ dictamen de la Comissió
Informativa de Serveis d'Hisenda i Serveis Generals.
Vist l'article 1, apartat 3, de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d'incompatibilitats
del personal al servei de l'Administració de la Generalitat que preveu que "Als sols
efectes d'aquesta Llei, i per al personal inclòs en el seu àmbit d'aplicació, es considera
activitat al sector públic la desenvolupada pels membres electius de les corporacions
locals."

Aquest document ha estat signat electrònicament amb data 2/10/2019
L'autenticitat d'aquest document es pot comprovar a https://serveis.reus.cat/cve mitjançant el CVE: 2019D4EA8B87147862CD005C833CA88F1E26769DA7E61002170339

Vist l'article 12 de la mateixa Llei en què preveu en quins supòsits es pot reconèixer la
compatibilitat per al desenvolupament d'activitats privades.
Vistos, així mateix, els articles 11 a 15 de la llei 53/1984, de 26 de desembre,
d'incompatibilitats del personal servei de les administracions públiques
Vist el que disposa l'article 75 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim
local, en relació als regidors en règim de dedicació parcial
Atès que, de conformitat amb l'article 19 i 22 de la citada Llei 21/1987, la declaració
de compatibilitat correspon al Ple de la Corporació.

Signat electrònicament
Josep Maria Sabate Vidal
02/10/2019

Vist així mateix, que per acord plenari de 3 de juliol de 2019, que confirma l'adoptat
en la sessió del dia 28 de juny, en virtut del qual el Ple delegà a la Junta de Govern
Local aquelles competències delegables que li corresponen.
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: Concedir a la regidora Sra. Dolors del Mar Vázquez Pérez, regidora de
l'Ajuntament de Reus, la compatibilitat sol·licitada per a l'exercici de l'advocacia, en
els termes i amb les condicions que consten als informes obrants a l'expedient de
referència.
SEGON: La concessió de la compatibilitat sol·licitada per la regidora Sra. Dolors del
Mar Vázquez Pérez resta condicionada a l'estricte compliment de les previsions legals
establertes a la normativa esmentada als antecedents d'aquest acord.
TERCER: Notificar aquest acord a la Sra. Vázquez.
QUART: Aquests acords són definitius en via administrativa i contra ells 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.
9. Assessoria Jurídica. Sol·licitud de compatibilitat del lloc de treball d'un
treballador de l'Institut Municipal Reus Cultura.
"Atès que el Sr. Gerard Pouget Navarro, és treballador de l'Institut Municipal Reus
Cultura en virtut del contracte d'interinitat en règim de temps complert com a Auxiliar
Tècnic de l'àrea de Festes i Festivals.
Atès que el Sr. Gerard Pouget Navarro ha sol·licitat que s'autoritzi la compatibilitat de
l'activitat que desenvolupa a l'Institut Municipal Reus Cultura amb una activitat
privada d'impartició de classes de música un dia a la setmana i actuacions en règim
de músic en dies festius puntuals.
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Vist l’informe emès per la gerent de l'Institut Municipal Reus Cultura, de data 3 de
setembre de 2019, en el que que s’informa favorablement la concessió de la
compatibilitat de l’exercici del lloc de treball pel treballador al servei d’aquest Institut,
Sr. Gerard Pouget Navarro, amb l’activitat demanada i proposa que es realitzin els
tràmits administratius necessaris per la gestió de la compatibilització laboral del
treballador Sr. Gerard Pouget Navarro.
Vist l'informe jurídic emès pels serveis jurídics de l'Ajuntament de Reus que conclou
que no concorren elements normatius que impossibilitin "ex lege" l'autorització de la
concessió de la compatibilitat sol·licitada.

Signat electrònicament
Josep Maria Sabate Vidal
02/10/2019

Considerant que, l'Institut Municipal Reus Cultura és un organisme autònom de
l'Ajuntament de Reus i que el personal de l’Institut Municipal Reus Cultura 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, i (art. 2.1.g: «g) el personal al
servicio de entidades, corporaciones de derecho público, fundaciones y consorcios
cuyos presupuestos se doten ordinariamente en más de un 50 % con subvenciones u
otros ingresos procedentes de les Administraciones Públicas”) i de la Llei 21/1987, de
26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la
Generalitat (art. 1.2.d: «el personal al servei de les corporacions locals i dels ens, els
organismes i les empreses que en depenen»).
Vist 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 lleis.
Atès que de conformitat amb els articles 14 de la llei 53/1984, i 21 de la Llei 21/1987,
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 Corporació, en sessió duta a terme el dia 3 de juliol de 2019, acordà
delegar en la Junta de Govern Local la competència del Ple delegable, en virtut de
l’art.22.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local,
entre les quals es troba l’autorització de compatibilitat.
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: Autoritzar al Sr. Gerard Pouget Navarro la compatibilitat del contracte que
ostenta a l’Institut Municipal Reus Cultura per a la realització de tasques com a
Auxiliar Tècnic de l'àrea de Festes i Festivals amb una activitat privada d’impartició de
classes de música un dia a la setmana i d'actuacions en règim de músic en dies festius
puntuals.
SEGON: L'autorització atorgada al Sr. Pouget resta condicionada al compliment per la
seva part de la jornada i l'horari de treball a l’Institut Municipal Reus Cultura, i a
l'estricte compliment de les limitacions legals establertes a la Llei 53/1984, i a la Llei
21/1987.
TERCER: Notificar aquest acord al Sr. Pouget.
QUART: Contra aquests acords que exhaureixen la via administrativa es podrà
interposar demanda davant dels Jutjats del Social en el termini de dos mesos
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comptadors des de la data de la seva notificació, d’acord amb l’article 69 de la Llei
36/2011, de 10 d’octubre, reguladora de la Jurisdicció Social. "
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per assentiment.
10. Recursos Humans. Sol·licituds de compatibilitat de diversos empleats de
l'Ajuntament de Reus.

Signat electrònicament
Josep Maria Sabate Vidal
02/10/2019

"a) EXP 1544/2019 «Vista la sol·licitud presentada pel Sr. Andrés Domingo Oliete
Loscos, que ocupa una plaça de guàrdia de la Guàrdia Urbana de la plantilla del
personal funcionari d’aquesta Corporació, interessant declaració de compatibilitat de
l’exercici de llur lloc de treball en aquest Ajuntament, amb la corresponent activitat en
el sector privat, per a l’exercici de la professió lliure de Delegat de Protecció de Dades
i que aquesta no tingui cap lligam amb l'Ajuntament de Reus, en el tractament de les
dades de caràcter personal.
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 en l'art. 329 del Decret 214/1990 de 30 de juliol, es disposa:
«... 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%....»
Considerant que la compatibilitat demanada no incorre en cap dels supòsits de l'art.
330 de la mateixa norma.
Vist l'informe emès per la Tècnica de Recursos Humans.
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 Llei 5/2015, de
d’octubre pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat
Públic (TREBEP), i amb el previ dictamen de la Comissió Informativa de Serveis
d’Hisenda i de Serveis Generals, i en virtut de les competències delegades en aquest
òrgan de govern que resulten del Ple de data 3 de juliol de 2019, que confirma
l’adoptat en sessió de 28 de juny de 2019, pel qual es va delegar en la Junta de
Govern local totes les competències delegables del Ple de la Corporació,
S’ACORDA:
1r.- Declarar la compatibilitat de l’exercici del lloc de treball ocupat pel funcionari al
servei d'aquesta Corporació, amb la consideració de personal funcionari del Sr. Andrés
Domingo Oliete Loscos, amb la corresponent activitat privada de Delegat de Protecció
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de Dades, sempre i quan aquesta no tingui cap lligam amb l'Ajuntament de Reus, en el
tractament de les dades de caràcter personal.
2n.- Aquesta declaració 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.
3r.- Els efectes dels anteriors acords seran des de la data d'avui.»

Signat electrònicament
Josep Maria Sabate Vidal
02/10/2019

b) EXP 706/2019. «Vista la sol·licitud presentada davant aquest Ajuntament pel Sr.
Diego Antonio del Rosario Masdeu en data 4 d’abril de 2019, que ocupa una plaça de
tècnic de sistemes, com a funcionari interí, de la plantilla de personal funcionari de
l'Ajuntament de Reus, en la que demana la compatibilitat del seu càrrec amb l'exercici
de l'activitat privada, per compte d’altre, a TGI Informàtica com a formador, sempre i
quan no tingui cap lligam amb l’Ajuntament de Reus.
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 en l'art. 329 del Decret 214/1990 de 30 de juliol, es disposa:
«... 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:
a) Si s'ocupa un sol lloc de treball en l'entitat local en règim de jornada
ordinària, sempre que la suma de jornades de l'activitat pública principal i
l'activitat privada no superi la jornada ordinària de l'Administració
incrementada en un 50%.
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%....»
Considerant que la compatibilitat demanada no incorre en cap dels supòsits de l'art.
330 de la mateixa norma.
Vist l'informe emès per la Tècnica de Recursos Humans.
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), i amb el previ dictamen de la Comissió Informativa de
Serveis d’Hisenda i de Serveis Generals, i en virtut de les competències delegades en
aquest òrgan de govern que resulten del Ple de data 3 de juliol de 2019, que confirma
l’adoptat en sessió de 28 de juny de 2019, pel qual es va delegar en la Junta de
Govern local totes les competències delegables del Ple de la Corporació,
S’ACORDA:
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1r.- Declarar la compatibilitat de l’exercici del lloc de treball ocupat pel treballador al
servei d’aquesta Corporació, Sr. Diego Antonio del Rosario Masdeu, amb la
corresponent activitat privada, per compte d’altre, a TGI Informàtica fent tasques de
serveis informàtics, sempre i quan no interfereixin en el desenvolupament de les
funcions del seu lloc de treball.
2n.- Aquesta declaració 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.
3r.- Els efectes dels anteriors acords seran des de la data d'avui.»

Signat electrònicament
Josep Maria Sabate Vidal
02/10/2019

c) EXP 1687/2019 «Vista la sol·licitud presentada pel Sr. Carlos Fernández Zamora,
que ocupa una plaça de guàrdia de la Guàrdia Urbana de la plantilla del personal
funcionari d’aquesta Corporació, interessant declaració de compatibilitat de l’exercici
de llur lloc de treball en aquest Ajuntament amb la corresponent activitat en el sector
privat per a l’exercici de la professió, per compte propi, de docent de seguretat
privada, pèrit de seguretat privada, instructor de tir en seguretat privada i
assessor/consultor en seguretat privada.
Considerant que 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 en l'art. 329 del Decret 214/1990 de 30 de juliol, es disposa:
«... 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%....»
Considerant que la compatibilitat demanada no incorre en cap dels supòsits de l'art.
330 de la mateixa norma.
Vist l'informe emès per la Tècnica de Recursos Humans.
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 Llei 5/2015
(TREBEP), i amb el previ dictamen de la Comissió Informativa de Serveis d’Hisenda i
de Serveis Generals, i en virtut de les competències delegades en aquest òrgan de
govern que resulten del Ple de data 3 de juliol de 2019, que confirma l’adoptat en
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sessió de 28 de juny de 2019, pel qual es va delegar en la Junta de Govern local totes
les competències delegables del Ple de la Corporació,
S’ACORDA:
1r.- Declarar la compatibilitat de l’exercici del lloc de treball ocupat per l’empleat al
servei d'aquesta Corporació, amb la consideració de personal funcionari, del Sr. Carlos
Fernández Zamora, amb la corresponent activitat privada de docent de seguretat
privada, pèrit de seguretat privada, instructor de tir en seguretat privada i
assessor/consultor en seguretat privada.
2n.- Aquesta declaració 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.
Signat electrònicament
Josep Maria Sabate Vidal
02/10/2019

3r.- Els efectes dels anteriors acords seran des de la data d'avui.»
d) EXP 2019/2019 «Vista la sol·licitud presentada pel Sr. Joan Anguera Bru, que
ocupa una plaça de conserge de la plantilla del personal laboral d’aquesta Corporació,
interessant declaració de compatibilitat de l’exercici de llur lloc de treball en aquest
Ajuntament amb la corresponent activitat privada, per compte propi, per a regentar un
bar-restaurant.
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 en l'art. 329 del Decret 214/1990 de 30 de juliol, es disposa:
«... 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%....»
Considerant que la compatibilitat demanada no incorre en cap dels supòsits de l'art.
330 de la mateixa norma.
Vist l'informe emès per la Tècnica de Recursos Humans.
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 Llei 5/2015, de
d’octubre pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat
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Públic (TREBEP), i amb el previ dictamen de la Comissió Informativa de Serveis
d’Hisenda i de Serveis Generals, i en virtut de les competències delegades en aquest
òrgan de govern que resulten del Ple de data 3 de juliol de 2019, que confirma
l’adoptat en sessió de 28 de juny de 2019, pel qual es va delegar en la Junta de
Govern local totes les competències delegables del Ple de la Corporació,
S’ACORDA:
1r.- Declarar la compatibilitat de l’exercici del lloc de treball ocupat pel treballador al
servei d'aquesta Corporació amb la consideració de personal laboral, del Sr. Joan
Anguera Bru, amb la corresponent activitat privada, per compte propi, per a regentar
un bar-restaurant.
Signat electrònicament
Josep Maria Sabate Vidal
02/10/2019

2n.- Aquesta declaració 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.
3r.- Els efectes dels anteriors acords seran des de la data d'avui.»
e) EXP 1768/2019 «Vista la sol·licitud presentada per la Sra. Eva Maria Garcia
Sarroca, funcionària interina per acumulació de tasques al servei d’aquesta
Corporació, interessant declaració de compatibilitat de l’exercici de llur lloc de treball
en aquest Ajuntament amb la corresponent activitat en el sector privat per a l’exercici
de la professió, per compte d’altre, com a Gerent de dos empreses de transport.
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 en l'art. 329 del Decret 214/1990 de 30 de juliol, es disposa:
«... 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%....»
Considerant que la compatibilitat demanada no incorre en cap dels supòsits de l'art.
330 de la mateixa norma.
Vist l'informe emès per la Tècnica de Recursos Humans.
Vistos els articles 321 i següents del Reglament del personal al servei de les entitats
locals i les disposicions 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
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Decret Llei 5/2015, de d’octubre pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de l’Estatut
Bàsic de l’Empleat Públic (TREBEP), i amb el previ dictamen de la Comissió Informativa
de Serveis d’Hisenda i de Serveis Generals, i en virtut de les competències delegades
en aquest òrgan de govern que resulten del Ple de data 3 de juliol de 2019, que
confirma l’adoptat en sessió de 28 de juny de 2019, pel qual es va delegar en la Junta
de Govern local totes les competències delegables del Ple de la Corporació,
S’ACORDA:
1r.- Declarar la compatibilitat de l’exercici del lloc de treball ocupat per la funcionària
interina per acumulació de tasques al servei d'aquesta Corporació, la Sra. Eva Maria
Garcia Sarroca, amb la corresponent activitat privada, per compte d’altre, com a
Gerent de dos empreses de transport.
Signat electrònicament
Josep Maria Sabate Vidal
02/10/2019

2n.- Aquesta declaració 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.
3r.- Els efectes dels anteriors acords seran des de la data d'avui.»
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per assentiment.
11. Rendes i Exaccions - Declaració d'utilitat municipal de diverses obres a
efectes de l'ICIO.
"Atès que el Sr. Jean Marc Segarra Mauri en representació de la GENERALITAT DE
CATALUNYA, DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ, SERVEIS TERRITORIALS A TARRAGONA (NIF S0811001-G ), ha sol·licitat concessió de la bonificació de la quota de l’Impost sobre
construccions instal·lacions i obres, en base a l'establert a l'article 9.1 de l'ordenança
fiscal reguladora del tribut, en relació a les obres de supressió de barreres
arquitectòniques a l'Escola Rosa Sensat ubicat a l'immoble número 63 del carrer Mas
Pellicer d'aquesta ciutat, obres per a les que ha estat concedida llicencia segons
Decret de data 25/03/2019 amb un pressupost d'execució material de 85.333,90€.
Atès que el Sr. Jean Marc Segarra Mauri en representació de la GENERALITAT DE
CATALUNYA, DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ, SERVEIS TERRITORIALS A TARRAGONA (NIF S0811001-G ), ha sol·licitat concessió de la bonificació de la quota de l’Impost sobre
construccions instal·lacions i obres, en base a l'establert a l'article 9.1 de l'ordenança
fiscal reguladora del tribut, en relació a les obres de supressió de barreres
arquitectòniques a l'Escola Montsant ubicat a l'immoble número 2 del carrer Les
Borges del Camp d'aquesta ciutat, obres que van ser informades favorablement per
l'Arquitecte Cap de la Secció d'Arquitectura en data 06/03/19 amb un pressupost
d'execució material de 49.567,58€.
Atès que la Sra. Antònia Àlvarez López en representació de l'AMPA JOAN REBULL (NIF
G-43112150), ha sol·licitat concessió de la bonificació de la quota de l’Impost sobre
construccions instal·lacions i obres, en base a l'establert a l'article 9.1 de l'ordenança
fiscal reguladora del tribut, en relació a les obres de remodelació del pati de l'escola
Joan Rebull ubicat a l'immoble número 10 de l'avinguda Onze de Setembre d'aquesta
ciutat, obres que van ser informades favorablement per l'Arquitecte Cap de la Secció
d'Arquitectura en data 01/02/19 amb un pressupost d'execució material de 7.242,68€.
Atès que el Sr. Enric Cardús Gómez en representació de la FUNDACIÓ PERE MATA (NIF
G-43576206), ha sol·licitat concessió de la bonificació de la quota de l’Impost sobre
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construccions instal·lacions i obres, en base a l'establert a l'article 9.1 de l'ordenança
fiscal reguladora del tribut, en relació a les obres de muntatge de portes corredisses
separadores en una sala ubicada a l'immoble número 29 de l'avinguda Tolerància
d'aquesta ciutat, obres que van ser informades favorablement per l'Arquitecte Cap de
la Secció d'Arquitectura en data 14/02/19 amb un pressupost d'execució material de
18.027,79€.

Signat electrònicament
Josep Maria Sabate Vidal
02/10/2019

Atès que el Sr. Àlvaro Gisbert i Segarra en representació de la DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA (NIF P4300000I), ha sol·licitat concessió de la bonificació de la quota de
l’Impost sobre construccions instal·lacions i obres, en base a l'establert a l'article 9.1
de l'ordenança fiscal reguladora del tribut, en relació a les obres de pintar i col·locar
arrambladors al Col·legi Alba ubicat a l'immoble del passeig de la Boca de la Mina
d'aquesta ciutat, obres que van ser informades favorablement per l'Arquitecte Cap de
la Secció d'Arquitectura en data 04/03/19 amb un pressupost d'execució material de
29.771,71€.
Atès que el Sr. Jean Marc Segarra Mauri en representació de la GENERALITAT DE
CATALUNYA, DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ, SERVEIS TERRITORIALS A TARRAGONA (NIF S0811001-G ), ha sol·licitat concessió de la bonificació de la quota de l’Impost sobre
construccions instal·lacions i obres, en base a l'establert a l'article 9.1 de l'ordenança
fiscal reguladora del tribut, en relació a les obres de instal·lació d’un mòdul prefabricat
i adequació de l’espai d’accés dins del pati a l’Institut Lluís Domènech i Montaner
ubicat a l'immoble número 21 del carrer Maspujols d'aquesta ciutat, obres que van ser
informades favorablement per l'Arquitecte Cap de la Secció d'Arquitectura en data
07/05/19 amb un pressupost d'execució material de 33.419,88€.
Atès que el Sr. Jean Marc Segarra Mauri en representació de la GENERALITAT DE
CATALUNYA, DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ, SERVEIS TERRITORIALS A TARRAGONA (NIF S0811001-G ), ha sol·licitat concessió de la bonificació de la quota de l’Impost sobre
construccions instal·lacions i obres, en base a l'establert a l'article 9.1 de l'ordenança
fiscal reguladora del tribut, en relació a les obres de reforma i ampliació de l’Institut
Baix Camp ubicat a l'immoble número 1 del carrer Jacint Barrau d'aquesta ciutat,
obres que van ser informades favorablement per l'Arquitecte Cap de la Secció
d'Arquitectura en data 18/06/19 amb un pressupost d'execució material de
152.381,25€.
Atès que el Sr. Àlvaro Gisbert i Segarra en representació de la DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA (NIF P4300000I), ha sol·licitat concessió de la bonificació de la quota de
l’Impost sobre construccions instal·lacions i obres, en base a l'establert a l'article 9.1
de l'ordenança fiscal reguladora del tribut, en relació a les obres de reparació
d’esquerdes a les aules de l’Escola Oficial d’Idiomes ubicat al número 33-39 del
passeig de la Boca de la Mina d'aquesta ciutat, obres que van ser informades
favorablement per l'Arquitecte Cap de la Secció d'Arquitectura en data 27/06/19 amb
un pressupost de 11241,37€.
Atès que el Sr. Eduard Montané Cugat en representació de l’INSTITUT ESCOLA PI DEL
BURGAR (NIF Q4300258C ), ha sol·licitat concessió de la bonificació de la quota de
l’Impost sobre construccions instal·lacions i obres, en base a l'establert a l'article 9.1
de l'ordenança fiscal reguladora del tribut, en relació a les obres de comunicar dos
despatxos a l’Institut Pi del Burgar ubicat al número 1 del carrer Josep Vidal i Lecha
d'aquesta ciutat, obres que van ser informades favorablement per l'Arquitecte GerentCoordinador de Serveis Territorials en data 07/06/19 amb un pressupost de 242,55€.
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Atès que l'article 9.1 de l’Ordenança Fiscal núm. 5 reguladora de l’Impost sobre
instal·lacions, construccions i obres estableix.
« Gaudiran d’una bonificació de la quota, pels percentatges que es detallen, les
construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades d’especial interès o utilitat
municipal pel Ple, a petició de l’interessat.
Sense perjudici de l’acord que adopti el Ple, es podran considerar obres d’especial
interès o utilitat municipal, les següents:
Aquelles en que els titulars siguin entitats de dret públic, fundacions degudament
registrades o associacions sense finalitat lucrativa i que persegueixin fins
d’assistència social.
Signat electrònicament
Josep Maria Sabate Vidal
02/10/2019

(....)
La declaració d’especial interès o utilitat municipal correspon al Ple, i s’acordarà,
prèvia sol·licitud del subjecte passiu, pel vot favorable de la majoria simple dels seus
membres, quan els subjectes passius compleixin els dos requisits següents:
a). Que la construcció, instal·lació u obra correspongui a un ús de caràcter social,
cultural, religiós, o historicoartístic.
(...) «
En virtud de l’acord de Ple de data 28.06.19 confirmat pel Ple de data 03.07.19 segons
el qual es delega en la Junta de Govern Local totes les competències de caràcter
delegable del Ple de la Corporació.
En conseqüència es proposa l'adopció dels acords següents:
Primer.- Declarar d’interès o utilitat municipal les obres de supressió de barreres
arquitectòniques a l'Escola Rosa Sensat ubicat a l'immoble número 63 del carrer Mas
Pellicer d'aquesta ciutat, als efectes previstos en l’art. 9 de l’Ordenança Fiscal núm. 5
reguladora de l’Impost sobre construccions instal·lacions i obres.
Segon.- Declarar d’interès o utilitat municipal les obres de supressió de barreres
arquitectòniques a l'Escola Montsant ubicat a l'immoble número 2 del carrer Les
Borges del Camp d'aquesta ciutat, als efectes previstos en l’art. 9 de l’Ordenança
Fiscal núm. 5 reguladora de l’Impost sobre construccions instal·lacions i obres.
Tercer.- Declarar d’interès o utilitat municipal les obres de remodelació del pati de
l'escola Joan Rebull ubicat a l'immoble número 10 de l'avinguda Onze de Setembre
d'aquesta ciutat, als efectes previstos en l’art. 9 de l’Ordenança Fiscal núm. 5
reguladora de l’Impost sobre construccions instal·lacions i obres.
Quart.- Declarar d’interès o utilitat municipal les obres de muntatge de portes
corredisses separadores en una sala ubicada a l'immoble número 29 de l'avinguda
Tolerància d'aquesta ciutat, als efectes previstos en l’art. 9 de l’Ordenança Fiscal núm.
5 reguladora de l’Impost sobre construccions instal·lacions i obres.
Cinquè.Declarar d’interès o utilitat municipal les obres de pintar i col·locar
arrambladors al Col·legi Alba ubicat a l'immoble del passeig de la Boca de la Mina
d'aquesta ciutat, als efectes previstos en l’art. 9 de l’Ordenança Fiscal núm. 5
reguladora de l’Impost sobre construccions instal·lacions i obres.
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Sisè.- Declarar d’interès o utilitat municipal les obres de instal·lació d’un mòdul
prefabricat i adequació de l’espai d’accés dins del pati a l’Institut Lluís Domènech i
Montaner ubicat a l'immoble número 21 del carrer Maspujols d'aquesta ciutat, als
efectes previstos en l’art. 9 de l’Ordenança Fiscal núm. 5 reguladora de l’Impost sobre
construccions instal·lacions i obres.
Setè.- Declarar d’interès o utilitat municipal les obres de reforma i ampliació de
l’Institut Baix Camp ubicat a l'immoble número 1 del carrer Jacint Barrau d'aquesta
ciutat, als efectes previstos en l’art. 9 de l’Ordenança Fiscal núm. 5 reguladora de
l’Impost sobre construccions instal·lacions i obres.

Signat electrònicament
Josep Maria Sabate Vidal
02/10/2019

Vuitè.- Declarar d’interès o utilitat municipal les obres de reparació d’esquerdes a les
aules de l’Escola Oficial d’Idiomes ubicat al número 33-39 del passeig de la Boca de la
Mina d'aquesta ciutat, als efectes previstos en l’art. 9 de l’Ordenança Fiscal núm. 5
reguladora de l’Impost sobre construccions instal·lacions i obres.
Novè.- Declarar d’interès o utilitat municipal les obres de comunicar dos despatxos a
l’Institut Pi del Burgar ubicat al número 1 del carrer Josep Vidal i Lecha d'aquesta
ciutat, als efectes previstos en l’art. 9 de l’Ordenança Fiscal núm. 5 reguladora de
l’Impost sobre construccions instal·lacions i obres."
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per assentiment.
12. Coordinació de l'assessoria jurídica entre l'ajuntament i les empreses
municipals i defensa jurídica. Inici del procediment de revisió d'ofici de
l'adjudicació del contracte de serveis d'assessorament i realització d'un
programa de prevenció i vigilància de delictes (corporate compliance) de la
societat REUS SERVEIS MUNICIPALS, SA.
"El 21 de maig de 2018, REUS SERVEIS MUNICIPALS SA va adjudicar el contracte de
serveis d’assessorament i realització d’un programa de prevenció i vigilància de
delictes (corporate compliance) per un import de 26.000 € sense IVA amb el
desglossament següent: Import fase I: 6.500 €, Import Fase II: 6.500 €, Import Fase III:
6.500 €, Import Fase IV: 6.500 €.
El 4 de setembre de 2019, va tenir entrada al Registre General de la Corporació amb
el número 2019045554 la tramesa per part de REUS SERVEIS MUNICIPALS, SA de
l’expedient ASJ-2018/29-RSM amb l’informe de l’Oficina Antifrau de Catalunya de 31
de maig de 2019 sobre l’adjudicació de l’esmentat contracte. Aquesta entitat insta a la
societat municipal a determinar si és procedent iniciar un procediment de revisió
d’ofici de l’adjudicació i, així mateix, a l’anul·lació del contracte esmentat.
La recomanació d’aquesta institució es basa en la possible existència de defectes
relatius al requisit de solvència tècnica o professional previst a l’article 62 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 (TRLCSP) i que s’especifica en el plec del contracte.
Aquests vicis s’haurien comès durant la tramitació del procediment i, si es
confirmessin, podrien ser determinants de nul·litat de l’adjudicació i del propi
contracte (article 32. b del TRLCSP), per la qual cosa s’entén justificat iniciar
l’expedient de revisió.
Conforme a la Disposició Transitòria primera, apartat 2 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic (LCSP), el règim jurídic d’aplicació al
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contracte adjudicat el 21 de maig de 2018 és el que es preveu al TRLCSP. No obstant,
segons es desprèn de l’apartat 3 d’aquesta mateixa disposició, a sensu contrario, la
regulació de la revisió d’ofici és la que preveu la LCSP.
Així doncs, d’acord amb la llei esmentada, la revisió d’ofici de les decisions dels poders
adjudicadors que no tenen la condició d’Administració pública, referits a la preparació i
adjudicació de contractes, s’estableix a l’article 41 de la LCSP. L’apartat 2 d’aquest
mateix precepte atorga a aquestes decisions la consideració d’actes administratius als
exclusius efectes d’aquesta Llei i remet a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques (en endavant,
LPACAP) pel que fa al procediment de revisió d’ofici.

Signat electrònicament
Josep Maria Sabate Vidal
02/10/2019

L’article 106 de la LPACAP regula la declaració de nul·litat d’actes administratius per
l’Administració que els ha dictat, mitjançant la tramitació del procediment de revisió
d’ofici corresponent, previst al Títol IV de la referida llei.
En aquest sentit, l’article 61 de la LPACAP disposa l’inici del procediment per petició
raonada d’altres òrgans, element que concorre en aquest cas, atenent al comunicat de
REUS SERVEIS MUNICIPALS, SA i a l’informe de l’Oficina Antifrau de Catalunya, en els
termes que s’han especificat anteriorment.
Així mateix, i derivat de l’anterior, en el supòsit que es planteja concorren
circumstàncies que justifiquen l’adopció de mesures provisionals a l’empara de
l’article 56 de la LPACAP per assegurar l’eficàcia de la resolució i evitar perjudicis de
difícil o impossible reparació.
Cal tenir en compte que l’expedient s’inicia per un possible defecte, suposadament
comès durant la tramitació del procediment de contractació pública que es va resoldre
amb l’adjudicació del contracte referit anteriorment. Actualment, el contracte segueix
en execució.
De les argumentacions de l’Oficina Antifrau de Catalunya se’n desprèn que existeixen
elements indiciaris suficients per tal que es declari la nul·litat de l’adjudicació i el
contracte.
Per aquest motiu i, d’acord amb els principis de proporcionalitat, efectivitat i menor
onerositat que han de ser respectats en l’adopció de mesures provisionals, segons
disposa l’article 56.1 de la LPACAP citat anteriorment, es considera justificat i oportú
acordar la suspensió de l’execució del contracte esmentat mentre duri la tramitació
del procediment de revisió d’ofici, que haurà de ser resolt i notificat en el termini de
sis mesos des de la data d’inici.
Pel que fa a l’òrgan competent per iniciar i resoldre aquest procediment, la LPACAP
únicament regula, a l’article 111 la competència per a la revisió d’ofici de disposicions
administratives i actes nuls i anul·lables a l’Administració General de l’Estat.
L’article 71.1 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya disposa que la competència per a iniciar i
resoldre els procediments de revisió d’ofici de disposicions reglamentàries i actes nuls
correspon a l’òrgan que l’ha aprovat o dictat.
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Igualment, aquest mateix precepte, a l’apartat 3, disposa que la competència per a
resoldre els procediments de revisió d'ofici d'actes nuls dictats pels ens locals
correspon als òrgans que determina la normativa de règim local.
En l’àmbit de l’Administració local, ni la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases
de règim local (LRBRL), ni el 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 (TRLMRLC) no contenen
un precepte específic sobre l’òrgan competent per la declaració de nul·litat d’actes
administratius i, menys encara pel que fa a les decisions dels seus ens dependents.

Signat electrònicament
Josep Maria Sabate Vidal
02/10/2019

Per la seva banda, l’article 41 de la LCSP, citat anteriorment disposa, a l’apartat 3,
que quan la revisió d’ofici afecti a contractacions dutes a terme per entitats que no
tinguin el caràcter d’Administració Pública -tal i com concorre en aquest supòsit, doncs
es tracta d’una adjudicació duta terme per la societat pública íntegrament municipal,
REUS SERVEIS MUNICIPALS, SA-, la competència per declarar la nul·litat és de l’òrgan
al qual correspon la seva tutela.
Conforme a la legislació de règim local el ple de l’Ajuntament és l’òrgan que té
atribuïda la funció de control legal i tutela de l’activitat dels ens i societats municipals.
Així, d’acord amb la LRBRL i el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS) el ple és l’òrgan de
govern local competent per a acordar la constitució de societats municipals, com a
forma de gestió directa de prestació de servei, la seva extinció, així com l’autorització
de l’aprovació i la modificació dels seus estatus.
Igualment, d’acord amb el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL) i el ROAS,
l’òrgan plenari és el competent per aprovar els plans anuals d’inversions i despeses
per ser integrats en el pressupost de l’ens local i autoritzar la realització d’operacions
de crèdit a llarg termini per part de la societat.
I en última instància, el ple és qui exerceix les competències legalment atribuïdes a la
junta general de la societat perquè ho prescriu expressament el ROAS i, concretament,
en el cas de REUS SERVEIS MUNICIPALS, SA, ho estableix l’article 10 dels seus
estatuts.
Així doncs, es justifica la competència del ple de la Corporació per adoptar els acords
d’inici i resolució de l’expedient de revisió d’ofici de la contractació dels serveis
d’assessorament i realització d’un programa de prevenció i vigilància de delictes
(corporate compliance) a l’empresa FAD LEGAL BOUTIQUE SLP i que, pel seu caràcter
delegable a l’empara de l’article 22.4 de la LRBRL i l’article 52.4 del TRLMRLC,
actualment ostenta la Junta de Govern local en virtut de la delegació atorgada per
acord del ple de 28 de juny de 2019 i confirmat per aquest mateix òrgan el 3 de juliol
de 2019.
D’acord amb tot l’exposat, a la vista de la documentació aportada per REUS SERVEIS
MUNICIPALS, SA, i amb el previ dictamen de la Comissió Informativa de Serveis
d’Hisenda i de Serveis Generals, en sessió de data 16 de setembre de 2019, es
proposa a la Junta de Govern Local, per delegació del Ple de la Corporació, l’adopció
dels següents ACORDS:
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PRIMER.- Iniciar expedient de revisió d’ofici de l’adjudicació, el 21 de maig de 2018,
del contracte dels serveis d’assessorament i realització d’un programa de prevenció i
vigilància de delictes (corporate compliance) per part de REUS SERVEIS MUNICIPALS,
SA a l’empresa FAD LEGAL BOUTIQUE SLP.
SEGON.- Nomenar instructora d’aquest procediment a la senyora Marta Raspall
Bernaus, funcionària de carrera de la Corporació i adscrita al Departament de
Coordinació de l'Assessoria Jurídica entre l’Ajuntament i les empreses municipals i de
Defensa Jurídica.
TERCER.- Adoptar la mesura cautelar de suspensió de l’execució del contracte referit a
l’acord PRIMER mentre duri la tramitació d’aquest procediment.
Signat electrònicament
Josep Maria Sabate Vidal
02/10/2019

QUART.- Notificar aquests acords als interessats atorgant-los un termini de 10 dies per
a formular al·legacions. "
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per assentiment.
13. Serveis Adjunts a la Secretaria General. Arxiu de l'expedient de revisió
d'ofici en relació amb el conveni subscrit amb el Consell Comarcal del Baix
Camp per a la col·laboració en la prestació de serveis funeraris.
"Atès que, el dia 13 de juliol de 2018 va cursar entrada al Registre General de
l’Ajuntament de Reus la sol·licitud 2018035429, en la qual el senyor Juan Jesús
Domingo, en representació de l’empresa Mémora Serveis Funeraris del Camp, S.L.
(Mémora en endavant), sol·licita la resolució de mutu acord o, en el seu defecte, la
revisió d’ofici del conveni de col·laboració en relació a la prestació de serveis funeraris,
formalitzat entre l’Ajuntament de Reus i el Consell Comarcal del Baix Camp en data 20
de gener de 2014.
Atès que el senyor Juan Jesús Domingo va acreditar la representació mitjançant la qual
actua.
Vist l’informe jurídic de data 18 de setembre, emès pel tècnic adscrit a Secretaria amb
el vist i plau del Secretari General, en el qual es proposa la desestimació de la
sol·licitud de resolució del conveni de mutu acord i la inadmissió a tràmit de la
sol·licitud de revisió d’ofici.
Atès que el 28 de setembre de 2018 el Secretari General va posar de manifest la
instrucció de l’expedient a la part interessada i va atorgar un termini de 10 dies hàbils
per al·legar allò que considerés pertinent.
Atès que el dia 15 d’octubre Mémora va evacuar escrit d’al·legacions dins del termini
atorgat a l’efecte.
Vist l’informe jurídic de data 12 de desembre, emès pel tècnic adscrit a Secretaria amb
el vist i plau del Secretari General, en el qual es resolen les al·legacions formulades en
el tràmit d’audiència i es proposa la desestimació de la sol·licitud de resolució del
conveni de mutu acord i la desestimació de la revisió d’ofici d’actes nuls de ple dret.
Vist que el Ple de data 27 de desembre de 2018 va acordar desestimar la sol·licitud de
resolució del conveni de mutu acord, en no apreciar-se cap causa que ho justifiqués, i
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sol·licitar el dictamen preceptiu en matèria de revisió d’ofici a la Comissió Jurídica
Assessora.
Vist el dictamen emès per la Comissió Jurídica Assessora el dia 29 de març de 2019.
Atès que el dictamen conclou que no procedeix valorar la revisió d’ofici del conveni
per a la prestació dels serveis funeraris en entendre que l’escrit presentat inicialment
per Mémora té caràcter de denúncia i no de sol·licitud iniciadora del procediment de
revisió d’ofici.
Atès, així mateix, que el dictamen proposa que s’arxivi l’expedient.

Signat electrònicament
Josep Maria Sabate Vidal
02/10/2019

Atès que, per la seva banda, el Ple del Consell Comarcal del Baix Camp, en sessió de
data 18 de desembre de 2018, aprovà l'inici del procediment de revisió d'ofici del
conveni subscrit amb aquest Ajuntament en matèria de serveis funeraris el dia 20 de
gener de 2014, i sol·licità a la Comissió Jurídica Assessora el preceptiu dictamen.
Atès que el Consell Comarcal del Baix Camp ha concedit a aquest Ajuntament, en un
escrit posterior, el corresponent tràmit d'audiència a aquest Ajuntament, en relació al
procediment de revisió d'ofici instant per l'empresa Mémora Serveis Funeraris del
Camp, S.L.
Vistos els articles 111 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques i 71.1 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, pel que
fa a l’òrgan competent en relació als procediments de revisió d’ofici, i atès que el
conveni afectat fou aprovat pel Ple de la Corporació.
Vist l’acord del Ple de la Corporació de data 3 de juliol de 2019 pel qual delega en la
Junta de Govern Local totes aquelles competències de caràcter delegable.
Atès que aquest Ajuntament no pot aportar més argumentacions que les plantejades
pel mateix Consell Comarcal en el seu acord plenari de data 28 de desembre de 2018.
De tot l’exposat, i amb el dictamen previ de la Comissió Informativa de Serveis
d’Hisenda i de Serveis Generals, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels
acords següents:
PRIMER: Arxivar l’expedient municipal de revisió d'ofici del conveni subscrit el dia 20
de gener de 2014 amb el Consell Comarcal del Baix Camp, de col·laboració en relació
a la prestació de serveis funeraris, d’acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica
Assessora.
SEGON: Manifestar al Consell Comarcal del Baix Camp la voluntat de no formular
al·legacions en relació a l'expedient que instrueix l'esmentat ens comarcal, pels
motius que consten als antecedents del present acord.
TERCER: Notificar aquest acord a Mémora Serveis Funeraris del Camp SL, a la Comissió
Jurídica Assessora i al Consell Comarcal del Baix Camp."
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per assentiment.

SERVEIS DE TERRITORI I URBANISME
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14. Assessoria Jurídica. Aprovació del contracte programa entre el Consorci
del Transport Públic del Camp de Tarragona, Autoritat Territorial de
Mobilitat, l'Ajuntament de Reus i l'Empresa Reus Transport Públic, SA per a
la prestació de serveis públics regulars de transport urbà de viatgers.
"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.
Signat electrònicament
Josep Maria Sabate Vidal
02/10/2019

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.
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,
S.A. 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’ATM.
Atès que segons consta en els informes obrants a l’expedient, els anys 2010, 2012,
2013, 2014, 2015, 2016, 2017 i 2018 es formalitzaren successius contractes programa
amb la mateixa finalitat.
Atès que el Consorci del Transport Públic del Camp de Tarragona ha tramès a aquest
Ajuntament en data 28 de febrer de 2019, un nou contracte programa 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 2019.
Vist l’esmentat contracte programa, 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, S.A. i preveu, entre altres aspectes, un compromís
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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 18.03.2019 per la gerència de la societat Reus Transport
Públic, S.A. pel qual s’informa favorablement la formalització de l’esmentat contracte
programa.

Signat electrònicament
Josep Maria Sabate Vidal
02/10/2019

Vist l'informe emès per l'Àrea de Promoció Econòmica, amb el vistiplau del Gerent de
Serveis Generals, de data 10.04.2019, pel qual s'informa favorablement sobre la
formalització del contracte programa per a la prestació de serveis públics regulars de
transport urbà de viatgers a la ciutat de Reus.
Vist l’informe emès el dia 12.04.2019 pel sotsinspector Cap de la Guàrdia Urbana, en
el qual informa que l’esmentat Departament no troba cap objecció a la signatura del
contracte programa, en relació a l'afectació del trànsit.
Vistos els informes emesos pel Cap de servei de l’Assessoria Jurídica, de data 17
d’abril i 10 de 2019.
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, i previ dictamen de la Comissió Informativa de Serveis de Territori i
Urbanisme, es proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents ACORDS:
PRIMER: Aprovar el contracte programa entre l’Ajuntament de Reus, el Consorci del
Transport públic del Camp de Tarragona i Reus Transport Públic, S.A. 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 2019.
SEGON: Donar trasllat del present acord al Consorci del Transport Públic del Camp de
Tarragona i a l’empresa Reus Transport Públic, S.A.
TERCER: Aquests acords són definitius en via administrativa i contra ells es pot
interposar recurs contenciós administratiu davant dels Jutjats del Contenciós
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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.
15. Medi Ambient. Resolució de procediments sancionadors per infracció de
la normativa sobre tinença d'animals potencialment perillosos.
Signat electrònicament
Josep Maria Sabate Vidal
02/10/2019

a) Exp. 273/2017 OF. «En data 8 de maig de 2017, es va emetre Decret notificat el
15 de maig de 2017, pel qual es va requerir al Sr. C.F.M. perquè en un termini de vint
dies, presentés la sol·licitud i tota la documentació necessària per a obtenir la
corresponent llicència per tinença d’un gos potencialment perillós, de raça Rottweiler,
sense que ho presentés.
Per Decret del Regidor delegat de l’Àrea de Medi Ambient i Ocupació de data 29 de
març de 2019, notificat en data 5 d'abril 2019, es va iniciar un procediment
sancionador contra el Sr. C.F.M., per la suposada infracció de l’article 13.1.b) de la Llei
50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals
potencialment perillosos, per no disposar de la preceptiva llicència per la tinença d’un
gos perillós.
S’ha tramitat el corresponent procediment sancionador d’acord amb el que preveuen
els articles 64 i següents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.
En data 26 d'abril de 2019, l’instructor de l’expedient emet proposta de resolució en la
qual es proposa imposar una sanció de 2.404,06 euros a l’empara de l’article 13.5 de
la Llei 50/1999, de 23 de desembre, per la provada comissió d’una infracció molt greu
qualificada a l’article 13.1.b) de la mateixa llei.
En data 13 de maig de 2019, es notifica la proposta de resolució al Sr. C.F.M., sense
que per la seva part s'hagin formulat al·legacions, aportat documents o proposat la
pràctica de qualsevol tipus de proves.
Atès que de la instrucció del procediment resulten provats els fets imputats i que en
resulta responsable el Sr. C.F.M.
D’acord amb l’article 13 de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos
considerats potencialment perillosos, segons modificació feta per la llei 7/2004, de 16
de juliol, de mesures fiscals i administratives, la competència correspon al ple de
l’ajuntament, no obstant, s’ha delegat a la Junta de Govern Local, segons acord del Ple
de la Corporació en reunió de data 3 de juliol del 2019, de conformitat amb l’article
22.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases de règim local.
Per tot l’exposat, a proposta de la Comissió Informativa de Serveis de Territori i
Urbanisme del dia 16 de setembre de 2019.
S’ACORDA:
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PRIMER.- Imposar al Sr. C.F.M., una sanció de 2.404,06 euros com a responsable de la
comissió d’una infracció molt greu tipificada a l’article 13.1.b) de la Llei 50/1999, de
23 de desembre, consistent en no disposar de llicència per la tinença d’un gos
potencialment perillós.
S’haurà de fer efectiu aquest import a les oficines de la Recaptació Municipal, situada
al carrer Sant Llorenç, 25, de Reus, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores, en els
següents terminis:
a) Si la notificació es realitza entre els dies 1 i 15 del mes, el pagament haurà de
fer-se des de la data de recepció de la notificació fins al dia 20 del mes posterior o,
si aquest no fos hàbil fins l’immediat hàbil següent.
Signat electrònicament
Josep Maria Sabate Vidal
02/10/2019

b) Si la notificació es realitza entre els dies 16 i el darrer del mes, el pagament
haurà de fer-se, des de la data de recepció de la notificació fins el dia 5 del segon
mes posterior o, si aquest no fos hàbil fins l’immediat hàbil següent.
SEGON.- Atorgar els recursos legals procedents.»
b) Exp. 325/2018 OF.- «En data 21 de febrer de 2018, es va emetre Decret notificat
el 29 de març de 2018, pel qual es va requerir a la Sra. D.G.P. perquè en un termini de
vint dies, presentés la sol·licitud i tota la documentació necessària per a obtenir la
corresponent llicència per tinença d’un gos potencialment perillós, de raça Pitbull,
sense que ho presentés.
Per Decret del Regidor delegat de l’Àrea de Medi Ambient i Ocupació de data 25 d’abril
de 2019, notificat en data 13 de juny de 2019, es va iniciar un procediment
sancionador contra la Sra. D.G.P., per la suposada infracció de l’article 13.1.b) de la
Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals
potencialment perillosos, per no disposar de la preceptiva llicència per la tinença d’un
gos perillós.
S’ha tramitat el corresponent procediment sancionador d’acord amb el que preveuen
els articles 64 i següents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.
En data 2 de juliol de 2019, l’instructor de l’expedient emet proposta de resolució en
la qual es proposa imposar una sanció de 2.404,06 euros a l’empara de l’article 13.5
de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, per la provada comissió d’una infracció molt
greu qualificada a l’article 13.1.b) de la mateixa llei.
En data 15 de juliol de 2019, es notifica la proposta de resolució a la Sra. D.G.P., sense
que per la seva part s'hagin formulat al·legacions, aportat documents o proposat la
pràctica de qualsevol tipus de proves.
Atès que de la instrucció del procediment resulten provats els fets imputats i que en
resulta responsable la Sra. D.G.P.
D’acord amb l’article 13 de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos
considerats potencialment perillosos, segons modificació feta per la llei 7/2004, de 16
de juliol, de mesures fiscals i administratives, la competència correspon al ple de
l’ajuntament, no obstant, s’ha delegat a la Junta de Govern Local, segons acord del Ple
de la Corporació en reunió de data 3 de juliol del 2019, de conformitat amb l’article
22.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases de règim local.
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Per tot l’exposat, a proposta de la Comissió Informativa de Serveis de Territori i
Urbanisme del dia 16 de setembre del 2019,
S’ACORDA:
PRIMER.- Imposar a la Sra. D.G.P., una sanció de 2.404,06 euros com a responsable de
la comissió d’una infracció molt greu tipificada a l’article 13.1.b) de la Llei 50/1999, de
23 de desembre, consistent en no disposar de llicència per la tinença d’un gos
potencialment perillós.
S’haurà de fer efectiu aquest import a les oficines de la Recaptació Municipal, situada
al carrer Sant Llorenç, 25, de Reus, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores, en els
següents terminis:
Signat electrònicament
Josep Maria Sabate Vidal
02/10/2019

a) Si la notificació es realitza entre els dies 1 i 15 del mes, el pagament haurà de
fer-se des de la data de recepció de la notificació fins al dia 20 del mes posterior o,
si aquest no fos hàbil fins l’immediat hàbil següent.
b) Si la notificació es realitza entre els dies 16 i el darrer del mes, el pagament
haurà de fer-se, des de la data de recepció de la notificació fins el dia 5 del segon
mes posterior o, si aquest no fos hàbil fins l’immediat hàbil següent.
SEGON.- Atorgar els recursos legals procedents.»
c) Exp. 532/2017.- «En data 16 de març de 2018, es va emetre Decret notificat el 2
de juliol de 2018, pel qual es va requerir a la Sra. S.A.A. perquè en un termini de vint
dies, presentés la sol·licitud i tota la documentació necessària per a obtenir la
corresponent llicència per tinença d’un gos potencialment perillós,
American
Staffordshire Terrier, sense que ho presentés.
Per Decret del Regidor delegat de l’Àrea de Medi Ambient i Ocupació de data 28 de
març de 2019, notificat en data 30 d'abril de 2019, es va iniciar un procediment
sancionador contra la Sra. S.A.A., per la suposada infracció de l’article 13.1.b) de la
Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals
potencialment perillosos, per no disposar de la preceptiva llicència per la tinença d’un
gos perillós.
S’ha tramitat el corresponent procediment sancionador d’acord amb el que preveuen
els articles 64 i següents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.
En data 28 de maig de 2019, l’instructor de l’expedient emet proposta de resolució en
la qual es proposa imposar una sanció de 2.404,06 euros a l’empara de l’article 13.5
de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, per la provada comissió d’una infracció molt
greu qualificada a l’article 13.1.b) de la mateixa llei.
En data 11 de juliol de 2019, es notifica mitjançant publicació d'edicte al Butlletí
Oficial de l'Estat, la proposta de resolució a la Sra. S.A.A., sense que per la seva part
s'hagin formulat al·legacions, aportat documents o proposat la pràctica de qualsevol
tipus de proves.
Atès que de la instrucció del procediment resulten provats els fets imputats i que en
resulta responsable la Sra. S.A.A.
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D’acord amb l’article 13 de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos
considerats potencialment perillosos, segons modificació feta per la llei 7/2004, de 16
de juliol, de mesures fiscals i administratives, la competència correspon al ple de
l’ajuntament, no obstant, s’ha delegat a la Junta de Govern Local, segons acord del Ple
de la Corporació en reunió de data 3 de juliol del 2019, de conformitat amb l’article
22.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases de règim local.
Per tot l’exposat, a proposta de la Comissió Informativa de Serveis de Territori i
Urbanisme del dia 16 de setembre del 2019,
S’ACORDA:

Signat electrònicament
Josep Maria Sabate Vidal
02/10/2019

PRIMER.- Imposar a lla Sra. S.A.A., una sanció de 2.404,06 euros com a responsable de
la comissió d’una infracció molt greu tipificada a l’article 13.1.b) de la Llei 50/1999, de
23 de desembre, consistent en no disposar de llicència per la tinença d’un gos
potencialment perillós.
S’haurà de fer efectiu aquest import a les oficines de la Recaptació Municipal, situada
al carrer Sant Llorenç, 25, de Reus, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores, en els
següents terminis:
a) Si la notificació es realitza entre els dies 1 i 15 del mes, el pagament haurà de
fer-se des de la data de recepció de la notificació fins al dia 20 del mes posterior o,
si aquest no fos hàbil fins l’immediat hàbil següent.
b) Si la notificació es realitza entre els dies 16 i el darrer del mes, el pagament
haurà de fer-se, des de la data de recepció de la notificació fins el dia 5 del segon
mes posterior o, si aquest no fos hàbil fins l’immediat hàbil següent.
SEGON.- Atorgar els recursos legals procedents.»
d) Exp. 535/2019 OF.- «En data 21 de desembre de 2016, es va emetre Decret en
l’expedient SALP 0584/2016 OF notificat mitjançant publicació d’edicte al Butlletí
Oficial de l’ Estat, el 19 de juliol de 2017, pel qual es va requerir a la Sra. L.S.P.
perquè en un termini de vint dies, presentés la sol·licitud i tota la documentació
necessària per a obtenir la corresponent llicència per tinença d’un gos potencialment
perillós, de raça Rottweiler, sense que ho presentés.
Per Decret del Regidor delegat de l’Àrea de Medi Ambient i Ocupació de data 28 de
març de 2019, notificat mitjançant publicació d’edicte al Butlletí Oficial de l’Estat en
data 20 de maig de 2019, es va iniciar un procediment sancionador contra la Sra.
L.S.P., per la suposada infracció de l’article 13.1.b) de la Llei 50/1999, de 23 de
desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos, per
no disposar de la preceptiva llicència per la tinença d’un gos perillós.
S’ha tramitat el corresponent procediment sancionador d’acord amb el que preveuen
els articles 64 i següents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.
En data 19 de juny de 2019, l’instructor de l’expedient emet proposta de resolució en
la qual es proposa imposar una sanció de 2.404,06 euros a l’empara de l’article 13.5
de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, per la provada comissió d’una infracció molt
greu qualificada a l’article 13.1.b) de la mateixa llei.
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En data 2 d’agost de 2019, es notifica mitjançant publicació d’edicte al Butlletí Oficial
de l’Estat, la proposta de resolució a la Sra. L.S.P., sense que per la seva part s'hagin
formulat al·legacions, aportat documents o proposat la pràctica de qualsevol tipus de
proves.
Atès que de la instrucció del procediment resulten provats els fets imputats i que en
resulta responsable la Sra. L.S.P.

Signat electrònicament
Josep Maria Sabate Vidal
02/10/2019

D’acord amb l’article 13 de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos
considerats potencialment perillosos, segons modificació feta per la llei 7/2004, de 16
de juliol, de mesures fiscals i administratives, la competència correspon al ple de
l’ajuntament, no obstant, s’ha delegat a la Junta de Govern Local, segons acord del Ple
de la Corporació en reunió de data 3 de juliol del 2019, de conformitat amb l’article
22.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases de règim local.
Per tot l’exposat, a proposta de la Comissió Informativa de Serveis de Territori i
Urbanisme del dia 16 de setembre de 2019,
S’ACORDA:
PRIMER.- Imposar a la Sra. L. S.P., una sanció de 2.404,06 euros com a responsable de
la comissió d’una infracció molt greu tipificada a l’article 13.1.b) de la Llei 50/1999, de
23 de desembre, consistent en no disposar de llicència per la tinença d’un gos
potencialment perillós.
S’haurà de fer efectiu aquest import a les oficines de la Recaptació Municipal, situada
al carrer Sant Llorenç, 25, de Reus, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores, en els
següents terminis:
a) Si la notificació es realitza entre els dies 1 i 15 del mes, el pagament haurà de
fer-se des de la data de recepció de la notificació fins al dia 20 del mes posterior o,
si aquest no fos hàbil fins l’immediat hàbil següent.
b) Si la notificació es realitza entre els dies 16 i el darrer del mes, el pagament
haurà de fer-se, des de la data de recepció de la notificació fins el dia 5 del segon
mes posterior o, si aquest no fos hàbil fins l’immediat hàbil següent.
SEGON.- Atorgar els recursos legals procedents.»
e) Exp. 1137/2018 01 OF.- «Per Decret del Regidor delegat de l’Àrea de Medi
Ambient i Ocupació de data 23 de maig de 2019, notificada en data 18 de juny de
2019, es va iniciar un procediment sancionador contra el Sr. F.V.L., per la suposada
infracció de l’ articles 13.2.d) de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim
jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos, i en termes similars a l’article
8 del Reial Decret 287/2002, de 22 de març, pel que es desenvolupa la Llei 50/1999,
per la presència i circulació d’un gos potencialment perillós, de raça Terrier
Staffordshire Americà, en els espais públics sense morrió, el dia 16 de maig de 2018.
S’ha tramitat el corresponent procediment sancionador d’acord amb el que preveuen
els articles 64 i següents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.
En data 4 de juliol de 2019, l’instructor de l’expedient emet proposta de resolució en
la qual es proposa imposar una sanció de 300,51 euros a l’empara de l’article 13.5 de
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la Llei 50/1999, de 23 de desembre, per la provada comissió d’una infracció greu
qualificada a l’article 13.2.d) de la mateixa llei.
En data 15 de juliol de 2019, es notifica, la proposta de resolució al Sr. F.V.L., sense
que per la seva part s'hagin formulat al·legacions, aportat documents o proposat la
pràctica de qualsevol tipus de proves.
Atès que de la instrucció del procediment resulten provats els fets imputats i que en
resulta responsable el Sr. F.V.L.

Signat electrònicament
Josep Maria Sabate Vidal
02/10/2019

D’acord amb l’article 13 de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos
considerats potencialment perillosos, segons modificació feta per la llei 7/2004, de 16
de juliol, de mesures fiscals i administratives, la competència correspon al ple de
l’ajuntament, no obstant, s’ha delegat a la Junta de Govern Local, segons acord del Ple
de la Corporació en reunió de data 3 de juliol del 2019, de conformitat amb l’article
22.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases de règim local.
Per tot l’exposat, a proposta de la Comissió Informativa de Serveis de Territori i
Urbanisme del dia 16 de setembre del 2019,
S’ACORDA:
PRIMER.- IMPOSAR al Sr. F.V.L., una sanció de 300,51 euros com a responsable de la
infracció de caràcter greu, tipificada a l’article 13.2.d) de la Llei 50/1999, de 23 de
desembre, consistent en la presència en un lloc o espai públic d’un gos potencialment
perillós sense morrió.
S’haurà de fer efectiu aquest import a les oficines de la Recaptació Municipal, situada
al carrer Sant Llorenç, 25, de Reus, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores, en els
següents terminis:
a) Si la notificació es realitza entre els dies 1 i 15 del mes, el pagament haurà de
fer-se des de la data de recepció de la notificació fins al dia 20 del mes posterior o,
si aquest no fos hàbil fins l’immediat hàbil següent.
b) Si la notificació es realitza entre els dies 16 i el darrer del mes, el pagament
haurà de fer-se, des de la data de recepció de la notificació fins el dia 5 del segon
mes posterior o, si aquest no fos hàbil fins l’immediat hàbil següent.
SEGON.- Atorgar els recursos legals procedents.»
f) Exp. 1196/2018.- «En data 20 de desembre de 2018, es va emetre Decret
notificat el 5 de febrer de 2019, pel qual es va requerir al Sr. M.A.L.P. perquè en un
termini de vint dies, presentés la sol·licitud i tota la documentació necessària per a
obtenir la corresponent llicència per tinença d’un gos potencialment perillós, de raça
creuament Bulldog i American Staffordshire Terrier, sense que ho presentés.
Per Decret del Regidor delegat de l’Àrea de Medi Ambient i Ocupació de data 18 d’abril
de 2019, notificat en data 7 de maig de 2019, es va iniciar un procediment
sancionador contra el Sr. M.A.L.P., per la suposada infracció de l’article 13.1.b) de la
Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals
potencialment perillosos, per no disposar de la preceptiva llicència per la tinença d’un
gos perillós.
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S’ha tramitat el corresponent procediment sancionador d’acord amb el que preveuen
els articles 64 i següents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.
En data 27 de juny de 2019, l’instructor de l’expedient emet proposta de resolució en
la qual es proposa imposar una sanció de 2.404,06 euros a l’empara de l’article 13.5
de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, per la provada comissió d’una infracció molt
greu qualificada a l’article 13.1.b) de la mateixa llei.
En data 5 de juliol de 2019, es notifica la proposta de resolució al Sr. M.A.L.P.., sense
que per la seva part s'hagin formulat al·legacions, aportat documents o proposat la
pràctica de qualsevol tipus de proves.
Signat electrònicament
Josep Maria Sabate Vidal
02/10/2019

Atès que de la instrucció del procediment resulten provats els fets imputats i que en
resulta responsable el Sr. M.A.L.P.
D’acord amb l’article 13 de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos
considerats potencialment perillosos, segons modificació feta per la llei 7/2004, de 16
de juliol, de mesures fiscals i administratives, la competència correspon al ple de
l’ajuntament, no obstant, s’ha delegat a la Junta de Govern Local, segons acord del Ple
de la Corporació en reunió de data 3 de juliol del 2019, de conformitat amb l’article
22.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases de règim local.
Per tot l’exposat, a proposta de la Comissió Informativa de Serveis de Territori i
Urbanisme del dia 16 de setembre del 2019,
S’ACORDA:
PRIMER.- Imposar al Sr. M.A.L.P., una sanció de 2.404,06 euros com a responsable de la
comissió d’una infracció molt greu tipificada a l’article 13.1.b) de la Llei 50/1999, de
23 de desembre, consistent en no disposar de llicència per la tinença d’un gos
potencialment perillós.
S’haurà de fer efectiu aquest import a les oficines de la Recaptació Municipal, situada
al carrer Sant Llorenç, 25, de Reus, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores, en els
següents terminis:
a) Si la notificació es realitza entre els dies 1 i 15 del mes, el pagament haurà de
fer-se des de la data de recepció de la notificació fins al dia 20 del mes posterior o,
si aquest no fos hàbil fins l’immediat hàbil següent.
b) Si la notificació es realitza entre els dies 16 i el darrer del mes, el pagament
haurà de fer-se, des de la data de recepció de la notificació fins el dia 5 del segon
mes posterior o, si aquest no fos hàbil fins l’immediat hàbil següent.
SEGON.- Atorgar els recursos legals procedents.»
g) Exp. 1201/2018 OF.- «En data 21 de novembre de 2018 es va emetre Decret,
notificat mitjançant publicació d’edicte al Butlletí Oficial de l’Estat , el 28 de febrer de
2019, pel qual es va requerir al Sr. A.M.P. perquè en un termini de vint dies, presentés
la sol·licitud i tota la documentació necessària per a obtenir la corresponent llicència
per tinença d’un gos potencialment perillós, de raça Pit Bull, sense que ho presentés.
Per Decret del Regidor delegat de l’Àrea de Medi Ambient i Ocupació de data 23 de
maig de 2019, notificat mitjançant publicació d’edicte al Butlletí Oficial de l’Estat, en
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data 3 de juliol de 2019, es va iniciar un procediment sancionador contra el Sr. A.M.P.,
per les suposades infraccions dels articles 13.2.d) i 13.1.b) de la Llei 50/1999, de 23
de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos, i
en termes similars els articles 8 i 3 del Reial Decret 287/2002, de 22 de març, pel que
es desenvolupa la Llei 50/1999, per la presència i circulació d’un gos potencialment
perillós, en els espais públics, sense dur morrió, els dies 27 de gener de 2018 i 24 de
març de 2018 i per la manca de la llicència per la tinença d’un gos perillós,
respectivament.
S’ha tramitat el corresponent procediment sancionador d’acord amb el que preveuen
els articles 64 i següents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.
Signat electrònicament
Josep Maria Sabate Vidal
02/10/2019

En data 22 de juliol de 2019, l’instructor de l’expedient emet proposta de resolució en
la qual es proposa imposar una sanció de 601,02 euros i una altra de 2.404,06 euros a
l’empara de l’article 13.5 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, per la provada
comissió d’una infracció greu qualificada a l’article 13.2.d) i d’una infracció molt greu
qualificada a l’article 13.1.b) de la mateixa llei, respectivament.
En data 16 d’agost de 2019, es notifica la proposta de resolució al Sr. A.M.P., sense
que per la seva part s'hagin formulat al·legacions, aportat documents o proposat la
pràctica de qualsevol tipus de proves.
Atès que de la instrucció del procediment resulten provats els fets imputats i que en
resulta responsable el Sr. A.M.P.
D’acord amb l’article 13 de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos
considerats potencialment perillosos, segons modificació feta per la llei 7/2004, de 16
de juliol, de mesures fiscals i administratives, la competència correspon al ple de
l’ajuntament, no obstant, s’ha delegat a la Junta de Govern Local, segons acord del Ple
de la Corporació en reunió de data 3 de juliol del 2019, de conformitat amb l’article
22.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases de règim local.
Per tot l’exposat, a proposta de la Comissió Informativa de Serveis de Territori i
Urbanisme del dia 16 de setembre de 2019,
S’ACORDA:
PRIMER.- IMPOSAR al Sr. A.M.P., dues sancions de 300, 51 euros (601,02 euros en total)
com a responsable de les infraccions de caràcter greu, tipificades a l’article 13.2.d) de
la Llei 50/1999, de 23 de desembre, consistents en la presència en un lloc o espai
públic d’un gos potencialment perillós sense morrió, els dies 27 de gener de 2018 i 24
de març de 2018.
SEGON.- IMPOSAR al Sr. A.M.P., una sanció de 2.404,06 euros com a responsable de la
comissió d’una infracció molt greu tipificada a l’article 13.1.b) de la Llei 50/1999, de
23 de desembre, consistent en no disposar de llicència per la tinença d’un gos
potencialment perillós.
S’haurà de fer efectiu aquests imports a les oficines de la Recaptació Municipal,
situada al carrer Sant Llorenç, 25, de Reus, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores, en
els següents terminis:
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a) Si la notificació es realitza entre els dies 1 i 15 del mes, el pagament haurà de
fer-se des de la data de recepció de la notificació fins al dia 20 del mes posterior o,
si aquest no fos hàbil fins l’immediat hàbil següent.
b) Si la notificació es realitza entre els dies 16 i el darrer del mes, el pagament
haurà de fer-se, des de la data de recepció de la notificació fins el dia 5 del segon
mes posterior o, si aquest no fos hàbil fins l’immediat hàbil següent.
TERCER.- Atorgar els recursos legals procedents.»

Signat electrònicament
Josep Maria Sabate Vidal
02/10/2019

h) Exp. 1226/2018 OF.- «Per Decret del Regidor delegat de l’Àrea de Medi Ambient i
Ocupació de data 29 d'abril de 2019, notificada en data 27 de maig de 2019, es va
iniciar un procediment sancionador contra la Sra. M.R.B., per la suposada infracció de
l’ articles 13.2.d) de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la
tinença d’animals potencialment perillosos, i en termes similars a l’ article 8 del Reial
Decret 287/2002, de 22 de març, pel que es desenvolupa la Llei 50/1999, per la
presència i circulació d’un gos potencialment perillós, en els espais públics, sense
morrió, el dia 18 d’abril de 2018.
S’ha tramitat el corresponent procediment sancionador d’acord amb el que preveuen
els articles 64 i següents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.
En data 19 de juny de 2019, l’instructor de l’expedient emet proposta de resolució en
la qual es proposa imposar una sanció de 300,51 euros a l’empara de l’article 13.5 de
la Llei 50/1999, de 23 de desembre, per la provada comissió d’una infracció greu
qualificada a l’article 13.2.d) de la mateixa llei.
En data 5 de juliol de 2019, es notifica, la proposta de resolució a la Sra. M.R.B., sense
que per la seva part s'hagin formulat al·legacions, aportat documents o proposat la
pràctica de qualsevol tipus de proves.
Atès que de la instrucció del procediment resulten provats els fets imputats i que en
resulta responsable a la Sra. M.R.B.
D’acord amb l’article 13 de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos
considerats potencialment perillosos, segons modificació feta per la llei 7/2004, de 16
de juliol, de mesures fiscals i administratives, la competència correspon al ple de
l’ajuntament, no obstant, s’ha delegat a la Junta de Govern Local, segons acord del Ple
de la Corporació en reunió de data 3 de juliol del 2019, de conformitat amb l’article
22.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases de règim local.
Per tot l’exposat, a proposta de la Comissió Informativa de Serveis de Territori i
Urbanisme del dia 16 de setembre del 2019,
S’ACORDA:
PRIMER.- IMPOSAR a la Sra. M.R.B., una sanció de 300,51 euros com a responsable de
la infracció de caràcter greu, tipificada a l’article 13.2.d) de la Llei 50/1999, de 23 de
desembre, consistent en la presència en un lloc o espai públic d’un gos potencialment
perillós sense morrió.
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S’haurà de fer efectiu aquest import a les oficines de la Recaptació Municipal, situada
al carrer Sant Llorenç, 25, de Reus, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores, en els
següents terminis:
a) Si la notificació es realitza entre els dies 1 i 15 del mes, el pagament haurà de
fer-se des de la data de recepció de la notificació fins al dia 20 del mes posterior o,
si aquest no fos hàbil fins l’immediat hàbil següent.
b) Si la notificació es realitza entre els dies 16 i el darrer del mes, el pagament
haurà de fer-se, des de la data de recepció de la notificació fins el dia 5 del segon
mes posterior o, si aquest no fos hàbil fins l’immediat hàbil següent.
SEGON.- Atorgar els recursos legals procedents.»
Signat electrònicament
Josep Maria Sabate Vidal
02/10/2019

i) Exp. 1230/2018 OF.- «Per Decret del Regidor delegat de l’Àrea de Medi Ambient i
Ocupació de data 29 d'abril de 2019, notificat en data 28 de maig de 2018, es va
iniciar un procediment sancionador contra la Sra. E.P.D., per la suposada infracció de l’
articles 13.2.d) de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la
tinença d’animals potencialment perillosos, i en termes similars a l’ article 8 del Reial
Decret 287/2002, de 22 de març, pel que es desenvolupa la Llei 50/1999, per la
presència i circulació d’un gos potencialment perillós, de raça Pitbull Terrier en els
espais públics, sense morrió, el dia 28 d’abril de 2018.
S’ha tramitat el corresponent procediment sancionador d’acord amb el que preveuen
els articles 64 i següents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.
En data 19 de juny de 2019, l’instructor de l’expedient emet proposta de resolució en
la qual es proposa imposar una sanció de 300,51 euros a l’empara de l’article 13.5 de
la Llei 50/1999, de 23 de desembre, per la provada comissió d’una infracció greu
qualificada a l’article 13.2.d) de la mateixa llei.
En data 3 de juliol de 2019, es notifica, la proposta de resolució a la Sra. E.P.D., sense
que per la seva part s'hagin formulat al·legacions, aportat documents o proposat la
pràctica de qualsevol tipus de proves.
Atès que de la instrucció del procediment resulten provats els fets imputats i que en
resulta responsable a la Sra. E.P.D.
D’acord amb l’article 13 de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos
considerats potencialment perillosos, segons modificació feta per la llei 7/2004, de 16
de juliol, de mesures fiscals i administratives, la competència correspon al ple de
l’ajuntament, no obstant, s’ha delegat a la Junta de Govern Local, segons acord del Ple
de la Corporació en reunió de data 3 de juliol del 2019, de conformitat amb l’article
22.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases de règim local.
Per tot l’exposat, a proposta de la Comissió Informativa de Serveis de Territori i
Urbanisme del dia 16 de setembre de 2019,
S’ACORDA:
PRIMER.- IMPOSAR a la Sra. E.P.D., una sanció de 300,51 euros com a responsable de
la infracció de caràcter greu, tipificada a l’article 13.2.d) de la Llei 50/1999, de 23 de
desembre, consistent en la presència en un lloc o espai públic d’un gos potencialment
perillós sense morrió.
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S’haurà de fer efectiu aquest import a les oficines de la Recaptació Municipal, situada
al carrer Sant Llorenç, 25, de Reus, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores, en els
següents terminis:
a) Si la notificació es realitza entre els dies 1 i 15 del mes, el pagament haurà de
fer-se des de la data de recepció de la notificació fins al dia 20 del mes posterior o,
si aquest no fos hàbil fins l’immediat hàbil següent.
b) Si la notificació es realitza entre els dies 16 i el darrer del mes, el pagament
haurà de fer-se, des de la data de recepció de la notificació fins el dia 5 del segon
mes posterior o, si aquest no fos hàbil fins l’immediat hàbil següent.
Signat electrònicament
Josep Maria Sabate Vidal
02/10/2019

SEGON.- Atorgar els recursos legals procedents.»
j) Exp. 1237/2018 OF.- «En data 21 de novembre de 2018 es va emetre Decret,
notificat el 5 de desembre de 2018, pel qual es va requerir a la Sra. J.G.L. perquè en
un termini de vint dies, presentés la sol·licitud i tota la documentació necessària per a
obtenir la corresponent llicència per tinença d’un gos potencialment perillós, sense
que ho presentés.
Per Decret del Regidor delegat de l’Àrea de Medi Ambient i Ocupació de data 29 d'abril
de 2019, notificat en data 22 de maig de 2019, es va iniciar un procediment
sancionador contra la Sra. J.G.L., per les suposades infraccions dels articles 13.2.d) i
13.1.b) de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença
d’animals potencialment perillosos, i en termes similars els articles 8 i 3 del Reial
Decret 287/2002, de 22 de març, pel que es desenvolupa la Llei 50/1999, per la
presència i circulació d’un gos potencialment perillós, de raça American Staffordshire
Terrier en els espais públics, sense dur morrió, el dia 26 d'abril de 2018, i per la manca
de llicència per la tinença d’un gos perillós, respectivament.
S’ha tramitat el corresponent procediment sancionador d’acord amb el que preveuen
els articles 64 i següents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.
En data 19 de juny de 2019, l’instructor de l’expedient emet proposta de resolució en
la qual es proposa imposar una sanció de 300,51 euros i una altra de 2.404,06 euros a
l’empara de l’article 13.5 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, per la provada
comissió d’una infracció greu qualificada a l’article 13.2.d) i d’una infracció molt greu
qualificada a l’article 13.1.b) de la mateixa llei, respectivament.
En data 24 de juliol de 2019, es notifica la proposta de resolució a la Sra. J.G.L., sense
que per la seva part s'hagin formulat al·legacions, aportat documents o proposat la
pràctica de qualsevol tipus de proves.
Atès que de la instrucció del procediment resulten provats els fets imputats i que en
resulta responsable la Sra. J.G.L.
D’acord amb l’article 13 de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos
considerats potencialment perillosos, segons modificació feta per la llei 7/2004, de 16
de juliol, de mesures fiscals i administratives, la competència correspon al ple de
l’ajuntament, no obstant, s’ha delegat a la Junta de Govern Local, segons acord del Ple
de la Corporació en reunió de data 3 de juliol del 2019, de conformitat amb l’article
22.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases de règim local.
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Per tot l’exposat, a proposta de la Comissió Informativa de Serveis de Territori i
Urbanisme del dia 16 de setembre del 2019,
S’ACORDA:
PRIMER.- IMPOSAR al Sr. J.G.L., una sanció de 300,51 euros com a responsable de la
infracció de caràcter greu, tipificada a l’article 13.2.d) de la Llei 50/1999, de 23 de
desembre, consistent en la presència en un lloc o espai públic d’un gos potencialment
perillós sense morrió el dia 26 d’abril de 2018.

Signat electrònicament
Josep Maria Sabate Vidal
02/10/2019

SEGON.- IMPOSAR a la Sra. J.G.L., una sanció de 2.404,06 euros com a responsable de
la comissió d’una infracció molt greu tipificada a l’article 13.1.b) de la Llei 50/1999, de
23 de desembre, consistent en no disposar de llicència per la tinença d’un gos
potencialment perillós.
S’haurà de fer efectiu aquests imports a les oficines de la Recaptació Municipal,
situada al carrer Sant Llorenç, 25, de Reus, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores, en
els següents terminis:
a) Si la notificació es realitza entre els dies 1 i 15 del mes, el pagament haurà de
fer-se des de la data de recepció de la notificació fins al dia 20 del mes posterior o,
si aquest no fos hàbil fins l’immediat hàbil següent.
b) Si la notificació es realitza entre els dies 16 i el darrer del mes, el pagament
haurà de fer-se, des de la data de recepció de la notificació fins el dia 5 del segon
mes posterior o, si aquest no fos hàbil fins l’immediat hàbil següent.
TERCER.- Atorgar els recursos legals procedents.»
k) Exp. 1239/2018 OF.- «En data 21 de novembre de 2018, es va emetre Decret
notificat el 5 de desembre de 2018, pel qual es va requerir al Sr. D.G.M. perquè en un
termini de vint dies, presentés la sol·licitud i tota la documentació necessària per a
obtenir la corresponent llicència per tinença d’un gos potencialment perillós, de raça
American Staffordshire Terrier, sense que ho presentés.
Per Decret del Regidor delegat de l’Àrea de Medi Ambient i Ocupació de data 29 d’abril
de 2019, notificat en data 23 de maig de 2019, es va iniciar un procediment
sancionador contra el Sr. D.G.M., per la suposada infracció de l’article 13.1.b) de la Llei
50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals
potencialment perillosos, per no disposar de la preceptiva llicència per la tinença d’un
gos perillós.
S’ha tramitat el corresponent procediment sancionador d’acord amb el que preveuen
els articles 64 i següents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.
En data 19 de juny de 2019, l’instructor de l’expedient emet proposta de resolució en
la qual es proposa imposar una sanció de 2.404,06 euros a l’empara de l’article 13.5
de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, per la provada comissió d’una infracció molt
greu qualificada a l’article 13.1.b) de la mateixa llei.
En data 10 de juliol de 2019, es notifica la proposta de resolució al Sr. D.G.M., sense
que per la seva part s'hagin formulat al·legacions, aportat documents o proposat la
pràctica de qualsevol tipus de proves.

Aquest document ha estat signat electrònicament amb data 2/10/2019
L'autenticitat d'aquest document es pot comprovar a https://serveis.reus.cat/cve mitjançant el CVE: 2019D4EA8B87147862CD005C833CA88F1E26769DA7E61002170339

Atès que de la instrucció del procediment resulten provats els fets imputats i que en
resulta responsable el Sr. D.G.M.
D’acord amb l’article 13 de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos
considerats potencialment perillosos, segons modificació feta per la llei 7/2004, de 16
de juliol, de mesures fiscals i administratives, la competència correspon al ple de
l’ajuntament, no obstant, s’ha delegat a la Junta de Govern Local, segons acord del Ple
de la Corporació en reunió de data 3 de juliol del 2019, de conformitat amb l’article
22.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases de règim local.
Per tot l’exposat, a proposta de la Comissió Informativa de Serveis de Territori i
Urbanisme del dia 16 de setembre de 2019,
Signat electrònicament
Josep Maria Sabate Vidal
02/10/2019

S’ACORDA:
PRIMER.- Imposar al Sr. D.G.M., una sanció de 2.404,06 euros com a responsable de la
comissió d’una infracció molt greu tipificada a l’article 13.1.b) de la Llei 50/1999, de
23 de desembre, consistent en no disposar de llicència per la tinença d’un gos
potencialment perillós.
S’haurà de fer efectiu aquest import a les oficines de la Recaptació Municipal, situada
al carrer Sant Llorenç, 25, de Reus, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores, en els
següents terminis:
a) Si la notificació es realitza entre els dies 1 i 15 del mes, el pagament haurà de
fer-se des de la data de recepció de la notificació fins al dia 20 del mes posterior o,
si aquest no fos hàbil fins l’immediat hàbil següent.
b) Si la notificació es realitza entre els dies 16 i el darrer del mes, el pagament
haurà de fer-se, des de la data de recepció de la notificació fins el dia 5 del segon
mes posterior o, si aquest no fos hàbil fins l’immediat hàbil següent.
SEGON.- Atorgar els recursos legals procedents.»
l) Exp.1240/2018 OF.- «En data 21 de novembre de 2018 es va emetre Decret,
notificat el 10 de desembre de 2018, pel qual es va requerir al Sr. S.F.S. perquè en un
termini de vint dies, presentés la sol·licitud i tota la documentació necessària per a
obtenir la corresponent llicència per tinença d’un gos potencialment perillós, sense
que ho presentés.
Per Decret del Regidor delegat de l’Àrea de Medi Ambient i Ocupació de data 8 de
maig de 2019, notificat en data 23 de maig de 2019, es va iniciar un procediment
sancionador contra el Sr. S.F.S., per les suposades infraccions dels articles 13.2.d) i
13.1.b) de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença
d’animals potencialment perillosos, i en termes similars els articles 8 i 3 del Reial
Decret 287/2002, de 22 de març, pel que es desenvolupa la Llei 50/1999, per la
presència i circulació d’un gos potencialment perillós, de raça American Staffordschire
Terrier en els espais públics, sense dur morrió, el dia 13 d'abril de 2017 i per la manca
de llicència per la tinença d’un gos perillós, respectivament.
S’ha tramitat el corresponent procediment sancionador d’acord amb el que preveuen
els articles 64 i següents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.
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En data 19 de juny de 2019, l’instructor de l’expedient emet proposta de resolució en
la qual es proposa imposar una sanció de 300,51 euros i una altra de 2.404,06 euros a
l’empara de l’article 13.5 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, per la provada
comissió d’una infracció greu qualificada a l’article 13.2.d) i d’una infracció molt greu
qualificada a l’article 13.1.b) de la mateixa llei, respectivament.
En data 3 de juliol de 2019, es notifica la proposta de resolució al Sr. S.F.S., sense que
per la seva part s'hagin formulat al·legacions, aportat documents o proposat la
pràctica de qualsevol tipus de proves.
Atès que de la instrucció del procediment resulten provats els fets imputats i que en
resulta responsable el Sr. S.F.S.
Signat electrònicament
Josep Maria Sabate Vidal
02/10/2019

D’acord amb l’article 13 de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos
considerats potencialment perillosos, segons modificació feta per la llei 7/2004, de 16
de juliol, de mesures fiscals i administratives, la competència correspon al ple de
l’ajuntament, no obstant, s’ha delegat a la Junta de Govern Local, segons acord del Ple
de la Corporació en reunió de data 3 de juliol del 2019, de conformitat amb l’article
22.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases de règim local.
Per tot l’exposat, a proposta de la Comissió Informativa de Serveis de Territori i
Urbanisme del dia 16 de setembre del 2019,
S’ACORDA:
PRIMER.- IMPOSAR al Sr. S.F.S., una sanció de 300,51 euros com a responsable de la
infracció de caràcter greu, tipificada a l’article 13.2.d) de la Llei 50/1999, de 23 de
desembre, consistent en la presència en un lloc o espai públic d’un gos potencialment
perillós sense morrió el dia 13 d’abril de 2017.
SEGON.- IMPOSAR al Sr. S.F.S., una sanció de 2.404,06 euros com a responsable de la
comissió d’una infracció molt greu tipificada a l’article 13.1.b) de la Llei 50/1999, de
23 de desembre, consistent en no disposar de llicència per la tinença d’un gos
potencialment perillós.
S’haurà de fer efectiu aquests imports a les oficines de la Recaptació Municipal,
situada al carrer Sant Llorenç, 25, de Reus, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores, en
els següents terminis:
a) Si la notificació es realitza entre els dies 1 i 15 del mes, el pagament haurà de
fer-se des de la data de recepció de la notificació fins al dia 20 del mes posterior o,
si aquest no fos hàbil fins l’immediat hàbil següent.
b) Si la notificació es realitza entre els dies 16 i el darrer del mes, el pagament
haurà de fer-se, des de la data de recepció de la notificació fins el dia 5 del segon
mes posterior o, si aquest no fos hàbil fins l’immediat hàbil següent.
TERCER.- Atorgar els recursos legals procedents.»
m) Exp. 1620/2018 OF.- «Per Decret del Regidor delegat de l’Àrea de Medi Ambient
i Ocupació de data 8 de maig de 2019, notificat en data 28 de maig de 2019, es va
iniciar un procediment sancionador contra el Sr. M.C.R., per la suposada infracció de
l’article 13.2.d) de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la
tinença d’animals potencialment perillosos, i en termes similars a l’article 8 del Reial
Decret 287/2002, de 22 de març, pel que es desenvolupa la Llei 50/1999, per la
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presència i circulació d’un gos potencialment perillós, de raça American Staffordshire
Terrier en els espais públics, sense corretja, el dia 30 de juliol de 2017.
S’ha tramitat el corresponent procediment sancionador d’acord amb el que preveuen
els articles 64 i següents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.
En data 27 de juny de 2019, l’instructor de l’expedient emet proposta de resolució en
la qual es proposa imposar una sanció de 300,51 euros a l’empara de l’article 13.5 de
la Llei 50/1999, de 23 de desembre, per la provada comissió d’una infracció greu
qualificada a l’article 13.2.d) de la mateixa llei.

Signat electrònicament
Josep Maria Sabate Vidal
02/10/2019

En data 12 de juliol de 2019, es notifica, la proposta de resolució al Sr. M.C.R., sense
que per la seva part s'hagin formulat al·legacions, aportat documents o proposat la
pràctica de qualsevol tipus de proves.
Atès que de la instrucció del procediment resulten provats els fets imputats i que en
resulta responsable al Sr. M.C.R.
D’acord amb l’article 13 de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos
considerats potencialment perillosos, segons modificació feta per la llei 7/2004, de 16
de juliol, de mesures fiscals i administratives, la competència correspon al ple de
l’ajuntament, no obstant, s’ha delegat a la Junta de Govern Local, segons acord del Ple
de la Corporació en reunió de data 3 de juliol del 2019, de conformitat amb l’article
22.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases de règim local.
Per tot l’exposat, a proposta de la Comissió Informativa de Serveis de Territori i
Urbanisme del dia 16 de setembre de 2019,
S’ACORDA:
PRIMER.- IMPOSAR al Sr. M.C.R., una sanció de 300,51 euros com a responsable de la
infracció de caràcter greu, tipificada a l’article 13.2.d) de la Llei 50/1999, de 23 de
desembre, consistent en la presència en un lloc o espai públic d’un gos potencialment
perillós sense corretja el dia 30 de juliol de 2017.
S’haurà de fer efectiu aquest import a les oficines de la Recaptació Municipal, situada
al carrer Sant Llorenç, 25, de Reus, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores, en els
següents terminis:
a) Si la notificació es realitza entre els dies 1 i 15 del mes, el pagament haurà de
fer-se des de la data de recepció de la notificació fins al dia 20 del mes posterior o,
si aquest no fos hàbil fins l’immediat hàbil següent.
b) Si la notificació es realitza entre els dies 16 i el darrer del mes, el pagament
haurà de fer-se, des de la data de recepció de la notificació fins el dia 5 del segon
mes posterior o, si aquest no fos hàbil fins l’immediat hàbil següent.
SEGON.- Atorgar els recursos legals procedents.»
n) Exp. 1650/2018 OF.- «En data 15 de novembre de 2017, es va emetre Decret
notificat mitjançant publicació de l’edicte al Butlletí Oficial de l’Estat en data 28 de
febrer de 2019, pel qual es va requerir al Sr. E.T.R.D. perquè en un termini de vint dies,
presentés la sol·licitud i tota la documentació necessària per a obtenir la corresponent

Aquest document ha estat signat electrònicament amb data 2/10/2019
L'autenticitat d'aquest document es pot comprovar a https://serveis.reus.cat/cve mitjançant el CVE: 2019D4EA8B87147862CD005C833CA88F1E26769DA7E61002170339

llicència per tinença d’un gos potencialment perillós, de raça Rottweiler, sense que ho
presentés.
Per Decret del Regidor delegat de l’Àrea de Medi Ambient i Ocupació de data 8 de
maig de 2019, notificat mitjançant publicació d’edicte al Butlletí Oficial de l’Estat, en
data 3 de juliol de 2019, es va iniciar un procediment sancionador contra el Sr.
E.T.R.D., per la suposada infracció de l’article 13.1.b) de la Llei 50/1999, de 23 de
desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos, per
no disposar de la preceptiva llicència per la tinença d’un gos perillós.
S’ha tramitat el corresponent procediment sancionador d’acord amb el que preveuen
els articles 64 i següents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.
Signat electrònicament
Josep Maria Sabate Vidal
02/10/2019

En data 19 de juliol de 2019, l’instructor de l’expedient emet proposta de resolució en
la qual es proposa imposar una sanció de 2.404,06 euros a l’empara de l’article 13.5
de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, per la provada comissió d’una infracció molt
greu qualificada a l’article 13.1.b) de la mateixa llei.
En data 5 d’agost de 2019, es notifica la proposta de resolució al Sr. E.T.R.D., sense
que per la seva part s'hagin formulat al·legacions, aportat documents o proposat la
pràctica de qualsevol tipus de proves.
Atès que de la instrucció del procediment resulten provats els fets imputats i que en
resulta responsable el Sr. E.T.R.D.
D’acord amb l’article 13 de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos
considerats potencialment perillosos, segons modificació feta per la llei 7/2004, de 16
de juliol, de mesures fiscals i administratives, la competència correspon al ple de
l’ajuntament, no obstant, s’ha delegat a la Junta de Govern Local, segons acord del Ple
de la Corporació en reunió de data 3 de juliol del 2019, de conformitat amb l’article
22.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases de règim local.
Per tot l’exposat, a proposta de la Comissió Informativa de Serveis de Territori i
Urbanisme del dia 16 de setembre del 2019,
S’ACORDA:
PRIMER.- Imposar al Sr. E.T.R.D., una sanció de 2.404,06 euros com a responsable de la
comissió d’una infracció molt greu tipificada a l’article 13.1.b) de la Llei 50/1999, de
23 de desembre, consistent en no disposar de llicència per la tinença d’un gos
potencialment perillós.
S’haurà de fer efectiu aquest import a les oficines de la Recaptació Municipal, situada
al carrer Sant Llorenç, 25, de Reus, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores, en els
següents terminis:
a) Si la notificació es realitza entre els dies 1 i 15 del mes, el pagament haurà de
fer-se des de la data de recepció de la notificació fins al dia 20 del mes posterior o,
si aquest no fos hàbil fins l’immediat hàbil següent.
b) Si la notificació es realitza entre els dies 16 i el darrer del mes, el pagament
haurà de fer-se, des de la data de recepció de la notificació fins el dia 5 del segon
mes posterior o, si aquest no fos hàbil fins l’immediat hàbil següent.
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SEGON.- Atorgar els recursos legals procedents.»
o) Exp. 1804/2018 OF.- «En data 19 de març de 2019, es va emetre Decret notificat
el 28 de març de 2019, pel qual es va requerir al Sr. O.B.G. perquè en un termini de
vint dies, presentés la sol·licitud i tota la documentació necessària per a obtenir la
corresponent llicència per tinença d’un gos potencialment perillós, de raça PitBull
Terrie, sense que ho presentés.

Signat electrònicament
Josep Maria Sabate Vidal
02/10/2019

Per Decret del Regidor delegat de l’Àrea de Medi Ambient i Ocupació de data 8 de
maig de 2019, notificat en data 13 de juny de 2019, es va iniciar un procediment
sancionador contra el Sr. O.B.G., per la suposada infracció de l’article 13.1.b) de la Llei
50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals
potencialment perillosos, per no disposar de la preceptiva llicència per la tinença d’un
gos perillós.
S’ha tramitat el corresponent procediment sancionador d’acord amb el que preveuen
els articles 64 i següents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.
En data 2 de juliol de 2019, l’instructor de l’expedient emet proposta de resolució en
la qual es proposa imposar una sanció de 2.404,06 euros a l’empara de l’article 13.5
de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, per la provada comissió d’una infracció molt
greu qualificada a l’article 13.1.b) de la mateixa llei.
En data 10 d’agost de 2019, es notifica mitjançant publicació d’edicte al Butlletí Oficial
de l’Estat, la proposta de resolució al Sr. O.B.G., sense que per la seva part s'hagin
formulat al·legacions, aportat documents o proposat la pràctica de qualsevol tipus de
proves.
Atès que de la instrucció del procediment resulten provats els fets imputats i que en
resulta responsable el Sr. la O.B.G.
D’acord amb l’article 13 de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos
considerats potencialment perillosos, segons modificació feta per la llei 7/2004, de 16
de juliol, de mesures fiscals i administratives, la competència correspon al ple de
l’ajuntament, no obstant, s’ha delegat a la Junta de Govern Local, segons acord del Ple
de la Corporació en reunió de data 3 de juliol del 2019, de conformitat amb l’article
22.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases de règim local.
Per tot l’exposat, a proposta de la Comissió Informativa de Serveis de Territori i
Urbanisme del dia 16 de setembre de 2019,
S’ACORDA:
PRIMER.- Imposar al Sr. O.B.G., una sanció de 2.404,06 euros com a responsable de la
comissió d’una infracció molt greu tipificada a l’article 13.1.b) de la Llei 50/1999, de
23 de desembre, consistent en no disposar de llicència per la tinença d’un gos
potencialment perillós.
S’haurà de fer efectiu aquest import a les oficines de la Recaptació Municipal, situada
al carrer Sant Llorenç, 25, de Reus, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores, en els
següents terminis:
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a) Si la notificació es realitza entre els dies 1 i 15 del mes, el pagament haurà de
fer-se des de la data de recepció de la notificació fins al dia 20 del mes posterior o,
si aquest no fos hàbil fins l’immediat hàbil següent.
b) Si la notificació es realitza entre els dies 16 i el darrer del mes, el pagament haurà
de fer-se, des de la data de recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes
posterior o, si aquest no fos hàbil fins l’immediat hàbil següent.
SEGON.- Atorgar els recursos legals procedents.»

Signat electrònicament
Josep Maria Sabate Vidal
02/10/2019

p) Exp. 1806/2018 OF.- «En data 26 d'octubre de 2018 es va emetre Decret ,
notificat el 22 de novembre de de 2018, pel qual es va requerir al Sr. R.B.J. perquè en
un termini de vint dies, presentés la sol·licitud i tota la documentació necessària per a
obtenir la corresponent llicència per tinença d’un gos potencialment perillós, sense
que ho presentés.
Per Decret del Regidor delegat de l’Àrea de Medi Ambient i Ocupació de data 8 de
maig de 2019, notificat en data 24 de maig de 2019, es va iniciar un procediment
sancionador contra el Sr. R.B.J., per les suposades infraccions dels articles 13.2.d) i
13.1.b) de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença
d’animals potencialment perillosos, i en termes similars els articles 8 i 3 del Reial
Decret 287/2002, de 22 de març, pel que es desenvolupa la Llei 50/1999, per la
presència i circulació d’un gos potencialment perillós, de raça Pitbull Terrier en els
espais públics, sense dur morrió els dies 26 d'abril de 2018 i 10 de juny de 2018 i per
la manca de la llicència per la tinença d’un gos perillós, respectivament.
S’ha tramitat el corresponent procediment sancionador d’acord amb el que preveuen
els articles 64 i següents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.
En data 2 de juliol de 2019, l’instructor de l’expedient emet proposta de resolució en
la qual es proposa imposar una sanció de 601,02 euros i una altra de 2.404,06 euros a
l’empara de l’article 13.5 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, per la provada
comissió de dues infraccions greus qualificades a l’article 13.2.d) i d’una infracció molt
greu qualificada a l’article 13.1.b) de la mateixa llei, respectivament.
En data 12 de juliol de 2019, es notifica la proposta de resolució al Sr. R.B.J., sense
que per la seva part s'hagin formulat al·legacions, aportat documents o proposat la
pràctica de qualsevol tipus de proves.
Atès que de la instrucció del procediment resulten provats els fets imputats i que en
resulta responsable el Sr. R.B.J.
D’acord amb l’article 13 de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos
considerats potencialment perillosos, segons modificació feta per la llei 7/2004, de 16
de juliol, de mesures fiscals i administratives, la competència correspon al ple de
l’ajuntament, no obstant, s’ha delegat a la Junta de Govern Local, segons acord del Ple
de la Corporació en reunió de data 3 de juliol del 2019, de conformitat amb l’article
22.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases de règim local.
Per tot l’exposat, a proposta de la Comissió Informativa de Serveis de Territori i
Urbanisme del dia 16 de setembre de 2019,
S’ACORDA:
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PRIMER.-IMPOSAR al Sr. R.B.J., dues sancions de 300,51 euros (601,02 euros en total)
com a responsable de dues infraccions de caràcter greu, tipificades a l’article 13.2.d)
de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, consistent en la presència en un lloc o espai
públic d’un gos potencialment perillós sense morrió els dies 26 d'abril de 2018 i 10 de
juny de 2018.
SEGON.- IMPOSAR al Sr.R.B.J una sanció de 2.404,06 euros com a responsable de la
comissió d’una infracció molt greu tipificada a l’article 13.1.b) de la Llei 50/1999, de
23 de desembre, consistent en no disposar de llicència per la tinença d’un gos
potencialment perillós.
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S’haurà de fer efectiu aquests imports a les oficines de la Recaptació Municipal,
situada al carrer Sant Llorenç, 25, de Reus, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores, en
els següents terminis:
a) Si la notificació es realitza entre els dies 1 i 15 del mes, el pagament haurà de
fer-se des de la data de recepció de la notificació fins al dia 20 del mes posterior o,
si aquest no fos hàbil fins l’immediat hàbil següent.
b) Si la notificació es realitza entre els dies 16 i el darrer del mes, el pagament
haurà de fer-se, des de la data de recepció de la notificació fins el dia 5 del segon
mes posterior o, si aquest no fos hàbil fins l’immediat hàbil següent.
TERCER.- Atorgar els recursos legals procedents.»
q) Exp. 2986/2017 OF.- «Per Decret del Regidor delegat de l’Àrea de Medi Ambient i
Ocupació de data 24 de maig de 2019, notificada en data 12 de juny de 2019, es va
iniciar un procediment sancionador contra el Sr. C.M.S., per la suposada infracció de l’
articles 13.2.d) de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la
tinença d’animals potencialment perillosos, i en termes similars a l’ article 8 del Reial
Decret 287/2002, de 22 de març, pel que es desenvolupa la Llei 50/1999, per la
presència i circulació d’un gos potencialment perillós, de raça Terrier Staffordshire
Americà, en els espais públics, sense morrió, el dia 22 d’abril de 2017 i 20 de
setembre de 2017.
S’ha tramitat el corresponent procediment sancionador d’acord amb el que preveuen
els articles 64 i següents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.
En data 2 de juliol de 2019, l’instructor de l’expedient emet proposta de resolució en
la qual es proposa imposar una sanció de 300,51 euros a l’empara de l’article 13.5 de
la Llei 50/1999, de 23 de desembre, per la provada comissió d’una infracció greu
qualificada a l’article 13.2.d) de la mateixa llei, per la presència i circulació d’un gos
potencialment perillós, en els espais públics, sense morrió, el 20 de setembre de 2017,
atès que la infracció comesa en data 22 d'abril de 2017, ha prescrit.
En data 23 de juliol de 2019, es notifica, la proposta de resolució al Sr. C.M.S., sense
que per la seva part s'hagin formulat al·legacions, aportat documents o proposat la
pràctica de qualsevol tipus de proves.
Atès que de la instrucció del procediment resulten provats els fets imputats i que en
resulta responsable al Sr. C.M.S.
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D’acord amb l’article 13 de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos
considerats potencialment perillosos, segons modificació feta per la llei 7/2004, de 16
de juliol, de mesures fiscals i administratives, la competència correspon al ple de
l’ajuntament, no obstant, s’ha delegat a la Junta de Govern Local, segons acord del Ple
de la Corporació en reunió de data 3 de juliol del 2019, de conformitat amb l’article
22.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases de règim local.
Per tot l’exposat, a proposta de la Comissió Informativa de Serveis de Territori i
Urbanisme del dia 16 de setembre de 2019, S’ACORDA:
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PRIMER.- IMPOSAR al Sr. C.M.S., una sanció de 300,51 euros com a responsable de la
infracció de caràcter greu, tipificada a l’article 13.2.d) de la Llei 50/1999, de 23 de
desembre, consistent en la presència en un lloc o espai públic d’un gos potencialment
perillós sense morrió el dia 20 de setembre de 2017.
S’haurà de fer efectiu aquest import a les oficines de la Recaptació Municipal, situada
al carrer Sant Llorenç, 25, de Reus, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores, en els
següents terminis:
a) Si la notificació es realitza entre els dies 1 i 15 del mes, el pagament haurà de
fer-se des de la data de recepció de la notificació fins al dia 20 del mes posterior o,
si aquest no fos hàbil fins l’immediat hàbil següent.
b) Si la notificació es realitza entre els dies 16 i el darrer del mes, el pagament
haurà de fer-se, des de la data de recepció de la notificació fins el dia 5 del segon
mes posterior o, si aquest no fos hàbil fins l’immediat hàbil següent.
SEGON.- Atorgar els recursos legals procedents.»
Aquesta resolució no posa fi a la via administrativa i contra ella es pot interposar
recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a
comptar des del dia següent de la recepció de la seva notificació.
La interposició del recurs no atura l'acció administrativa per al cobrament, llevat que
es sol·liciti en el termini d'interposició del recurs de reposició la suspensió de
l'execució de l'acte adjuntant alguna de les garanties admeses per la llei. "
Sotmesa la proposta de la resolució dels diferents procediments sancionadors inclosos
en aquest punt de l'ordre del dia a votació, s'aprova per assentiment.
I, sense més assumptes a tractar s'aixeca la sessióde la qual, com a secretari en
funcions, estenc aquesta acta, amb el vistiplau del Molt Il·lustre Sr. Alcalde.
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