ESBORRANY ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Núm: 13/2019
Caràcter: Ordinària
Data: 11/10/2019
Horari: De 09:08h a 09:15h
Lloc: Palau Municipal
Signat electrònicament
Josep Maria Sabate Vidal
04/11/2019

Hi assisteixen:
Carles Pellicer Punyed, alcalde-president
Noemí Llauradó Sans
Daniel Rubio Angosto
Daniel Recasens Salvador
Teresa Pallarès Piqué
Montserrat Flores Juanpere
Montserrat Caelles Bertran (s'incorpora a la sessió en el moment que s'indica a l'acta)
Carles Prats Alonso
M. Luz Caballero Gabas
Josep Maria Sabaté Vidal, secretari en funcions
S'ha excusat:
Montserrat Villella Cuadrada
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. Intervenció. Aprovació de l'aval de l'Ajuntament de Reus a l'operació de crèdit a
curt termini a concertar per part de Hospital de Sant Joan SAM per import de
2.900.000 €.
5. Intervenció. Aprovació de l'aval de l'Ajuntament de Reus a l'operació de crèdit a
curt termini a concertar per part de la Fundació IMFE Mas Carandell per import de
100.000 €.
6. Gestió Urbanística. Aprovació definitiva de la Modificació del projecte d'ordenació
de la zona verda del subsector 2 del sector F.2 «Camí dels Morts», presentada per la
Junta de compensació.
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7. Servei d'Aprovisionaments, Contractació i Patrimoni. Aprovar la pròrroga del
contracte consistent en el servei d’assegurança d’assistència sanitària del personal de
l’Ajuntament de Reus i organismes autònoms dependents.
Seguidament es tractaran en sessió pública els temes següents:
SERVEIS D’HISENDA I DE SERVEIS GENERALS
8. Recursos Humans. Sol·licitud de la compatibilitat d’un empleat de l'Ajuntament
de Reus.
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9. Servei d’Aprovisionaments, Contractació i Patrimoni. Aprovació de la revisió
de les tarifes de la concessió administrativa d’explotació de l’aparcament públic del
Centre del Pallol.
Assumptes sobrevinguts, si s'escau.
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
Oberta la sessió per la presidència es passen a tractar els temes següents:
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior.
S'aprova per unanimitat l'acta de la sessió de la Junta de Govern Local de data 27 de
setembre de 2019.
2. Informació de l'Alcaldia.
El Sr. Pellicer informa del següent:


Inauguració de l’ExpoAicrag, VII Jornada de Tallers i recanvis a FiraReus.



Inauguració de les noves instal·lacions de la Mesquita a la nau adjunta del
Polígon Granja Vila.



Festa de presentació dels actes TEBAC 40 anys a la pl. Farinera.



2a Fira del Còmic a la Casa Rull.



Presentació del calendari solidari de la Fundació Mossèn Frederic Bara a la pl.
Mercadal.



XIII Trobada d'Esbarts infantil-juvenils a la pl. Evarist Fàbregas.



Acte solidari de la Fundació Joan Petit a la pl. Prim.



Lliurament dels premis Trofeu Misericòrdia Futbol Botons, Amics de Reus.



Sopar 40 anys del Grup Misericòrdies a la Casa Navàs.



Inauguració del monolit de l’antiga parròquia St. Josep Obrer.



Lliurament dels premis del Torneig Reus Ciutat de bàsquet amb cadires de rodes
al Pavelló Olímpic Municipal.



Visita a l’empresa BASF.
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Missa del 25è aniversari de l’ordenació del Mossén JM. Gavaldà a la Parròquia
St. Francesc.



Visita al Port de Tarragona.



Presentació de "Reus Ocult" al Centre Cívic del Carme.



Visita institucional de la Honorable Consellera d’Empresa i Coneixement, Mª
Àngels Chacón.
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Diada castellera del Mercadal a la pl. Mercadal.



Del pregó de la Setmana Cultural El Cachirulo al Centre de Lectura.



Esmorzar de la Jornada esportiva Club Roig i Negre a Mas Iglesias.



Missa dedicada a Maria de Déu del Roser a la Parròquia St. Josep Obrer.



Vermut popular de la Setmana Cultural El Cachirulo al Centre Civic Ponent.



Concert inaugural del curs 19/20 al Conservatori de Música al Palau Bofarull.



Inauguració de la 49 ExproReus a FiraReus.

En aquest moment s’incorpora a la sessió la regidora Sra. Montserrat Caelles Bertran.
3. Gestió Econòmica i Pressupostària. Donar compte de diferents decrets de
la regidora delegada de l'Àrea d'Hisenda d'aprovació de factures,
certificacions d'obres, serveis i subministraments.
"Vistos els Decrets de la regidora delegada de l’Àrea d’Hisenda que figuren a
l’expedient D-HISMUN 2158/2019 d’aprovació de factures i certificacions d’obra,
serveis i subministraments que es detallen:
Decret núm.

Data

Expedient

2019012788
2019012848
2019012849
2019012888

01/08/2019
02/08/2019
02/08/2019
06/08/2019

2019013021
2019013053
2019013363

09/08/2019
09/08/2019
12/08/2019

2019013364

12/08/2019

2019013588

20/08/2019

2019013597

20/08/2019

2019013598

20/08/2019

2019013599
2019013840
2019014733

20/08/2019
27/08/2019
12/09/2019

2019014746

12/09/2019

2019/36
2019/41
2019/172
2019/43-51-5253-55
2019/12-23-54
2019/169-173
2019/171-174175
2019/178-184177
2019/156-157158-159-160
2019/168-170180-182-183
2019/161-162193-166-167
2019/17
2019/176-179
2019/165-187190
2019/185-189

Import
31.613,94€
25.080,37€
4.871,46€
119.476,37€
127.895,70€
847.187,44€
230.581,34€
68.108,10€
81.582,23€
338.297,90€
660.276,59€
137.009,12€
340.654,34€
323.593,66€
46.320,56€
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2019014747
2019014748
2019014749
2019014750

12/09/2019
12/09/2019
12/09/2019
12/09/2019

2019014853
2019014920
2019014983

16/09/2019
17/09/2019
18/09/2019

2019015146
2019015147
2019015279
2019015281

23/09/2019
23/09/2019
26/09/2019
26/09/2019

2019/17
2019/165
2019/56-57
2019/186-188191
2019/17
2019/35
2019/192-194195-196
2019/62
2019/58
2019/197-198
2019/199-200201-202

141.979,46€
15.338,86€
22.160,53€
74.775,55€
143.410,92€
7.465,66€
370.360,45€
44.606,50€
30.092,53€
52.732,07€
100.797,30€

Vist el Decret de l’Alcaldia núm. 2019011378 de data 5 de juliol de 2019 (BOPT a data
19 de juliol de 2019), de delegació de competències a la regidora delegada de l'Àrea
d'Hisenda, en relació a l'aprovació de factures i certificacions d’obres, serveis i
subministraments, donant-se compte mensualment a la Junta de Govern local.
En conseqüència es proposa l'adopció dels acords següents:
Donar compte dels decrets de la regidora delegada de l’Àrea d’Hisenda que figuren a
l’expedient D-HISMUN 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. Intervenció. Aprovació de l'aval de l'Ajuntament de Reus en operació de
crèdit a curt termini a concertar per Hospital Sant Joan SAM per import de
2.900.000 €.
"Atès que l'Hospital de Sant Joan SAM informa que te necessitats de tresoreria i que
per a fer hi front ha aprovat la concertació d'una operació de crèdit a curt termini per
un import de 2.900.000€. Atès que l'Hospital de Sant Joan SAM és íntegrament
dependent de l'Ajuntament de Reus, classificat com AAPP i que compleix les
condicions d'elegibilitat previstes en l'art. 50 del RD Llei 17/2014, de 26 de desembre
de mesures de sostenibilitat financera de les CCAA i EELL i altres de caràcter
econòmic.
Atès que les condicions de l'operació comunicada per Caixabank SA, a l'Hospital Sant
Joan SAM en l'oferta de data 9 de setembre de 2019, són:
Operació: Pòlissa de crèdit de fins a 2.900.000€ a curt termini








Titular: HOSPITAL SANT JOAN DE REUS SAM
Avalador: Ajuntament de Reus
Modalitat: Compte de crèdit
Finalitat: Necessitats transitòries de tresoreria
Entitat financera: Caixabank
Import de l’operació: fins a 2.900.000€
Termini: a cancel·lar com a màxim en 12 mesos
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Tipus interès: Segons Prudència Financera setembre 2019: Euríbor 3 mesos +
0,56%
Comissió d’obertura: 0,00 %
Comissió de disponibilitat: 0,10% anual, cobrable trimestralment
Amortització: Al venciment
Interessos: Liquidació trimestral, revisió trimestral
Garantia: Les pròpies de l'acreditat i aval de l'Ajuntament de Reus
Intervenció: Notarial
Altres: En cas que la participació accionarial de l'Hospital canviï o que aquesta
passi a ser gestionada / adscrita total o parcialment a la Generalitat de
Catalunya (o a algun ens dependent de la mateixa), caldrà cancel·lar aquest
contracte prèviament al canvi.
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Vist l'Informe d'intervenció de data 26 de setembre de 2019 emès en relació a
l'aprovació de l'operació de finançament a curt termini de l'Hospital de Sant Joan SAM,
i que en el seu apartat segon, relatiu a les consideracions jurídiques de l'expedient,
s'informa de les consideracions relatives a l'aval de l'Ajuntament de Reus a l'operació,
sol·licitat per Caixabank SA, i es conclou que l'òrgan competent per a l'aprovació de
l'aval és a l'Alcalde.
Atès que amb la consideració d'aquest aval per import de 2.900.000€, l'Ajuntament no
supera el llindar de l'art. 51 del TRLRHL previst per les operacions de crèdit a curt
termini.
Atès que mitjançant Decret 2019011502 de data 10 de juliol de 2019, l'Alcalde resolt
delegar aquesta competència a la Junta de Govern Local.
En conseqüència es proposa l'adopció dels acords següents:
Primer.- Aprovar l'aval de lAjuntament de Reus a l'operació de crèdit a curt termini a
concertar , aprovada pel Consell d'Administració de l'Hospital de Sant Joan SAM, en
data 4 d'octubre de 2019, per un import màxim de 2.900.000€, d'acord amb l'oferta
per Caixabank, i subjecte al Principi de Prudència financera, per a cobrir les
necessitats transitòries de tresoreria.
Segon. Que es doni trasllat al Consell d'Administració de l'Hospital Sant Joan SAM, per
tal que incorpori el present acord a l'expedient d'aprovació i concertació de l'operació
de finançament a curt termini juntament amb la resta dels termes de l'operació
proposats per Caixabank.
Tercer: Facultar a l'Alcalde, el Sr. Carles Pellicer Punyed per a la subscripció dels
documents que calguin per a la formalització de l'aval a l'operació.
Quart. Que es comuniqui la concertació de l'operació del crèdit a curt termini per part
de l'Hospital Sant Joan SAM i l'aval de l'Ajuntament de Reus a l'òrgan de Tutela
Financera de la Generalitat de Catalunya, d'acord amb els termes previstos en
l'Informe d'Intervenció emès al respecte de l'aprovació i concertació de l'operació
financera."
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per assentiment.
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5. Intervenció. Aprovació de l'aval de l'Ajuntament de Reus en operació de
crèdit a curt termini a concertar per Fundació IMFE Mas Carandell per import
de 100.000 €.
"Atès que la Fundació IMFE Mas Carandell té contractada una pòlissa de crèdit amb
l'entitat bancària Caixabank SA amb un límit de 100.000€, amb venciment 15 de
novembre de 2019. Atès que la Fundació IMFE Mas Carandell és íntegrament
dependent de l'Ajuntament de Reus, classificada com AAPP i que compleix les
condicions d'elegibilitat previstes en l'art. 50 del RD Llei 17/2014, de 26 de desembre
de mesures de sostenibilitat financera de les CCAA i EELL i altres de caràcter
econòmic.
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Atès que d'acord amb la sol·licitud signada per la Directora de la Fundació IMFE per tal
de cobrir les necessitats de finançament a curt termini de la Fundació a partir del 16
de novembre de 2019, és necessària la contractació d'una pòlissa de crèdit per import
de 100.000,00€, d'acord amb la previsió de tresoreria que annexen a la sol·licitud.
Atès que el Patronat de la Fundació IMFE Mas Carandell té previst aprovar en data 17
d’octubre de 2019, a partir dels antecedents exposats, l'operació de finançament a
curt termini, per un import de 100.000€ i amb unes condicions econòmiques fixades
com a màxims en la normativa de prudència financera vigent a la data de signatura de
l'operació, d'acord amb l'Informe d'Intervenció de data 3 d'octubre de 2019.
Atès que les condicions de l'operació finalment comunicada per Caixabank SA, a la
Fundació IMFE MAS Carandell en oferta de data 9 de setembre de 2019, són:
Proposta de Caixabank:
Modalitat: Compte de crèdit
Finalitat: Necessitats transitòries de tresoreria
Import: Fins a 100.000 €
Termini: 12 mesos
Tipus interès: Euríbor 3M + 0,56% (subjecte a prudència financera setembre
2019)
Comissions: Obertura: 0%/Comissió d'estudi: 0%/Disponibilitat: 0,10% anual
cobrable trimestralment
Amortització: al venciment
Interessos: Liquidació trimestral
Garantía: Les pròpies de l'entitat i l'aval de l'Ajuntament de Reus.
Intervenció: Notarial
Vist l'Informe d'intervenció de data 3 d'octubre de 2019 emès en relació a l'aprovació
de l'operació de finançament a curt termini de la Fundació Imfe Mas Carandell, i que
en el seu apartat segon, relatiu a les consideracions jurídiques de l'expedient,
s'informa de les consideracions relatives a l'aval de l'Ajuntament de Reus a l'operació,
sol·licitada per Caixabank SA, i es conclou que l'òrgan competent per a l'aprovació de
l'aval correspon a l'Alcalde.
Atès que amb la consideració d'aquest aval per import de 100.000€, l'Ajuntament no
supera el llindar de l'art. 51 del TRLRHL previst per les operacions de crèdit a curt
termini.
Atès que mitjançant Decret 2019011502 de data 10 de juliol de 2019, l'Alcalde resolt
delegar aquesta competència a la Junta de Govern Local.
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S'ACORDA:
Primer.- Aprovar l'aval a l'operació de crèdit a curt termini a concertar per part de la
Fundació IMFE Mas Carandell per un import màxim de 100.000€, oferta per Caixabank,
i subjecte al Principi de Prudència financera, per a cobrir les necessitats transitòries de
tresoreria.
Segon. Que es doni trasllat al President del Patronat de la Fundació IMFE Mas
Carandell, per tal que incorpori el present acord a l'expedient d'aprovació i concertació
de l'operació de finançament a curt termini juntament amb la resta dels termes de
l'operació proposats per Caixabank.
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Tercer. Que es comuniqui la concertació de l'operació del crèdit a curt termini per part
de la Fundació IMFE Mas Carandell i l'aval de l'Ajuntament de Reus a l'òrgan de Tutela
Financera de la Generalitat de Catalunya, d'acord amb els termes previstos en
l'Informe d'Intervenció emès al respecte de l'aprovació i concertació de l'operació
financera."
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per assentiment.
6. Gestió Urbanística. Aprovació definitiva de la Modificació del projecte
d'ordenació de la zona verda del subsector 2 del sector F.2
"Vist l’acord adoptat per la Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament en sessió de
data 8 de març de 2019, mitjançant el qual es va aprovar inicialment, amb condicions,
la Modificació del projecte d'ordenació de la zona verda del subsector 2 del sector F.2
«Camí dels Morts», presentada per la Junta de compensació.
Atès que l'esmentat projecte d'urbanització ha estat sotmès a informació pública
durant el termini d'un mes mitjançant edictes publicats al diari El Punt Avui del 20 de
març de 2019, al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona del 26 de març de 2019,
al tauler d'anuncis i a la pàgina web de l'Ajuntament, així com també ha estat
concedida audiència a les persones interessades, amb citació personal, sense que
s'hagin formulat al·legacions.
Atès que un cop establert un termini d’un mes perquè les empreses de
subministrament de serveis afectats es pronunciïn al respecte, la societat Reus Serveis
Municipals, SA -Aigües de Reus-, ha presentat en data 26 de març de 2019 un escrit
pel qual s'informa que caldrà que la connexió de la futura xarxa de reg es realitzi
mitjançant una arqueta homologada per Aigües de Reus de HPDE preparada per a un
comptador amb sistema de telelectura.
Vist el nou document del projecte presentat en data 27 de setembre de 2019 per la
Junta de compensació, per tal de donar compliment a les determinacions resultants
dels informes dels serveis tècnics municipals i a les indicacions de l'informe d'Aigües
de Reus.
Vistos els informes favorables emesos al respecte pels serveis tècnics municipals.
D’acord amb l’establert a l'article 89.6 en relació al 119.2 del Decret Legislatiu 1/2010,
de 3 d'agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme ; i en ús de la
competència delegada pel Decret d'alcaldia de data 10 de juliol de 2019 (BOPT
22/07/2019).
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En conseqüència es proposa l'adopció de l’acord següent:
- Aprovar definitivament la Modificació del projecte d'ordenació de la zona verda del
subsector 2 del sector F.2 «Camí dels Morts», presentada per la Junta de compensació.
Aquest acord és definitiu en via administrativa i contra ell es pot interposar recurs
contenciós administratiu davant dels Jutjats del Contenciós Administratiu de
Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció
d’aquesta notificació.
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No obstant això, amb caràcter potestatiu es podrà interposar recurs previ de reposició
davant l’òrgan que ha dictat l’acte en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà
de la recepció de la present notificació."
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per assentiment.
7. Servei d'Aprovisionaments, Contractació i Patrimoni. Aprovació de la
pròrroga del contracte consistent en el servei d'assegurança d'assistència
sanitària del personal de l'Ajuntament de Reus i organismes autònoms
dependents.
"Atès que per Decret d’avocació de l’Alcaldia número 4646, de data 17.11.2010, es va
adjudicar a l'empresa ASISA ASSISTENCIA SANITARIA INTERPROVINCIAL DE SEGUROS
SA, el servei d’assegurança d'assistència sanitària del personal de l'Ajuntament de
Reus i Organismes Autònoms dependents.
Atès que en data 01.12.2010 es va formalitzar el corresponent contracte administratiu
amb l’esmentada empresa.
Atès que segons el pacte segon del referit contracte, la durada del servei s'estableix
per un termini inicial de dos anys, a partir del dia 1 de gener de 2011, amb la
possibilitat de prorrogar-lo anualment de mutu acord de les parts. La durada total del
contracte, incloses les pròrrogues, no podrà excedir dels deu anys, i que el contracte
pot denunciar-se per qualsevol de les parts amb 2 mesos d'antelació a cada venciment
anual sense perjudici de les causes de resolució que legalment operin.
Vist l’informe emès per la Tècnica de Recursos Humans de data 14.08.2019,
comunicant la conformitat a la pròrroga de l’esmentat contracte.
Vist que l’empresa adjudicatària ASISA ASISTENCIA SANITARIA INTERPROVINCIAL DE
SEGUROS SA, en data 24.09.2019 ha presentat escrit manifestant també la seva
conformitat a la pròrroga.
Atès que per acord de la Junta de Govern Local de data 21 de desembre de 2018 es va
aprovar la darrera pròrroga del contracte de referència, amb efectes des del dia
01.01.2019.
Vist el que estableix la Disposició addicional segona, apartat primer, de la Llei 9/2017, de
8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, en virtut de la qual correspon a l’Alcalde
la competència en matèria de contractació per a aquest expedient.
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Vist que d'acord amb el Decret de l'Alcaldia número 2019011502, de data 10 de juliol de
2019, s'ha d'entendre delegada la competència en matèria de contractació per aquest
expedient en la Junta de Govern Local.
Atès que de conformitat amb la disposició transitòria primera de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic, aquest expedient es regeix per la normativa
anterior, que en aquest cas és la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector
Públic.
Vist l’article 23 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic, en
relació a la durada dels contractes.
En conseqüència es proposa l'adopció dels acords següents:
Signat electrònicament
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APROVAR la pròrroga del contracte consistent en el servei d’assegurança d’assistència
sanitària del personal de l’Ajuntament de Reus i organismes autònoms dependents, per
un període d’un any, amb efectes des del dia 1 de gener de 2020."
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
8. Recursos Humans. Sol·licitud de compatibilitat d'un empleat de
l'Ajuntament de Reus.
"Vista la sol·licitud presentada pel Sr. Josep Mª Marco Pérez, personal laboral temporal
d’aquesta Corporació, contractat en règim d’interinatge amb la categoria conserge,
amb una jornada total de 35 hores a la setmana, on interessa compatibilitzar l’exercici
de llur lloc de treball en aquest Ajuntament amb la corresponent activitat en el sector
privat, per compte d’altre, com a recepcionista d’hotel.
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.
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
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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 vist l’informe emès pel Departament de Recursos Humans 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
En conseqüència es proposa l'adopció de L'acord següent:
Signat electrònicament
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1r.- Declarar la compatibilitat de l’exercici del lloc de treball ocupat interinament pel
Sr. Josep Mª Marco Pérez, treballador al servei d'aquesta Corporació amb la
consideració de personal laboral temporal, amb la corresponent activitat en el sector
privat, per compte d’altre, com a recepcionista d’hotel.
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.
9. Servei d'Aprovisionaments, Contractació i Patrimoni. Aprovació de la
revisió de les tarifes de la concessió administrativa d'explotació de
l'aparcament públic del Centre del Pallol.
"Atès que per Acord de Ple de data 04.08.1999, es va adjudicar a l’empresa ALEDORA
SA la concessió per a l’execució del polígon núm. 2 del PERI del Nucli Antic i per a la
construcció i explotació d’un aparcament, formalitzant-se el corresponent contracte
administratiu en data 01.10.1999, i essent aprovada la subrogació de l’empresa JOSEL
SL en tots els drets i obligacions de l’empresa ALEDORA SA, per acord de la Junta de
Govern Local de data 22.07.2005.
Atès que en data de 8 de març de 2006, es va formalitzar l’escriptura pública de la
concessió administrativa de l’explotació de l’aparcament públic, davant del notari de
l’Il·lustre Col·legi de Catalunya, Sr. Jose Manuel Vaño Girones, amb número 243 del seu
protocol.
Atès que en data de 20.02.2007, l’empresa JOSEL SL va presentar al Registre General
de l’Ajuntament escrit pel qual es comunicava a la corporació municipal que era
voluntat de la societat concessionària procedir a l’obertura de l’aparcament en data
18.05.2007.
Vist que d’acord amb els termes que s’estableixen a la clàusula 10 c) del plec de
condicions tècniques que regula el contracte de concessió de l’execució del polígon 2
del Pla Especial de Reforma Interior del Casc Antic, i construcció i explotació d’un
aparcament, disposa que les tarifes que s’estableixen seran revisades anualment,
prèvia sol·licitud de l’adjudicatari, d’acord amb l’IPC, que aprovarà el Ple de la
Corporació.
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Vist que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.12.2007 es va aprovar el
Reglament de règim interior de la concessió administrativa d’explotació de
l’aparcament públic del Centre del Pallol, i es van aprovar les tarifes per a l’any 2007.
Vist que per acord del Ple de data 17 de setembre de 2018 es va aprovar la revisió de
les tarifes amb efectes 1 de juny de 2018.
Vist el que disposa l’article 6 de l’esmentat Reglament referent a la revisió de les
tarifes.
Vist que l’empresa JOSEL SL va presentar en data al Registre general d’entrada
d’aquesta Corporació de 27 de febrer de 2019, un escrit sol·licitant la revisió de les
tarifes.
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Vist que segons les dades facilitades per l’Institut Nacional d’Estadística, la variació de
l’índex general de preus de consum durant el període de maig de 2018 a maig de 2019
ha estat del 0,8 %.
En virtut de les competències que resulten de la disposició addicional segona, apartat
segon de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, i amb el
previ dictamen de la Comissió Informativa de Serveis d’Hisenda i de Serveis Generals,
en sessió duta a terme el dia 30 de setembre de 2019, es proposa a la Junta de
Govern Local, per delegació del Ple de la Corporació, en virtut d’acord plenari de data
3 de juliol de 2019.
En conseqüència es proposa l'adopció dels acords següents:
1) APROVAR la revisió de les tarifes de la concessió administrativa d’explotació de
l’aparcament públic del Centre del Pallol, sol·licitada per l’empresa
JOSEL SL, amb efectes 1 de juny de 2019, segons el següent detall:

Vehicles
de rotació
Vehicles
de rotació
Estàncies
Abonamen
t vehicles
Abonamen
t vehicles
Abonamen
t motos
Abonamen
t
bicicletes

concepte

període

preu per
minut
preu per
minut

El 1ers 120
minuts
a partir dels
121 minuts

Preu total
2018
(IVA inclòs)
0,0305
€/min
0,0243
€/min

dia complet

24 hores

13,38 €/dia

12 hores

mensual

24 hores

mensual

24 hores

mensual

24 hores

mensual

65,66
€/mes
92,40
€/mes
36,48
€/mes
10,95
€/mes

BI 2019

IVA 21%

0,025382 0,005330
0,020212 0,004245
11,14367
1
54,70187
4
76,97041
3
30,38862
4

Preu total
2019
0,0307
€/min
0,0245
€/min

2,340171

13,48 €/dia

11,48739
4
16,16378
7

66,19
€/mes
93,13
€/mes
36,77
€/mes

6,381611

9,118938 1,914977

11,03
€/mes

2) ATORGAR els recursos legals oportuns."
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per assentiment.
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I, sense més assumptes a tractar s'aixeca la sessió de la qual, com a secretari en
funcions, estenc aquesta acta, amb el vistiplau del Molt Il·lustre Sr. Alcalde.
El secretari en
funcions
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