ESBORRANY ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Núm: 17/2019
Caràcter: Extraordinària
Data: 02/12/2019
Horari: 08:45h - 09:00h
Lloc: Palau Municipal
Hi assisteixen:
Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
11/12/2019

Carles Pellicer Punyed
Montserrat Villella Cuadrada
Daniel Recasens Salvador
Teresa Pallarès Piqué
Montserrat Flores Juanpere
Carles Prats Alonso
M. Luz Caballero Gabas
S'han excusat:
Noemí Llauradó Sans
Daniel Rubio Angosto
Montserrat Caelles Bertran
Jaume Renyer Alimbau, secretari general
ORDRE DEL DIA
1. Informació de l'Alcaldia.
2. Educació. Aprovació de les tarifes de les escoles bressol municipals i de l'encàrrec
a la Fundació Educativa i Social de la gestió d'aquests equipaments.
Seguidament es tractaran en sessió pública els temes següents:
SERVEIS D’HISENDA I DE SERVEIS GENERALS
3. Recursos Humans. Sol·licitud de compatibilitat d'una empleada de l'Ajuntament
de Reus.
SERVEIS DE TERRITORI I URBANISME
4. Gestió Urbanística. Inici d'expedient de declaració de l'immoble de l'Església
Parroquial de la Puríssima Sang de Reus com a bé cultural d'interès local (BCIL).
BENESTAR SOCIAL I CIUTADANIA
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5. Benestar Social. Aprovació del conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal
del Baix Camp per gestionar les beques de menjador escolar per al curs 2019-2020.
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:
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De la inauguració de la il·luminació de Nadal a la plaça Mercadal.



De la presentació dels equips de bàsquet Ploms-La Salle al Pavelló Olímpic.



Del concert Camerata XXI al Teatre Fortuny.



Del concert de la Coral Dr. Tosquelles a Cal Massó.



Del Dinar solidari «DiNadal» de l’Agrupació d’Associacions de Setmana Santa de
Reus al Centre Cívic Ponent.



De l’Acte institucional amb motiu del Dia Internacional de les Persones amb
Discapacitat al Palau Bofarull.



De la Inauguració de la Setmana Cultural del Centre Cultural Extremeño.

2. Educació. Aprovació de les tarifes de les escoles bressol municipals i de
l'encàrrec a la Fundació Educativa i Social de la gestió d'aquests
equipaments.
"Atès que en virtut del previst a la normativa sectorial en matèria d'educació
(essencialment, en l'àmbit de l'educació infantil, la Llei 12/2009, de 10 de juliol,
d'educació) i en virtut dels acords formalitzats entre la Generalitat i l'Administració
local, l'Ajuntament de Reus compta amb una xarxa significativa d'equipaments
educatius adreçats a la primera infància, entre els quals s'han d'incloure les diverses
escoles bressol de titularitat municipal, en les quals per al curs 2019-2020 s'ofereixen
480 places, de conformitat amb el següent detall:







La Ginesta (107 places)
Montsant (41 places)
El Margalló (36 places)
El Marfull (115 places)
l'Olivera (107 places)
El Lligabosc (74 places)

Atès que l'Àrea de Cultura i Educació no disposa dels recursos adients per a la gestió
integral de les escoles bressol municipals (en endavant , EBM) i pretén que per al curs
2019-2020 siguin gestionades per un ens adient, en tots aquells aspectes no assumits
per l'organització municipal.
Atès que la gestió de les escoles bressol municipals s'ha dut a terme des de la creació
de la primera d'elles a través dels corresponents encàrrecs a ens instrumentals
municipals dotats de l'estructura i l'especificitat necessària per tal de cercar un
funcionament eficient.
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Vist l'informe proposta de tarifes per a la gestió de les escoles bressol municipals per
al curs 2019-2020, de data 9 d'agost de 2019, elaborat pels serveis tècnics del
Departament municipal d'Educació, i que consta a l'expedient.
Considerant que l'esmentat informe efectua la següent proposta de tarifes:
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Servei escolar per a l'aula de 0 a 1 anys: 51.130,72 €
Servei escolar per a l'aula d'1 a 2 anys: 48.648,19 €
Servei escolar per a l'aula de 2 a 3 anys: 45.310,76 €
Servei d'acollida matinal de primer tram: 6.918,16 €
Servei d'acollida matinal de segon tram: 3.599,40 €
Servei d'acollida de migdia: 5.545,04 €
Servei de menjador: 8.056,04 €
Servei de dormitori: 8.515,62 €
Àpat : 4,04 €
Servei d'autobús : 167,42 €
Servei de vetlladora : 7.022,98 €
Servei aula multisensorial 19.250,00 € (acotat per al període de gener a agost)
Servei equip multidisciplinar 28.600,00 € (acotat per al període de gener a agost)
Ocupació prevista:
Servei escolar per a l'aula de 0 a 1 anys: 7 aules
Servei escolar per a l'aula d'1 a 2 anys: 13 aules
Servei escolar per a l'aula de 2 a 3 anys: 13 aules
Servei d'acollida matinal de primer tram: 6 aules
Servei d'acollida matinal de segon tram: 12 aules
Servei d'acollida de migdia: 8 aules
Servei de menjador: 24 aules
Servei de dormitori: 24 aules
Àpat : 42.960 àpats (12.655 àpats l'any 2019 i 30.305 àpats l'any 2020)
Servei d'autobús : 21 serveis d'autobús (de gener a agost)
Servei de vetlladora : 5,26 professionals
Servei aula multisensorial: 1 aula de gener a agost
Servei equip multidisciplinar: 1 servei de gener a agost
Considerant que si s'aplica la tarifa bàsica a l'ocupació prevista d'aules per cada servei
descrit, i el nombre d'àpats, de viatges d'autobús i el nombre de serveis de vetlladora
previstos, l'import final del pressupost per al curs 2019-2020 és de 2.046.209'77
euros, amb el següent desglòs:
ANY 2019 (setembre a desembre)
Servei escolar per a l'aula de 0 a 1 anys: 104.947,23 €
Servei escolar per a l'aula d'1 a 2 anys: 166.507,71 €
Servei escolar per a l'aula de 2 a 3 anys: 152.045,51 €
Servei d'acollida matinal de primer tram: 13.836,33 €
Servei d'acollida matinal de segon tram: 14.397,61 €
Servei d'acollida de migdia: 14.786,77 €
Servei de menjador: 64.448,32 €
Servei de dormitori: 68.124,95 €
Àpat : 51.159,01 €
Servei d'autobús : 0 €
Servei de vetlladora : 12.313,62 €
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Aula Multisensorial 0 €
Equip multisdisciplinar 0 €
Total encàrrec 2019: 662.567,04 €
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ANY 2020 (gener a agost)
Servei escolar per a l'aula de 0 a 1 anys: 209.894,46 €
Servei escolar per a l'aula d'1 a 2 anys: 333.015,42 €
Servei escolar per a l'aula de 2 a 3 anys: 304.091,02 €
Servei d'acollida matinal de primer tram: 27.672,65 €
Servei d'acollida matinal de segon tram: 28.795,22 €
Servei d'acollida de migdia: 29.573,53 €
Servei de menjador: 128.896,64 €
Servei de dormitori: 136.249,90 €
Àpat : 122.510,76 €
Servei d'autobús : 3.515,90 €
Servei de vetlladora : 24.627,23 €
Aula Multisensorial 14.000,00 €
Equip multisdisciplinar 20.800,00 €
Total encàrrec 2020: 1.383.642,73 €
Vist l'informe proposta i el plec de condicions annex, ambdós de data 9 d'agost de
2019, elaborats pels serveis tècnics del Departament municipal d'Ensenyament,
relatius a l'encàrrec de gestió per les escoles bressol municipals per al curs 20192020, que consten a l'expedient. Els serveis especificats en l’esmentat plec són els
següents:
a) La gestió dels diferents serveis educatius amb els mitjans humans que siguin
necessaris per al correcte desenvolupament de les activitats que es prestin. S’inclouen
les tasques tècniques i administratives relatives a la contractació de l’equip docent,
nòmines, i totes aquelles que se’n derivin per al normal desenvolupament de les
activitats amb les especificacions següents:
· La selecció del personal docent i tècnic sens prejudici de la integració dels
membres de la Regidoria de Cultura i Educació de l’Ajuntament en el tribunal
que ha d’efectuar l’esmentada selecció.
· El personal docent i tècnic haurà de disposar de les titulacions acadèmiques
requerides des de la Regidoria de Cultura i Educació d’acord a la normativa que
en el seu moment estigui vigent.
· Per a tot el personal es requerirà el nivell de suficiència de català (antic Nivell
C)
· La formació d’una borsa de treball per a les eventuals necessitats de personal
que puguin sorgir.
El personal adscrit als serveis educatius de les escoles bressol municipals mitjançant
una relació laboral, dependrà exclusivament de la FES sense que en cap cas no
existeixi cap vincle de dependència funcionarial ni laboral amb l’Ajuntament.
Prèviament a l’inici de l’execució de l’encàrrec de gestió, la Fundació Educativa i Social
ha d’especificar les persones concretes que executaran les prestacions i ha d’acreditar
en qualsevol moment que ho requereixi l’Ajuntament, la seva afiliació i situació d’alta
a la Seguretat Social.
Durant la vigència del contracte, cal comunicar prèviament a l’Ajuntament qualsevol
substitució o modificació d’aquelles persones i acreditar que la seva situació laboral
s’ajusta a dret.
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b) La prestació dels següents serveis:
· Servei escolar
· Servei de menjador, per les famílies que ho sol·licitin
· Servei d’acollida, per les famílies que ho sol·licitin
· El seguiment i el control dels usuaris de tots els serveis que es prestin per tal
d’adequar-lo al personal contractat.
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c) L’adquisició i subministrament de material, sens perjudici del que correspongui
aportar a les famílies de l’alumnat, i que serà fixat per l’Ajuntament, que comprèn,
entre d’altres:
· Subministrament i reposició del material fungible d’oficina
· Subministrament i reposició del material fungible de l’office, de les zones
d’higiene, de les zones de descans i d’exterior.
· Subministrament i reposició de material fungible educatiu (cartolines, pintures,
pinzells, agendes, fotogràfic…)
· Subministrament del vestuari d’estiu i d’hivern de l’equip educatiu.
d) L’adquisició i subministrament dels materials i serveis que es deriven de la
Programació General Anual de Centre de cada servei educatiu i que han estat aprovats
pel Consell Municipal de Coordinació Pedagògica de l’Ajuntament de Reus: festes de
celebració del cicle festiu tradicional català, així com la festa dels avis i de fi de curs,
així com les diferents sortides i activitats relacionades, entre d’altres.
Atès que la Fundació Educativa i Social (abans, Fundació per a l'Acció Educativa) ha
executat els darrers anys els serveis que ara es pretenen encarregar.
Atès que l'esmentat l’informe posa de manifest un balanç satisfactori de la gestió
efectuada per la Fundació Educativa i Social els darrers anys, per la qual cosa es
proposa efectuar de nou l'encàrrec a la citada fundació de la gestió de les escoles
bressol esmentades pel període corresponent al curs 2019-2020, amb un import de
2.046.209'77 €, desglossat de la següent manera:
-Un import de 662.567,04 euros s'imputaran a la partida 30919-32310-250 del
pressupost municipal de despeses corresponent a l'any 2019.
-L'import restant, 1.383.642,73 euros s'imputaran al pressupost municipal de
despeses corresponent a l'any 2020.
Atès que la Fundació Educativa i Social 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 del Patronat de la citada Fundació de data
26 de juliol de 2018 i elevats a escriptura pública davant la notari de Reus, Sra. Elena
Cantos Márquez, el dia 31 d'octubre de 2018, amb el número 1521 del seu protocol.
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
662.567,04 €, amb càrrec a l'aplicació 30919-32310-250 del pressupost municipal de
despeses.
Atès que la xifra restant s'assumiria amb càrrec al pressupost municipal de despeses
per a l'any 2020, en el qual s'haurà d'habilitar el crèdit adequat i suficient.
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Atès que l'esmentat encàrrec exigeix el tractament de dades personals, per la qual
cosa la Fundació Educativa i Social ostentarà, en relació a aquest encàrrec, la condició
de tercer encarregat del tractament de dades de caràcter personal i, per tant, ha
d'ajustar la seva actuació en aquest àmbit a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de
desembre, de protecció de dades de caràcter personal i garantia dels drets digitals i al
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).
Vist l'informe emès per l'Assessoria Jurídica de data 13 d'agost de 2019 en relació al
present encàrrec.
Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
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Vist l'informe de la intervenció general de fiscalització prèvia de data 22 d'agost de
2019 emès en relació al present encàrrec.
Vist l'esborrany de contracte d'encarregat de tractament de dades de caràcter
personal entre l'Ajuntament de Reus i la Fundació Educativa i Social, 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.
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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:
PRIMER: Aprovar les següents tarifes per a l’execució dels serveis que es relacionen a
continuació:
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Servei escolar per a l'aula de 0 a 1 anys: 51.130,72 €
Servei escolar per a l'aula d'1 a 2 anys: 48.648,19 €
Servei escolar per a l'aula de 2 a 3 anys: 45.310,76 €
Servei d'acollida matinal de primer tram: 6.918,16 €
Servei d'acollida matinal de segon tram: 3.599,40 €
Servei d'acollida de migdia: 5.545,04 €
Servei de menjador: 8.056,04 €
Servei de dormitori: 8.515,62 €
Àpat : 4,04 €
Servei d'autobús : 167,42 €
Servei de vetlladora : 7.022,98 €
Servei aula multisensorial 19.250,00 € (acotat per al període de gener a agost)
Servei equip multidisciplinar 28.600,00 € (acotat per al període de gener a agost)
SEGON: Aprovar l’encàrrec a la Fundació Educativa i Social de la gestió de les escoles
bressol municipals La Ginesta, Montsant, El Margalló, El Marfull, L'Olivera i El Lligabosc
TERCER: L’esmentat encàrrec inclou, en tot cas, les tasques que s’indiquen a
l’informe-proposta de l’encàrrec emès pels serveis de l’Àrea d’Ensenyament i Política
de data 9 agost de 2019 i al plec de condicions annex, que consten a l’expedient i que
s'han de facilitar a la Fundació Educativa i Social.
QUART: El present encàrrec s’efectua per al curs escolar 2019-2020, fins el dia 31
d’agost de 2020.
CINQUÈ: Per a dur a terme l'encàrrec, la Fundació Educativa i Social posarà a
disposició de l'Àrea de Cultura i Educació els recursos humans i materials necessaris
per tal de portar a terme les esmentades activitats.
La Fundació Educativa i Social 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 l'entitat, així com pel tipus i quantia
dels contractes.
El personal afecte a la prestació de les tasques encarregades, dependrà a tots els
efectes de la Fundació Educativa i Social 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.
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SISÈ: Aprovar la despesa màxima corresponent a l'esmentat encàrrec, per un import
global de 2.046.209'77 euros, dels quals la xifra de 662.567'04 euros s'imputen a la
partida 30919-32310-250 del pressupost municipal de despeses corresponent a l'any
2019. La xifra restant, d'un import de 1.383.642'73 euros, s'imputarà al pressupost
municipal de despeses corresponent a l'any 2020, per la qual s'haurà d'habilitar crèdit
adequat i suficient en les partides corresponents de l'esmentat exercici.
SETÈ: El pagament d'aquest encàrrec es realitzarà prèvia emissió i presentació, per
part de la Fundació Educativa i Social a l'Ajuntament, de les corresponents factures,
que s'emetran amb periodicitat mensual pels serveis prestats, en consonància amb les
tarifes aprovades per al curs 2019-2020.
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Les esmentades factures es presentaran en el termini de quinze dies des de la
finalització del període a facturar.
Les factures correspondran a l’equivalent al nombre d’aules obertes per cada servei
detallat en l’estudi de tarifes i detallat per cada escola, al nombre d’àpats servits, al
nombre de serveis d’autobús utilitzats, al nombre del servei de vetlladora, al nombre
de serveis d’equip multidisciplinar i servei d’aula multisensorial, que sigui present en
cada escola.
En el supòsit que es produeixin desviacions per menor demanda del servei previst
s’efectuarà el reingrés a l’Ajuntament en el termini d’un mes des de la data de la
liquidació.
En la liquidació de l’encomana, la Fundació Educativa i Social s’acompanyarà
certificació o acta de conformitat dels serveis, justificació del diferencial aplicat sobre
els costos derivats del personal i despeses generals, així com la seva corresponent
valoració i, si s’escau, justificació del cost efectiu suportat pel mitjà propi per les
activitats subcontractades.
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, control i supervisió de l'encàrrec
efectuat.
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: La Fundació Educativa i Social té, 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
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personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva
95/46/CE (RGPD).
Aprovar el contracte d'encarregat de tractament entre aquest Ajuntament i la
Fundació Educativa i Social per al tractament de les dades de caràcter personal
aprovat en el primer punt d'aquesta resolució.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
11/12/2019

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.
DOTZÈ: Donar trasllat del present acord a la Fundació Educativa i Social, als efectes
pertinents."
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per assentiment.
SERVEIS D'HISENDA I DE SERVEIS GENERALS
3. Recursos Humans. Sol·licitud de compatibilitat d'una empleada de
l'Ajuntament de Reus.
"Vista la sol·licitud presentada per la Sra. Núria Cortés Ruiz, personal laboral temporal
d’aquesta Corporació, amb una jornada parcial de set hores a la setmana,
desenvolupant les tasques pròpies de treballadora social, 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, en l’àmbit del comerç, com a tipus d’activitat a compatibilitzar.
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
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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.»

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
11/12/2019

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 per la Sra. Núria
Cortés Ruiz, treballadora al servei d'aquesta Corporació amb la consideració de
personal laboral temporal, amb la corresponent activitat privada, per compte d’altre
en l’àmbit del comerç, com a tipus d’activitat a compatibilitzar.
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.
SERVEIS DE TERRITORI I URBANISME
4. Gestió Urbanística. Inici d'expedient de declaració de l'immoble de
l'Església Parroquial de la Puríssima Sang de Reus com a Bé cultural
d'interès local (BCIL).
"Vista la sol·licitud formulada per la Reial Congregació de la Puríssima Sang del Nostre
Senyor Jesucrist de Reus, per la qual es demana el canvi de catalogació de l’immoble
de l’Església Parroquial de la Puríssima Sang de nivell C previst al Pla especial de
protecció del patrimoni arquitectònic, historicoartístic i natural de Reus, a nivell B (Bé
cultural d’interès local).
Vist l’acord adoptat pel Ple en sessió de data 26 de març de 2004, pel qual es va
declarar diferents béns immobles com a Béns cultural d’interès local (BCIL), per tal
d’esmenar la incongruència entre les categories dels diversos béns a incloure en el
Pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic, historicoartístic i natural de Reus.
D’acord amb la Disposició Addicional Primera de la Llei 9/1993, de 30 de setembre,
del Patrimoni Cultural Català, Reus no disposava de cap immoble amb el grau de
protecció de Bé cultural d’interès local en el moment de l’entrada en vigor de la llei ja
que no hi havia catàleg de patrimoni cultural inclòs en plans urbanístics.
Atès que la Comissió Territorial d'Urbanisme de Tarragona, en sessió de 20 de juliol de
2005, va acordar donar conformitat al text refós del Pla especial de protecció del
patrimoni arquitectònic, historicoartístic i natural de Reus, en compliment de l'acord
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d'aprovació definitiva de 3 de novembre de 2004, publicat al DOGC de data 16 de
desembre de 2005 -correcció errada DOGC 21/2/2006- a l'efecte de la seva
executivitat immediata.
Atès que el conseller de Política Territorial i Obres Públiques, en data 16 de febrer de
2007 (DOGC 5/4/2007), va aprovar definitivament la modificació puntual del Pla
general d'ordenació urbana que complementa l'esmentat Pla especial de protecció del
patrimoni, a l'objecte d'incorporar una nova definició en el sòl no urbanitzable de les
àrees de protecció del paisatge i el canvi de qualificació d'alguns elements catalogats
pel Pla especial.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
11/12/2019

Atès que en l’esmentat Pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic,
historicoartístic i natural de Reus, l’immoble de l’Església Parroquial de la Puríssima
Sang, ubicat a la Plaça de la Puríssima Sang, 2-A, es troba classificat com a de nivell C
(Codi Fitxa E-199).
Atès que l’article 8 de la normativa del Pla especial esmentat defineix així els bens de
tipus C:
«...Els béns urbanísticament protegits que sense complir les condicions dels
anteriors (A i B), i no havent estat objecte de declaració ni de catalogació,
reuneixen valors historicoartístics estètics o tradicionals a considerar com a
rellevants pel sector urbà on s'emplacen...
...Els edificis el valor dels quals resideix principalment en la seva estructura
tipològica, exteriorment reflectida en la façana i en la disposició dels elements
comuns (vestíbuls, caixa de l’escala, estructura i aquells que s’assenyalin en la fitxa
de protecció corresponent), i que són les parts protegides, essent susceptible la
resta de l’edifici d’actuacions de rehabilitació que mantinguin o revaloritzin els
esmentats elements.
Els edificis el valor dels quals es troba fonamentalment en les façanes. En qualsevol
cas, independentment de l’obra a realitzar, inclosa la substitució total de
l’edificació, serà obligat el manteniment de les façanes i dels elements estructurals
que les consoliden...»
Atès que la Reial Congregació de la Puríssima Sang del Nostre Senyor Jesucrist de Reus
sol·licita que es canviï la catalogació a nivell B, que en el mateix article de la
normativa es defineix així:
«...Béns immobles catalogats d’interès local, també integrants del patrimoni
cultural català, que han de quedar inclosos en el catàleg del Patrimoni Cultural
Català i que, tot i llur significació i importància, no posseeixen les condicions
pròpies dels béns culturals d’interès nacional, encara que amb interès pel que fa a
la ciutat.»
Vista la documentació tècnica aportada per justificar els valors que es pretenen
preservar i atès que el canvi que es sol·licita augmentaria el nivell de protecció i
implicaria més restriccions i una major tutela administrativa de les actuacions
potencials sobre el bé, de manera que amb el canvi no es posaria en risc la
preservació dels valors de l’immoble.
Vist l’informe favorable a la catalogació sol·licitada com a Bé cultural d’interès local
(nivell B), emès per l’arquitecte dels Serveis Tècnics Municipals.
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Vist que la protecció afecta l’arquitectura original de l’edifici i els seus elements
ornamentals i decoratius, l’estructura principal de l’església, la sagristia vella i la sala
noble de la planta primera, per les seves característiques arquitectòniques i
tipològiques.
Atès que l’article 9, apartat 4, del Pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic,
historicoartístic i natural de Reus, estableix que la incorporació de futurs béns
culturals d’interès local es tramitarà pel procediment establert a la Llei del patrimoni
cultural català.
A l’empara de l’article 17 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni cultural
català, i de l’article 83 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques.
Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
11/12/2019

Atesa la competència prevista als articles 22.2.q) i 23.2.b) de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, reguladora de les Bases del règim local i per delegació de competències
efectuada per acord del Ple de la Corporació de data 3 de juliol de 2019 (BOPT
25/07/2019), i a la vista dels informes que consten a l’expedient.
Per tot l’exposat, es proposa a la Junta de Govern Local, previ dictamen de la Comissió
Informativa de Serveis de Territori i Urbanisme, l’adopció dels següents acords:
Primer.- Iniciar expedient de declaració de l’immoble de l’Església Parroquial de la
Puríssima Sang de Reus com a Bé cultural d’interès local (BCIL).
Segon.- Obrir un període d’informació pública durant el termini d’un mes perquè s’hi
puguin formular les al·legacions que s’estimin pertinents."
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per assentiment.
BENESTAR SOCIAL I CIUTADANIA
5. Benestar Social. Aprovació del conveni de col·laboració amb el Consell
Comarcal del Baix Camp per gestionar les beques de menjador escolar per al
curs 2019-2020.
"Atès que el Consell Comarcal del Baix Camp i el Departament d’Educació de la
Generalitat van subscriure l’any 2016 un conveni de col·laboració, que substitueix
l’anterior signat l’any 2013, en virtut del qual la Generalitat delega a l’ens comarcal la
gestió de diferents serveis i prestacions en matèria d’ensenyament, entre les que hi
ha la gestió dels ajuts individuals de menjador escolar per motius de precarietat
econòmica i social. Aquesta delegació continua vigent per al curs 2019/2020.
Atès que l’Ajuntament de Reus i el Consell Comarcal del Baix Camp dins dels seus
plans d’actuació tenen com a objectiu donar suport a aquelles famílies que tenen
dificultats econòmiques per a fer front a les despeses que suposen els menjadors
escolars dels seus fills/es que assisteixen a centres escolars públics d’educació infantil,
primària i secundària, tant públics com privats concertats.
Atès que és voluntat d’aquestes dues Administracions col·laborar econòmicament en
la dotació de les subvencions per a l’assistència a les famílies per als menjadors dels
centres escolars de la ciutat de Reus esmentats en el paràgraf anterior.
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Atès que des de l'any 1999 i de forma ininterrompuda se signa un conveni de
col·laboració entre l’Ajuntament de Reus i el Consell Comarcal del Baix Camp, pel qual
s’estableix un sistema únic de gestió d’aquestes subvencions, per la qual cosa
l'Ajuntament de Reus passa a gestionar-les, acordant formular una única convocatòria
al municipi de Reus.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
11/12/2019

Atès que ambdues administracions estan interessades en continuar amb aquesta
col·laboració i per això han consensuat un nou conveni, en el qual s'estableixen els
termes per a la gestió de les subvencions individuals de menjadors del curs escolar
2019/2020, incorporant l’autorització a la corporació municipal per tal que assumeixi,
la gestió de la totalitat d’escoles i/o instituts d’ensenyament del municipi de Reus, que
imparteixin el segon cicle d’ensenyament infantil i els ensenyaments obligatoris de
primària i secundària, ja siguin centres ordinaris o d’educació especial, i tant si els
centres són de titularitat pública com també si són privats concertats (en aquest últim
cas, tinguin o no un contracte programa per a la singularització dels recursos del
centre atenent a les necessitats de l’alumnat de l’entorn on està ubicat, en els termes
assenyalats a l’Ordre EDU/356/2006, de 10 de juliol o en el marc normatiu que
substitueixi o modifiqui l'Ordre preferent de Reus).
Atès que per al curs 2019/2020, a l’igual que per al curs immediat anterior, el
Departament d’Educació de la Generalitat ha aprovat uns criteris homogenis de
valoració de les sol·licituds individuals de menjador escolar, per tal que els llindars
mínims de les circumstàncies econòmiques i socials que determinen l’accés a aquests
recursos públics siguin els mateixos per a tot el territori de Catalunya, amb
independència del lloc de residència de les famílies i de l’entitat que convoca cada
programa, per aquest motiu, el conveni recull expressament el compromís d’ambdues
administracions a incloure aquests criteris comuns fixats per la Generalitat a les Bases
reguladores de repartiment dels ajuts i/o la convocatòria, per afavorir així l’aplicació
d’aquest principi d’homogeneïtat, que asseguri els llindars mínims garantits.
Atès que el Consell Comarcal aportarà a l’Ajuntament de Reus els fons assignats pel
Departament d’Educació per import equivalent als ajuts individuals de menjador dels
alumnes que quedin inclosos en els trams de renda garantits, d’acord amb els criteris
d’atorgament fixats el dia 28 de febrer de 2019 per la Direcció General d’Atenció a la
Família i Comunitat Educativa del Departament d’Educació per al curs 2019/2020,
sempre que es mantingui la suficient consignació pressupostària d’acord amb
l’addenda que formalitzin el Consell Comarcal del Baix Camp i el Departament
d’Educació de la Generalitat de Catalunya.
Atès que es podran acollir a la convocatòria els alumnes ordinaris i els alumnes amb
necessitats educatives especials, matriculats en un centre educatiu sostingut amb
fons públics del municipi de Reus, que imparteixin qualsevol dels cursos
d’ensenyament de segon cicle d’educació infantil, d’educació primària i d’educació
secundària obligatòria, durant el curs corresponent a la convocatòria, i que no disposin
del servei de menjador amb caràcter preceptiu o gratuït.
Atès que aquesta col·laboració requereix comunicació i tractament de les dades
personals contingudes als fitxers o als sistemes informàtics de l’Ajuntament de Reus,
per la qual cosa ambdues parts hauran de formalitzar els contractes corresponents per
possibilitar la comunicació i tractament de les dades personals esmentades.
Vist l’esborrany del contracte que regularà el tractament de les dades de caràcter
personal inherents a les accions de col·laboració derivades de l’esmentat conveni.
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Atès que el conveni, en essència, és força similar a l’aprovat i formalitzat els darrers
anys, si bé incorpora com a principal novetat el compromís d’establir per consens
d’ambdues parts (que s’articularà amb la formalització d’una addenda al conveni
objecte del present informe), els termes en què el Consell Comarcal traspassarà a
l’Ajuntament la part dels recursos que li correspongui provinent de la Generalitat, per
fer front a les despeses de gestió dels ajuts. Per al càlcul pertinent, s’hauran de tenir
en compte el gruix d’activitat que suporta un i altre ens local en la gestió dels ajuts
inclosos en l’àmbit del present conveni.
Vist l’informe emès per la Cap de Servei de Serveis Socials de data 15 de novembre de
2019 en que s’informa favorablement la proposta del conveni de col·laboració amb el
Consell Comarcal del Baix Camp per a la gestió dels ajuts individuals de menjadors del
curs escolar 2019/2020.
Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
11/12/2019

Vist l’informe de l’Assessoria Jurídica de data 15 de novembre de 2019 pel qual es posa
de manifest que no concorren aspectes de naturalesa jurídica que impedeixin l’aprovació
i formalització de l’esmentat conveni.
Vist el que disposa l'article 47 i següents de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim
Jurídic del Sector Públic; l’article 108 i següents de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya; l’article
150 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
municipal i del règim local de Catalunya, els articles 303 i següents del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis
dels ens locals, en relació als convenis de col·laboració interadministrativa.
Vist l'article 309 del citat Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals de
Catalunya, del qual se'n dedueix que la competència per a l'aprovació d'aquests
convenis interadministratius corresponen 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.
En conseqüència es proposa l'adopció dels acords següents:
PRIMER: Aprovar el conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Baix Camp i
l’Ajuntament de Reus per a la gestió per la gestió dels ajuts individuals de menjador
escolar dels centres d’ensenyament obligatori i de segon cicle d’educació infantil
sufragats amb fons públics del municipi de Reus per al curs 2019/2020.
SEGON: Aprovar, així mateix, el contracte entre el Consell Comarcal del Baix Camp i
l’Ajuntament de Reus per al tractament de les dades de caràcter personal inherents a
les accions de col·laboració derivades del conveni.
TERCER: Facultar al Molt Il·lustre. Sr. Alcalde i a la Regidora delegada de l’Àrea de
Benestar Social per tal que qualsevol d’ells, indistintament, signin el conveni i el
contracte de tractament de dades.
Facultar a aquesta darrera, així mateix, per tal que aprovi i formalitzi l’addenda a
l’esmentat conveni que fixi la participació d’un i l’altre ens local en els recursos
provinents de la Generalitat, per fer front a les despeses de gestió dels ajuts.
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QUART: Comunicar aquest acord al Consell Comarcal del Baix Camp, als efectes
escaients.
CINQUÈ: Contra aquest acord, que posa fi a la via administrativa, s’haurà d'interposar
recurs contenciós administratiu davant la sala Contenciosa Administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar des del dia
hàbil següent al de la seva notificació.
Alternativament i amb caràcter previ, es pot efectuar un requeriment davant l’òrgan
que l'ha dictada, en el termini de dos mesos a comptar des del dia hàbil següent a la
recepció d'aquesta notificació, en els termes que s'indiquen a l'article 44 de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa."
Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
11/12/2019

Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per assentiment.
I, sense més assumptes a tractar s'aixeca la sessió de la qual, com a secretari general,
estenc aquesta acta, amb el vistiplau del Molt Il·lustre Sr. Alcalde.
El secretari general
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