ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Núm: 16/2019
Caràcter: Ordinària
Data: 22/11/2019
Horari: 09:15 h - 09:25h
Lloc: Palau Municipal
Hi assisteixen:
Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
30/01/2020

Carles Pellicer Punyed, alcalde-president
Noemí Llauradó Sans
Montserrat Villella Cuadrada
Daniel Rubio Angosto
Daniel Recasens Salvador
Teresa Pallarès Piqué
Montserrat Flores Juanpere
Carles Prats Alonso
Jaume Renyer Alimbau, secretari general

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
30/01/2020

S'han excusat:
Montserrat Caelles Bertran
M. Luz Caballero Gabas

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
regidora delegada de l'Àrea d'Hisenda d'aprovació de factures, certificacions d'obres,
serveis i subministraments.
4. Patrimoni del sòl. Constitució gratuïta d'un dret de superfície a favor de
lAssociació de Familiars de Persones amb Discapacitat Intel·lectual i del
Desenvolupament TBC, sobre els solars núm. 36 i 38 del c/ Prudenci Bertrana.
Seguidament es tractarà en sessió pública el tema següent:
SERVEIS DE TERRITORI I URBANISME
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5. Medi Ambient. Imposició d'una sanció de 2.404,06 euros per dur un gos
potencialment perillós sense la corresponent llicència.
Assumptes sobrevinguts, si s'escau.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
Oberta la sessió, la presidència proposa, i així s'acorda per unanimitat, declarar
d'urgència el següent assumpte per a ser inclòs a l'ordre del dia atès que es
compleix el quòrum necessari exigit per l'article 103.3 del Text Refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya:
Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
30/01/2020

4.B) Benestar Social. Aprovació de tarifes i encàrrec a la Fundació
Educativa i Social per a la gestió del servei de 29 places dacolliment
residencial per a gent gran a la residència Horts de Miró.
En relació amb el punt núm. 5 de l'ordre del dia, que no ha estat tractat amb caràcter
previ per la comissió informativa corresponent, la presidència proposa, i així s'acorda
per unanimitat, declarar la seva urgència per a ser tractat a la Junta de Govern Local a
la part pública.

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior
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S'aprova per unanimitat l'acta de la Junta de Govern Local de data 8 de
novembre de 2019.
2. Informació de l'Alcaldia
El Sr. Pellicer informa del següent:
•

De la sortida del Rally Costa Daurada Legend Reus de la Plaça Llibertat.

•

De la Cloenda de la IV Jornada d’Infermeria Oncològica de Tarragona i Terres

de l’Ebre a l’auditori de l’Hospital Sant Joan de Reus.
•

De l’assistència al pregó de la Festa Major de Porrera.

•

De la Cloenda del Festival Internacional de Cinema Memorimage i del lliurament
dels premis al Teatre Bartrina.

•

Del lliurament dels segells de la Xarxa per a la Igualtat de Gènere als centres
educatius de secundàrial al Saló de Plens.

•

De l’assistència a la Conferència de Joan Canadell "Catalunya 2030/40
Construïm un nou model econòmic de país" a El Circol.

•

De la inauguració de la Fira de l'Oli a la Plaça Llibertat.

•

Del lliurament del Premis Consell Social URV a treballs de recerca al Teatre
Bartrina.

•

De la presentació del Pla d’Actuació Municipal.
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•

De l’Acte commemoratiu del Dia Internacional de la Memòria Transgènere al
Parc Sant Jordi.

•

De la celebració del 40è aniversari del Taller Baix Camp

de Reus amb la

presentació de l’auca de l’entitat al Teatre Bartrina.
•

De la Nit del Turisme de la Costa Daurada i de les Terres de l’Ebre a Tarraco
Arena Plaça.

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.
Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
30/01/2020

"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:
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Decret núm.

Data

Expedient

2019015723
2019015745
2019015753
2019015754
2019016140
2019016141
2019016190
2019016384
2019016399
2019016775
2019016776
2019016781
2019016817
2019016820
2019016832
2019016963

07/10/2019
08/10/2016
08/10/2019
08/10/2019
16/10/2019
16/10/2019
16/10/2019
22/10/2019
22/10/2019
28/10/2019
28/10/2019
28/10/2019
28/10/2019
28/10/2019
28/10/2019
30/10/2019

2019016969
2019016986

30/10/2019
31/10/2019

2019017002

31/10/2019

2019017162
2019017163

06/11/2019
06/11/2019

2019017171

06/11/2019

2019/50
2019/61
2019/203
2019/29-63
2019/193
2019/59-60
2019/181-207
2019/205-206
2019/204-213
2019/17
2019/217-227
2019/216
2019/66-67
2019/212
2019/211
2019/220-221225-228
2019/222-234
2019/208-209210
2019/218-224226-230
2019/71-76
2019/219-237240-236
2019/64

Import
34.946,65€
78.619,91€
869.756,96€
43.467,61€
11.810,72€
40.264,30€
183.218,19€
30.761,50€
859.971,61€
77.313,13€
67.958,61€
404.534,47€
89.368,79€
1.378,63€
555.207,23€
248.648,54€
68.049,51€
73.932,65€
479.672,17€
114.004,10€
289.874,26€
15.575,65€

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:

Aquest document ha estat signat electrònicament amb data 30/1/2020
L'autenticitat d'aquest document es pot comprovar a https://serveis.reus.cat/cve mitjançant el CVE: 2020E50570899E86057FBBABC1425C36B951F5EDAE3F0130100312

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. Patrimoni del sòl. Constitució gratuïta d'un dret de superfície a favor de
lAssociació de Familiars de Persones amb Discapacitat Intel·lectual i del
Desenvolupament TBC, sobre els solars núm. 36 i 38 del c/ Prudenci
Bertrana.

Signat electrònicament
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"Vista la sol·licitud formulada per la l’Associació de Familiars de Persones amb
Discapacitat Intel·lectual i del Desenvolupament TBC, de Reus, demanant la
constitució d’un dret de superfície, sobre els solars núm. 36 i 38 del c/ Prudenci
Bertrana, amb la finalitat de construir-hi un nou centre ocupacional, el qual permetria
compartir dependències i serveis i crear sinergies amb el centre existent al c/ Joan
Olivé -colindant amb els solars del c/ Prudenci Bertrana- on també es va constituir al
seu dia un dret de superfície.

Signat electrònicament
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Vista la modificació puntual de la Revisió del Pla general d’ordenació urbana de Reus
referent a les qualificacions urbanístiques de les parcel·les situades a l'av. de Falset,
144 i al c/ Prudenci Bertrana, 36-38 (parcel·les 4 i 5 de les resultants de la modificació
puntual del PGOU, a l'illa entre els carrers Apel·les Mestres i Castillejos dins del sector
D.4 «Mas Batlle»). Aquesta modificació puntual va ser aprovada definitivament pel
Conseller de Territori i Sostenibilitat en data 12.04.2017, i publicada al DOGC en data
28.06.2017.
Aquesta modificació estableix el canvi de qualificació urbanística de les finques del c/
Prudenci Bertrana, 36-38, per tal de ser incorporades al sistema d'Equipaments Públics,
amb una superfície de 2.794,18 m2, de manera que s'obté un sòl d'equipaments de
majors dimensions, en continuïtat amb la parcel·la d'equipament públic existent, i amb
façana tant al carrer de Joan Oliver com al carrer de Prudenci Bertrana.
Vist l'expedient administratiu incoat, atès que l’esmentada Associació no té ànim de
lucre, que entre els seus objectius i finalitats fundacionals hi ha, el de la prestació de
serveis i activitats que siguin d’utilitat per a la preparació i integració social dels
minusvàlids psíquics.
Atès que aquestes finalitats no tenen un propòsit especulatiu i es considera que
contribueixen a la millora dels interessos generals de la ciutat, s'ha cregut adient
constituir un dret de superfície. Aquest dret de superfície es constitueix sobre els
solars núm. 36 i 38 del c/ Prudenci Bertrana, ref. cad. 8585942 CF3588F 0001 OX i
8585941 CF3588F 0001 MX, respectivament, incorporats a l’Inventari Municipal, amb
la classificació de be patrimonial. Aquests solars estan inscrits al Registre de la
Propietat núm. 1 de Reus al volum 2042, llibre 1.367, full 77, finca 59.143, inscripció
2a, la núm. 36 del C/ Prudenci Bertrana; i al volum 2049, llibre 1.373, full 63, finca
59.028, inscripció 2a, la núm. 38 del C/ Prudenci Bertrana.
Atès que consten a l'expedient administratiu l'informe de valoració emès pels Serveis
Tècnics municipals d'Arquitectura, l’informe favorable de la DGAL, i la proposta de
tramitació dels responsables de l'Àrea d'Urbanisme, que ateses les consideracions
precedents són objecte d'estimació i assumpció per aquesta Corporació, alhora de
fixar el cànon.
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Atès que a l’expedient administratiu també hi ha l’informe jurídic de l’operació
projectada, de conformitat amb l’establert a la legislació vigent, Llei 7/85 de 2 d’abril;
Llibre V del Codi Civil de Catalunya (Titol VI, Cap. IV); Text refós de la Llei Hipotecaria
aprovat mitjançant Decret de data 08/02/1946, el seu Reglament; i el Reglament del
Patrimoni dels Ens Locals de Catalunya.
Per tot l’exposat, es proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents
acords:

Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
30/01/2020

PRIMER.- CONSTITUIR, un dret de superfície sobre els solars núm. 36 i 38 del c/
Prudenci Bertrana, ref. cad. 8585942 CF3588F 0001 OX i 8585941 CF3588F 0001 MX,
respectivament, a favor de l’Associació de Familiars de Persones amb Discapacitat
Intel·lectual i del Desenvolupament TBC, NIF G-43036185, amb domicili a Reus, CP
43206, c/ Joan Oliver, 28-30.
SEGON.- Aquest dret de superfície es constitueix, amb subjecció amb els punts i
condicions següents:
1.- La duració serà de 50 anys i la construcció s'haurà de realitzar en el termini de 4
anys, ambdós terminis a comptar des de l'atorgament de l'escriptura pública de
constitució.
2.- El dret de superfície és personal i no serà transmissible, ni susceptible de
gravamen, llevat d’autorització expressa de l’Ajuntament.

Signat electrònicament
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3.- L'edifici a construir estarà destinat –durant tot el temps de duració del dret de
superfície- a la construcció d’un nou centre ocupacional que tingui les condicions
materials adequades per a una bona prestació de serveis especialitzats per a persones
amb discapacitat intel·lectual.
4.- Les despeses de constitució del dret (notarials i registrals) que es devenguin aniran
a càrrec de l’Associació de Familiars de Persones amb Discapacitat Intel·lectual i del
Desenvolupament TBC. Les despeses fiscals que s'acreditin seran segons Llei.
5.- La valoració d’aquest dret de superfície importa la quantitat de 35.808,80€ i el
cànon anual ha satisfer per l’Associació de Familiars de Persones amb Discapacitat
Intel·lectual i del Desenvolupament TBC importa la quantitat de 1.000,00 €/any, IVA i
demés impostos i taxes exclosos.
6.- Quan finalitzi el dret de superfície, la construcció revertirà gratuïtament a
l'Ajuntament de Reus.
7.- L’edifici a construir haurà de respectar les prescripcions constructives i normatives
del PGOU i resta de normativa aplicable.
8.- Cas de no realitzar-se la construcció n’hi haurà prou amb l’acta notarial de
constatació de fets, notificada en forma legal, perquè es produeixi la cancel·lació del
dret, amb les corresponents inscripcions registrals.
TERCER.- Facultar a l’Alcaldia, al Regidor Delegat de l’Àrea d’Empresa i Ocupació Sr.
Carles Prats Alonso, i a la Regidora Delegada d’Urbanisme i Mobilitat Sra. Marina
Berasategui Canals, perquè qualsevol dels tres indistintament, pugui signar
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l'escriptura pública de formalització i constitució del dret i demès documents públics
necessaris.
QUART.- Les pretensions que puguin suscitar-se respecte al contingut d'aquesta
resolució són objecte de regulació pel Dret Civil i, conseqüentment, estan sotmeses a
la jurisdicció civil dels Jutjats competents, territorial i funcionalment, segons determina
la llei processal."
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per assentiment.

ASSUMPTES SOBREVINGUTS
Signat electrònicament
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4.B) Benestar Social. Aprovació de tarifes i encàrrec a la Fundació
Educativa i Social per a la gestió del servei de 29 places d'acolliment
residencial per a gent gran a la residència Horts de Miró.
"Atès que l'Ajuntament de Reus és propietari de l'edifici construït al solar situat al
carrer
Sant
Antoni
M.
Claret
número
3,
amb
referència
cadastral
1877802CF4517F0001RS, inscrit al Registre de la Propietat número 2 de Reus, al
volum758, llibre 345, Full 89 Finca registral número 21.257, inscripció 1a .
Atès que l'article 31 de la Llei 12/2007, de serveis socials, atribueix als municipis la
competència per promoure la creació de centres i serveis corresponents a l'àmbit dels
serveis socials especialitzats.
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Atès que en l'edifici abans esmentat s’hi ha ubicat i equipat una residència
assistida i un centre de dia per a gent gran, amb el nom Residència Horts de Miró,
posant a disposició del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, 29 places
de residència assistida per a gent gran.
Atès que l’Ajuntament de Reus, en sessió plenària de data 20 de setembre de
2019, aprovà un conveni amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
de la Generalitat de Catalunya per a la prestació de la gestió conjunta del servei
de 29 places d'acolliment residencial per a gent gran dependent a la localitat per
al període de l’1 d’octubre a 31 de desembre de 2019. L'esmentat conveni es
formalitzà en data 14 d'octubre de 2019.
Atès que la formalització de l'esmentat conveni estableix les relacions de gestió
conjunta entre l’Ajuntament i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de
la Generalitat de Catalunya per a la prestació del servei de 29 places d’acolliment
residencial per a persones grans dependents de la Residència d'Horts de Miró,
inscrita en el Registre d'Entitats, Serveis i Establiments Socials (RESES) amb el
número de registre 09623.
Atès que l'Ajuntament de Reus no disposa dels recursos adients per a la gestió del
servei de 29 places d'acolliment residencial per a gent gran al centre ‘’Residència
Horts de Miró’’ i pretén que sigui gestionat per un ens adient, en tots aquells
aspectes no assumits per l'organització municipal.
Considerant que el conveni signat amb la Generalitat fixa l'import estimat en base
al nombre de places i grau de dependència dels usuaris atesos, amb el següent
càlcul per a l'any 2019:
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Tarifa diària

Places

Dies

Import
màxim

Grau I

45,53€/estada

0

92

0,00€

Grau II

54,31€/ estada

15

92

74.947,8€

Grau III

61,46€/ estada

14

92

79.160,48€

Grau

Total 2019

154.108,28€
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Atès que l'esmentat conveni incorpora diversos annexos on s'estableixen les
condicions relatives a l'organització i al funcionament del servei de residència
assistida per a gent gran (Annex 1), les instruccions específiques de facturació
(Annex 2), la seguretat i protecció de dades com (Annex 3), els principis ètics i
regles de conducta als quals les entitats proveïdores han d'adequar la seva
activitat (Annex 4) i el pla de visualització del Departament (Annex 5).
Vist el que estableix l'informe tècnic elaborat per la cap de Serveis Socials de data
18 de novembre de 2019 relatiu a l'encàrrec de gestió
conjunta amb la
Generalitat de Catalunya del servei de 29 places de la residència assistida per a
gent gran al centre ‘’Residència d’Horts de Miró’’, que consta a l'expedient, pel
qual es posa de manifest quins són els serveis i les condicions relatives a
l'organització, funcionament de l'esmentat servei.
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Atès que en l'informe tècnic elaborat per la cap de Serveis Socials abans esmentat
es proposa que sigui la Fundació Educativa i Social qui efectuï l'encàrrec del
servei per a la prestació de la gestió conjunta amb la Generalitat de Catalunya del
servei de 29 places d'acolliment residencial per a gent gran al centre ‘’Residència
Horts de Miró’’ pel període corresponent del 9 al 31 de desembre de l'any 2019 .
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 la posada en funcionament de la residència requereix la realització d’un
conjunt de procediments i negocis jurídics de naturalesa diversa, que possibilitin la
disposició real i efectiva del conjunt de recursos per fer possible aquest funcionament.
En conseqüència, l’obertura de la residència es produeix en una data posterior a la de
l’inici de vigència del conveni formalitzat entre aquest Ajuntament i la Generalitat de
Catalunya de data 14 d’octubre de 2019.
Considerant, doncs, que d’acord amb la informació disponible, no és possible
l’obertura de la residència abans del proper dia 9 de desembre de 2019.
Atès que la Fundació Educativa i Social, en virtut dels documents formalitzats amb la
Fundació per a l’Atenció Social, disposa dels recursos i elements adients per prestar el
servei de la Residencia per a gent gran amb centre de dia, de conformitat amb la
informació i la documentació facilitada per la Fundació Educativa i Social.
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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 19 de novembre de 2019 en
relació al present encàrrec.
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Vist l'informe de fiscalització prèvia, de data 20 de novembre de 2019 d'acord amb
l'art. 13 del RD 424/2017, de 28 d'abril, pel que es regula el règim jurídic del control
intern a les entitats del Sector Públic Local i les Bases d'Execució del Pressupost
d'aquesta Corporació.
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.
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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.
Atès que les tarifes que s’aplicarien a l’esmentat encàrrec són les fixades al conveni
entre l’Ajuntament de Reus i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de
la Generalitat de Catalunya més amunt referenciat, de tal manera que, atenent la
data prevista d’obertura, i les tarifes diàries que s’especifiquen, el règim de
compensació de l’encàrrec s’articularia segons el quadre següent:
Tarifa diària

Places

Dies

Import
màxim

Grau I

45,53€/estada

0

23

0,00€

Grau II

54,31€/ estada

15

23

18.736,95€

Grau III

61,46€/ estada

14

23

19.790,12€

Grau

Total 2019

38.527,07€

Considerant que la despesa i pagament d’aquesta retribució a la Fundació Educativa i
Social s’articularà en els termes previstos a la clàusula vuitena i en l’Annex II del
conveni entre l’Ajuntament de Reus i el Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies de la Generalitat de Catalunya, de tal manera que l’encàrrec no ha de
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generar una despesa ni més obligacions financeres i de tresoreria per part de
l’Ajuntament de Reus.
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.
Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
30/01/2020

Atès, doncs, que l'import de l'encàrrec supera 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.
Per tot l’exposat, es proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents
acords:
PRIMER: Aprovar les següents tarifes per a la gestió del servei de 29 places
d'acolliment residencial per a gent gran per a persones grans dependents a la
residència Horts de Miró, ja fixades al conveni de col·laboració formalitzat amb la
Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies:

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
30/01/2020

Tarifa estada diària Grau I: 45,53€
Tarifa estada diària Grau II: 54,31€
Tarifa estada diària Grau III: 61,46€
SEGON: Aprovar l’encàrrec a la Fundació Educativa i Social per a la gestió del servei
de 29 places d'acolliment residencial per a gent gran per a persones grans
dependents a la residència Horts de Miró.
TERCER: L’esmentat encàrrec s’efectua, en els termes i condicions, que s’indiquen a
l'informe tècnic emès per la cap de Serveis Socials de data 18 de novembre de 2019 i
que es relacionen amb major detall als annexos que consten al conveni signat entre
l'Ajuntament de Reus i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la
Generalitat de Catalunya formalitzat en data 14 d’octubre de 2019.
QUART: El present encàrrec s’efectua pel període comprès del 9 al 31 de desembre
de 2019.
CINQUÈ: Per a dur a terme l'encàrrec, la Fundació Educativa i Social posarà a
disposició de l'Ajuntament 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 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 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, 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.

Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
30/01/2020

SISÈ: De conformitat amb el nombre màxim i la naturalesa de les places, la durada de
l’encàrrec i amb el règim tarifari fixat en el conveni entre l’Ajuntament de Reus i el
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, la
despesa màxima i les tarifes del present encàrrec són les que consten en el
següent quadre:
Tarifa diària

Places

Dies

Import
màxim

Grau I

45,53€/estada

0

23

0,00€

Grau II

54,31€/ estada

15

23

18.736,95€

Grau III

61,46€/ estada

14

23

19.790,12€

Grau

Total 2019

38.527,07€

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
30/01/2020

SETÈ: El pagament d'aquest encàrrec es realitzarà prèvia emissió i presentació, per
part de la Fundació Educativa i Social a la Generalitat de Catalunya, de les
corresponents factures, que s'emetran per mesos vençuts, dins dels 5 primers dies del
mes següent, amb la relació nominal de les persones usuàries. La facturació ha de ser
electrònica. Es recomana que la facturació es faci per tipologia del servei, i en el cas
que tinguin diversos serveis de la mateixa tipologia es faci el detall per servei, indicant
en cada línia el nom i el codi de registre de cada servei. D’aquestes factures se’n
facilitarà còpia a l’Ajuntament de Reus, entitat emissora del present encàrrec.
Si la liquidació final de l'encàrrec s'ha d'efectuar per un import inferior al màxim que
s’ha indicat, 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, sens perjudici del fet que el mecanisme de finançament de l’encàrrec
comportarà la prèvia formalització del corresponent modificació del conveni amb la
Generalitat de Catalunya.
VUITÈ: Correspon a l'Ajuntament la superior direcció, el control i supervisió de
l'encàrrec.
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.
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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
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
Carles Pellicer Punyed
30/01/2020

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.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
30/01/2020

DOTZÈ: Donar trasllat del present acord a la Fundació Educativa i Social als efectes
pertinents.
Aquesta resolució és definitiva en via administrativa i contra ella 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 tractarà en sessió pública el tema següent:
5. Medi Ambient. Imposició d'una sanció de 2.404,06 euros per dur un gos
potencialment perillós sense la corresponent llicència.

"En data 3 de març de 2017, es va emetre Decret notificat el 19 de juliol de
2017, pel qual es va requerir al Sr. M.A.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
Dogo Argentí, sense que ho presentés.
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Per Decret del Regidor delegat de l’Àrea de Medi Ambient i Ocupació de data 3
d’abril de 2018, notificat en data 7 d’agost de 2018, es va iniciar un
procediment sancionador contra el Sr. M.A.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.

Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
30/01/2020

En data 13 de setembre de 2018, 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.
Per Decret del Regidor delegat de l’Àrea de Medi Ambient i Ocupació de data
24 de maig de 2019, notificat en data 7 de juny de 2019, es va declarar la
caducitat i arxivar l’expedient sancionador incoat en data 3 d’abril de 2018 i es
va iniciar un nou procediment sancionador contra el Sr. M.A.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.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
30/01/2020

En data 2 de juliol de 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’octubre de 2019, es notifica, mitjançant publicació d’edicte al
Butlletí Oficial de l’Estat, la proposta de resolució al Sr. M.A.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. M.A.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.
D’acord amb l’article 133 del Reglament orgànic de l’Ajuntament de Reus, en
relació amb l’article 123 i 126 del Real decret 2568/1986, de 28 de novembre,
pel qual s’aprova el reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de
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les entitats locals, en supòsits d’urgència, la Junta de Govern podrà adoptar
acords sobre assumptes no dictaminats per la corresponent Comissió
informativa, però es donarà compte a la Comissió Informativa de l’acord
adoptat.
En el present supòsit, la urgència ve determinada per la propera caducitat de
l’expedient per transcurs del termini establert a l’article 16 del Decret
278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador d’aplicació als
àmbits de competència de la Generalitat, i l’article 20 de l’Ordenança general
reguladora del procediment per a l’exercici de la potestat sancionadora de
l’Ajuntament de Reus.
Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
30/01/2020

En conseqüència es proposa l'adopció de l’acord següent:

IMPOSAR al Sr. M.A.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:

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
30/01/2020

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.
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 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.
L'alcalde

El secretari general
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