ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Núm: 18/2019
Caràcter: Ordinària
Data: 20/12/2019
Horari: 09:00h - 09:18h
Lloc: Palau Municipal
Hi assisteixen:
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Carles Pellicer Punyed
Noemí Llauradó Sans
Montserrat Villella Cuadrada
Daniel Rubio Angosto
Daniel Recasens Salvador
Teresa Pallarès Piqué
Montserrat Caelles Bertran
Carles Prats Alonso
M. Luz Caballero Gabas
Jaume Renyer Alimbau, secretari general
S'han excusat:
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Montserrat Flores Juanpere
ORDRE DEL DIA
1. Aprovació de les actes de les sessions de la Junta de Govern Local de dates 22 de
novembre de 2019 i 2 de desembre de 2019.
2. Informació de l'Alcaldia
Seguidament es tractaran en sessió pública els temes següents:
SERVEIS D’HISENDA I DE SERVEIS GENERALS
3. Recursos Humans. Sol·licitud de compatibilitat d’empleats/des de l'Ajuntament de
Reus.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS DE TERRITORI I URBANISME
4. Gestió urbanística. Adhesió de l’Ajuntament de Reus a l’Estratègia catalana de la
bicicleta 2025.
5. Patrimoni del Sòl. Aprovació dels convenis de fixació del preu just de mutu acord
corresponents a l’expropiació forçosa de 5/6 parts indivises de l’immoble situat al C/
Roger de Llúria, 22, afectat per sistema viari del PGOU.
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6. Patrimoni del Sòl. Adscripció de l’immoble situat a la Plaça del Castell, núm. 3A ,
a l'IM Reus Cultura.
7. Medi Ambient. Aprovació de la subscripció del conveni de col·laboració entre el
Consell Comarcal del Baix Camp i l’Ajuntament de Reus per la prestació del servei de
tractament de la fracció orgànica i vegetal dels residus municipals, que s’iniciarà l’1 de
gener de 2020 i serà vigent fins al 31 de desembre de 2020.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE BENESTAR SOCIAL I CIUTADANIA
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8. Benestar Social. Aprovació de la pròrroga per a l'any 2020 de l'Addenda al
Contracte Programa 2016-2019 amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques
d'igualtat.
Assumptes sobrevinguts, si s'escau.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
Oberta la sessió, la presidència proposa, i així s'acorda per unanimitat, declarar
d'urgència els següents assumptes per a ser inclosos 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
Jaume Renyer Alimbau
07/02/2020

2.a) Gestió Urbanística. Aprovació inicial de l'Estudi de detall carrer del
Roser, Àrea 4.74 «Forn del Soto», presentat per EDIRESA-2, SL.
2.b) Gestió Urbanística. Aprovació inicial del Projecte d'urbanització de
l'Àrea 4.74 «Forn del Soto», promogut per EDIRESA-2, SL.
Aquests temes es tractaran en la part no pública de la sessió.
9. Salut i Ciutadania. Aprovació de la pròrroga del Conveni de col·laboració
amb l’Institut Català de la Salut per a la promoció del programa d’activitat
física “Pas a Pas”.
Aquest tema es tractarà en la part pública de la sessió.
1. Aprovació de les actes de les sessions de la Junta de Govern Local de
dates 22 de novembre de 2019 i 2 de desembre de 2019.
S'aproven per unanimitat les actes de la Junta de Govern Local de dates 22 de
novembre de 2019 i 2 de desembre de 2019.
2. Informació de l'Alcaldia.
El Sr. Pellicer informa del següent:
•

Inauguració de l'arbre de Nadal al Centre Cívic Mas Abelló.

•

Visita a la residència Horts de Miró.

•

Inauguració de la placa MAC, amb motiu del 60è aniversari del Moto Automòbil
Club de Reus (MAC) al carrer Valentí Almirall.
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•

Encesa de les llums Nadal als barris. AV Parcel·les Cases.

•

Reconeixement del treballadors jubilats al Saló de Plens.

•

Lliurament dels reconeixements dels centres referents en educació en drets
d'infància al Casal de Dones.

•

Lliurament dels guardons +80 anys al Casal d’Avis St. Bernat Calvó.

•

Lliurament de diplomes de Cloenda de la Casa d'Oficis Mas Carandell al Casal
de Dones.
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•

Festival de Balls i Ritmes de les escoles de Reus al Pavelló Olímpic Municipal.

•

Sopar de Nadal de l’Associació de Concerts El Círcol.

•

Dinar de Nadal Amics del Ferrocarril a l’Hotel NH.

•

Foto del pintor de frases a Raval Sta. Anna amb motiu de la campanya de
Nadal.

•

Presentació del llibre "Centenari de l'Orfeó Reusenc. Els últims 25 anys" a
l’Orfeó.
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•

Diferents actes de la Marató de TV3, on Reus va ser una de les seus.

•

Aperitiu de Nadal amb el Gremi de la Construcció.

•

Inauguració del Quadre del fill il·lustre Ernest Benach a l’Alcaldia.

•

Acte de presentació del llibre dedicat al Dr. Frias al Castell del Cambrer.

•

Berenar de Nadal de les Germanetes dels Pobres i de l’Agrupació de taxistes.

•

Lliurament del Premi d’Olis DOP al Palau Bofarull.
ASSUMPTES SOBREVINGUTS

2. a) Gestió Urbanística. Aprovació inicial de l'Estudi de detall carrer del
Roser, Àrea 4.74 «Forn del Soto», presentat per EDIRESA-2, SL.
"Vist l’Estudi de detall carrer del Roser, Àrea 4.74 «Forn del Soto», presentat en data 9
de desembre de 2019 per la senyora Purificación Ortuño Velasco en nom i
representació de la societat EDIRESA-2, SL, que té per objecte la reordenació dels
volums de l’àmbit nord de l’esmentada Àrea 4.74.
Atès que el Projecte de reparcel·lació de l'Àrea 4.74 ''Forn del Soto'', es va aprovar
definitivament per acord de la Comissió de Govern d’aquest ajuntament de data 30 de
juny de 2000, i inscrit en el Registre de la Propietat núm. 2 de Reus en data 27 de
febrer de 2001.
Atès que per acord de la Junta de Govern Local de data 14 de setembre de 2018 es va
aprovar definitivament el canvi de modalitat del sistema d'actuació previst per a la
gestió de l’Àrea 4.74 “Forn del Soto”, passant de la modalitat de cooperació a la de
compensació bàsica.
Vist l’establert a la Disposició Transitòria Onzena del Decret Legislatiu 1/2010, de 3
d'agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, que disposa que els
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estudis de detall exigits expressament pel planejament vigent en el moment de
l’entrada en vigor d’aquesta Llei, i també els que siguin necessaris, es poden tramitar
d’acord amb la normativa anterior a la Llei 2/2002, fins que el planejament no
incorpori les noves determinacions sobre ordenació volumètrica.
Vist l’article 18 de la Revisió del Pla general d’ordenació urbana actualment vigent,
que estableix les determinacions que han de respectar els estudis de detall, així com,
pel que fa a les Unitats d’Actuació, l’article 258.5, que assenyala que mitjançant estudi
de detall es podrà ordenar de forma distinta el volum proposat sempre que no es
canviïn les previsions d’aquestes Normes sobre jardins, dotacions i vials, i les
condicions d’ordenació qualificades com a essencials pel Pla general.
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Vist l’informe emès al respecte pels Serveis Tècnics Municipals de data 17 de
desembre de 2019, pel qual s’informa favorablement l’esmentat Estudi de detall i
s’enumeren les errades següents, detectades en el document presentat, que caldria
esmenar:
- En el quadre comparatiu de l’apartat 2.2 Justificació dels paràmetres del present
Estudi de detall, on diu “densitat habitatge 36 hab/ha” ha de dir “núm. d’habitatges
36 hab”.
- En el quadre on es descriuen les coordenades i l’àrea i el perímetre de la planta
soterrani, l’àrea i el perímetre hauria de dir: àrea 1418,74, perímetre 193,97, i la
resta de dades s’han d’ajustar a dos decimals.
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- En la figura 5 “Detall Ordenació Actual” i Figura 6 “Detall Ordenació Proposta” s’han
de suprimir les cotes que corresponen al projecte d’urbanització, i tant sols
mantenir les cotes dels volums d’aquests respecte a la alineació.
Vist l’informe dels serveis jurídics municipals.
Per tot l’exposat, d’acord amb l’establert a la Disposició Transitòria Onzena del Decret
Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme,
que remet als articles 64, 65 i 66 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel
quals ‘aprova la refosa dels textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística, i
disposicions concordants, i en ús de la competència delegada pel Decret d'alcaldia de
data 10 de juliol de 2019 (BOPT 22/07/2019).
En conseqüència es proposa l'adopció dels acords següents:
Primer.- Aprovar inicialment l’Estudi de detall carrer del Roser, Àrea 4.74 «Forn del
Soto», presentat per EDIRESA-2, SL, condicionat a que s’esmeni el projecte d’acord
amb les consideracions resultants de l’informe emès en data 17 de desembre de 2019
pels Serveis Tècnics Municipals, detallades a la part expositiva d’aquest acord.
Segon.- Sotmetre’l a informació pública durant un termini de vint dies perquè s’hi
puguin formular les al·legacions que s’estimin pertinents.
Tercer.- Contra el present acord no procedeix interposar cap tipus de recurs atès que
es tracta d’un acte de tràmit no qualificat."
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per assentiment.
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2.b) Gestió Urbanística. Aprovació inicial del Projecte d'urbanització de
l'Àrea 4.74 «Forn del Soto», promogut per EDIRESA-2, SL.
"Vist el Projecte d'urbanització de l'Àrea 4.74 «Forn del Soto», presentat en data 14 de
novembre de 2019 per l’arquitecte redactor del projecte, Sr. Jordi Bergadà Masquef, i
promogut per la mercantil EDIRESA-2, SL.
Atès que el Projecte de reparcel·lació de l'Àrea 4.74 «Forn del Soto» es va aprovar
definitivament per acord de la Comissió de Govern d’aquest Ajuntament de data 30 de
juny de 2000, i inscrit en el Registre de la Propietat núm. 2 de Reus en data 27 de
febrer de 2001.
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Atès que la Junta de Govern Local en la sessió de data 14 de setembre de 2018 va
acordar aprovar definitivament el canvi de modalitat del sistema d'actuació previst per
a la gestió de l’Àrea 4.74 “Forn del Soto”, sol·licitat per EDIRESA-2, SL, que passa de la
modalitat de cooperació a la de compensació bàsica (BOPT núm. 191, de 04/10/2018).
Vistos els informes emesos al respecte pels serveis tècnics i jurídics 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
22/7/2019).
En conseqüència es proposa l'adopció dels acords següents:
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Primer- Aprovar inicialment el Projecte d'urbanització de l'Àrea 4.74 «Forn del Soto»,
promogut per EDIRESA-2, SL, condicionat a les determinacions resultants dels
informes emesos en dates 18 i 19 de desembre pels Serveis Tècnics Municipals.
Segon. Sotmetre-ho a informació pública per un termini d’un mes perquè s’hi puguin
formular les al·legacions que s’estimin pertinents.
Tercer.- Notificar individualment l'acord a les persones interessades i concedir-los un
període d'audiència durant el termini d’un mes, comptat a partir del dia següent al de
la notificació d'aquest acord.
Quart.- Si escau, sol·licitar informe als organismes públics i establir un termini d’un
mes perquè les empreses de subministrament de serveis afectats es pronunciïn sobre
l’esmentat projecte d’urbanització.
Cinquè.- Contra el present acord no procedeix interposar cap tipus de recurs, atès
que es tracta d’un acte de tràmit no qualificat."
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per assentiment.
Seguidament es passen a tractar en sessió pública els temes següents:
SERVEIS D’HISENDA I DE SERVEIS GENERALS
3. Sol·licituds de compatibilitats d'empleats/es de l'Ajuntament de Reus.
"a) RRHH-2665/2019. Sol·licitud de compatibilitat del Sr. Francesc Xavier
Làzaro Alhambra per a l’exercici d’una activitat privada.
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Vista la sol·licitud presentada pel Sr. Francesc Xavier Làzaro Alhambra, que ocupa una
plaça de delegat de serveis, de la plantilla de personal eventual al servei d’aquesta
Corporació, interessant la declaració de compatibilitat de l’exercici de llur lloc de
treball en aquest Ajuntament amb la corresponent activitat privada secundaria en el
sector privat, per compte propi, com assessor comptable i fiscal.
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 l'art. 329 del Decret 214/1990 de 30 de juliol, estableix:
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«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%.»
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Vist l’informe emès per la Sra. Vicealcaldesa de l’Ajuntament de Reus, en el que
s’informa favorablement sobre la compatibilitat sol·licitada per l’interessat en relació a
l’activitat anteriorment exposada.
Vist l’informe tècnic emès pel Departament de Recursos Humans de l’Ajuntament de
Reus, que conclou que no concorren elements nominatius que impossibilitin
l’autorització de la concessió de la compatibilitat sol·licitada.
Atès que la sol·licitud de compatibilitat interessada no incorre en cap dels supòsits que
impedeixin l’autorització de la mateixa, per a l’exercici de l’activitat privada
esmentada, d’acord amb el que estableix l’art. 12 de la Llei 53/1984, de 26 de
desembre, d’Incompatibilitats del Personal al Servei de les Administracions Públiques i
l'art. 330 del Decret 214/1990, de 30 de juliol.
Vistos els articles 321 i següents del Reglament del personal al servei de les entitats
locals i els aplicables de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del
personal al servei de les administracions públiques, la Llei 21/1987, de 26 de
novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de l’administració de la
Generalitat de Catalunya, la disposició final tercera del Real Decret Legislatiu 5/2015,
de 30 d’octubre pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de
l’Empleat Públic (TREBEP).
Atès que, de conformitat amb l’article 333 a) del Decret 214/1990, de 30 de juliol,
l’article 9 de la Llei 53/1984 i l’article 21 de la Llei 21/1987, correspon al Ple de la
Corporació, previ informe, en el seu cas, del director de l’ens que correspongui,
resoldre les sol·licituds de compatibilitat.
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Donat que la Junta de Govern Local és competent per a l’adopció dels acords
resolutoris sobre situacions de compatibilitat o incompatibilitat dels empleats públics
municipals, en virtut de l’acord del Ple de data 3 de juliol de 2019 – que confirma
l’adoptat en sessió de 28 de juny de 2019 – pel qual es van delegar totes les
competències delegables del Ple de la Corporació a la Junta de Govern Local, d’acord
amb el que estableix l’article 22.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril Reguladora de les
Bases de Règim Local.
Per tot l’exposat, i amb el previ dictamen de la Comissió Informativa de Serveis
d’Hisenda i de Serveis Generals, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del
següent acord:

1. Autoritzar la compatibilitat de l’exercici del lloc de treball ocupat pel Sr.
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Francesc Xavier Làzaro Alhambra, qui ocupa una plaça de delegat de serveis, de
la plantilla de personal eventual al servei d’aquesta Corporació, amb la
corresponent activitat secundaria en el sector privat, per compte propi, com
assessor comptable i fiscal.

2. L’autorització atorgada al Sr. Làzaro 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.
b) RRHH.-1876/2019 Recursos Humans. Sol·licitud de compatibilitat de la
Sra. Maria del Mar Barriach Sugrañes per a l’exercici de dos activitats
públiques.
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Vista la sol·licitud presentada per la Sra. Maria del Mar Barriach Sugrañes, que ocupa
una plaça de mestra al CFA Escola Marta Mata, de la plantilla de personal laboral
d’aquesta Corporació, interessant declaració de compatibilitat de l’exercici de llur lloc
de treball en aquest Ajuntament amb la corresponent activitat pública secundaria de
Regidora d’Urbanisme i Medi Ambient a l’Ajuntament de Castellvell del Camp.
Considerant que la vigent normativa en matèria d’incompatibilitats del personal al
servei de les entitats locals, i més concretament els articles 323 i següents del Decret
214/1990, de 30 de juliol pel qual s'aprova el reglament del personal al servei de les
entitats locals.
Atès que l’art. 5 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del
Personal al Servei de les Administracions Públiques, estableix:
1. Por excepción, el personal incluido en el ámbito de aplicación de esta Ley
podrá compatibilizar sus actividades con el desempeño de los cargos electivos
siguientes: (...)
b) Miembros de las Corporaciones locales, salvo que desempeñen en las
mismas cargos retribuidos en régimen de dedicación exclusiva.
2. En los supuestos comprendidos en este artículo sólo podrá percibirse la
retribución correspondiente a una de las dos actividades, sin perjuicio de las
dietas, indemnizaciones o asistencias que correspondan por la otra. No
obstante, en los supuestos de miembros de las Corporaciones locales en la
situación de dedicación parcial a que hace referencia el artículo 75.2 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, se podrán
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percibir retribuciones por tal dedicación, siempre que la desempeñen fuera de
su jornada de trabajo en la Administración, y sin superar en ningún caso los
límites que con carácter general se establezcan, en su caso. La Administración
en la que preste sus servicios un miembro de una Corporación local en régimen
de dedicación parcial y esta última deberán comunicarse recíprocamente su
jornada en cada una de ellas y las retribuciones que perciban, así como
cualquier modificación que se produzca en ellas.
Vist que l’art. 323.1 lletra b) del Decret 214/1990, de 30 de juliol, estableix que:
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«1. El personal inclòs en l'àmbit d'aplicació d'aquest Reglament pot
compatibilitzar les seves activitats amb l'exercici dels càrrecs electius següents:
(...)
b) Membre de les entitats locals, llevat que hi exerceixi un càrrec retribuït
periòdicament i de dedicació exclusiva.»
2. En tots els casos, només es pot percebre la retribució corresponent a una de
les activitats, sens perjudici de les dietes, indemnitzacions o assistències que
corresponguin a l'altra activitat.»
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Vist l’informe emès pel Director del CFA Escola Marta Mata de l’Ajuntament de Reus,
en el que s’informa favorablement sobre la compatibilitat sol·licitada per la
interessada en relació a l’activitat anteriorment exposada, sempre i quan aquesta
activitat per la qual es demana la compatibilitat, es realitzi en una bona organització i
coordinació entre les dues administracions municipals, és a dir, sempre que no
interfereixi en la seva jornada a l’Ajuntament de Reus.
Atès que la sol·licitud de compatibilitat interessada no incorre en cap dels supòsits que
impedeixin l’autorització de la mateixa, per a l’exercici del càrrec electe indicat,
d’acord amb el que estableix l’art. 5 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre,
d’Incompatibilitats del Personal al Servei de les Administracions Públiques i l'art. 323
Decret 214/1990, de 30 de juliol, en relació amb l’article 75.2 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local.
Vistos els articles 321 i següents del Reglament del personal al servei de les entitats
locals i els aplicables de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del
personal al servei de les administracions públiques, la Llei 21/1987, de 26 de
novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de l’administració de la
Generalitat de Catalunya, la disposició final tercera del Real Decret Legislatiu 5/2015,
de 30 d’octubre pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de
l’Empleat Públic (TREBEP).
Atès que, de conformitat amb l’article 333 a) del Decret 214/1990, de 30 de juliol,
l’article 9 de la Llei 53/1984 i l’article 21 de la Llei 21/1987, correspon al Ple de la
Corporació, previ informe, en el seu cas, del director de l’ens que correspongui,
resoldre les sol·licituds de compatibilitat.
Donat que la Junta de Govern Local és competent per a l’adopció dels acords
resolutoris sobre situacions de compatibilitat o incompatibilitat dels empleats públics
municipals, en virtut de l’acord del Ple de data 3 de juliol de 2019 – que confirma
l’adoptat en sessió de 28 de juny de 2019 – pel qual es van delegar totes les
competències delegables del Ple de la Corporació a la Junta de Govern Local, d’acord
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amb el que estableix l’article 22.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril Reguladora de les
Bases de Règim Local.
Per tot l’exposat, i amb el previ dictamen de la Comissió Informativa de Serveis
d’Hisenda i de Serveis Generals, , es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del
següent acord:
1.-Autoritzar la compatibilitat de l’exercici del lloc de treball ocupat per la
treballadora al servei d'aquesta Corporació, la Sra. Maria del Mar Barriach
Sugrañes, que ocupa una plaça de mestra al CFA Escola Marta Mata, de la
plantilla de personal laboral, amb la corresponent activitat pública secundaria
de Regidora d’Urbanisme i Medi Ambient a l’Ajuntament de Castellvell del
Camp.
Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
06/02/2020

2.-L’autorització atorgada al Sra. Barriach ve subjecte al compliment de les
condicions previstes en els articles 323, 335 i 343 del Reglament del personal al
servei de les entitats locals.
c) RRHH.-2628/2019.-Recursos Humans. Sol·licitud de compatibilitat de la
Sra. Montserrat Mercadé Poblet, per a l’exercici d’una activitat privada.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
07/02/2020

Vista la sol·licitud presentada per la Sra. Montserrat Mercadé Poblet, qui ocupa
interinament una plaça d’auxiliar administrativa, de la plantilla de personal funcionari
al servei d’aquesta Corporació, interessant la declaració de compatibilitat de l’exercici
de llur lloc de treball en aquest Ajuntament, amb la corresponent activitat secundària
en el sector privat, per compte d’altre, com auxiliar administrativa en una
immobiliària.
Considerant la normativa vigent en matèria d’incompatibilitats del personal al servei
de les entitats locals, i més concretament els articles 323 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 l'art. 329 del Decret 214/1990 de 30 de juliol, estableix:
«1. Es podrà declarar la compatibilitat del desenvolupament d'un lloc de treball
en l'administració o de l'exercici d'activitats públiques amb les activitats privades
en els supòsits següents:
(...)
b) Si el càrrec ocupat en l’entitat local requereix la presència efectiva de
l’interessat en aquesta durant un horari igual o superior a la meitat de la
jornada ordinària, només quan aquest càrrec tingui la consideració de
prestació a temps parcial.
(...)
2. Sens perjudici del que disposa el punt anterior, en cap cas la suma de jornades
de l’activitat pública principal i de l’activitat privada no pot superar la jornada
ordinària que tingui establerta l’entitat local, incrementada en un 50%.»
Vist l’informe emès pel Cap de Servei de Medi ambient de l’Ajuntament de Reus, el Sr.
Ramon Castellví Andreu, en el que s’informa que el lloc de treball que ocupa la
interessada en aquest Ajuntament no implica causa de incompatibilitat amb l’exercici
de l’activitat privada esmentada.
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Vist l’informe tècnic emès pel Departament de Recursos Humans de l’Ajuntament de
Reus que conclou que no concorren elements nominatius que impossibilitin
l’autorització de la concessió de la compatibilitat sol·licitada.
Atès que la sol·licitud de compatibilitat interessada no incorre en cap dels supòsits que
impedeixin l’autorització de la mateixa, per a l’exercici de l’activitat privada
esmentada, d’acord amb el que estableix l’art. 12 de la Llei 53/1984, de 26 de
desembre, d’Incompatibilitats del Personal al Servei de les Administracions Públiques i
l'art. 330 del Decret 214/1990, de 30 de juliol.

Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
06/02/2020

Vistos els articles 321 i següents del Reglament del personal al servei de les entitats
locals i preceptes els aplicables de la Llei 53/1984, de 26 de desembre,
d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques, la Llei
21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de
l’administració de la Generalitat de Catalunya i la disposició final tercera del Real
Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de
l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (TREBEP).
Atès que, de conformitat amb l’article 333 a) del Decret 214/1990, de 30 de juliol,
l’article 9 de la Llei 53/1984 i l’article 21 de la Llei 21/1987, correspon al Ple de la
Corporació, previ informe, en el seu cas, del director de l’ens que correspongui,
resoldre les sol·licituds de compatibilitat.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
07/02/2020

Donat que la Junta de Govern Local és competent per a l’adopció dels acords
resolutoris sobre situacions de compatibilitat o incompatibilitat dels empleats públics
municipals, en virtut de l’acord del Ple de data 3 de juliol de 2019 – que confirma
l’adoptat en sessió de 28 de juny de 2019 – pel qual es van delegar totes les
competències delegables del Ple de la Corporació a la Junta de Govern Local, d’acord
amb el que estableix l’article 22.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril Reguladora de les
Bases de Règim Local.
Per tot l’exposat, es proposa a la Junta de Govern Local, previ dictamen de la Comissió
Informativa de Serveis d’Hisenda i de Serveis Generals, l’adopció del següent acord:

1. Reconèixer la compatibilitat de l’exercici del lloc de treball ocupat per la Sra.
Montserrat Mercadé Poblet, auxiliar administrativa de la plantilla de personal
funcionari al servei d’aquesta Corporació, amb la corresponent activitat
secundària en el sector privat, per compte d’altre, com auxiliar administrativa
en una immobiliària.

2. L’autorització atorgada a la Sra. Mercadé 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."
Sotmeses les propostes a votació, s'aproven per assentiment.
SERVEIS DE TERRITORI I URBANISME
4. Gestió Urbanística. Adhesió de l'Ajuntament de Reus a l'Estratègia
Catalana de la Bicicleta 2025.
"Vist l’acord del Govern de la Generalitat de Catalunya núm. 160/2019, de 5 de
novembre, pel qual s’aprova l’Estratègia Catalana de la Bicicleta 2025, publicat al
DOGC núm. 7997, de 7 de novembre de 2019.
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El document aprovat sota el lema «Fes-li lloc a la bici» recull una vuitantena d’accions
perquè aquest mitjà de transport contribueixi a una societat més sostenible i
saludable. Desenvolupa tres eixos temàtics o pilars: promocionar una mobilitat
quotidiana en bicicleta; impulsar aquest mitjà com a element turístic, d’oci i esportiu,
de forma segura i, finalment, millorar la promoció, seguiment i governança de la
bicicleta.
Un dels principals objectius que marca l’Estratègia és augmentar la quota modal de la
bicicleta en la mobilitat quotidiana a Catalunya i reduir les emissions de CO2,
juntament amb la promoció de formes de turisme i oci més sostenibles. La voluntat
de l’Estratègia és unir forces per a una Catalunya pedalable i pedalada, per assolir un
espai públic que permeti la circulació segura i confortable en bicicleta, i potenciar i
facilitar que la ciutadania es desplaci cada cop més en aquest mitjà.
Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
06/02/2020

Per aconseguir aquest increment en l’ús quotidià de la bici, es proposen actuacions
com: garantir la ciclabilitat a totes les àrees urbanes de forma contínua i connectada;
promoure una circulació de bicicletes segura, confortable i directa; interconnectar les
àrees urbanes i d’activitat econòmica situades a l’entorn dels 10 quilòmetres; i
impulsar la intermodalitat bicicleta-transport públic.
L’Estratègia recull un conjunt de línies per promocionar la bicicleta per part d’altres
administracions, institucions, empreses i organismes, i té el propòsit que s’hi
adhereixin la resta d’administracions, institucions, empreses i organismes amb
incidència en els polítiques en favor de la bicicleta, per ajudar a aquesta transformació
necessària de la mobilitat.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
07/02/2020

Atès que el Ple d'aquest Ajuntament, en sessió de 17 d'octubre de 2014, va aprovar
definitivament el Pla de Mobilitat Urbana de Reus, que estableix els principis, objectius
i estratègies als quals han de respondre la gestió de la mobilitat de persones i
mercaderies a la ciutat de Reus, promovent la sostenibilitat i la seguretat i definint un
model de mobilitat sostenible basat en la qualitat de vida, la integració social, el
desenvolupament econòmic sostenible i al minimització dels consums energètics.
Atès que una de les línies estratègiques del Pla d'Acció del Pla de Mobilitat Urbana de
Reus és augmentar la superfície i qualitat de la xarxa viària dedicada als vianants i als
ciclistes, per la qual cosa es va redactar el Pla específic per a la mobilitat en bicicleta
que defineix les infraestructures, normativa, seguretat viària, intermodalitat i
campanyes de promoció i seguretat, amb el qual es defineix un full de ruta de la
política de mobilitat ciclista del municipi, integrant tots aquells aspectes de diversa
naturalesa que poden incidir directe o indirectament en l’ús de la bicicleta, amb el
propòsit final d’incrementar-ne el seu ús i convertir-la en una de les principals
alternatives a l'ús del vehicle privat motoritzat. Atès que es va celebrar a la nostra
ciutat l’últim Congrés Internacional de la Bicicleta.
Donat l’interès d’aquest Ajuntament en adherir-se a l’Estratègia Catalana de la
Bicicleta 2025, i que aquest document estableix que cada administració pública de
Catalunya que vulgui adherir-se haurà de comunicar-ho a la Secretaria de la Mesa de
la Bicicleta, com a òrgan principal de seguiment de les accions proposades, i caldrà
designar una persona coordinadora tècnica que la representi, així com el compromís
d’elaborar, en un termini de 6 mesos, un programa d’actuació triennal de l’ens per
aconseguir els objectius que estableixi en el marc del seu abast territorial i
competencial.
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Vist l’ofici de la Secretaria d’Infraestructures i Mobilitat del Departament de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i la voluntat d’adhesió de la Regidora
d’Urbanisme i Mobilitat i el Gerent-Coordinador de Serveis Territorials.
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).
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:

Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
06/02/2020

Primer.- Manifestar la voluntat d’adhesió de l’Ajuntament de Reus a l’Estratègia
Catalana de la Bicicleta 2025, aprovada en data 5 de novembre de 2019 pel Govern
de la Generalitat de Catalunya, per poder impulsar les actuacions vinculades a l’àmbit
de competència municipal de forma alineada amb la resta d’actors adherits i ajudar a
aquesta transformació necessària de la mobilitat
Segon.- Designar com a persona coordinadora tècnica, en representació d’aquest
Ajuntament, el Cap de Servei d’Enginyeria i Mobilitat, el Sr. Pere Jornet Corbella,
assistit pels tècnics del seu departament.
Tercer.- Formular el compromís d’aquest Ajuntament en l’elaboració, en un termini de
6 mesos, del Programa d’actuació triennal per al terme municipal de Reus.
Quart.-

Comunicar aquest acord a la Secretaria de la Mesa de la Bicicleta."

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
07/02/2020

Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per assentiment.
5. Patrimoni del Sòl. Aprovació dels convenis de fixació del preu just de mutu
acord corresponents a lexpropiació forçosa de 5/6 parts indivises de
limmoble situat al C/ Roger de Llúria, 22, afectat per sistema viari del PGOU.
"Vist l’acord adoptat per la JGL en sessió de data 08-11-19 en el qual es va acordar:
«PRIMER.- INICIAR expedient d'expropiació forçosa i declarar la necessitat d'ocupació
de l’immoble situat al C/ Roger de Llúria, 22, afectat per sistema viari del PGOU.
SEGON.- Aprovar la relació definitiva de propietaris, béns i drets afectats per
l'expropiació forçosa objecte d'aquest acord.»
Atès que en data 27-11-19 s’ha subscrit amb els germans MMMG, CMG, MDMG, AMG,
MFMG, el conveni de fixació de preu just de mutu acord (en documents individuals)
corresponent a les 5/6 parts indivises de la seva propietat. El preu just de cadascun
d’ells, és el resultat de dividir la valoració municipal per sis. La resta de dades dels
signants (domicili, NIF, etc) estan incorporades a l’expedient administratiu.
Vistos els informes existents a l'expedient, referents a la consignació pressupostaria,
jurídic de l'operació, fiscalització prèvia, així com la Certificació del Registre de la
Propietat de data 6-11-2019.
Vist l’establert a la Llei 7/85 de 2 d’abril, Llei d’Expropiació Forçosa, i la proposta de la
Comissió informativa de Serveis de Territori i Urbanisme.
En conseqüència es proposa l'adopció dels acords següents:
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PRIMER.- APROVAR els convenis de fixació del preu just de mutu acord corresponents
a les 5/6 parts indivises de la propietat de l’immoble situat al c/ Roger de Llúria, 22,
objecte d'expropiació forçosa atès que està afectat per sistema viari del PGOU.
L’import del preu just de cadascun d’aquests convenis és de 5.895,77€, tal i com s’ha
dit a la part expositiva d’aquest acord, els convenis s’han subscrit amb els germans
MMMG, CMG, MDMG, AMG, MFMG, les dades dels quals consten a l’expedient
administratiu.

Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
06/02/2020

SEGON.- L’ordre de pagament que derivarà de la present resolució, s’haurà d’emetre
amb caràcter de “a justificar”. Ateses les característiques de la mateixa, el pagament
s’emetrà directament a nom del tercer beneficiari del dret de crèdit contra
l’Ajuntament i, per tant, la justificació diferida es farà per part del responsable del
servei una vegada lliurats els fons mitjançant la documentació acreditativa de
l’operació jurídica corresponent.
TERCER.- Aquesta resolució és definitiva en via administrativa i contra ella podeu
interposar recurs contenciós administratiu davant dels Jutjats del Contenciós
Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent
al de la recepció d’aquesta notificació.
No obstant això, amb caràcter potestatiu podeu interposar recurs previ de reposició
davant l’òrgan que ha dictat l’acte en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà
de la recepció de la present notificació."
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per assentiment.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
07/02/2020

6. Patrimoni del Sòl. Adscripció de l’immoble situat a la Plaça del Castell,
núm. 3A , a l'IM Reus Cultura.
"Atès que l'Ajuntament de Reus és propietari de l’immoble situat a la Plaça del
Castell, núm. 3A,
-conegut com a «Castell del Cambrer»-, amb Ref Cad.
1478906CF4517G0001SZ, està inscrit al Registre de la Propietat núm. 2 de Reus, al
volum 861, llibre 233, full 25, finca 3989, insc. 9a. Està classificat de bé de domini
públic, afectes a servei públic i incorporat a l'Inventari Municipal de Bens i Drets.
Atès que mitjançant acord del Ple de data 07.04.2017 es va crear l'Institut Municipal
Reus Cultura, com a resultat de la fusió de l'Institut Municipal d'Acció Cultural i de
l'Institut Municipal de Museus de Reus, en un únic organisme amb l'objectiu d'adaptar
les estructures i organisme a les noves necessitats mitjançant una direcció estratègica
i d'optimitzar i racionalitzar recursos. Des de l'IM Reus Cultura es gestionen els
museus municipals de Reus i en aquest àmbit, es fan tasques de documentació,
conservació , restauració i difusió didàctica relacionada amb el patrimoni històric,
artístic i cultural.
En el marc d'aquestes tasques es pretén aconseguir amb caràcter general una millora
de la gestió, que sigui més dinàmica, fomentant la gestió conjunta i polivalent del
patrimoni cultural, de la memòria històrica, conjugant els fons arquitectònics amb els
altres fons museístics. En el present supòsit el volen potenciar les seves activitats i
incrementar el seu ús, alhora que integrar-lo amb altres equipaments patrimonials
d’unes característiques semblants, com son la «Bòbila Sugranyes» i el Refugi de «La
Patacada».
De conformitat amb les línies d'actuació municipals referides al paràgrafs precedents i
l'informe de la directora-Gerent de l’IMRC es considera convenient completar les
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adscripcions dels immobles a disposició, i utilitzats per l'IM Reus Cultura, amb
l'adscripció del referit al paràgraf primer de la part expositiva d'aquest acord.
Vistos els informes i documentació incorporada a l’expedient, de conformitat amb
l’establert a la Llei 7/85, de 2 d’abril, i el Reglament del patrimoni dels ens locals de
Catalunya.
Per tot l’exposat,
Urbanisme.

i a proposta de la Comissió informativa de Serveis de Territori i

En conseqüència es proposa l'adopció dels acords següents:

Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
06/02/2020

PRIMER: ADSCRIURE a l’ l'Institut Municipal Reus Cultura l’immoble situat a la Plaça
del Castell, núm. 3A,
-conegut com a «Castell del Cambrer»-, amb Ref Cad.
1478906CF4517G0001SZ, està inscrit al Registre de la Propietat núm. 2 de Reus, al
volum 861, llibre 233, full 25, finca 3989, insc. 9a, per tal que el destini al compliment
dels seu fins tal i com s'ha indicat a la part expositiva d'aquest acord.
SEGON: Els efectes d’aquesta adscripció seran a partir del dia 1-01-2020."
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per assentiment.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
07/02/2020

7. Medi Ambient. Aprovació de la subscripció del conveni de col·laboració
entre el Consell Comarcal del Baix Camp i l’Ajuntament de Reus per la
prestació del servei de tractament de la fracció orgànica i vegetal dels
residus municipals, que s'iniciarà l'1 de gener de 2020 i serà vigent fins al 31
de desembre del 2020.
"El Consorci de Gestió de Residus del Baix Camp, com a titular de les instal·lacions del
Centre Comarcal de Gestió de Residus del Baix Camp, va encarregar al Consell
Comarcal del Baix Camp la gestió íntegra dels serveis de tractament de residus a la
Planta de Compostatge, la deixalleria i altres serveis complementaris, per un període
de 15 anys, iniciant-se el còmput d’aquest termini a partir del dia 1 de gener de l’any
2008 i finalitzant el dia 31 de desembre de 2022.
Aquest encàrrec de gestió ve regulat al conveni subscrit entre ambdues entitats el dia
24 de desembre de 2007.
Per la seva banda, el Ple del Consell Comarcal, en el transcurs de la sessió de 12 de
desembre de 2007, va aprovar aquest conveni, a la vegada que va encarregar a la
societat SECOMSA la seva gestió.
La societat SECOMSA presta el servei als ajuntaments de la comarca del Baix Camp
així com també a municipis de la demarcació de Tarragona i a entitats i empreses.
L’article 8 del Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el text refós
de la Llei Reguladora de Residus disposa que els ajuntaments han de gestionar els
residus municipals en les instal·lacions que en cada cas determini el Pla territorial
sectorial d'infraestructures de gestió de residus municipals, en funció de quina sigui la
seva localització, amb l'objectiu de garantir el compliment de les mesures de
prevenció i reciclatge del programa de gestió de residus municipals de Catalunya.
En aquest sentit, el Pla territorial sectorial d’infraestructures de gestió de residus
municipals, aprovat pel Reial Decret 209/2018, de 6 d’abril, determina quins són els
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equipaments de gestió de residus municipals que han de donar servei als diferents
àmbits territorials de Catalunya, per tal de garantir el compliment dels objectius de
reciclatge i valorització del Programa de Gestió de Residus Municipals de Catalunya en
funció de dos criteris: proximitat i suficiència de les instal·lacions al territori.
L'Ajuntament està interessat en la utilització dels serveis de tractament de residus que
es presta a la Planta de Compostatge situada en el Centre Comarcal de Gestió de
Residus del Baix Camp, mitjançant l'aportació de la fracció orgànica dels residus
municipals, recollida disgregadament en origen en el seu municipi.
En data 12 de novembre de 2019 el consell d’Administració de SECOMSA ha aprovat
les tarifes corresponents al preu públic que haurà de satisfer durant l’exercici 2020 per
part de l’Ajuntament de Reus per la prestació d’aquest servei.
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La viabilitat d'establir formes de col·laboració entre autoritats públiques per la
prestació d'un servei públic sense vulnerar la normativa sobre contractació pública ha
estat reconeguda pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea en diverses sentències,
establint que aquesta fórmula era possible sempre que la finalitat d'aquesta
cooperació fos, exclusivament, per la persecució d'objectius d'interès públic.
Segons, la Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer
de 2014, sobre contractació pública i per la que es deroga la Directiva 2004/18/CE
(art. 12), exclou del seu àmbit d'aplicació les relacions de cooperació entre dos o més
poders adjudicadors, sempre que, en tot cas, resti garantit que en la prestació del
servei públic s'aconsegueixin objectius que les entitats cooperants tinguin en comú i,
en tot cas, que aquesta col·laboració es realitzi per la consecució d'un interès públic.
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És d’aplicació l’article 31 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de Contractes del Sector
Públic (en endavant LCSP), en el sentit que permet en la potestat d’autoorganització i
com un sistema de cooperació horitzontal establir convenis entre entitats del sector
públic amb les limitacions que fixa l’article 6.1 de la LCSP.
Vista la proposta
del conveni de
col·laboració entre el Consell Comarcal i
l'Ajuntament de Reus per la prestació del servei de tractament de la fracció orgànica i
fracció vegetal dels residus municipals, d'acord amb els preus públics aprovats per a
l'any 2020 per part del Consorci per a la Gestió de Residus Municipals del Baix Camp,
amb el tenor literal següent:
«4. Preu del servei
Per a l’any 2020, els preus que haurà de satisfer l’Ajuntament de Reus a la societat
SECOMSA per la prestació d’aquests serveis són els que s’indiquen a continuació:
RESIDU

FORM

VEGETAL

CLASSE
Preus €/Tn 2020
CLASSE B1 (Del 0 al 5 % de
45,84
rebuig)
CLASSE B2 (Del 6 al 10 % de
57,67
rebuig)
CLASSE B3 (més del 10 % de
61,45
rebuig)
CLASSE 9A (menys del 2 %
25,35
d’impropis)
CLASSE 9B (fins al 5 % 33,06
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d’impropis)
CLASSE 9C (més del 6 %
48,37
d’impropis)
CLASSE 9D (palmera)
90,00
CLASSE 10 (sense impropis)

20,63

En el cas que la FORM tingui un percentatge d’impropis superior al 41%, es considerarà
fracció resta i la tarifa serà la Classe 11, amb un preu de 89,71€/tona.
Els serveis es liquidaran mitjançant factura. (IVA no inclòs)
En funció de la qualitat dels residus ORGÀNICS, s’estableixen les següents categories:
Signat electrònicament
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Residus Orgànics
CLASSE B1: del 0 % de rebuig i fins al 5 % de rebuig
CLASSE B2:
del 6 % de rebuig i fins al 10 % de rebuig
CLASSE B3:
del 11 % de rebuig i fins al 15 % de rebuig
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Residus Vegetals
CLASSE 9A
Quan els residus vegetal entrin amb un % d’impropis màxim del 2%,
entrades
deixalleries i troncs d’arbres.
CLASSE 9B
Quan el residus vegetal entrin amb un % d’impropis màxim del 5%.
CLASSE 9C
Quan el residus vegetal entrin amb un % superior d’impropis del 6%.
CLASSE 9D
Quan el residus vegetal que entrin sigui troncs de palmeres.
CLASSE 10
fracció vegetal sense impropis.
D’acord amb l’informe emès en data 25 de novembre de 2019, (amb les
rectificacions de dates 11 i 19 de desembre de 2019) pel Cap de Servei de Medi
Ambient, en funció de la proposta de preus tramesa pel Consell Comarcal del Baix
Camp, es proposa la subscripció del conveni de col·laboració, sent la producció
estimada per a l'any 2020 la següent:
495,77 Tn de la classe 2 amb un cost estimat de 28.591,06 €
2.545,20 Tn de la classe 3 amb un cost estimat de 156.402,54 €
29,04 Tn de la classe 9A amb un cost estimat de 736,16 €
341,17 Tn de la classe 9C amb un cost estimat de 16.502,39 €
225,05 Tn de la classe 10 amb un cost estimat de 4.642,78 €
La previsió econòmica per al 2020 del conveni de col·laboració és de 206.874,93
€/any (IVA no inclòs), 227.562,43 €/any (IVA inclòs).
En data 2 de desembre de 2019, la Tècnica jurídica de Medi Ambient de
l’Ajuntament de Reus.
Atès que en el pressupost de l’Ajuntament per a l’any 2020, pendent d'aprovació pel
Ple de la Corporació, s’ha de preveure una partida pressupostària per atendre al
pagament de la despesa derivada del tractament de la fracció orgànica i vegetal dels
residus municipals, motiu pel qual, l’acord quedarà condicionat a aquesta dotació
pressupostària. Es tracta d’una despesa que compromet crèdits de l’exercici 2020, per
tant la vigència dels mateixos estarà condicionada a l’efectivitat de la corresponent
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dotació a l’esmentat exercici pressupostari, i s’haurà d’efectuar l’oportuna retenció de
crèdit.
En data 10 de desembre de 2019 s’emet l'informe favorable de la Intervenció de
fiscalització prèvia, amb les observacions realitzades i posades de relleu en el present
acord.
Resulten d’aplicació els articles 55 a 62 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases de règim local, els articles 144 i següents del Decret legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, que aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i
també segons el disposat en els articles 47 i ss. de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de
règim jurídic del sector públic.
Signat electrònicament
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D’acord amb l’article 22.2 q) de la Llei de Bases de Règim Local, en relació amb
l'article 309, a sensu contrario i concordants del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel
qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya, la
competència per a l’aprovació d’aquest conveni és del Ple de la Corporació, no
obstant, s’ha delegat a la Junta de Govern Local, segons acord del Ple de la Corporació
en reunió de data 3 de juliol del 2019, de conformitat amb l’article 22.4 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases de règim local.
Per tot l’exposat, 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:
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PRIMER.- Aprovar la subscripció del conveni de col·laboració entre el Consell
Comarcal del Baix Camp i l’Ajuntament de Reus per la prestació del servei de
tractament de la fracció orgànica i vegetal dels residus municipals, que s'iniciarà l'1 de
gener de 2020 i serà vigent fins al 31 de desembre del 2020.
SEGON.- Aprovar les clàusules del conveni d’acord amb la proposta presentada.
TERCER.- Instar l’habilitació de les partides pressupostàries corresponents a l’any
2020 per tal d’atendre al pagament de les obligacions econòmiques que es derivin de
l’aprovació d’aquest conveni.
QUART.- Facultar al Regidor delegat de Desenvolupament Urbà i Via Pública, senyor
Hipòlit Monseny Gavaldà, la signatura d’aquest conveni.»
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per assentiment.
BENESTAR SOCIAL I CIUTADANIA
8. Benestar Social. Aprovació de la pròrroga per a l'any 2020 de l'Addenda al
Contracte Programa 2016-2019 amb el Departament de Treball, Afers Socials
i Famílies en matèria de serveis socials, altres programes relatius al
benestar social i polítiques d'igualtat.
"Atès que el passat 3 d’agost de 2016 es va signar el Contracte programa per a la
coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Departament de Treball, Afers
socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Reus, en matèria de
serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat
període 2016-2019. El Contracte-Programa estableix els eixos estratègics, els objectius
generals, els mecanismes d’avaluació i el finançament que permeten major eficiència
i eficàcia en la gestió dels serveis.
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Atès que el passat 21 de desembre de 2016 es va signar una Addenda al Contracte
programa 2016-2019 de la Fitxa 1 d’ajudes d’urgència social per a despeses derivades
de subministraments bàsics de llum, aigua i gas amb una aportació de 73.430,00€.
Atès que el passat 26 de setembre de 2017 es va signar una Addenda al Contracte
programa 2016-2019 que regula específicament els Serveis d’atenció a la infància i
l’adolescència i els serveis d’integració familiar en família extensa, i incorpora les
fitxes 19.1 Serveis d’atenció a la infància i l’adolescència: equips d’atenció a la
infància i l’adolescència (EAIA) i 19.2 Serveis d’atenció a la infància i l’adolescència:
serveis d’integració familiar en família extensa (SIFE).
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Atès que el passat 14 de desembre de 2017 es va signar una Addenda al Contracte
programa per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Departament de
Treball, Afers socials i Famílies i l'Ajuntament de Reus, en matèria de serveis socials,
altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat, per al període 20162019, per a l'any 2017 i els imports corresponents per al 2018 i 2019.
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Atès que el passat 31 d’octubre de 2019 es va signar l'Addenda del Contracte
Programa 2016-2019 per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el
Departament de Treball, Afers socials i Famílies i l’Ajuntament de Reus, en matèria de
Serveis Socials, altres programes relatius a benestar social i polítiques d’igualtat per
ampliar el finançament de l’any 2019 de la Fitxa 6- Sistemes de resposta urgent per a
dones que es troben en situació de violència i per als seus fills i filles,segons el fons
del Pacte d’Estat Contra la Violència de Gènere i per incorporar un nou servei, el de
dinamitzadors i dinamitzadores cívics per a l’emancipació juvenil (Fitxa 44) a càrrec
dels programes acordats a la Conferència Sectorial d’ocupació i Afers Laborals. Les
dues mesures estan limitades a l’exercici 2019.
Atès que en data 24 d’octubre de 2019, el Departament de Treball, Afers socials i
Famílies informà a l’Ajuntament que estaven treballant en la definició de les
condicions generals del nou Contracte Programa, de relació quadriennal 2020-2024, i
que la concreció per cada ens local s’estava endarrerint fins al punt de no poder
garantir la signatura dels nous contractes programa abans de l’1 de gener de 2020,
per la qual cosa, per tal de disposar de seguretat jurídica i financera per la continuïtat
de tots els serveis inclosos en el Contracte Programa 2019, plantejaven formalitzar un
document de pròrroga per al 2020.
Atès que el dia 5 de desembre de 2019, el Departament de Treball, Afers socials i
Famílies ha tramès proposta d’Addenda de pròrroga per al 2020 del Contracte
programa 2016-2019 , mentre no se signi el nou Contracte Programa quadriennal per
tal de garantir la seguretat jurídica, i per a la continuïtat dels serveis que s’estan
prestant, així com del seu finançament.
Vist l’informe emès per la Cap de Servei de Serveis Socials de data 10 de desembre de
2019 així com els informes emesos pels serveis tècnics de la Regidoria delegada de
l’Àrea de Cultura i Política Lingüística, de Participació, Bon Govern i Serveis Generals,
d’Educació i de Salut i Ciutadania en els quals s’informa favorablement el contingut
de les fitxes que els afecten i es proposa l’adopció dels acords pertinents per a
l’aprovació de l'Addenda del Contracte programa esmentat.
Vist, en conseqüència, el que disposa l'article 41 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de
serveis socials que preveu que la Generalitat de Catalunya ha d'establir convenis
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quadriennals de coordinació i cooperació interadministratius amb els municipis de més
de 20.000 habitants, a fi de garantir, en l'àmbit territorial corresponent, la
corresponsabilitat en la prestació de serveis socials i l'estabilitat dels serveis i de llurs
professionals.
Vist, així mateix, el que disposen l’article 191 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 47 i següents de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic
del sector públic, els articles 108 i següents de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i el del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis
dels ens locals.
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Atès que en virtut del que disposa l’article 309 del Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals, la competència per a l’aprovació del present contracte
programa correspondria al Ple de la corporació, si bé aquesta competència és
delegable.
Vist l’acord de Ple de data 3 de juliol de 2019 pel qual s’acorda delegar en la Junta de
Govern Local totes les competències delegables del Ple de la Corporació que
expressament li atribueixen la llei reguladora de bases de règim local, el text refós de
la llei municipal i de règim local de Catalunya, el text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals i les lleis sectorials.
Per tot l’exposat, es proposa a la Junta de Govern Local, previ dictamen de la Comissió
Informativa de Benestar Social i Ciutadania, l’adopció dels següents acords:
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PRIMER: Aprovar la pròrroga per a l’any 2020 del Contracte Programa 2016-2019
per a la Coordinació, la Cooperació i la col·laboració entre el Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies i l' Ajuntament de Reus, en matèria de serveis socials, altres
programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat en les mateixes condicions
vigents per a l’exercici 2019, tot garantint la recurrència per a tot l’exercici 2020 i
mentre no se signi el nou Contracte Programa quadriennal.
SEGON: 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, formalitzin l’esmentada
addenda de pròrroga.
TERCER: Donar trasllat d’aquest acord al Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies de la Generalitat de Catalunya, als efectes pertinents.
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per assentiment.
ASSUMPTE SOBREVINGUT
9. Salut i Ciutadania. Aprovació de la pròrroga del Conveni de col·laboració
amb l’Institut Català de la Salut per a la promoció del programa d’activitat
física “Pas a Pas”.
SALUT I CIUTADANIA. Aprovació de la pròrroga del Conveni amb l’Institut
Català de la Salut (Gerència Territorial Camp de Tarragona) per a la promoció
del programa d’activitat física “Pas a Pas”.
«Atès que l'Ajuntament exerceix competències en matèria de protecció de salut
pública en virtut de l'establert a l'article 25.2.j) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les Bases de Règim Local.
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Atès que la promoció de la salut (en referència a la Llei de salut pública 18/2009,
article 2k) són les actuacions, les prestacions i els serveis destinats a fomentar la salut
individual i col·lectiva i a impulsar l’adopció d’estils de vida saludables per mitjà de les
intervencions adequades en matèria d’informació, comunicació i educació sanitària.
Atès que l’Ajuntament pot desenvolupar activitats en matèria de salut pública més
enllà dels serveis mínims descrits en la Llei de salut pública 18/2009, i oferir a la
població intervencions que ajudin a incrementar el control sobre la seva salut i obtenir
així estils de vida més saludables.
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Atès que l’Institut Català de la Salut a través del programa d’activitat física “Pas a Pas”
que s’impulsa des de l’Atenció Primària de Reus vol fomentar i promoure l'activitat
física en les persones adultes usuàries de l'Atenció Primària.
Atès que aquest programa té com a missió principal dinamitzar les persones perquè
adquireixen un estil de vida saludable a través de l’increment de l’activitat física i
promocionar la sociabilitat per millorar la seva qualitat de vida.
Atès que l’Ajuntament de Reus té interès en col·laborar amb l’Institut Català de la
Salut, en el desenvolupament del Programa d’activitat física “Pas a Pas” per tal de
donar compliment al pla de mandat de la Regidoria de salut, que inclou
específicament la voluntat d’Impulsar l’activitat física i l’esport per a tothom com a
eina de promoció de salut.
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Atès que en data 18 de gener de 2018 es va formalitzar un Conveni de col·laboració
amb l’Institut Català de la Salut per fomentar i promoure l’activitat física de les
persones adultes usuàries de l’atenció primària de la ciutat de Reus, per a millorar la
seva salut física i emocional.
Atès el que l’esmentat conveni té una vigència de dos anys, amb efectes a partir del
17 de gener de 2018, amb possibilitat de prorrogar-se o renovar-se per anualitats
successives. La durada màxima del conveni amb pròrrogues incloses no podrà excedir
de 4 anys.
Atès que el proper 17 de gener de 2020 finalitza la vigència de l’esmentat conveni i és
voluntat d’ambdues parts prorrogar la vigència del conveni per continuar prestant
l’esmentat servei als usuaris de l’atenció primària de Reus fins el 31 de desembre de
2020.
Vist el document de pròrroga proposat per l’Institut Català de la Salut i que consta en
l’expedient.
Vist l’informe emès pel Coordinador de Salut Pública en data 5 de desembre de 2019
amb el vistiplau de la gerent d'àmbit de serveis a les persones.
Vist l’informe complementari emès pel Coordinador de Salut Pública en data 10 de
desembre de 2019.
Vist l'informe d'intervenció de fiscalització prèvia limitada de data 16 de desembre de
2019.
Vist el que disposen els articles 108 i següents de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de
règim jurídic i de procediment de les Administracions Públiques de Catalunya, l’article
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146 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, i 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.
Vist, així mateix, el que preveuen els articles 47 i següents de la Llei 40/2015, d'1
d'octubre, de règim jurídic del sector públic.
Vist el que disposa l’article 309.2 del Decret 179/1995, pel que fa a la competència per
a l’aprovació dels convenis de col·laboració, del qual se’n desprèn que l’òrgan
competent per a l’aprovació del present conveni és el Ple de la corporació.
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Vist l’acord de Ple de data 3 de juliol de 2019 pel qual s’acorda delegar en la Junta de
Govern Local totes les competències delegables del Ple de la Corporació que
expressament li atribueixen la llei reguladora de bases de règim local, el text refós de
la llei municipal i de règim local de Catalunya, el text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals i les lleis sectorials.
Per tot l’exposat, es proposa a la Junta de Govern Local, previ dictamen de la Comissió
Informativa de Benestar Social i Ciutadania, l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Aprovar el document de pròrroga al conveni formalitzat en data 18 de gener
de 2018 amb l’Institut Català de la Salut (Gerència Territorial Camp de Tarragona) per
a la promoció del programa d’activitats física “Pas a Pas”, amb vigència fins el dia 31
de desembre de 2020.
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SEGON.- Facultar al regidor competent en matèria de Salut per formalitzar el
document de pròrroga esmentat i qualsevol altre document necessari per fer efectiu
aquest acord.
TERCER: Notificar aquest acord a l’Institut Català de la Salut.
QUART: Contra aquest acord, que posa fi a la via administrativa, es podrà 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.»
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
secretari general
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