ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Núm: 2/2020
Caràcter: Ordinària
Data: 28/02/2020
Horari: 09:15h - 09:28h
Lloc: Palau Municipal
Hi assisteixen:
Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
14/04/2020

Carles Pellicer Punyed, alcalde-president
Noemí Llauradó Sans
Daniel Recasens Salvador
Teresa Pallarès Piqué
Montserrat Caelles Bertran
Carles Prats Alonso
M. Luz Caballero Gabas
Jaume Renyer Alimbau, secretari general
S'han excusat:

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
15/04/2020

Montserrat Villella Cuadrada
Daniel Rubio Angosto
Montserrat Flores Juanpere
ORDRE DEL DIA
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior
2. Informació de l'Alcaldia
3. Gestió Econòmica i Pressupostària. Donar compte de diferents decrets de la
regidora delegada de l’Àrea d’Hisenda d’aprovació de factures i certificacions d’obres,
serveis i subministraments.
4. Medi Ambient. Aprovació de l’adhesió al Conveni de col·laboració entre l’Agència
de Residus de Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, l’Àrea
Metropolitana de Barcelona, l’Agrupació per a la Recollida Selectiva del Paper i Cartró
de Catalunya i el Gremi de Recuperació de Catalunya (2018-2021).
5. Patrimoni del Sòl. Rectificació de l’error material en la redacció del títol de l’acord
de la JGL de data 22-11-2019, relatiu a la constitució d'un dret de superfície a favor de
l’Associació de Familiars de Persones amb Discapacitat Intel·lectual i del
Desenvolupament TBC, sobre els solars núm. 36 i 38 del c/ Prudenci Bertrana.
6. Patrimoni del Sòl. Autorització del traspàs del contracte d'arrendament dels
baixos i 1r pis de l’immoble núm. 1 del c/ Metge Fortuny i dels baixos de l’immoble
núm. 3 del mateix carrer.
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7. Educació. Rectificació dels errors materials detectats en l'acord de Junta de Govern
Local de 2 de desembre de 2019, d'aprovació de les tarifes de les escoles bressol
municipals i de l'encàrrec a la Fundació Educativa i Social de la gestió d'aquests
equipaments per al curs escolar 2019-2020.
8. Assessoria Jurídica. Modificació del període de vigència del conveni de
26/03/2007 entre l'Ajuntament de Reus i GUPSA per a l'explotació de l'espai Gaudí
Centre.
Seguidament es tractarà en sessió pública el tema següent:
SERVEIS DE TERRITORI I URBANISME
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9. Gestió Urbanística. Declaració de l'immoble de l'Èsglèsia Parroquial de la
Puríssima Sang de Reus com a Bé cultural d'interès local (BCIL).
SERVEIS D’HISENDA I DE SERVEIS GENERALS
10. Assessoria jurídica. Conveni amb el Departament d'Educació de la Generalitat
per a la
realització de programes de formació i inserció (PFI-PTT), i encàrrec a l'IMFE Mas
Carandell.
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11. Coordinació de l'assessoria jurídica entre l'ajuntament i les empreses
municipals i de defensa jurídica. Revisió d’ofici de l’adjudicació del contracte de
serveis d’assessorament i realització d’un programa de prevenció i vigilància de
delictes (corporate compliance).
12. Intervenció. Aprovació del conveni de col·laboració amb l'Agència Tributària de
Catalunya.
13. Recursos Humans. Sol·licituds de compatibilitats d'empleats de l'Ajuntament de
Reus.
ACTIVITATS DE LA PERSONA
14. Educació. Aprovació dels preus públics de les sortides i activitats de les escoles
bressol municipals.
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:
Educació. Encàrrec a la societat Reus Mobilitat i Serveis, SA de la gestió del
manteniment dels edificis de titularitat municipal afectats per ús educatiu
per a l'any 2020, que es tractarà com assumpte sobrevingut immediatament abans
de la part pública amb la numeració 8.b)
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1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior
S’aprova per unanimitat l’acta de la sessió de la Junta de Govern Local de data 31 de
gener de 2020.
2. Informació de l'Alcaldia
El Sr. Pellicer informa del següent:
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•

Del concert benèfic organitzat per l’Associació de Concerts de Reus amb la
Companyia Elèctrica Dharma al Teatre Fortuny.

•

Del lliurament de premis del Campionat de Catalunya Júnior Tennis i Pàdel al
Club de Tennis Monterols.

•

Dels diferents actes de Carnaval, com el Vermut de les Colles de Carnaval
davant la Biblioteca Xavier Amoròs i l’ExpoProfit a la Pl. Prim.

•

De la vetlla del Rei Carnestoltes al Centre Cultural El Castell del Cambrer.

•

De l’Acte de reconeixement als metges del Baix Camp que han assolit la
condició d’Honorífics al Col·legi de Metges.

•

Del sopar Premis Gueus al restaurant Rofes.

•

De la rebuda a Mr. Cyril Piquemal, Cònsol general de França a l’Alcaldia
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3. Gestió Econòmica i Pressupostària. Donar compte de diferents decrets de
la regidora delegada de l'Àrea d'Hisenda d'aprovació de factures,
certificacions d'obres, serveis i subministraments.
"Vistos els Decrets de la regidora delegada de l’Àrea d’Hisenda que figuren a
l’expedient D-HISMUN 2158/2019 d’aprovació de factures i certificacions d’obra,
serveis i subministraments que es detallen:
Decret núm.

Data

Expedient

2020000490

16-01-2020

2020000492
2020000574
2020000577
2020001183
2020001184
2020001185
2020001186
2020001294

16-01-2020
17-01-2020
17-01-2020
23-01-2020
23-01-2020
23-01-2020
23-01-2020
27-01-2020

2020001296
2020001420
2020001523
2020001524

27-01-2020
28-01-2020
29-01-2020
29-01-2020

2019/267-281284
2019/282-295
2019/17
2019-89
2019/95
2019/98
2019/296
2019/305
2019-286-290291-313
2019/318
2019/94
2019/83
2019/301

Import
151.506,17€
13.729,43€
200.356,73€
6.264,91€
84.278,77€
45.258,36€
189.722,08€
23.561,51€
84.172,73€
27.675,47€
46.835,51€
7.852,63€
94.763,58€
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2020001525
2020001526

29-01-2020
29-01-2020

2020001659
2020001694
2020001695
2020001700

30-01-2020
30-01-2020
30-01-2020
30-01-2020

2020001802
2020002023
2020002024
2020002034
2020002325

03-02-2020
06-02-2020
06-02-2020
06-02-2020
11-02-2020

2020002326
2020002327
2020002333
2020002352
2020002355

11-02-2020
11-02-2020
11-02-2020
11-02-2020
11-02-2020

2019/17
2019/271-307308-317
2019/81
2019/92
2019/103-105
2019/278-292297
2019/17
2019/101
2019/285
2019/306-309
2019/312-316331
2019/99
2019/110
2019/106
2019/311-314
2019/283-287

9.523,67€
488.753,76€
146.351,51€
95.953,00€
130.616,48€
437.733,17€
694.361,58€
23.082,93€
61.868,60€
101.758,05€
232.174,42€
10.804,09€
29.100,00€
25.177,63€
86.632,12€
28.590,27€

Vist el Decret de l’Alcaldia núm. 2019017983 de data 27 de novembre de 2019 (BOPT
de 12 de desembre de 2019), de delegació de competències a la Regidoria delegada
de l'Àrea d'Hisenda, en relació a l'aprovació de factures i certificacions d’obres, serveis
i subministraments, donant-se compte mensualment a la Junta de Govern local.
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En conseqüència es proposa l’adopció dels acords següents:
Donar compte dels decrets de la regidora delegada de l’Àrea d’Hisenda que figuren a
l’expedient D-HISMUN 2158/2019 d’aprovació de factures i certificacions d’obres,
serveis i subministraments."
Els membres de la Junta de Govern Local es donen per assabentats dels anteriors
decrets.
4. MEDI AMBIENT. Aprovació de l'adhesió al Conveni de col·laboració entre
l'Agència de Residus de Catalunya, l'Associació Catalana de Municipis i
Comarques, l'Àrea Metropolitana de Barcelona, l'Agrupació per a la Recollida
Selectiva del Paper i Cartró de Catalunya i el Gremi de Recuperació de
Catalunya
"En data 1 de juliol de dos mil divuit, es va signar el Conveni de col·laboració entre
l’Agència de Residus de Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques,
l’Àrea Metropolitana de Barcelona, l’Agrupació per a la Recollida Selectiva del Paper i
Cartró de Catalunya i el Gremi de Recuperació de Catalunya (2018-2021).
Aquest conveni, constitueix un instrument important per fomentar la recollida
selectiva del paper i el cartró a Catalunya.
L’objectiu del conveni és promoure la col·laboració entre les administracions
públiques, l’Agrupació per a la Recollida Selectiva del Paper i Cartró de Catalunya i el
Gremi de Recuperació de Catalunya, amb la finalitat d’obtenir un marc estable per a la
comercialització d’aquests residus recollits selectivament, així com disposar d’una
xarxa de punts de descàrrega en tot el territori de Catalunya, coadjuvant a
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l’assoliment dels objectius de valorització material del paper i cartró previstos en el
PRECAT20 i en la normativa d’aplicació.
L’article 6 del Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei reguladora dels residus a Catalunya, al seu apartat c), estableix dins el
programa de coordinació d’accions necessàries, el deure de promoure la recollida
selectiva dels residus. L’article 9 de l’esmentada normativa, determina que els
ajuntaments exerciran les competències de programació, planificació, ordenació i
execució en matèria de gestió de residus dels residus municipals d’acord amb el
Programa de gestió de residus municipals de Catalunya. Per tant, al municipi li
correspon la prestació del servei de recollida selectiva d’aquests residus, i promoure la
valorització dels mateixos en el marc del programa de gestió formulat per la
Generalitat de Catalunya.
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D’acord amb l’article 53.1 del Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus a Catalunya, amb l’objectiu
d’afavorir el reciclatge i la valorització material dels residus municipals, tots els
municipis han de prestar el servei de recollida selectiva de les diverses fraccions de
residus. Els municipis han de prestar el servei de recollida selectiva fent servir els
sistemes de separació i recollida que s’hagin mostrat més eficients i que siguin més
adequats a les característiques de llur àmbit territorial.
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El programa general de prevenció i gestió de residus i recursos a Catalunya
(PRECAT2O) pel període 2013-2020, aprovat pel Reial decret 210/2018, de 6 d'abril, té
com a principal objectiu estratègic el de potenciar la gestió de residus com a recursos
impulsant, entre d'altres, la simbiosi industrial, la implicació del sector privat i
instruments de gestió eficients.
Específicament els objectius en matèria de recollida selectiva de paper i cartró han de
permetre assolir l’any 2020 la valorització de com a mínim el 60 per cent en pes dels
residus generats a Catalunya.
En data 11 de desembre de 2019, s’emet acta de la reunió número 5 de la comissió de
seguiment del Conveni de col·laboració entre l’Agència de Residus de Catalunya,
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, l’Àrea Metropolitana de Barcelona,
l’Agrupació per a la Recollida Selectiva del Paper i Cartró de Catalunya i el Gremi de
Recuperació de Catalunya (2018-2021), per la qual s’acorda la formalització de la
modificació dels rangs de percentatges d’impropis, mitjançant la signatura de la
corresponent addenda al Conveni d’1 de juliol de 2018, amb efectes del dia 1 de gener
de 2020.
Per tant, la taula dels rangs dels percentatges d’impropis respecte dels preus garantits
establerts al pacte quart de l’esmentat Conveni, queda com s’indica seguidament:
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En data 13 de febrer de 2020, el Cap de serveis de Medi Ambient, emet
memòria/informe en relació al conveni referenciat, i per la que proposa l’adhesió al
conveni atès que les condicions són favorables per a l’assoliment dels objectius de
l’Ajuntament de Reus en quan als nivells de recollida selectiva i valorització de residus,
i garanteixen la sostenibilitat econòmica de la recollida selectiva.
Els ingressos rebuts per la recollida selectiva de paper i cartó de l’Ajuntament de Reus
l’any 2019 ha estat de 90.063, 29 euros i es preveu un import similar per l’any 2020.
En data 19 de febrer de 2020 s’emet informe jurídic pel qual es proposa l’adhesió al
Conveni de col·laboració entre l’Agència de Residus de Catalunya, l’Associació
Catalana de Municipis i Comarques, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, l’Agrupació per
a la Recollida Selectiva del Paper i Cartró de Catalunya i el Gremi de Recuperació de
Catalunya (2018-2021)
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La competència d’acord amb l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de
les Bases del Règim Local, en relació a la la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic, 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, correspon a l’Alcalde, però en virtut del Decret
de data 10 de juliol de 2019 de delegació, la competència per subscriure convenis de
quantia superior a l’atribuïda als regidors delegats, correspon a la Junta de Govern
Local.
En conseqüència es proposa l'adopció dels acords següents:
PRIMER.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Reus al Conveni de col·laboració
entre l’Agència de Residus de Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis i
Comarques, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, l’Agrupació per a la Recollida Selectiva
del Paper i Cartró de Catalunya i el Gremi de Recuperació de Catalunya (2018-2021).
SEGON.- Acceptar les condicions establertes
característiques de la seva participació.

al

conveni

pel

que

fa

a

les

TERCER.- Facultar al Regidor delegat de Desenvolupament Urbà i Via Pública, senyor
Hipòlit Monseny Gavaldà la signatura del document d’adhesió al conveni. "
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per assentiment.
5. PATRIMONI DEL SÒL. Rectificació de l’error material en la redacció del títol
de lacord de la JGL de data 22-11-2019, relatiu a la constitució d'un dret de
superfície a favor de l’Associació de Familiars de Persones amb Discapacitat
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Intel·lectual i del Desenvolupament TBC, sobre els solars núm. 36 i 38 del c/
Prudenci Bertrana.
"Vist l’acord adoptat per la Junta de Govern Local en sessió de data 22-11-2019 en el
qual es va acordar: «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».
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Atès que a l’ordinal SEGON de l’acord esmentat, es fixaven els punts i condicions als
quals es subjectava la constitució del dret de superfície esmentat. D’aquests punts
resulta que el dret de superfície es subjecta a un cànon anual i, a la finalització del
mateix, la construcció reverteix gratuïtament a l’Ajuntament de Reus.
Atès que al títol de l’acord referit de data 22-11-2019, es va indicar: «Constitució
gratuïta d’un dret de superfície ...». La indicació gratuïta és un error material
d’utilització de les eines del processador de textos. Tal i com s’ha indicat al paràgraf
precedent i resulta del contingut íntegre de l’ordinal SEGON de l’acord esmentat,
aquest dret de superfície és subjecte a cànon i a la reversió gratuïta de l’edificació a la
seva finalització, per tant, no és un dret gratuït.
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Per tot l’exposat, vist l'expedient administratiu, i els informes existents al mateix, de
conformitat amb l’establert a la legislació vigent, Llei 7/85, de 2 d’abril; D. Leg.
2/2003, de 28 d’abril, Llei 39/2015, d’1 d’octubre, i el Reglament del Patrimoni dels
Ens Locals de Catalunya; i en ús de la competència delegada per Decret de l’Alcaldia
de data 10/07/2019, núm. 11502, (BOPT 22/07/2019).
En conseqüència es proposa l'adopció dels acords següents:
PRIMER.- RECTIFICAR l’error material del títol de l’acord de la Junta de Govern Local de
data 22-11-2019, abans referit, en el sentit d’eliminar la paraula «gratuïta», per la
qual cosa, el títol de l’acord és: «PATRIMONI DEL SÒL.- Constitució d'un dret de
superfície a favor de l’Associació de Familiars de Persones amb Discapacitat
Intel·lectual i del Desenvolupament TBC, sobre els solars núm. 36 i 38 del c/ Prudenci
Bertrana».
SEGON.- 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.
6. PATRIMONI DEL SÒL.- Autorització del traspàs del contracte
d'arrendament dels baixos i 1r pis de limmoble núm. 1 del c/ Metge Fortuny i
dels baixos de limmoble núm. 3 del mateix carrer.
"Atès que l’Ajuntament de Reus és propietari -a títol d’expropiació forçosa per mutu
acord- des de l’any 2006, dels baixos i del primer pis de l'immoble núm. 1 del C/
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Metge Fortuny (Ref. Cad. 1479918 CF4517G 0002 UX i 1479918 CF4517G 0003 IM,
respectivament) els quals figuren inscrits al Registre de la Propietat núm. 2 de Reus,
concretament els baixos al Volum 807, Llibre 381, Full 10, Finca registral núm. 22.818 i
el primer pis al Volum 807, Llibre 381, Full 13, Finca registral núm. 22.820.
També és propietari, des de l’any 2002, de l'immoble núm. 3 del C/ Metge Fortuny (Ref.
Cad. 1479919 CF4517G 0001 GZ) el qual figura inscrit al Registre de la Propietat núm.
2 de Reus, al Volum 957, Llibre 493, Full 106, Finca registral núm. 28.731.
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Atès que actualment estan llogats a la mercantil MOSACO INVERSIONS, SL, segons
conveni, de data 05-06-2018, de reconeixement de traspàs i de modificació parcial de
contracte d’arrendament (de data 20-04-1982 i 02-01-1995 (ampliació) pel que fa als
baixos i primer pis de l'immoble núm. 1 del C/ Metge Fortuny; i contracte de data 2004-1982 pel que fa als baixos de l'immoble núm. 3 del C/ Metge Fortuny).
Vista la instància presentada en data 05/02/2020, núm. 7966 del Registre General
d'Entrada per la mercantil FACTORIA DISBARAT, SL, en la qual acompanya l’escriptura
de traspàs atorgada davant el Notari de Tarragona Sr. ANGEL MARIA DOBLADO ROMO,
en data 22-01-2020, núm. 189, del seu protocol, i demana el reconeixement, per part
de l’Ajuntament, d’aquest traspàs.
Atès que els referits contractes d'arrendament tenen la consideració de contractes
privats, exclosos de l'àmbit de la Llei de contractes de les Administracions Públiques
(Llei 9/2017, de 8 de novembre) de conformitat amb l'establert a l'art. 9.2, i per tant
subjectes pel que fa als seus efectes i extinció pel dret privat (art. 26).
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Atès que segons els informes existents a l’expedient, es considera convenient per
l’interès municipal i l’interès públic (entre d’altres, aspectes econòmics, manteniment
del teixit comercial del centre, i el tipus de bé) l’autorització del traspàs subjecta al
compliment de l’obligació que estableix l’art. 32.2 de la LAU 1964 i el pagament dels
rebuts de la renda no inclosos – per estar en tramitació – a l’escriptura pública referida
al paràgraf quart d’aquesta part expositiva.
Vista la documentació i informes incorporats a l’expedient, de conformitat amb
l’establert a la Llei 7/85 de 2 d’abril, al Codi Civil, Llei d’Arrendaments Urbans i
legislació concordant, i en ús de la competència delegada per Decret de l’Alcaldia de
data 10/07/2019, núm. 11502, (BOPT 22/07/2019).
En conseqüència es proposa l'adopció dels acords següents:
PRIMER.- Reconèixer el traspàs dels contractes de lloguer dels baixos i 1r pis de
l’immoble núm. 1 del c/ Metge Fortuny i baixos de l'immoble núm. 3 del C/ Metge
Fortuny (referits a la part expositiva d’aquest acord) a favor de la mercantil Factoria
Disbarats, SL, les dades de la qual, consten a l’expedient administratiu.
SEGON.- Aquest reconeixement del traspàs dels contractes d'arrendament referits a
l'ordinal «PRIMER» precedent, es subjecta al compliment de les condicions següents:
1. Que el nou arrendatari assumeixi l’obligació establerta a l’art. 32.2 de la LAU 1964,
al conveni de reconeixement de traspàs a subscriure amb aquest Ajuntament.
2. El nou arrendatari haurà d’assumir el pagament de les mensualitats de renda
corresponent als mesos de gener i febrer de 2020, atès que tal i com s’ha indicat a la
part expositiva, no va ser possible a l’escriptura pública de traspàs.

Aquest document ha estat signat electrònicament amb data 15/4/2020
L'autenticitat d'aquest document es pot comprovar a https://serveis.reus.cat/cve mitjançant el CVE: 2020EF1C79A4A938291BCB7724280BCBC75F34CFA0DE0415102617

TERCER.- Subscriure el corresponent conveni de reconeixement del traspàs dels
contractes d'arrendament referits.
QUART.- Facultar a l’Alcaldia i al Regidor Delegat de l’Àrea d’Empresa i Ocupació, Sr.
Carles Prats Alonso, per a que qualsevol d’ambdós, indistintament, pugui signar els
documents necessaris per l’execució d’aquests Acords.
CINQUÈ.- 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."
Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
14/04/2020

Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per assentiment.
7. Educació. Rectificació dels errors materials detectats en l’acord de Junta
de Govern Local de data 2 de desembre de 2019, d’aprovació de les tarifes
de les escoles bressol municipals i d’encàrrec a la Fundació Educativa i
Social de la gestió d'aquests equipaments per al curs escolar 2019-2020.
"Atès que la Junta de Govern Local, en la sessió de data 2 de desembre de 2019,
aprovà les tarifes i l’encàrrec a la Fundació Educativa i Social (en endavant FES) per la
gestió de les escoles bressol municipals (en endavant EBM) La Ginesta , Montsant , El
Margalló, El Marfull, L’Olivera i El Lligabosc, per al curs escolar 2019-2020.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
15/04/2020

Vist l’informe de data 12 de febrer de 2020, emès pels serveis tècnics d’Educació, en
el qual es posa de manifest que s’han produït diversos errors de transcripció en la
tramitació de l’expedient, un cop contrastats els imports correctes que consten en el
document de càlcul de tarifes del curs escolar 2019-2020 i els imports que consten en
l’informe-proposta de tarifes, de data 9 d’agost de 2019, i en la conseqüent proposta
d’acord, esmentada en el primer paràgraf. En conseqüència, es proposa rectificar tant
del cinquè paràgraf de la part expositiva com el primer punt de la part resolutiva de
l’acord de Junta de Govern Local, en el sentit següent:
On diu:
«Servei escolar per a l’aula de 0 a 1 any:
Servei escolar per a l’aula d’1a 2 anys:
Servei escolar per a l’aula de 2 a 3 anys:

51.130,72 €
48.648,19 €
45.310,76 €»

Ha de dir:
«Servei escolar per a l’aula de 0 a 1 any:
Servei escolar per a l’aula d’1a 2 anys:
Servei escolar per a l’aula de 2 a 3 anys:

44.977,38 €
38.424,86 €
35.087,43 €»

Així mateix, en l’informe de data 12 de febrer de 2020 s’exposa que els errors
materials detectats, no impliquen la modificació del pressupost global de l’encàrrec a
la FES, 2.046.209,77 €, i la seva distribució en els períodes corresponents de l’any
2019 i de l’any 2020.
Atès que l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre , del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, estableix que les
administracions públiques poden rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància
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de les persones interessades, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els
seus actes.
Atès que la correcció d’errades correspon efectuar-la al mateix òrgan que adopta
l’acord a esmenar, de conformitat amb l’article 74.2 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost,
de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Per tot l’exposat, es proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents
acords:
PRIMER: Rectificar els errors materials detectats en el cinquè paràgraf de la part
expositiva de l’acord de Junta de Govern Local de data 2 de desembre de 2019, en el
sentit següent:
Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
14/04/2020

On diu:

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
15/04/2020

«Considerant que l'esmentat informe efectua la següent proposta de tarifes:
Servei escolar per a l'aula de 0 a 1 anys: 51.130,72 €
Servei escolar per a l'aula d'1 a 2 anys: 48.648,19 €
Servei escolar per a l'aula de 2 a 3 anys: 45.310,76 €
Servei d'acollida matinal de primer tram: 6.918,16 €
Servei d'acollida matinal de segon tram: 3.599,40 €
Servei d'acollida de migdia: 5.545,04 €
Servei de menjador: 8.056,04 €
Servei de dormitori: 8.515,62 €
Àpat : 4,04 €
Servei d'autobús : 167,42 €
Servei de vetlladora : 7.022,98 €
Servei aula multisensorial 19.250,00 € (acotat per al període de gener a agost)
Servei equip multidisciplinar 28.600,00 € (acotat per al període de gener a agost)»
Ha de dir:
«Considerant que l'esmentat informe efectua la següent proposta de tarifes:
Servei escolar per a l'aula de 0 a 1 anys: 44.977,38 €
Servei escolar per a l'aula d'1 a 2 anys: 38.424,86 €
Servei escolar per a l'aula de 2 a 3 anys: 35.087,43 €
Servei d'acollida matinal de primer tram: 6.918,16 €
Servei d'acollida matinal de segon tram: 3.599,40 €
Servei d'acollida de migdia: 5.545,04 €
Servei de menjador: 8.056,04 €
Servei de dormitori: 8.515,62 €
Àpat : 4,04 €
Servei d'autobús : 167,42 €
Servei de vetlladora : 7.022,98 €
Servei aula multisensorial 19.250,00 € (acotat per al període de gener a agost)
Servei equip multidisciplinar 28.600,00 € (acotat per al període de gener a agost)»
SEGON: Rectificar els errors materials detectats en el primer punt de la part
resolutiva de l’acord de Junta de Govern Local de data 2 de desembre de 2019, en el
sentit següent:
On diu:
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Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
14/04/2020

«PRIMER: Aprovar les següents tarifes per a l’execució dels serveis que es relacionen a
continuació:
Servei escolar per a l'aula de 0 a 1 anys: 51.130,72 €
Servei escolar per a l'aula d'1 a 2 anys: 48.648,19 €
Servei escolar per a l'aula de 2 a 3 anys: 45.310,76 €
Servei d'acollida matinal de primer tram: 6.918,16 €
Servei d'acollida matinal de segon tram: 3.599,40 €
Servei d'acollida de migdia: 5.545,04 €
Servei de menjador: 8.056,04 €
Servei de dormitori: 8.515,62 €
Àpat : 4,04 €
Servei d'autobús : 167,42 €
Servei de vetlladora : 7.022,98 €
Servei aula multisensorial 19.250,00 € (acotat per al període de gener a agost)
Servei equip multidisciplinar 28.600,00 € (acotat per al període de gener a
agost)»
Ha de dir:

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
15/04/2020

«PRIMER: Aprovar les següents tarifes per a l’execució dels serveis que es relacionen a
continuació:
Servei escolar per a l'aula de 0 a 1 anys: 44.977,38 €
Servei escolar per a l'aula d'1 a 2 anys: 38.424,86 €
Servei escolar per a l'aula de 2 a 3 anys: 35.087,43 €
Servei d'acollida matinal de primer tram: 6.918,16 €
Servei d'acollida matinal de segon tram: 3.599,40 €
Servei d'acollida de migdia: 5.545,04 €
Servei de menjador: 8.056,04 €
Servei de dormitori: 8.515,62 €
Àpat : 4,04 €
Servei d'autobús : 167,42 €
Servei de vetlladora : 7.022,98 €
Servei aula multisensorial 19.250,00 € (acotat per al període de gener a agost)
Servei equip multidisciplinar 28.600,00 € (acotat per al període de gener a agost)»
TERCER: Publicar al perfil del contractant el present acord, que modifica l’acord de
Junta de Govern Local de data 2 de desembre de 2019, 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.
QUART: Donar trasllat del present acord a la FES, als efectes pertinents.
CINQUÈ: Aquest acord és definitiu en via administrativa i contra ell es pot interposar
recurs contenciós administratiu davant dels Jutjats del Contenciós Administratiu de
Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció
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.
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8.a) Assessoria Jurídica. Modificació del període de vigència del conveni de
26/03/2007 entre l'Ajuntament de Reus i GUPSA per a l'explotació de l'espai
Gaudí Centre.
"Atès que la Junta de Govern Local en reunió de data 24 de novembre de 2006 va
acordar encarregar a l’empresa GESTIÓ URBANÍSTICA PÚBLICA, SA (GUPSA), la gestió i
explotació de l’espai «GAUDÍ CENTRE» facultant l’esmentada societat per a formular
una proposta d’explotació sota qualsevol forma de gestió de serveis admesa en dret,
la qual es formalitzaria en una proposta de conveni regulador.

Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
14/04/2020

Atès que a partir de la proposta formulada per GUPSA, la Junta de Govern Local, el dia
23 de març de 2007, aprovà el conveni entre aquest Ajuntament i l’empresa municipal
«GESTIÓ URBANÍSTICA PÚBLICA, SA», regulador de les condicions de gestió i
explotació de l’espai «GAUDÍ CENTRE» segons l’encàrrec formulat a l’esmentada
empresa, per acord d’aquesta Junta de Govern Local de data 24 de novembre de
2006.
Atès que el conveni, formalitzat el dia 26 de març de 2007, preveu que abasta la
totalitat dels serveis objecte de gestió i explotació econòmica previstos al «Gaudí
Centre» que són els següents:
- Explotació del l’espai expositiu.
- Explotació de l’espai de restauració.
- Explotació de la botiga.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
15/04/2020

Atès que el conveni preveu que l’espai de restauració del Gaudí Centre Reus, situat a
l’àtic i sobreàtic de l’edifici, té com a finalitat complementar l’oferta cultural amb una
cuidada i revisada oferta gastronòmica que permeti al visitant assaborir els plats típics
de la zona, a la vegada que oferir un descans en un entorn marcat per la qualitat, la
tranquil·litat i el bon gust.
Atès que la clàusula sisena del conveni preveu una vigència ininterrompuda fins al dia
31 de desembre del 2025, data en què també finalitzaran totes les concessions i
fórmules d’explotació previstes i acordades en compliment del mateix, llevat que
anticipadament sigui d’aplicació algun motiu de resolució anticipada.
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió del 20 d’abril de 2007, va acordar
encarregar al Patronat Municipal de Turisme i Comerç la gestió i explotació de l’espai
expositiu del «GAUDI CENTRE», per un període que finalitzarà en la data en què
l’Ajuntament acordi posar en funcionament, per aquesta finalitat, qualsevol altre ens
de gestió i explotació, el qual es subrogarà en tots els pactes, acords, promocions i
activitats establerts pel Patronat Municipal de Turisme i Comerç (ara, Agència de
promoció de ciutat, ‘’Reus Promoció’’). Tot això, sense perjudici que l’Ajuntament, per
raons d’interès públic, pot deixar sense efecte, en qualsevol moment, el citat acord.
Atès que el mateix acord fixa els drets i obligacions que corresponen a l’aleshores
denominat Patronat Municipal de Turisme i Comerç com a titular de l’explotació
econòmica de l’espai expositiu del «GAUDI CENTRE».
Atès que mitjançant escriptura atorgada davant el notari Sr. Pedro Carrión García de
Parada, de data 24 de setembre de 2014, amb el número 1898 del seu protocol, es
van elevar els acords adoptats per la junta General de la societat REUS
DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC, SA, en virtut del qual s’aprovà la fusió per absorció
de REDESSA (com a societat absorbent) i les societats TECNOPARC REUS, SA i GESTIÓ
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URBANÍSTICA PÚBLICA, SA com a societats absorbides, amb total transmissió dels
drets i obligacions de les absorbides.
Considerant que, com a conseqüència de l’esmentada fusió societària, la societat
REDESSA se subroga en la posició de la fins aleshores GESTIÓ URBANÍSTICA PÚBLICA,
SA en el conveni esmentat en els primers paràgrafs del present acord.
Vist l’escrit del gerent i de la consellera delegada de la societat REUS
DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC, SA (en endavant, REDESSA) de data 23 de desembre
de 2019, en el qual posen de manifest que el passat 28 d’octubre de 2019 es practicà
la liquidació amb el darrer adjudicatari de la relació contractual amb el titular del
contracte d'explotació de l’espai de restauració del Gaudí Centre l’empresa GAUDÍ UP
& DOWN, SL.
Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
14/04/2020

Atès que és voluntat municipal que REDESSA dugui a terme les accions necessàries
per assegurar que l’espai de restauració estigui ocupat per tal de complementar
l’oferta cultural de l’immoble.
Atès que l’informe de viabilitat de la concessió de serveis d’explotació del Restaurant
Gaudí Centre, de data 23 de desembre de 2019, posa de manifest les inversions que
hauria d’assumir el nou gestor de l’activitat de restauració i manifesta, aportant la
informació i documentació justificativa que es relaciona en el mateix escrit, la
necessitat de poder disposar de títol sobre l’immoble per un període més llarg, fins a
la finalització de l’any 2035.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
15/04/2020

Considerant que per tal que REDESSA pugui licitar l’explotació de l’espai de
restauració pel període esmentat es fa necessari modificar el període de vigència del
conveni esmentat als antecedents segon i següents del present acord entre
l’Ajuntament i GUPSA.
Atès que s’ha elaborat un document per modificar la clàusula sisena del conveni de
data 26 de març de 2007, en el sentit de fixar la vigència del mateix conveni . Aquest
document esdevindria una addenda al conveni.
Vista la proposta d’addenda redactada pels serveis tècnics municipals i consensuada
amb els de REDESSA, obrant a l’expedient, pel qual es modificaria el període de
vigència del conveni formalitzat el 26 de març de 2007.
Vist l’informe del gerent de Serveis Generals de data 25 de febrer de 2020, pel qual
s’informa favorablement a la petició de REDESSA per tal que es perllongui fins al 31 de
desembre de 2035 la vigència del conveni formalitzat el 26 de març de 2007 relatiu a
la gestió i explotació dels espais de l’immoble que acull el Gaudí Centre.
Vist l’informe de l’Assessoria Jurídica de data 25 de febrer de 2020, pel qual s’informa
favorablement, des de la vessant jurídica, l’aprovació de l’addenda al conveni de
col·laboració relatiu a la gestió i explotació de l’espai ‘’Gaudí Centre’’ de Reus.
Vist el que disposen els articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del règim
jurídic del sector públic en relació als convenis.
Atès el que disposa el Decret de l’Alcaldia de 27 de novembre de 2019 número 17983,
que delega en els regidors els convenis de cooperació i col·laboració quan el seu
import no superi els 50.000 euros.
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Atès el que preveu el Decret de l’Alcaldia de 10 de juliol de 2019 número 11502, que
delega en la Junta de Govern Local 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 50.000 euros.
Vist l’informe de l’Assessoria Jurídica abans esmentat, que determina un valor
econòmic a l’addenda al conveni, en virtut del qual es conclou que supera amb escreix
els 50.000 euros i, per tant, l’òrgan competent per aprovar l’addenda és la Junta de
Govern Local.
Per tot l’exposat, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents
acords:
Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
14/04/2020

PRIMER.- Aprovar l’addenda al conveni formalitzat el dia 26 de març de 2007 entre
l’Ajuntament de Reus i l’aleshores GUPSA, per la qual s’amplia el termini de concessió
d’explotació de l’espai de restauració a REDESSA, previst actualment fins al 31 de
desembre de 2025, fins al 31 de desembre de 2035.
SEGON: Donar trasllat d’aquest acord a la societat REDESSA, i també a l’Agència de
Promoció de Ciutat ‘’Reus Promoció’’, en virtut dels drets que aquest organisme
autònom ostenta sobre l’esmentat immoble."
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per assentiment.
ASSUMPTES SOBREVINGUTS

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
15/04/2020

8.b) Educació. Encàrrec a la societat Reus Mobilitat i Serveis, SA de la gestió
del manteniment dels edificis de titularitat municipal afectats per ús
educatiu per a l'any 2020.
"Atès que l’article 25.2.n) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local reconeix als municipis competències pròpies en la conservació,
manteniment i vigilància dels edificis de titularitat local destinats a centres docents
públics d’educació infantil, d’educació primària o d’educació especial.
Atès que l’article 66.3.o) 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 atribueix als municipis,
entre d’altres, competències en la participació en la programació de l'ensenyament i la
cooperació amb l'administració educativa en la creació, la construcció i el
manteniment dels centres docents públics; la intervenció en els òrgans de gestió dels
centres docents i la participació en la vigilància del compliment de l'escolaritat
obligatòria.
Atès que la disposició addicional quinzena de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig,
d’educació, atribueix als municipis competències en matèria de conservació,
manteniment i vigilància dels edificis destinats a centres públics d’educació infantil,
d’educació primària o d’educació especial i de forma una mica més específica als
articles 159.3.d) i 164 de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació, que preveu que
el manteniment dels edificis destinats a les escoles corresponen al municipi on es
troben situats.
Atès que l’Ajuntament de Reus ha de desenvolupar, doncs, tasques de manteniment
dels edificis de titularitat local destinats a centres docents públics, concepte que
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abasta tant les escoles públiques com les escoles bressol públiques de titularitat
municipal, i també resta inclòs el manteniment de les pistes i equipaments esportius
d’aquests centres i el conjunt de tasques corresponents a l'adequació dels espais a les
noves necessitats organitzatives del curs dels esmentats centres educatius.
Atès que el departament d’Urbanisme i Mobilitat i el departament d’Educació no
disposen dels recursos humans i tècnics necessaris per tal de dur a terme aquestes
actuacions de manteniment.

Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
14/04/2020

Atès que els darrers anys l'Ajuntament de Reus ha encarregat la realització i gestió del
servei de manteniment, conservació i reparació d'edificis i instal·lacions del conjunt de
les escoles d'educació infantil i primària públiques i de les escoles bressol municipals
de la ciutat de Reus a la societat actualment denominada Reus Mobilitat i Serveis, SA
(en endavant, RMS).
Atès que es fa necessari disposar per a l'anualitat de 2020, dels serveis de
manteniment general dels edificis, de les instal·lacions i de la zona exterior, que
inclou, entre d’altres, els patis infantils i les pistes esportives dels esmentats centres
educatius.
Vist el Pla de treball tècnic del servei de manteniment dels edificis de titularitat
municipal afectats per ús educatiu, elaborat pels serveis tècnics del departament
d’Educació i d’Urbanisme i Mobilitat, de data 18 de febrer de 2020 que consta a
l’expedient i corresponent a l’exercici 2020 per efectuar l’encàrrec.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
15/04/2020

Vista la memòria tècnica per l’establiment de les tarifes del servei de manteniment
dels edificis de titularitat municipal afectats per ús educatiu , elaborada pels serveis
tècnics del departament d’Educació i d’Urbanisme i Mobilitat de dates 18 i 19 de
febrer de 2020 que consten a l’expedient, en els termes següents:
A

COST INTERN
Preu hora-mà d’obra
Mitjans auxiliars fixos mensuals
B
COST EXTERN
subcontractació
aprovisionaments materials
C (A+B)
TOTAL COST D’EXECUCIÓ
D (% de C, previsió 7,49%) DESPESES GENERALS

Tarifa
19,83 €
2.723,26 €
Tarifa
Preu de cost
Preu de cost

Atès que el percentatge de despeses generals, tal i com s’indica en el quadre
anterior, és estimatiu, de tal manera que s’hauran d’acreditar a la finalització de
l’encàrrec amb la concreció dels costos d’estructura que s’hagin produït i que siguin
repercutibles a l’encàrrec.
Vist l’informe per l’encàrrec del servei de manteniment dels edificis de titularitat
municipal afectats per l’ús educatiu a la Societat RMS, SA, de data 18 de febrer 2020,
emès conjuntament pels serveis tècnics d’Educació i d'Urbanisme i Mobilitat, en el
qual es proposa una unitat tarifària per a l’esmentat servei prenent com a referència
l’estudi i anàlisi de costos reals del servei, a resultes de les dades i registres
disponibles de la prestació d’aquest servei durant el període 2009-2019. Així mateix
,es posa de manifest un balanç satisfactori de la gestió efectuada per RMS els darrers
anys, per la qual cosa es proposa efectuar l’encàrrec a la citada societat de la gestió
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del servei de manteniment general del conjunt de dependències i instal·lacions
afectades per l’ús educatiu de titularitat de l’Ajuntament de Reus per a l’anualitat
2020, amb un import de 459.000 € que s’imputarà a l’aplicació pressupostària 3091932300-212 del pressupost municipal de despeses 2020.
Atès que la societat RMS té la consideració de mitjà propi personificat i servei tècnic
de l’Ajuntament de Reus i/o d’ aquells poders adjudicadors per als que realitzi la part
essencial de la seva activitat, els quals li podran fer encàrrecs de gestió i/o d’execució
d’obres, de serveis i d’ adquisició de subministraments, així com adjudicar-li
contractes, en relació a les activitats compreses dins del seu objecte social, a l’
empara del disposat a l’ article 32 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes
del sector públic.
Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
14/04/2020

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.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
15/04/2020

Vist l’informe 5/2019 de la Junta consultiva de contractació Administrativa de la
Generalitat que en la seva conclusió VIII diu:"Les tarifes per a la retribució dels
encàrrecs a un mitjà propi s’han de calcular de manera que representin els costos
reals i, d’acord amb l’article 7.8.c de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’impost
sobre el valor afegit, en la redacció donada per la disposició final desena de la LCSP,
els serveis prestats en virtut d’encàrrecs executats per un mitjà propi no estan
subjectes a aquest impost."
Vist l’informe emès per l’Assessoria Jurídica de data 19 de febrer de 2020 emès en
relació al present encàrrec, que s'informa favorablement.
Vist l’informe emès per la general de fiscalització prèvia de data 21 de febrer de 2020
emès en relació al present encàrrec.
Vist el Decret d'alcaldia número 17983, de 27 de novembre de 2019, pel qual es
defineix l'organització i funcionament de la direcció superior de l'Ajuntament, delega
en les respectives regidories delegades d'Àrea els encàrrecs i les encomandes de
gestió quan el seu import no superi els 25.000 euros.
Vist, així mateix, el Decret d'alcaldia número 11502, de 10 de juliol de 2019, pel qual
l'alcaldia fixa les delegacions a la Junta de Govern local, delega a l'esmentat òrgan els
encàrrecs, les encomanes de gestió i els convenis de cooperació i col·laboració quan
per raó del seu import sigui competent l'alcalde i la seva quantia excedeixi els límits
atribuïts als/les regidors/es delegats/des, és a dir, més dels 25.000 euros.
Atès, doncs, que l'import de l'encàrrec supera amb escreix la xifra dels 25.000 euros,
per la qual cosa correspon a la Junta de Govern Local, per delegació de l’alcaldia,
l'aprovació del present encàrrec.
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Per tot l’exposat, es proposa a la
acords:

Junta de Govern Local, l’adopció dels següents

PRIMER: Aprovar les següents tarifes per a l’execució del servei que es relacionen a
continuació:
A

Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
14/04/2020

COST INTERN
Preu hora-mà d’obra
Mitjans auxiliars fixos mensuals
B
COST EXTERN
subcontractació
aprovisionaments materials
C (A+B)
TOTAL COST D’EXECUCIÓ
D (% de C, previsió 7,49%) DESPESES GENERALS

Tarifa
19,83 €
2.723,26 €
Tarifa
Preu de cost
Preu de cost

SEGON: Aprovar l’encàrrec a la societat RMS pel període comprès entre l’1 de març
fins al 31 de desembre 2020, per la realització dels següents treballs, als centres
educatius que a continuació es relacionen:

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
15/04/2020

-la conservació i manteniment d’edificis i instal·lacions.
-la conservació i manteniment de la zona exterior, que inclou els patis infantils i
les pistes i equipaments esportius.
-tasques corresponents a l'adequació dels espais a les noves necessitats
organitzatives del curs.
L’encàrrec abasta les escoles i l’institut escola públiques, les escoles bressol de
titularitat municipal, i el centre d’educació especial, que són els següents:
Escoles Bressol Municipals
Escola Bressol Municipal El Lligabosc
Escola Bressol Municipal El Marfull - Mas Pintat
Escola Bressol Municipal El Margalló
Escola Bressol Municipal La Ginesta
Escola Bressol Municipal L’Olivera
Escola Bressol Municipal Montsant
Centres Públics d'Infantil i Primària
Centre Educació Especial Font del Lleó
Escola Cèlia Artiga
Escola Ciutat de Reus (SEZ segons proposta conveni)
Escola Dr. Alberich i Casas
Escola Eduard Toda
Escola Els Ganxets
Escola General Prim
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Escola Isabel Besora
Escola Joan Rebull
Escola La Vitxeta
Escola Montsant
Escola Mowgli
Escola Marià Fortuny (CFA segons proposta conveni)
Escola Misericòrdia
Escola Pompeu Fabra
Escola Prat de la Riba
Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
14/04/2020

Escola Rosa Sensat
Escola Rubió i Ors
Escola Teresa Miquel i Pàmies
Escola Sant Bernat Calbó (segons protocol ICF)
Institut Escola Pi del Burgar
Aquesta relació es podrà modificar i es podrà adequar, previ acord entre l’Ajuntament i
la societat RMS per atendre les necessitats sorgides.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
15/04/2020

TERCER: Aprovar la despesa màxima corresponent a l’esmentat encàrrec, per un
import global de 459.000,00 € a càrrec de l’aplicació pressupostària 30919-32300-212
en el pressupost de despeses 2020.
QUART: L’esmentat encàrrec inclou, en tot cas, les tasques que s’indiquen als
informes emesos ,que consten a l’expedient a l’informe conjunt emès per la Regidoria
d’Educació i per la Regidoria d'Urbanisme i Mobilitat de data 18 de febrer de 2020 i el
pla de treball del servei de manteniment de les escoles públiques i escoles bressol
municipals de Reus per a l’exercici 2020, de data 18 de febrer de 2020.
CINQUÈ: El pagament d’aquest encàrrec es realitzarà prèvia emissió i presentació,
per part de la societat RMS, a l’Ajuntament, de les corresponents factures, que
s’emetran amb periodicitat mensual dels serveis efectivament prestats, en
consonància amb les tarifes aprovades per a l’any 2020.
Les esmentades factures es presentaran en el termini de quinze dies des de la
finalització del període a facturar.
Les factura s’acompanyaran d’un informe justificatiu així com d’una memòria
econòmica, comprensiva amb la següent informació:
-

Detall d’hores mensual desglossades per centre educatiu del treball efectiu
operaris de manteniment adscrits al servei

-

Extractes i detall de costos corresponents a aprovisionaments externs i serveis
subcontractats, classificats segons la seva naturalesa i amb imputació per
centre educatiu.

-

Detall del seguiment mensual acumulat segons conceptes anteriors
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La relació anirà acompanyada amb caràcter general amb còpia dels justificants
corresponents.
En la liquidació de l’encomana, RMS s’acompanyarà certificació o acta de conformitat
dels serveis, justificació del diferencial aplicat sobre els costos derivats del personal i
despeses generals, així com la seva corresponent valoració i, si s’escau, justificació del
cost efectiu suportat pel mitjà propi per les activitats subcontractades
Si la liquidació final de l'encàrrec s'ha d'efectuar per un import inferior al que s'aprovà
en el moment de la seva formulació, l'òrgan competent haurà d'aprovar aquesta
liquidació, amb la prèvia emissió del corresponent informe per part del departament
tramitador on es justifiqui aquesta diferencia.
Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
14/04/2020

La liquidació per un import superior requerirà la prèvia aprovació de l'ampliació de
l'encàrrec.
SISÈ: Per dur a terme l’encàrrec, RMS posarà a disposició de l’Ajuntament els recursos
necessaris per tal de portar les esmentades activitats.
La societat RMS, podrà contractar, parcialment a tercers, la realització de treballs
objecte del present encàrrec. Els contractes que hagi de realitzar l’entitat restaran
subjectes a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, en els
termes que siguin procedents d’acord amb la naturalesa de l’entitat, així com pel tipus
i quantia dels contractes.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
15/04/2020

El personal afecte a la prestació de les tasques encarregades, dependrà a tots els
efectes de RMS 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 puguin derivar
de l’incompliment de les seves obligacions generals o particulars relatives a la
seguretat social i ordenació del treball.
SETÈ: Correspon a l’Ajuntament la superior direcció, control i supervisió de l’encàrrec
efectuat.
L’entitat receptora de l’encàrrec previst en aquesta resolució tindrà l’obligació de
facilitar a l’Ajuntament la informació que preveu l’article 3.2 de la Llei 19/2014, del 29
de desembre, de transparència, d’accés a la informació pública i bon govern.
VUITÈ: 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.
NOVÈ.-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.
DESÈ.- Donar trasllat del present acord a la societat RMS, als efectes pertinents. "
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Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per assentiment.
SERVEIS DE TERRITORI I URBANISME
9. Gestió Urbanística. Declaració de l'immoble de l'Església Parroquial de la
Puríssima Sang de Reus com a Bé cultural d'interès local (BCIL).
"Vista la sol·licitud formulada per la Reial Congregació de la Puríssima Sang del Nostre
Senyor Jesucrist de Reus, per la qual es demana el canvi de catalogació de l’immoble
de l’Església Parroquial de la Puríssima Sang de nivell C previst al Pla especial de
protecció del patrimoni arquitectònic, historicoartístic i natural de Reus, a nivell B (Bé
cultural d’interès local).
Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
14/04/2020

Vist l’acord adoptat per la Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament, en sessió de
data 2 de desembre de 2019, pel qual es va acordar iniciar expedient de declaració de
l’immoble de l’Església Parroquial de la Puríssima Sang de Reus com a Bé cultural
d’interès local (BCIL) així com obrir un període d’informació pública durant el termini
d’un mes, perquè s’hi poguessin formular les al·legacions que s’estimin pertinents.
Atès que ha transcorregut el període d’informació pública, efectuat mitjançant edictes
publicats al diari El Punt Avui del 12 de desembre de 2019, al Butlletí Oficial de la
Província de Tarragona del 16 de desembre de 2019 i a la seu electrònica de
l'Ajuntament (tauler d’anuncis), sense que s'hagin formulat al·legacions.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
15/04/2020

Atès que per acord adoptat pel Ple en sessió de data 26 de març de 2004, es va
declarar diferents béns immobles com a Béns cultural d’interès local (BCIL), per tal
d’esmenar la incongruència entre les categories dels diversos béns a incloure en el
Pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic, historicoartístic i natural de Reus.
D’acord amb la Disposició Addicional Primera de la Llei 9/1993, de 30 de setembre,
del Patrimoni Cultural Català, Reus no disposava de cap immoble amb el grau de
protecció de Bé cultural d’interès local en el moment de l’entrada en vigor de la llei ja
que no hi havia catàleg de patrimoni cultural inclòs en plans urbanístics.
Atès que la Comissió Territorial d'Urbanisme de Tarragona, en sessió de 20 de juliol de
2005, va acordar donar conformitat al text refós del Pla especial de protecció del
patrimoni arquitectònic, historicoartístic i natural de Reus, en compliment de l'acord
d'aprovació definitiva de 3 de novembre de 2004, publicat al DOGC de data 16 de
desembre de 2005 -correcció errada DOGC 21/2/2006- a l'efecte de la seva
executivitat immediata.
Atès que el conseller de Política Territorial i Obres Públiques, en data 16 de febrer de
2007 (DOGC 5/4/2007), va aprovar definitivament la modificació puntual del Pla
general d'ordenació urbana que complementa l'esmentat Pla especial de protecció del
patrimoni, a l'objecte d'incorporar una nova definició en el sòl no urbanitzable de les
àrees de protecció del paisatge i el canvi de qualificació d'alguns elements catalogats
pel Pla especial.
Atès que en l’esmentat Pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic,
historicoartístic i natural de Reus, l’immoble de l’Església Parroquial de la Puríssima
Sang, ubicat a la Plaça de la Puríssima Sang, 2-A, es troba classificat com a de nivell C
(Codi Fitxa E-199).
Atès que l’article 8 de la normativa del Pla especial esmentat defineix així els bens de
tipus C:

Aquest document ha estat signat electrònicament amb data 15/4/2020
L'autenticitat d'aquest document es pot comprovar a https://serveis.reus.cat/cve mitjançant el CVE: 2020EF1C79A4A938291BCB7724280BCBC75F34CFA0DE0415102617

«...Els béns urbanísticament protegits que sense complir les condicions dels
anteriors (A i B), i no havent estat objecte de declaració ni de catalogació,
reuneixen valors historicoartístics estètics o tradicionals a considerar com a
rellevants pel sector urbà on s'emplacen...
...Els edificis el valor dels quals resideix principalment en la seva estructura
tipològica, exteriorment reflectida en la façana i en la disposició dels elements
comuns (vestíbuls, caixa de l’escala, estructura i aquells que s’assenyalin en la fitxa
de protecció corresponent), i que són les parts protegides, essent susceptible la
resta de l’edifici d’actuacions de rehabilitació que mantinguin o revaloritzin els
esmentats elements.

Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
14/04/2020

Els edificis el valor dels quals es troba fonamentalment en les façanes. En qualsevol
cas, independentment de l’obra a realitzar, inclosa la substitució total de
l’edificació, serà obligat el manteniment de les façanes i dels elements estructurals
que les consoliden...»
Atès que la Reial Congregació de la Puríssima Sang del Nostre Senyor Jesucrist de Reus
sol·licita que es canviï la catalogació a nivell B, que en el mateix article de la
normativa es defineix així:
«...Béns immobles catalogats d’interès local, també integrants del patrimoni
cultural català, que han de quedar inclosos en el catàleg del Patrimoni Cultural
Català i que, tot i llur significació i importància, no posseeixen les condicions
pròpies dels béns culturals d’interès nacional, encara que amb interès pel que fa a
la ciutat.»

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
15/04/2020

Vista la documentació tècnica aportada per justificar els valors que es pretenen
preservar i atès que el canvi que es sol·licita augmentaria el nivell de protecció i
implicaria més restriccions i una major tutela administrativa de les actuacions
potencials sobre el bé, de manera que amb el canvi no es posaria en risc la
preservació dels valors de l’immoble.
Vist l’informe favorable a la catalogació sol·licitada com a Bé cultural d’interès local
(nivell B), emès per l’arquitecte dels Serveis Tècnics Municipals.
Vist que la protecció afecta l’arquitectura original de l’edifici i els seus elements
ornamentals i decoratius, l’estructura principal de l’església, la sagristia vella i la sala
noble de la planta primera, per les seves característiques arquitectòniques i
tipològiques.
Atès que l’article 9, apartat 4, del Pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic,
historicoartístic i natural de Reus, estableix que la incorporació de futurs béns
culturals d’interès local es tramitarà pel procediment establert a la Llei del patrimoni
cultural català.
A l’empara de l’article 17 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni cultural
català; 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; per delegació de competències
efectuada per acord del Ple de la Corporació de data 3 de juliol de 2019 (BOPT
25/07/2019), i a la vista dels informes que consten a l’expedient.
Per tot l’exposat, es proposa a la Junta de Govern Local, previ dictamen de la Comissió
Informativa de Serveis de Territori i Urbanisme, l’adopció dels següents acords:
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Primer.- Declarar l’immoble de l’Església Parroquial de la Puríssima Sang de Reus com
a Bé cultural d’interès local (BCIL).
Segon.- Donar trasllat al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya als
efectes d’inscripció en el catàleg del Patrimoni Cultural Català.
Tercer.- Aquest acord és definitiu en via administrativa i contra ell es pot interposar
recurs contenciós administratiu davant dels Jutjats del Contenciós Administratiu de
Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció
d’aquesta notificació.

Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
14/04/2020

No obstant això, amb caràcter potestatiu es podrà interposar recurs previ de reposició
davant l’òrgan que ha dictat l’acte en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà
de la recepció de la present notificació."
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per assentiment.
SERVEIS D’HISENDA I DE SERVEIS GENERALS
10. Assessoria Jurídica. Conveni amb el Departament d'Educació de la
Generalitat per a la realització de programes de formació i inserció (PFIPTT), i encàrrec a l'IMFE Mas Carandell.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
15/04/2020

"Atès que Ajuntament de Reus, a través de l’Institut Municipal de Formació i Empresa
“Mas Carandell”, porta a terme, entre altres, accions de formació orientada al treball
(iniciació, actualització, reconversió i renovació dels coneixements de tipus
professional).
Atès que a la ciutat de Reus i la seva àrea d’influència existeix un col·lectiu de joves
que ha finalitzat l'ensenyament obligatori sense haver obtingut el títol de graduat/da
en educació secundària obligatòria, per tant, no poden continuar formació en el
sistema educatiu i no disposen d’una preparació professional suficient per incorporarse plenament al món del treball.
Atès que aquest col·lectiu, per les seves característiques, requereix d’un recurs
específic que permeti millorar la formació de cada jove i li faciliti iniciar el seu itinerari
de transició al món laboral i a la formació permanent.
Atès que aquest recurs no només ha de millorar les seves condicions d’accés
immediat al món laboral sinó també proporcionar-los possibilitats de continuar la
formació, especialment en els cicles formatius de grau mitjà de formació professional.
Així mateix, ha de facilitar, als joves que ho desitgin, la realització de la formació
complementària que requereixin per l’obtenció del graduat en ESO.
Atès que el Departament d’Educació i aquest Ajuntament han acordat la realització de
formació i inserció en la modalitat Pla de Transició al Treball (PFI-PTT) amb la finalitat
de millorar la formació d’aquest col·lectiu, proporcionar-li una qualificació professional
de primer nivell i facilitar la seva continuïtat formativa i la formació al llarg de la vida.
Atès que aquesta formació forma part de l’oferta de programes de formació i inserció
(PFI) regulats per la Resolució ENS/1102/2014, de 21 de maig, per la qual s’estableixen
els programes de formació i inserció per al curs 2014-2015 (DOGC núm. 6628, de 22
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de maig de 2014), que fou modificada per la Resolució ENS/241/2015, de 9 de febrer
de 2015 (DOGC núm. 6815 de 20 de febrer de 2015), que amplia la vigència dels
programes de formació i inserció i per la Resolució EDU/1359/2019 de 16 de maig.
Atès que per Resolució EDU/177/2019, de 31 de gener, s’obrí el procediment
d’autorització i el de comunicació per impartir programes de formació i inserció en el
curs 2019-2020, i d’acord amb l’apartat 5 de l’esmentada resolució, correspon a la
Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial fer
pública la relació de centres i establiments que oferiran els programes de formació
mitjançant publicació al DOGC.

Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
14/04/2020

Per la seva banda, mitjançant Resolució EDU/1721/2019, que ha estat objecte de
successives actualitzacions es va fer pública la relació de centres i establiments que
ofereixen els programes de formació i inserció el curs 2019-2020. Entre aquests
s’inclouen les accions que executa l’IMFE Mas Carandell, amb nom de centre PTT Teus,
que ofereix els perfils següents: Auxiliars de vendes, oficina i atenció al públic; auxiliar
d’hoteleria: cuina i serveis de restauració; auxiliar d’imatge personal: perruqueria i
estètica; auxiliar de fontaneria, calefacció i climatització.
Atès que l’article 8 de la Resolució ENS/1102/2014 preveu que «el Pla de Transició al
Treball es duu a terme mitjançant els instituts de referència que determini la Direcció
General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial, a partir
dels convenis de col·laboració, de caràcter anual, que es subscriguin entre les
administracions locals i el Departament d’Ensenyament.»

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
15/04/2020

Atès que el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya ha tramès a
través del registre electrònic de documents EACAT, el dia 5 de novembre de 2019 una
proposta de conveni amb la finalitat d’articular la col·laboració del Departament i de
l’Ajuntament de Reus en la realització de programes de formació i inserció (PFI)
organitzats en la modalitat Pla de Transició al Treball, per a joves que han finalitzat
l’ensenyament obligatori sense obtenir el títol de graduat/da en educació secundària
obligatòria.
Atès que el conveni preveu una vigència per a 4 anys, per la qual cosa , l’eficàcia dels
acords que se’n derivin de l’esmentat conveni han de restar condicionats a l’existència
de consignació pressupostària en el pressupost pel que fa als imports corresponents
als exercicis 2021, 2022 i 2023.
Atès que l’Institut Municipal de Formació i Empresa “Mas Carandell” és un organisme
autònom de l’Ajuntament de Reus constituït amb l’objecte, entre altres, de potenciar
la formació orientada al treball (iniciació, actualització, reconversió i millora dels
coneixements de tipus professional) i el suport a la inserció laboral per als joves o per
aturats de llarga durada o persones amb dificultats.
Atès que l’Ajuntament de Reus, per mitjà de l’Institut Municipal de Formació i Empresa
“Mas Carandell”, des de fa més de 20 anys realitza el programa Pla de Transició al
Treball que atorga el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.
Vist l’informe emès per la responsable del servei de Formació i Qualificació de l’Institut
Municipal de Formació i Empresa ‘’Mas Carandell’’ de data 9 de desembre de 2019 i
que consta a l’expedient.
Vist l’informe-memòria emès conjuntament pel regidor delegat de l’Àrea d’Empresa i
Ocupació, el regidor delegat de l’Àrea d’Educació i per la Directora de l’IMFE Mas
Carandell, pel qual s’informa favorablement el contingut del conveni tramès pel
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Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, l’assumpció dels
compromisos per part d’aquest Ajuntament, i que aquests s’encarreguin a l’IMFE.
Vist l’informe emès per l'Assessoria jurídica de data 27 de gener de 2020 que consta a
l'expedient.
Vist l’informe de fiscalització de data 28 de gener de 2020 que consta a l’expedient.
Vist l’informe emès per la responsable de gestió econòmica de l’IMFE Mas Carandell
amb el vist i plau de la directora de l’IMFE Mas Carandell de data 6 de febrer de 2020
per tal de donar resposta a les observacions efectuades per la Intervenció general en
l’emissió de l’informe de fiscalització de data 28 de gener de 2020.
Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
14/04/2020

Vist el que disposen 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, de 3
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les Administracions Públiques de
Catalunya, l’article 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 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.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
15/04/2020

Vist l’acord del Ple de la Corporació de data 3 de juliol de 2019, pel qual delegà en la
Junta de Govern Local totes les competències de caràcter delegable que li
corresponen.
Vist, així mateix, l’article 11 de la ja citada Llei 40/2015, i l’article 10 de la també ja
citada Llei 26/2010, en relació als encàrrecs de gestió.
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 dels següents
acords:
PRIMER: Aprovar la formalització d’un conveni de col·laboració entre aquest
Ajuntament i el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya per a la
realització de programes de formació i inserció (PFI) organitzats en la modalitat Pla de
Transició al Treball, per a joves que han finalitzat l’ensenyament obligatori sense
obtenir el títol de graduat/da en educació secundària obligatòria per a l’any 2020.
L’esmentat conveni, amb una vigència de quatre anys, s’aprova amb el contingut que
consta a l’expedient de referència.
Atenent que la vigència del conveni és de quatre anys, l’eficàcia dels acords que se’n
derivin de l’esmentat conveni restaran condicionats a l’existència de consignació
pressupostària en el pressupost pel que fa als imports corresponents als exercicis
2021, 2022 i 2023.
SEGON: Facultar el Molt Il·lustre Sr. Alcalde i al regidor competent en matèria
d’Ocupació per tal que qualsevol d’ells, indistintament, formalitzin el conveni
esmentat i qualsevol altre document per fer efectiu aquests acords.
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TERCER: Encarregar a l’Institut Municipal de Formació i Empresa “Mas Carandell” el
conjunt de tasques assumides per l’Administració municipal en el conveni aprovat en
el primer punt del present acord, que assumirà pel seu compte i càrrec el conjunt de
compromisos assumits per l’Ajuntament en l’esmentat conveni.
QUART: Notificar aquest acord al Departament d’Educació de la Generalitat de
Catalunya i a l’Institut Municipal de Formació i Empresa “Mas Carandell”, i donar-li la
publicitat adient, en els termes previstos a la normativa de convenis i encàrrecs de
gestió.

Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
14/04/2020

CINQUÈ: Contra aquest acord, que posa fi a la via administrativa, s’haurà d'interposar
recurs contenciós administratiu davant el 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'aquest acord, 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.
11. Coordinació de l'Assessoria Jurídica entre l'Ajuntament i les empreses
municipals i de Defensa Jurídica. Exp. CO -78/2019 RSM: revisió d'ofici de
l'adjudicació del contracte de serveis d'assessorament i realització d'un
programa de prevenció i vigilància de delictes (corporate compliance).

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
15/04/2020

"El 21 de maig de 2018, REUS SERVEIS MUNICIPALS, SA, va adjudicar a la societat FAD
LEGAL BOUTIQUE, SLP, el contracte de serveis d’assessorament i realització d’un
programa de prevenció i vigilància de delictes (corporate compliance) per un import
de 26.000,00 €, sense IVA, amb el desglossament següent: Import fase I (6.500,00 €),
Import Fase II (6.500,00 €), Import Fase III (6.500,00 €) i Import Fase IV (6.500,00 €).
El 4 de setembre de 2019 va tenir entrada al Registre General de la Corporació, amb
el número 2019045554, escrit de REUS SERVEIS MUNICIPALS, SA, amb la tramesa de
l’expedient ASJ-2018/29-RSM (que incorpora l’expedient de licitació CO-2016/17-RSM) i
l’informe de l’Oficina Antifrau de Catalunya de 31 de maig de 2019 sobre l’adjudicació
de l’esmentat contracte.
Aquesta institució va instar a la societat municipal a determinar si era procedent
iniciar un procediment de revisió d’ofici de l’adjudicació del contracte i, així mateix,
l’anul·lació del contracte esmentat.
La recomanació d’aquesta institució es basa en la possible existència de defectes
relatius al requisit de solvència tècnica o professional previst a l’article 62 del Reial
decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
de contractes del sector públic (en endavant, TRLCSP) i que s’especifica en el plec del
contracte. Aquests vicis s’haurien comès durant la tramitació del procediment i, si es
confirmessin, podrien ser determinants de la nul·litat de l’adjudicació i del propi
contracte (article 32. b del TRLCSP), per la qual cosa es va entendre justificat iniciar
l’expedient de revisió.
Conforme a la disposició transitòria primera, apartat 1, de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic (a partir d’ara, LCSP), el règim jurídic

Aquest document ha estat signat electrònicament amb data 15/4/2020
L'autenticitat d'aquest document es pot comprovar a https://serveis.reus.cat/cve mitjançant el CVE: 2020EF1C79A4A938291BCB7724280BCBC75F34CFA0DE0415102617

d’aplicació al contracte adjudicat el 21 de maig de 2018 és el que es preveu al
TRLCSP. No obstant, segons es desprèn de l’apartat 4 d’aquesta mateixa disposició, a
sensu contrario, la regulació de la revisió d’ofici és la que preveu la LCSP.
Així doncs, d’acord amb la llei esmentada, la revisió d’ofici de les decisions dels poders
adjudicadors que no tenen la condició d’Administració pública, referits a la preparació i
adjudicació de contractes, s’estableix a l’article 41 de la LCSP. L’apartat 2 d’aquest
mateix precepte atorga a aquestes decisions la consideració d’actes administratius als
exclusius efectes d’aquesta Llei i remet a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques (en endavant,
LPACAP) pel que fa al procediment de revisió d’ofici.

Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
14/04/2020

L’article 106 de la LPACAP regula la declaració de nul·litat d’actes administratius per
l’Administració que els ha dictat, mitjançant la tramitació del procediment de revisió
d’ofici corresponent, previst al Títol V de la referida llei.
Segons disposa aquest precepte, la declaració de nul·litat dels actes mitjançant el
procediment de revisió d’ofici requereix preceptivament dictamen favorable del
Consell d’Estat.
A Catalunya, la Comissió Jurídica Assessora és l’alt òrgan consultiu del Govern.
L’article 8 de la Llei 5/2005, de 2 de maig, de la Comissió Jurídica Assessora, en regula
la composició i funcionament, i disposa que és preceptiu el seu dictamen en els
expedients de revisió d’ofici d’actes que incorrin en possible nul·litat de ple dret.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
15/04/2020

El títol III, Capítol I, articles 26 a 38 del Decret 69/2006, d'11 d'abril, d'aprovació del
Reglament d'organització i funcionament de la Comissió Jurídica Assessora regula els
aspectes procedimentals dels dictàmens (el contingut de la petició, la recepció i
admissió i la seva emissió) .
En el marc d’aquest procediment administratiu, la Junta de Govern Local, en la sessió
duta a terme el 27 de setembre de 2019, en virtut de la delegació atorgada per acord
del ple de 28 de juny de 2019 i confirmat per aquest mateix òrgan el 3 de juliol de
2019 va adoptar, entre altres, els següents acords:
«Primer. Iniciar expedient de revisió d’ofici de l’adjudicació, el 21 de maig de 2018,
del contracte dels serveis d’assessorament i realització d’un programa de prevenció i
vigilància de delictes (corporate compliance) per part de REUS SERVEIS MUNICIPALS,
SA a l’empresa FAD LEGAL BOUTIQUE SLP.
Segon. Nomenar instructora d’aquest procediment a la senyora Marta Raspall
Bernaus, funcionària de carrera de la Corporació i adscrita al Departament de
Coordinació de l'Assessoria Jurídica entre l’Ajuntament i les empreses municipals i de
Defensa Jurídica.»
Previs els tràmits d’audiència pertinents i l’emissió de l’informe jurídic, en data 12 de
febrer de 2020, la instructora del procediment ha emès proposta de resolució en els
termes següents:
«PRIMER. Desestimar les al·legacions formulades per FAD LEGAL BOUTIQUE, SLP, ja
que no desvirtuen la fonamentació jurídica de l’informe de data 27 de gener de 2020,
que s’incorpora a aquesta resolució.
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SEGON. Declarar la nul·litat de ple dret de l’adjudicació del contracte dels serveis
d’assessorament i realització d’un programa de prevenció i vigilància de delictes
(corporate compliance), de 21 de maig de 2018, a l’empresa FAD LEGAL BOUTIQUE,
SLP, per incórrer en la causa de nul·litat de l’article 47.1.f) de la LPACAP.
TERCER. Declarar, a conseqüència de l’anterior, la nul·litat del contracte subscrit el
25 de maig de 2018 entre REUS SERVEIS MUNICIPALS, SA.»

Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
14/04/2020

En data 24 de gener de 2020 ha estat presentat informe de REUS SERVEIS
MUNICIPALS, SA relatiu a l’execució del contracte, concretament, a les prestacions
efectivament realitzades i a les quantitats satisfetes per la societat muncipal com a
contraprestació, tot, fins l’acord de 27 de setembre de 2019 pel qual la Junta de
Govern Local va adoptar la mesura cautelar de suspensió d’execució del contracte,
mentre duri la tramitació del procediment de revisió d’ofici que és d’objecte d’aquest
expedient.
En data 27 de gener de 2020 ha estat emès informe jurídic sobre la concurrència de
vicis de nul·litat de ple dret en el procediment seguit per la societat REUS SERVEIS
MUNICIPALS, SA, amb caràcter previ a l’adjudicació del contracte de serveis
d’assessorament i realització d’un programa de prevenció i vigilància de delictes
(corporate compliance).
En data 11 de febrer de 2020 i, evacuant el tràmit d’audiència atorgat a l’efecte, la
societat FAD LEGAL BOUTIQUE, SLP, ha presentat escrit d’al·legacions en aquest
procediment.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
15/04/2020

La instructora d’aquest procediment ha emès proposta de resolució en data 12 de
febrer de 2020.
L’article 11 de la Llei 5/2005, de 2 de maig, de la Comissió Jurídica Assessora preveu
expressament que en la tramitació del procediment, si el dictamen té caràcter
preceptiu i és determinant per a la resolució del procediment, tal i com succeeix en
aquest supòsit, per imperatiu de l’article 106.1 de la LPACAP esmentat anteriorment,
l’òrgan que tramita el procediment pot suspendre el termini de resolució fins que la
Comissió Jurídica Assessora emeti el dictamen o fins que hagi transcorregut el termini
per a emetre’l.
D’acord amb tot l’exposat, vist el contingut dels informes i de les al·legacions que
consten l’expedient, de la proposta de resolució formulada per la instructora del
procediment.
Vist l’article 26. 3 del Decret 69/2006, d’11 d’abril, d’aprovació del Reglament
d’organització i funcionament de la Comissió Jurídica i amb el previ dictamen de la
Comissió Informativa de Serveis d’Hisenda i de Serveis Generals, en sessió de data 17
de febrer de 2020, es proposa a la Junta de Govern Local, per delegació del Ple de la
Corporació, l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER. Trametre a la Conselleria de la Presidència de la Generalitat de Catalunya la
proposta de resolució emesa en aquest procediment i sol·licitar el dictamen de la
Comissió Jurídica Assessora sobre la concurrència de vicis de nul·litat de ple dret i, si
s’escau, els efectes, en l’adjudicació del servei d’assessorament i realització d’un
programa de prevenció i vigilància de delictes (corporate compliance) a FAD LEGAL
BOUTIQUE, SLP, per part de la societat municipal, REUS SERVEIS MUNICIPALS, SA, amb
la remissió, amb aquesta finalitat, de l'expedient administratiu.
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SEGON Suspendre el termini per dictar i notificar la resolució definitiva que posi fi a
aquest procediment, des de l’adopció de l’acord PRIMER anterior, fins a l’emissió del
dictamen de la Comissió Jurídica Assessora o fins al transcurs del termini per emetre'l.
TERCER Posar en coneixement de les societats que van participar en el procediment
de licitació dels serveis FAD LEGAL BOUTIQUE, SLP, KPMG ABOGADOS, SL, i
INGENIERIA SOCIAL, SAL, i també a REUS SERVEIS MUNICIPALS, SA, la suspensió del
termini per a la resolució de l'expedient. »"
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per assentiment.

Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
14/04/2020

12. Intervenció. Aprovació de conveni en matèria tributària amb l'Agència
Tributària de Catalunya
"Atès que els municipis, en la seva qualitat d'administracions publiques territorials,
ostenten, entre d'altres, les potestats tributaria, financera, reglamentaria,
sancionadora...
Atès que en data de 19 de setembre de 2012 es signà el Conveni marc entre l’Agència
Tributària de Catalunya i les diputacions provincials de Barcelona, Tarragona, Girona i
Lleida, de col·laboració en matèria tributària, al qual es dona publicitat mitjançant la
Resolució ECO/184/2014, de 28 de gener i que constitueix l’embrió de l’espai de
col·laboració en matèria tributària entre les administracions públiques catalanes,
denominat Tributs de Catalunya.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
15/04/2020

Atès que Tributs de Catalunya és un espai de col·laboració obert a l’adhesió de
qualsevol ens local, organismes públics i entitats de dret públic catalanes que
exerceixin funcions tributàries o de recaptació d’ingressos de dret públic, que té com a
objectiu millorar l’eficàcia i l’eficiència de la gestió tributària, entesa en sentit ampli, i
la prestació de serveis tributaris als ciutadans, en base als principis de proximitat i de
generació de mútua confiança.
Atès que per aquest Ajuntament es considera adient adherir-se a l'espai de
col·laboració Tributs de Catalunya per tal que es materialitzi en la prestació de serveis
tributaris en oficines adherides a la finestreta única tributària, en els intercanvis
d’informació amb transcendència tributària als efectes de detecció i reducció dels
incompliments tributaris i en la realització d’actuacions tendents a la recaptació dels
ingressos de dret públic, tant tributaris com no tributaris.
Atès que la proposta de conveni estableix una vigència de quatre anys prorrogables
per un període màxim de quatre anys addicionals, previ acord de les parts adoptat
abans de la finalització del termini inicial pactat, a la vegada que no es preveu cap
tipus d'obligació o compromís econòmic.
Atès que el text del conveni acompleix amb el que disposa l'apartat 3 de l'article 48 de
la llei 40/2015 , d'1 d'octubre, del règim jurídic del sector públic, en el sentit que el
que es pretén amb la seva formalització és millorar l'eficiència de la gestió pública ,
facilitant la utilització conjunta de mitjans i serveis públics, creant serveis compartits
i/o coordinats pel que fa a la gestió, recaptació i atenció tributàries, millorant
l'eficàcia, eficiència i economia de l'aplicació dels tributs i de les actuacions tendents a
reduir els incompliments de les obligacions fiscals.
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Atès que, així mateix, la proposta acompleix amb el que disposen el Reglament (UE)
2016/679 del Parlament 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 (Reglament general de
protecció de dades de la UE) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció
de dades personals i garantia dels drets digitals atès que en aquest aspecte el pacte
SISÈ i l'ANNEX III preveuen l'Acord per a l'encàrrec del tractament de dades de
caràcter personal entre l'Agència Tributaria de Catalunya i aquest Ajuntament.
Vist l'informe conjunt de la Secretaria General i la Intervenció de Fons pel qual
s'informa favorablement el contingut del conveni i la seva formalització.

Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
14/04/2020

Vistos els articles 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local, 47 a 52 de la llei llei 40/2015 , d'1 d'octubre, del règim jurídic del sector públic, i
108 a 111 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, en relació al règim jurídic aplicable als
convenis de col·laboració.
Vist l'article 309 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals del qual
se'n dedueix que la competència per a l'aprovació dels convenis interadministratius
correspon al Ple de la Corporació.
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió duta a terme el dia 3 de juliol de 2019,
delegà en la Junta de Govern Local totes les competències de caràcter delegable.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
15/04/2020

Per tot l’exposat, es proposa a la Junta de Govern Local previ dictamen de la Comissió
Informativa d'Hisenda i de Serveis Generals, l’adopció dels següents acords:
PRIMER: Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Agència Tributària de Catalunya
i l'Ajuntament de Reus en matèria tributaria.
SEGON : Facultar a la regidora delegada de l'Àrea d'Hisenda, Sra Maria Luz Caballero
Gabas per tal que formalitzi i signi els documents necessaris per tal de formalitzar el
conveni i per a dictar qualsevol altra resolució necessària per a l'execució dels
presents acords
TERCER : Notificar aquest acord a l'Agència Tributaria de Catalunya
Contra aquest acord, que posa fi a la via administrativa, s'haurà d'interposar recurs
contenciós administratiu davant la sala Contenciosa Administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar des del dia
hàbil següent al de la seva notificació.
Alternativament i amb caràcter previ, es pot efecturar un requeriment davant l'òrgan
que l'ha dictada, en el termini de dos mesos a comptar des del dia d'habil 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 Jursidicció Contenciosa Administrativa."
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per assentiment.
13. Recursos Humans. Compatibilitats de dos treballadors de l'Ajuntament
de Reus.
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"RRHH 277/2020.- Sol·licitud de compatibilitat de la Sra. Ana Maria Moya
Púa, per a l’exercici d’una activitat privada.
Vista la sol·licitud presentada per la Sra. Ana Maria Moya Púa, personal laboral
temporal 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 tècnic educatiu.
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.
Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
14/04/2020

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.
(...)

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
15/04/2020

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 per la Cap de Serveis Socials de l’Ajuntament de Reus, on
s’informa que el lloc de treball que ocupa la interessada en aquest Ajuntament no
implica causa d’incompatibilitat amb l’exercici de l’activitat privada esmentada.
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 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 i
l’article 22.2 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, correspon al Ple de la Corporació,
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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
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 següents acords:
Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
14/04/2020

1. Reconèixer la compatibilitat de l’exercici del lloc de treball ocupat per la Sra.
Ana Maria Moya Púa, personal laboral al servei d’aquesta Corporació, amb la
corresponent activitat secundària en el sector privat, per compte d’altre, com
auxiliar tècnic educatiu.

2. L’autorització atorgada a la Sra. Moya 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.
RRHH 2627/2019.-Sol·licitud de compatibilitat de la Sra. Gemma Pahí Llort
per a l’exercici de dos activitats públiques.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
15/04/2020

Vista la sol·licitud presentada per la Sra. Gemma Pahí Llort, qui ocupa una plaça de
treballadora social, adscrita a un lloc de treball de «treballadora social SIFE», de la
plantilla de personal laboral 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 pública secundaria com a Regidora a l’Ajuntament de Castellvell
del Camp i Consellera comarcal al Consell Comarcal del Baix Camp.
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.
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
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7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, se podrán
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:

Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
14/04/2020

«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.»
Vist l’informe emès per la Cap de Serveis Socials de l’Ajuntament de Reus, on
s’informa favorablement sobre la compatibilitat sol·licitada per la interessada, en
relació a les activitats anteriorment exposades.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
15/04/2020

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 les sol·licituds de compatibilitats interessades no incorren en cap dels
supòsits que impedeixin l’autorització de la mateixes, per a l’exercici dels càrrecs
electes indicats, 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.
Vistos els articles 321 i següents del Reglament del personal al servei de les entitats
locals i els preceptes 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
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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
següents acords:

Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
14/04/2020

-

Autoritzar la compatibilitat de l’exercici del lloc de treball ocupat per la
treballadora al servei d'aquesta Corporació, la Sra. Gemma Pahí Llort, qui ocupa
una plaça de treballadora social, adscrita a un lloc de treball de «treballadora
social SIFE», de la plantilla de personal laboral al servei d’aquesta Corporació,
amb la corresponent activitat pública secundaria com a Regidora a l’Ajuntament
de Castellvell del Camp i Consellera comarcal al Consell Comarcal del Baix
Camp.

-

L’autorització atorgada al Sra. Pahí ve subjecte ve subjecte al compliment de les
condicions previstes en els articles 323, 335, 343 del Reglament del personal al
servei de les entitats locals."

Sotmeses les propostes a votació, s'aproven per assentiment.
ACTIVITATS DE LA PERSONA
14. Educació. Aprovació dels preus públics de les sortides i activitats de les
escoles bressol municipals.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
15/04/2020

"Atès que l’Ajuntament de Reus compta amb una potent xarxa de recursos educatius
per als infants de 0 a 3 anys (escoles bressol municipals).
Atès que en Consell de Coordinació Pedagògica de la Xarxa d’Escoles Bressol per tal
de fomentar els aprenentatges vivencials, s’ha decidit promoure per al curs 2019-2020
una activitat en família per a tots els infants escolaritzats a les escoles bressol
municipals i les sortides amb infants on hi participaran infants de l’aula de 2 a 3 anys
que seguidament es relacionen:
-Activitat familiar, es programa un espectacle pensat per a infants de 0 a 3 anys,
enguany a la Palma.
-Sortida al Museu de Reus, Espai Llibertat, atès que tan des de Museus de Reus com
des de l’Àrea d’Educació s’ha promogut un projecte per a treballar didàcticament el
cos humà a partir de les expressions artístiques existents al museu.
-Sortida a l’activitat cultural de la Vella Quaresma, promoguda des de l’Ajuntament.
Es manté tal i com ha estat programada als darrers cursos.
Atès que les activitats esmentades anteriorment difereixen de les aprovades pel Ple de
la Corporació en sessió duta a terme el dia 17 de febrer de 2017.
Atès que es fa necessari fixar els preus públics corresponents al desenvolupament de
cadascuna d’aquestes activitats.
Vist l’informe emès pels serveis tècnics de l’Àrea d’Educació de data 17 de febrer de
2020, en el qual s’efectua una previsió d’infants de cada activitat i a partir d’aquesta i
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de les despeses inherents a les respectives activitats es proposa l’establiment dels
corresponents preus públics, ens els termes que seguidament es relacionen:
-Sortida Museu Espai Llibertat
-Sortida Vella Quaresma
-Activitat Familiar

9,00 €
3,50 €
3,50 €

Vist l’informe emès per la Intervenció Municipal de data 17 febrer de 2020, en relació
a la proposta de preus públics.

Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
14/04/2020

Vist que l’article 127 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, preveu que els
ajuntaments poden establir i exigir preus públics per a la prestació de serveis o la
realització d’activitats de competència municipal, segons les normes contingudes al
capítol VI del títol I de l’esmentada Llei.
Vistos els articles 41 a 47 del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, en relació als preus
públics.
Atès que de conformitat amb l’article 47 del citat Reial Decret Legislatiu 2/2004,
l’establiment o modificació dels preus públics corresponen al Ple de la Corporació.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
15/04/2020

Vist l’acord del Ple de la Corporació de data 3 de juliol de 2019, pel qual aquest òrgan
delega en la Junta de Govern Local totes les seves competències de caràcter
delegable, inclòs l’establiment i modificació de preus públics per la prestació de
serveis i realització d’activitats de competència municipal.
En conseqüència es proposa l'adopció dels acords següents:
PRIMER.- Aprovar els preus públics de les sortides i activitats de les escoles bressol
municipals, en els termes que tot seguit s’assenyalen:
Sortida Museu Espai Llibertat
Sortida Vella Quaresma
Activitat familiar

9,00 €
3,50 €
3,50 €

SEGON.- Aquests preus públics seran vigents a partir del curs escolar 2019-2020, i
fins a nova modificació o derogació expressa.
TERCER.-Deixar sense efecte l’acord de Junta de Govern Local de data 17 de febrer
de 2017 en relació a l’aprovació dels preus públics de les sortides i activitats de les
escoles bressol municipals, a partir de l’entrada en vigor dels preus aprovats amb el
present acord.
QUART.-Donar trasllat d’aquest acord a la Fundació Educativa i Social, ens encarregat
de la gestió de les escoles bressol municipals, als efectes que en tingui coneixement."
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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