ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE REUS

Núm: 4/2020

Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
13/05/2020

Caràcter: extraordinària
Data: 20/04/2020
Horari: 12:45h - 14:31h
Lloc: Telemàtica
Hi assisteixen:

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
13/05/2020

Carles Pellicer Punyed, alcalde-president
Marina Berasategui Canals
Maria Luz Caballero Gabás
Montserrat Caelles Bertran
Josep Cuerba Domènech
Edgar Fernández Blázquez
Montserrat Flores Juanpere
Hector Fort Robert
Ángeles Débora García Cámara
Sandra Guaita Esteruelas
Ricardo López Vázquez
Noemí Llauradó Sans
Marta Llorens Pérez
Daniel Marcos Cruz
Andreu Martín Martínez
Ana Isabel Martínez Serrano
Raúl Meléndez Marfil
Hipòlit Monseny Gavaldà
Maria Teresa Pallarès Piqué
Mònica Pàmies Flores
Maria del Carmen Pozuelo Blanco
Carles Prats Alonso
Daniel Recasens Salvador
Daniel Rubio Angosto
Òscar Subirats Torrebadell
Dolors del Mar Vázquez Pérez
Montserrat Vilella Cuadrada
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Assisteixen també:
Jaume Renyer Alimbau, secretari general
Baldomero Rovira López, interventor
Josep Maria Sabaté Vidal, vicesecretari
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ORDRE DEL DIA

1. Ratificació de la concurrència de circumstancies i necessitat de celebrar de forma
telemàtica aquesta sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament de Reus.
2. Acceptació de la transmissió gratuïta per part d'HOSPITAL DE SANT JOAN DE REUS,
SAM de les seves accions de CENTRE MQ REUS, SA a l'Ajuntament de Reus.
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3. Autorització de la transmissió gratuïta per part d'HOSPITAL DE SANT JOAN DE REUS,
SAM i de GESTIÓ COMARCAL HOSPITALÀRIA, SA de les seves accions de SAGESSA,
ASSISTÈNCIA SANITÀRIA I SOCIAL, SA a la FUNDACIÓ PER A L'ATENCIÓ SOCIAL.
4. Autorització de la compra-venda de la societat HOSPITAL DE SANT JOAN DE REUS,
SAM a favor de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
Les intervencions orals realitzades en aquesta sessió per l’alcalde, regidors i, en
el seu cas, el secretari i l’interventor als diferents punts de l’ordre del dia
assenyalats a l’acta amb "ES PRODUEIX DEBAT" o "INTERVENCIÓ DE........" o " ES
DONA RESPOSTA" estan contingudes en suport digital àudio autenticat, amb la
incorporació de la signatura d’aquesta Secretaria General. Una vegada aprovat
l’esborrany de l’acta d’aquesta sessió, les esmentades intervencions orals
quedaran incorporades automàticament a l’acta, formant part, d’una manera
intrínseca i indissoluble, de l’esmentat document administratiu, d'acord amb els
articles 26, 36, 70.2, 71 i 80.2 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre sobre procediment
administratiu comú de les administracions públiques, articles 17 i 18 de la Llei
40/2015 d'1 d'octubre de règim jurídic del sector públic, i l'article 4 i la disposició
addicional primera sobre fe pública i ús de signatura electrònica de la Llei
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59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica, procedint-se a la
preceptiva publicació a la web municipal.
Oberta la sessió per la presidència, es comproven per part de la secretaria general els
requisits tècnics legals per a la valida constitució telemàtica del Ple i es passen a
tractar els temes següents:
1. Ratificació de la concurrència de circumstancies i necessitat de celebrar de
forma telemàtica aquesta sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament de Reus.
Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
13/05/2020

El Sr. PELLICER EXPLICA EL TEMA.
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova amb 21 vots a favor: ((JxR): Sres./Srs., Pellicer,
Vilella, Pallarès, Caelles, Cuerba, Caballero, Monseny; (ERC): Sres./Srs., Llauradó,
Recasens, Flores, Prats, Berasastegui, Subirats;
(CS): Sra./Srs., García, López,
Meléndez, (CUP) Sres.: Llorens, Fernàndez i Pàmies i (A): Sr. Rubio i Sra. Vázquez) 6
vots en contra (PSC-CP): Sres./Srs., Martí, Martínez, Guaita, Marcos, Pozuelo i Fort.
EL Sr. PELLICER EXPOSA COM ES DESENVOLUPARÀ LA SESSIÓ I DONA LECTURA ALS
PUNTS 2, 3 I 4 QUE ES TRACTARAN CONJUNTAMENT.
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A continuació EL SR. SUBIRATS EXPLICA ELS TEMES 2, 3 i 4 i ES PRODUEIX DEBAT.
FINALITZAT EL DEBAT ES PRODUEIX LA INTERVENCIÓ DEL SR. PELLICER.
2. Acceptació de la Transmissió gratuïta per part d'HOSPITAL DE SANT JOAN DE
REUS, SAM de les seves accions de CENTRE MQ REUS, SA a l'Ajuntament de Reus.
"El 30.12.2019 i prèvia aprovació del Ple de l'Ajuntament de Reus, en sessió tinguda el
23.12.2019, es va formalitzar entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, el
Servei Català de la Salut i l’Ajuntament de Reus el conveni regulador per a la
racionalització de l’activitat assistencial del sistema públic de salut de la ciutat de Reus
i la seva àrea d'influència.
En data 27.03.2020, es va formalitzar una addenda a l’esmentat Conveni, que
modificava puntualment les clàusules sisena i desena del mateix, i que fou ratificada
pel Ple de l'Ajuntament de Reus em sessió tinguda el dia 3.04.2020.
L’objecte de l'esmentat conveni és establir el marc regulador de les diferents
operacions i actuacions que la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Reus
realitzaran amb la finalitat de reordenar el sistema públic de salut al camp de
Tarragona i les Terres de l’Ebre en l’àmbit de l’assistència primària i hospitalària per tal
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de garantir l’optimització dels seus recursos, així com millorar l’assistència que s’hi
presta en condicions de qualitat i sota una perspectiva sostenible en termes socials i
econòmics que en faciliti la continuïtat de manera equilibrada.
L’operació de racionalització que regulen està configurada a través de quatre grans
dimensions:

Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
13/05/2020

a) Adquisició mitjançant compra-venda de la societat Hospital Sant Joan de Reus,
SAM per part de l'Administració de la Generalitat prèvia transmissió de les accions
de les societats Centre MQ Reus, SAM i Sagessa Assistència Sanitària i Social, SA al
perímetre del sector públic de l’Ajuntament de Reus.
b) Assumpció de l’activitat sanitària pública d’atenció primària i comunitària, i de
l’atenció hospitalària per part de les dues noves entitats de dret públic: Salut
Terres de l’EBRE (en endavant EDP STE), i Salut Sant Joan de Reus-Baix Camp (EDP
SSJRBC).
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c) Cessió de la propietat de l’immoble de l’Hospital de Sant Joan de Reus al Servei
Català de la Salut, amb prèvia segregació en dues propietats, la constituïda per
l’aparcament soterrani i la constituïda per la resta de l’immoble. La cessió de la
propietat de l’aparcament soterrani restarà sotmesa a condició suspensiva
vinculada al contracte de gestió i explotació del mateix. El Servei Català de la Salut
realitzarà l’adscripció de la propietat de l’hospital a l’EDP SSJRBC.
d) Adquisició a les entitats bancàries prestadores de les dues operacions de deute a
llarg termini formalitzades per Reus Serveis Municipals, SA per finançar la
construcció de l’hospital per part de la Generalitat de Catalunya i novació de la
posició de prestatari atorgant-la a l’EDP SSJRBC.

Pel que fa a l’adquisició mitjançant compra-venda de la societat Hospital Sant Joan de
Reus, SAM per part de SSJRBC, l'esmentat conveni preveu que la societat Hospital de
Sant Joan de Reus SAM, com a requisit previ i necessari, transmetrà les accions
representatives del capital de les societats Centre MQ Reus SA i Sagessa, Assistència
Sanitària i Social SA de la seva propietat a perímetre del sector públic de l’Ajuntament
de Reus (clàusules primera, apartat 2, i tercera).
Atès que en l'actual situació d'emergència sanitària, s'ha posat de manifest la
necessitat d'avançar en el termini més breu possible tots els tràmits per tal que
l'Administració de la Generalitat assumeixi la prestació sanitària pública que
actualment va a càrrec dels ens vinculats a l'Ajuntament de Reus.
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Atès que aquests tràmits es circumscriuen a l'execució dels compromisos contrets ja
mitjançant l'acord d'aprovació del conveni per part del Ple de l'Ajuntament de Reus i
la seva formalització.
Vist l'informe conjunt de la intervenció i la secretaria municipal en relació als
esmentats acords que posa de manifest que aquest expedient s'ajusta a les
determinacions del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya
aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril i al Decret 336/1988, de 17
d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de patrimoni dels ens locals, així com a la
legislació bàsica de règim local.
Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
13/05/2020

Vista la memòria del regidor delegat de l’Àrea de Salut i Ciutadania i President del
Consell d’Administració de la societat HOSPITAL SANT JOAN DE REUS, SAM en relació a
la compra-venda de la citada societat a favor de l’Administració de la Generalitat de
Catalunya prèvia transmissió de les accions de les societats CENTRE MQ REUS, SAM i
SAGESSA ASSISTÈNCIA SANITÀRIA I SOCIAL, SA al perímetre del sector públic de
l’Ajuntament.
Per tot l'exposat, previ dictamen de la Comissió Informativa de Benestar Social i
Ciutadania es proposa al Ple de l'Ajuntament de Reus, l'adopció dels següents acords:
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PRIMER: Acceptar la cessió gratuïta per part de Hospital Sant Joan de Reus, SA (HSJR),
de la totalitat de les accions representatives del capital de la societat Centre MQ Reus,
SA (CMQ) a favor de l'Ajuntament de Reus.
SEGON: Comunicar al Departament de Salut i al Departament de la Vicepresidència i
d'Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya l'adopció d'aquest acord.
TERCER: Contra aquest acord, que posa fi a la via administrativa, es podrà d'interposar
recurs contenciós administratiu davant la sala Contenciosa Administrativa del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar des
del dia hàbil següent al de la seva notificació.
Alternativament i amb caràcter previ, es pot efectuar un requeriment davant l’òrgan
que l'ha dictada, en el termini de dos mesos a comptar des del dia hàbil següent a la
recepció d'aquesta notificació, en els termes que s'indiquen a l'article 44 de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.
Tot l’expressat, sens perjudici que, de conformitat amb el Reial Decret 463/2020, de 14
de març, els terminis per presentar el recurs i/o requeriments corresponents queden
suspesos, de tal manera que aquests terminis es computaran a partir de l’endemà
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que perdi vigència aquesta suspensió decretada amb la declaració de l’estat
d’alarma."
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova amb 18 vots a favor: ((JxR): Sres./Srs., Pellicer,
Vilella, Pallarès, Caelles, Cuerba, Caballero, Monseny; (ERC): Sres./Srs., Llauradó,
Recasens, Flores, Prats, Berasastegui, Subirats; (CS): Sra./Srs., García, López, Meléndez
i (A): Sr. Rubio i Sra. Vázquez) 6 vots en contra (PSC-CP): Sres./Srs., Martí, Martínez,
Guaita, Marcos, Pozuelo i Fort i 3 abstencions (CUP) Sres.: Llorens, Fernàndez i
Pàmies.
Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
13/05/2020

3. Regidoria de Salut i Ciutadania. Autorització Transmissió gratuïta per part
d'HOSPITAL DE SANT JOAN DE REUS, SAM i de GESTIÓ COMARCAL HOSPITALÀRIA,
SA de les seves accions de SAGESSA, ASSISTÈNCIA SANITÀRIA I SOCIAL, SA a la
FUNDACIÓ PER A L'ATENCIÓ SOCIAL.
"El 30.12.2019 i prèvia aprovació del Ple de l'Ajuntament de Reus, en sessió tinguda el
23.12.2019, es va formalitzar entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, el
Servei Català de la Salut i l’Ajuntament de Reus el conveni regulador per a la
racionalització de l’activitat assistencial del sistema públic de salut de la ciutat de Reus
i la seva àrea d'influència.
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En data 27.03.2020, es va formalitzar una addenda a l’esmentat Conveni, que
modificava puntualment les clàusules sisena i desena del mateix, i que fou ratificada
pel Ple de l'Ajuntament de Reus em sessió tinguda el dia 3.04.2020.
L’objecte de l'esmentat conveni és establir el marc regulador de les diferents
operacions i actuacions que la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Reus
realitzaran amb la finalitat de reordenar el sistema públic de salut al camp de
Tarragona i les Terres de l’Ebre en l’àmbit de l’assistència primària i hospitalària per tal
de garantir l’optimització dels seus recursos, així com millorar l’assistència que s’hi
presta en condicions de qualitat i sota una perspectiva sostenible en termes socials i
econòmics que en faciliti la continuïtat de manera equilibrada.
L’operació de racionalització que regulen està configurada a través de quatre grans
dimensions:
a) Adquisició mitjançant compra-venda de la societat Hospital Sant Joan de Reus,
SAM per part de l'Administració de la Generalitat prèvia transmissió de les
accions de les societats Centre MQ Reus, SAM i Sagessa Assistència Sanitària i
Social, SA al perímetre del sector públic de l’Ajuntament de Reus.
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b) Assumpció de l’activitat sanitària pública d’atenció primària i comunitària, i de
l’atenció hospitalària per part de les dues noves entitats de dret públic: Salut
Terres de l’EBRE (en endavant EDP STE), i Salut Sant Joan de Reus-Baix Camp
(EDP SSJRBC).
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c) Cessió de la propietat de l’immoble de l’Hospital de Sant Joan de Reus al Servei
Català de la Salut, amb prèvia segregació en dues propietats, la constituïda per
l’aparcament soterrani i la constituïda per la resta de l’immoble. La cessió de la
propietat de l’aparcament soterrani restarà sotmesa a condició suspensiva
vinculada al contracte de gestió i explotació del mateix. El Servei Català de la
Salut realitzarà l’adscripció de la propietat de l’hospital a l’EDP SSJRBC.
d) Adquisició a les entitats bancàries prestadores de les dues operacions de deute
a llarg termini formalitzades per Reus Serveis Municipals, SA per finançar la
construcció de l’hospital per part de la Generalitat de Catalunya i novació de la
posició de prestatari atorgant-la a l’EDP SSJRBC.

Signat electrònicament
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Pel que fa a l’adquisició mitjançant compra-venda de la societat Hospital Sant Joan de
Reus, SAM per part de SSJRBC, l'esmentat conveni preveu que la societat Hospital de
Sant Joan de Reus SAM, com a requisit previ i necessari, transmetrà les accions
representatives del capital de les societats Centre MQ Reus SA i Sagessa, Assistència
Sanitària i Social SA de la seva propietat a perímetre del sector públic de l’Ajuntament
de Reus (clàusules primera, apartat 2, i tercera).
Atès que en l'actual situació d'emergència sanitària, s'ha posat de manifest la
necessitat d'avançar en el termini més breu possible tots els tràmits per tal que
l'Administració de la Generalitat assumeixi la prestació sanitària pública que
actualment va a càrrec dels ens vinculats a l'Ajuntament de Reus.
Atès que aquests tràmits es circumscriuen a l'execució dels compromisos contrets ja
mitjançant l'acord d'aprovació del conveni per part del Ple de l'Ajuntament de Reus i
la seva formalització.
Vist l'informe conjunt de la intervenció i la secretaria municipal en relació als
esmentats acords que posa de manifest que aquest expedient s'ajusta a les
determinacions del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya
aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril i al Decret 336/1988, de 17
d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de patrimoni dels ens locals, així com a la
legislació bàsica de règim local.
Vista la memòria del regidor delegat de l’Àrea de Salut i Ciutadania i President del
Consell d’Administració de la societat HOSPITAL SANT JOAN DE REUS, SAM en relació a
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la compra-venda de la citada societat a favor de l’Administració de la Generalitat de
Catalunya prèvia transmissió de les accions de les societats CENTRE MQ REUS, SAM i
SAGESSA ASSISTÈNCIA SANITÀRIA I SOCIAL, SA al perímetre del sector públic de
l’Ajuntament.
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Atès així mateix que en virtut del que disposa l'article 140 del Reglament d'Obres,
Activitats i Serveis dels Ens Locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, es
considera necessari que els acords adoptats d’aquesta naturalesa pels òrgans de
govern i/o d'administració de les societats HOSPITAL DE SANT JOAN DE REUS, SAM i
de GESTIÓ COMARCAL HOSPITALÀRIA, SA, la totalitat del capital social de les quals
pertany directa i indirectament a l'Ajuntament, siguin autoritzats pel Ple de la
Corporació.
Per tot l'exposat, previ dictamen de la Comissió Informativa de Benestar Social i
Ciutadania es proposa al Ple de l'Ajuntament de Reus, l'adopció dels següents acords:
PRIMER : Autoritzar la transmissió gratuïta de les accions que les societats HOSPITAL
DE SANT JOAN DE REUS, SAM i de GESTIÓ COMARCAL HOSPITALÀRIA, SA, ostenten de
la societat Sagessa, Assistència Sanitària i Social, SA , a favor de la Fundació per a
l'Atenció Social
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SEGON:Comunicar al Departament de Salut i al Departament de la Vicepresidència i
d'Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya l'adopció d'aquest acord.
TERCER: Contra aquest acord, que posa fi a la via administrativa, es podrà d'interposar
recurs contenciós administratiu davant la sala Contenciosa Administrativa del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar des
del dia hàbil següent al de la seva notificació.
Alternativament i amb caràcter previ, es pot efectuar un requeriment davant l’òrgan
que l'ha dictada, en el termini de dos mesos a comptar des del dia hàbil següent a la
recepció d'aquesta notificació, en els termes que s'indiquen a l'article 44 de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.
Tot l’expressat, sens perjudici que, de conformitat amb el Reial Decret 463/2020, de 14
de març, els terminis per presentar el recurs i/o requeriments corresponents queden
suspesos, de tal manera que aquests terminis es computaran a partir de l’endemà
que perdi vigència aquesta suspensió decretada amb la declaració de l’estat
d’alarma."
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova amb 18 vots a favor: ((JxR): Sres./Srs., Pellicer,
Vilella, Pallarès, Caelles, Cuerba, Caballero, Monseny; (ERC): Sres./Srs., Llauradó,
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Recasens, Flores, Prats, Berasastegui, Subirats; (CS): Sra./Srs., García, López, Meléndez
i (A): Sr. Rubio i Sra. Vázquez) 6 vots en contra (PSC-CP): Sres./Srs., Martí, Martínez,
Guaita, Marcos, Pozuelo i Fort i 3 abstencions (CUP) Sres.: Llorens, Fernàndez i
Pàmies.
4. Regidoria de Salut i Ciutadania. Autorització de la Compra-venda de la
Societat HOSPITAL DE SANT JOAN DE REUS, SAM a favor de l'Administració de la
Generalitat de Catalunya.

Signat electrònicament
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"El 30.12.2019 i prèvia aprovació del Ple de l'Ajuntament de Reus, en sessió tinguda el
23.12.2019, es va formalitzar entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, el
Servei Català de la Salut i l’Ajuntament de Reus el conveni regulador per a la
racionalització de l’activitat assistencial del sistema públic de salut de la ciutat de Reus
i la seva àrea d'influència.
En data 27.03.2020, es va formalitzar una addenda a l’esmentat Conveni, que
modificava puntualment les clàusules sisena i desena del mateix, i que fou ratificada
pel Ple de l'Ajuntament de Reus em sessió tinguda el dia 3.04.2020.
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L’objecte de l'esmentat conveni és establir el marc regulador de les diferents
operacions i actuacions que la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Reus
realitzaran amb la finalitat de reordenar el sistema públic de salut al camp de
Tarragona i les Terres de l’Ebre en l’àmbit de l’assistència primària i hospitalària per tal
de garantir l’optimització dels seus recursos, així com millorar l’assistència que s’hi
presta en condicions de qualitat i sota una perspectiva sostenible en termes socials i
econòmics que en faciliti la continuïtat de manera equilibrada.
L’operació de racionalització que regulen està configurada a través de quatre grans
dimensions:
a) Adquisició mitjançant compra-venda de la societat Hospital Sant Joan de Reus,
SAM per part de l'Administració de la Generalitat prèvia transmissió de les accions
de les societats Centre MQ Reus, SAM i Sagessa Assistència Sanitària i Social, SA al
perímetre del sector públic de l’Ajuntament de Reus.
b) Assumpció de l’activitat sanitària pública d’atenció primària i comunitària, i de
l’atenció hospitalària per part de les dues noves entitats de dret públic: Salut
Terres de l’EBRE (en endavant EDP STE), i Salut Sant Joan de Reus-Baix Camp (EDP
SSJRBC).
c) Cessió de la propietat de l’immoble de l’Hospital de Sant Joan de Reus al Servei
Català de la Salut, amb prèvia segregació en dues propietats, la constituïda per
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l’aparcament soterrani i la constituïda per la resta de l’immoble. La cessió de la
propietat de l’aparcament soterrani restarà sotmesa a condició suspensiva
vinculada al contracte de gestió i explotació del mateix. El Servei Català de la Salut
realitzarà l’adscripció de la propietat de l’hospital a l’EDP SSJRBC.
d) Adquisició a les entitats bancàries prestadores de les dues operacions de deute a
llarg termini formalitzades per Reus Serveis Municipals, SA per finançar la
construcció de l’hospital per part de la Generalitat de Catalunya i novació de la
posició de prestatari atorgant-la a l’EDP SSJRBC.
Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
13/05/2020

Pel que fa a l’adquisició mitjançant compra-venda de la societat Hospital Sant Joan de
Reus, SAM per part de SSJRBC, l'esmentat conveni preveu que la societat Hospital de
Sant Joan de Reus SAM, com a requisit previ i necessari, transmetrà les accions
representatives del capital de les societats Centre MQ Reus SA i Sagessa, Assistència
Sanitària i Social SA de la seva propietat a perímetre del sector públic de l’Ajuntament
de Reus (clàusules primera, apartat 2, i tercera).

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
13/05/2020

Atès que en l'actual situació d'emergència sanitària, s'ha posat de manifest la
necessitat d'avançar en el termini més breu possible tots els tràmits per tal que
l'Administració de la Generalitat assumeixi la prestació sanitària pública que
actualment va a càrrec dels ens vinculats a l'Ajuntament de Reus.
Atès que aquests tràmits es circumscriuen a l'execució dels compromisos contrets ja
mitjançant l'acord d'aprovació del conveni per part del Ple de l'Ajuntament de Reus i
la seva formalització.
Vist l'informe conjunt de la intervenció i la secretaria municipal en relació als
esmentats acords que posa de manifest que aquest expedient s'ajusta a les
determinacions del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya
aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril i al Decret 336/1988, de 17
d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de patrimoni dels ens locals, així com a la
legislació bàsica de règim local.
Vista la memòria del regidor delegat de l’Àrea de Salut i Ciutadania i President del
Consell d’Administració de la societat HOSPITAL SANT JOAN DE REUS, SAM en relació a
la compra-venda de la citada societat a favor de l’Administració de la Generalitat de
Catalunya prèvia transmissió de les accions de les societats CENTRE MQ REUS, SAM i
SAGESSA ASSISTÈNCIA SANITÀRIA I SOCIAL, SA al perímetre del sector públic de
l’Ajuntament.
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Atès que la clàusula tercera aparat 2 del conveni preveu com a valor d'adquisició de la
societat Hospital Sant Joan de Reus, SA (HSJR), la quantitat d' 1 €, valor que s'estableix i
es justifica en l'expedient d'acord amb l'informe de la intervenció i secretaria
municipal més amunt esmentat.
Per tot l'exposat, previ dictamen de la Comissió Informativa de Benestar Social i
Ciutadania es proposa al Ple de l'Ajuntament de Reus, l'adopció dels següents acords:

Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
13/05/2020

PRIMER: Autoritzar l'alienació mitjançant compravenda de la societat Hospital Sant
Joan de Reus, SA (HSJR), amb tots els seus actius i passius i segons les condicions
establertes al conveni esmentat als antecedents d'aquest acord, a favor de
l'Administració de la Generalitat de Catalunya, per la quantitat d'1 euro, amb la
finalitat que aquesta darrera, mitjançant l'EDP Salut Sant Joan de Reus-Baix Camp,
succeeixi a l'Ajuntament de Reus en quan a la societat esmentada, i mitjançant l’EDP
Terres de l'Ebre pel que fa a la societat GECOHSA, pertanyent íntegrament a HSJR,SA .

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
13/05/2020

SEGON: Sol·licitar amb caràcter previ a la formalització de la compra-venda acordada
en el punt anterior l'informe previ del Departament de la Vicepresidència i
d'Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya de conformitat amb allò que
disposa el Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de
patrimoni dels ens locals i l'Ordre ECF/138/2007, de 27 d'abril, sobre procediments en
matèria de tutela financera dels ens locals,
TERCER: Comunicar al Departament de Salut i al Departament de la Vicepresidència i
d'Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya l'adopció d'aquest acord.
QUART: Contra aquest acord, que posa fi a la via administrativa, es podrà d'interposar
recurs contenciós administratiu davant la sala Contenciosa Administrativa del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar des
del dia hàbil següent al de la seva notificació.
Alternativament i amb caràcter previ, es pot efectuar un requeriment davant l’òrgan
que l'ha dictada, en el termini de dos mesos a comptar des del dia hàbil següent a la
recepció d'aquesta notificació, en els termes que s'indiquen a l'article 44 de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.
Tot l’expressat, sens perjudici que, de conformitat amb el Reial Decret 463/2020, de 14
de març, els terminis per presentar el recurs i/o requeriments corresponents queden
suspesos, de tal manera que aquests terminis es computaran a partir de l’endemà
que perdi vigència aquesta suspensió decretada amb la declaració de l’estat
d’alarma."
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Sotmesa la proposta a votació, s'aprova amb 18 vots a favor: ((JxR): Sres./Srs., Pellicer,
Vilella, Pallarès, Caelles, Cuerba, Caballero, Monseny; (ERC): Sres./Srs., Llauradó,
Recasens, Flores, Prats, Berasastegui, Subirats; (CS): Sra./Srs., García, López, Meléndez
i (A): Sr. Rubio i Sra. Vázquez) 6 vots en contra (PSC-CP): Sres./Srs., Martí, Martínez,
Guaita, Marcos, Pozuelo i Fort i 3 abstencions (CUP) Sres.: Llorens, Fernàndez i
Pàmies.
FINALITZADA LA VOTACIÓ ES PRODUEIX LA INTERVENCIÓ DEL SR. PELLICER

Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
13/05/2020

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

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
13/05/2020
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