ESBORRANY ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Núm: 6/2020
Caràcter: Ordinària
Data: 25/05/2020
Horari: 11:05 - 11:18h
Lloc: Telemàtica

Signat electrònicament
Josep Maria Sabate Vidal
02/06/2020

Hi assisteixen:
Carles Pellicer Punyed, alcalde-president
Noemí Llauradó Sans
Daniel Rubio Angosto
Teresa Pallarès Piqué
Montserrat Caelles Bertran (que s'incorpora al moment que es dirà)
Carles Prats Alonso
M. Luz Caballero Gabas
Josep Maria Sabaté Vidal, com a secretari en funcions
S'han excusat:
Montserrat Villella Cuadrada
Montserrat Flores Juanpere
Daniel Recasens Salvador
ORDRE DEL DIA
1. Ratificació de la necessitat de celebrar de forma telemàtica aquesta sessió
de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Reus.
2. Informació de l’Alcaldia.
3. Aprovació de l’acta de la Junta de Govern Local de la sessió del dia 11 de
maig de 2020.
Seguidament es tractaran en sessió pública els temes següents:
SERVEIS D'HISENDA I SERVEIS GENERALS
4. Intervenció. Concessió a Reus Serveis Municipals SA d'un aval per a la
concertació
d'una operació de crèdit a curt termini, per import de 3.000.000 €.
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5.Seguretat, Convivència i Civisme. Aprovació del Conveni entre el Servei
Català de Trànsit i l’Ajuntament de Reus en matèria de seguretat viària i dels
annexos 1 a 7 del conveni.
6. Servei d’Aprovisionaments, Contractació i Patrimoni. Aprovació la
revisió de preus del contracte del servei públic d’explotació de la central de
recollida pneumàtica al municipi de Reus.
Assumptes sobrevinguts, si s'escau.
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
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Oberta la sessió per la presidència es passen a tractar els temes següents:
1. Ratificació de la necessitat de celebrar de forma telemàtica aquesta
sessió de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Reus.
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per unanimitat.
2. Aprovació de l’acta de la Junta de Govern Local de la sessió del dia
11 de maig de 2020.
S’aprova, per unanimitat, l’acta de la sessió de la Junta de Govern Local del dia
11 de maig de 2020.
3. Informació de l'Alcaldia.
L’alcalde informa que la propera sessió del Ple queda fixada pel proper 19 de
juny a les 10h i que ja es veurà més endavant si es fa de forma telemàtica o
presencial.
Per altra banda, informa que avui dilluns dia 25 de maig ha començat una nova
fase en el procés de desconfinament i Reus entra en la Fase II, el que comporta
major relaxament de les restriccions de l’estat d’alarma i augment de la
mobilitat. L’entrada a la Fase III, si continua l’actual evolució de la situació a la
ciutat, està prevista pel dia 8 de juny.
Dona compte també de que avui s’han tornat a posar en marxa de forma
gradual l’atenció presencial als espais d’atenció ciutadana municipal i es
reprèn igualment de forma limitada el servei de préstec i devolució de les
biblioteques municipals.
Respecte a l’activitat municipal en general, exposa que hi ha actualment uns
50 treballadors que estan treballant de forma presencial i la resta atenen les
seves funcions mitjançant teletreball.
Finalment l’alcalde també informa de que hi ha una proposta que s’està
consensuant amb els grups municipals per tal que les comissions informatives
tinguin lloc en dies diferents, amb una periodicitat quinzenal, per facilitar el
seu desenvolupament.
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Seguidament es tracten en sessió pública els temes següents:
SERVEIS D'HISENDA I SERVEIS GENERALS
4. Intervenció. Concessió a Reus Serveis Municipals SA d'un aval per a
la concertació d'una operació de crèdit a curt termini, per import de
3.000.000 €
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"Atès que Reus Serveis Municipals SA informa que te necessitats de tresoreria i
que per a fer hi front ha aprovat la concertació d'una operació de crèdit a curt
termini per un import de 3.000.000€. Atès que Reus Serveis Municipals SA és
íntegrament dependent de l'Ajuntament de Reus, classificat com AAPP i que
compleix les condicions d'elegibilitat previstes en l'art. 50 del RD Llei 17/2014,
de 26 de desembre de mesures de sostenibilitat financera de les CCAA i EELL i
altres de caràcter econòmic.
Atès que les condicions de l'operació comunicada per Caixabank SA, a Reus
Serveis Municipals SA en l'oferta de data 6 de maig de 2020, són:
Operació: Pòlissa de crèdit de fins a 3.000.000€ a curt termini
















Titular: REUS SERVEIS MUNICIPALS SA
Avalador: Ajuntament de Reus
Modalitat: Compte de crèdit
Finalitat: Necessitats transitòries de tresoreria
Entitat financera: Caixabank
Import de l’operació: fins a 3.000.000€
Termini: a cancel·lar com a màxim en 12 mesos
Tipus interès: Segons Prudència Financera abril 2020: Euríbor 3 mesos +
0,69%
Comissió d’obertura: 0,00 %
Comissió de disponibilitat: 0,10% anual, cobrable trimestralment
Amortització: Al venciment
Interessos: Liquidació trimestral, revisió trimestral
Garantia: Les pròpies de l'acreditat i aval de l'Ajuntament de Reus
Intervenció: Notarial
Altres: Rebaixa de límit a 2.500.000€ als 9 mesos. (amortització de
500.000,00€).

Vist l'Informe d'intervenció de data 11 de maig de 2020 emès en relació a
l'aprovació de l'operació de finançament a curt termini de Reus Serveis
Municipals SA, i que en el seu apartat segon, relatiu a les consideracions
jurídiques de l'expedient, s'informa de les consideracions relatives a l'aval de
l'Ajuntament de Reus a l'operació, sol·licitat per Caixabank SA, i es conclou que
l'òrgan competent per a l'aprovació de l'aval és el Ple.
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Atès que amb la consideració d'aquest aval per import de 3.000.000€,
l'Ajuntament no supera el llindar de l'art. 51 del TRLRHL previst per les
operacions de crèdit a curt termini.
Atès que mitjançant l'acord de Ple de data de data 3 de juliol de 2019, el Ple
resolt delegar aquesta competència a la Junta de Govern Local.
En conseqüència es proposa l'adopció dels acords següents:
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Primer.- Aprovar l'aval de l’Ajuntament de Reus a l'operació de crèdit a curt
termini a concertar per un import màxim de 3.000.000€, d'acord amb l'oferta
per Caixabank, i subjecte al Principi de Prudència financera, per a cobrir les
necessitats transitòries de tresoreria.
Segon.- Que es doni trasllat al Consell d'Administració de Reus Serveis
Municipals SA, per tal que incorpori el present acord a l'expedient d'aprovació i
concertació de l'operació de finançament a curt termini juntament amb la resta
dels termes de l'operació proposats per Caixabank.
Tercer.- Facultar a l'Alcalde, el Sr. Carles Pellicer Punyed per a la subscripció
dels documents que calguin per a la formalització de l'aval a l'operació.
Quart.- Que es comuniqui la concertació de l'operació del crèdit a curt termini
per part de Reus Serveis Municipals SA i l'aval de l'Ajuntament de Reus a
l'òrgan de Tutela Financera de la Generalitat de Catalunya, d'acord amb els
termes previstos en l'Informe d'Intervenció emès al respecte de l'aprovació i
concertació de l'operació financera."
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per unanimitat.
En aquest moment s'incorpora a la sessió la Sra. Montserrat Caelles Bertran.
5. Seguretat, Convivència i Civisme. Aprovació del Conveni marc entre
el Servei Català de Trànsit i l'Ajuntament de Reus en matèria de
seguretat viària i dels annexos 1 a 7 del conveni.
"Atès que l’article 25.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases
del règim local, en el seus apartats f) i g), els municipis ostenten competències
en matèria de policia local, trànsit, mobilitat.... Per la seva banda, l’article 66.3
del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya, en els seus apartats a) i b)
atribueix competències als municipis en matèria de seguretat en llocs públics,
ordenació del trànsit de vehicles i de persones en les vies urbanes.
Atès que l’article 7 del Reial decret legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i
seguretat viària, atribueix als municipis competències en matèria de regulació,
ordenació, gestió, vigilància i disciplina, per mitjà d’agents propis, del trànsit en
les vies urbanes de la seva titularitat, així com la denúncia de les infraccions
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que es cometin en aquestes vies i la sanció de les mateixes quan no estigui
atribuïda a una altra Administració.
Atès que la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les Policies locals, en el seu article
11) i, en termes similars, el Reglament de la Guàrdia Urbana de Reus (article
2), atribueixen a la Guàrdia Urbana de Reus les funcions i competències
següents:
•
•
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•

Ordenar, senyalitzar i dirigir el trànsit en el nucli urbà, d'acord amb el que
estableixen les normes de circulació.
Instruir atestats per accidents de circulació esdevinguts dins el nucli urbà,
en el qual cas han de comunicar les actuacions dutes a terme a les forces o
els cossos de seguretat competents.
Prestar auxili en accidents.

Atès que el Servei Català de Trànsit ha plantejat a aquest Ajuntament un
conveni marc de col·laboració per al desenvolupament d’un seguit d’accions en
matèria de trànsit i seguretat viària. En virtut d’aquest conveni marc, el Servei
Català de Trànsit ofereix assistència tècnica en matèria de seguretat viària per
a les accions que no es concreten en aquest conveni marc sinó en els
respectius annexos.
Atès que amb el conveni marc, s’ha rebut la proposta de formalitzar els
annexos següents, relatius als assumptes que s’especifiquen:
•

Annex 1 Conveni de col·laboració per a la redacció d'un Pla Local de
Seguretat Viària per a l'Ajuntament de Reus

•

Annex 2 Conveni de col·laboració per l'adhesió al Sistema d'Informació i
Atenció a les Víctimes i Afectats d'Accidents de Trànsit.

•

Annex 3 Conveni de col·laboració en matèria de controls de velocitat
amb aportació d'aparell cinemòmetre (Radar).

•

Annex 4 Conveni de col·laboració en matèria de controls d'alcoholèmia
amb aportació d'Etilòmetre.

•

Annex 5 Conveni de col·laboració en matèria de controls d'estupefaents
amb aportació de kits de detecció de substàncies estupefaents i material
de suport.

•

Annex 6 Conveni de col·laboració en matèria d'educació per a la
Mobilitat Segura pràctica.

•

Annex 7 Conveni de col·laboració en matèria d'educació per a la
Mobilitat Segura pràctica amb ciclomotors.

Vist l’informe emès pel sotsinspector de la Guàrdia Urbana de data 8 de maig
de 2020 en el qual analitza el contingut del conveni marc i dels esmentats
annexos i en proposa l’aprovació i formalització.
Vist l'informe de l'Assessoria Jurídica de data 11 de maig de 2020 pel qual
s'informa favorablement l'aprovació del conveni marc proposat pel Servei
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Català de Trànsit per al desenvolupament d’un seguit d’accions en matèria de
trànsit i seguretat viària.
Atès que els informes esmentats posen de manifest l'existència de convenis
anteriors formalitzats per l'Ajuntament amb el Servei Català de Trànsit,
l'objecte dels quals coincideix amb algun dels annexos, concretament un
conveni per a la cessió d’un cinemòmetre de 3 de maig de 2010 i un conveni
relatiu al servei d’informació i atenció a les víctimes (SIAVT) de 26 de setembre
de 2012, l’àmbit material dels quals correspon al dels convenis annexos 2 i 4 al
conveni marc que es pretén aprovar.
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Atès que de conformitat amb l’informe jurídic, s’ha d’interpretar que els
annexos esmentats en el paràgraf anterior, quan siguin subscrits, substituiran
els anteriors que regulen la mateixa relació.
Vist el que preveuen els articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, del
règim jurídic del sector públic pel qual regulen el règim jurídic dels convenis.
Vist, així mateix, els articles 108 a 112 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya,
pel qual es regula el règim jurídic dels convenis interadministratius.
Vist que de conformitat amb la interpretació «a sensu contrario» de l'article
309.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament
d'obres, activitats i serveis dels ens locals, del qual en resulta que l’aprovació
dels convenis interadministratius de col·laboració correspon al Ple.
Atès que el Ple de la Corporació en data 3 de juliol de 2019 aprovà delegar en
la Junta de Govern Local totes les competències de caràcter delegable del Ple
de la Corporació que expressament li atribueixen la llei reguladora de bases de
règim local, el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, el
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i les lleis sectorials aquest
conveni pot aprovar-se per Junta de Govern Local, previ dictamen de la
Comissió Informativa de Serveis d’Hisenda i de Serveis Generals.
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 el conveni marc de col·laboració amb el Servei Català de
Trànsit per al desenvolupament d’un seguit d’accions en matèria de trànsit i
seguretat viària.
SEGON: Aprovar, així mateix, l’Annex 1 Conveni de col·laboració per a la
redacció d'un Pla Local de Seguretat Viària per a l'Ajuntament de Reus.
TERCER: Aprovar l’Annex 2 Conveni de col·laboració per l'adhesió al Sistema
d'Informació i Atenció a les Víctimes i Afectats d'Accidents de Trànsit.
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QUART: Aprovar l’Annex 3 Conveni de col·laboració en matèria de controls de
velocitat amb aportació d'aparell cinemòmetre (Radar).
CINQUÈ: Aprovar l’Annex 4 Conveni de col·laboració en matèria de controls
d'alcoholèmia amb aportació d'Etilòmetre.
SISÈ: Aprovar l’Annex 5 Conveni de col·laboració en matèria de controls
d'estupefaents amb aportació de kits de detecció de substàncies estupefaents i
material de suport.
SETÈ: Aprovar l’Annex 6 PIT Conveni de col·laboració en matèria d'educació
per a la Mobilitat Segura pràctica.
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VUITÈ: Aprovar l’Annex 7 PIT Conveni de col·laboració en matèria d'educació
per a la Mobilitat Segura pràctica amb ciclomotors.
NOVÈ: Amb la formalització dels convenis annexos 2 i 4, aquests substituiran
els convenis que aquest Ajuntament i el Servei Català de Trànsit formalitzaren
el 26 de setembre de 2012 i el 3 de maig de 2010, respectivament, i que
s’identifiquen als antecedents del present acord.
DESÈ: Facultar el Molt Il·lustre. Sr. Alcalde i a la regidora delegada de
Seguretat, Convivència i Civisme per tal que qualsevol d’ells, indistintament,
formalitzin el conveni marc esmentat així com els respectius annexos, i
qualsevol altre document per fer efectiu aquests acords.
ONZÈ: Donar trasllat del present acord al Servei Català de Trànsit."
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per unanimitat.
6. Servei d'Aprovisionaments, Contractació i Patrimoni.- Aprovar la
revisió de preus del contracte del servei públic d'explotació de la
central de recollida pneumàtica al municipi de Reus.
"Atès que per Acord del Ple de data 06.07.2012 es va adjudicar a l’empresa
ENVAC IBERIA SA la gestió del servei públic d’explotació de la central de recollida
pneumàtica al municipi de Reus, en règim de concessió administrativa.
Atès que en data 27.07.2012 es va formalitzar el corresponent contracte
administratiu.
Atès que el pacte PRIMER del referit contracte estableix que ENVAC IBERIA SA
societat unipersonal, s’obliga a l’execució de la gestió del servei públic
d’explotació de la central de recollida pneumàtica al municipi de Reus, en règim
de concessió administrativa, per les quantitats totals anuals i d’acord amb els
preus que es detallen a continuació:
PREU FIX
Desglossat de la forma següent:

125.931,69€
(més l’IVA que li
correspongui)
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-Despeses del personal
-Despeses de vehicles i maquinària
Subministres a la Central
-Despeses de reposició dels elements mecànics
subjectes a desgast
-Despeses generals d’estructura,inclosa la part
proporcional relativa a la supervisió tècnica
d’enginyeria
-Despeses auxiliars (mòbil, campanya
informativa, neteja sala annexa)
-Despeses de reparació d’equips (inclou la
reparació qualsevol equip avariat de la central i
de la xarxa)
-Benefici industrial
PREU PER ACTUALITZACIÓ I REPOSICIÓ
D’EQUIPS:
IMPORT FIX ANUAL PER INVERSIONS
PENDENTS D’AMORTITZAR

57.720,18 €
6.194,56 €
14.536,57 €
8.354,17 €
15.111,80 €
3.380,69 €
11.818,50 €
8.815,22 €
54.513,77 €
(més l’IVA que li
correspongui)
103.085,60 €

Atès que de conformitat amb el pacte QUART del mateix contracte i la clàusula
II.6 del plec, i a partir de la segona anualitat, els preus s’han d’actualitzar
aplicant el 85% del percentatge de variació anual de l’IPC (Índex de Preus al
Consum) general estatal, que publica l’INE (Institut Nacional d’Estadística) referit
al mes anterior al de signatura del contracte, i que només hi haurà actualització
de preus en el que respecta al servei, (això és, sobre el “preu fix” i sobre “preu
per actualització i reposició d’equips”) i els altres conceptes no tenen revisió.
Atès que per Acord del Ple de data 04.03.2019 es va aprovar la darrera revisió de
preus del contracte del servei públic d’explotació de la central de recollida
pneumàtica al municipi de Reus, amb efectes d’01.08.2018, i d’acord amb el
següent detall, (més l’IVA que correspongui):
PREU FIX
PREU PER ACTUALITZACIÓ I REPOSICIÓ D’EQUIPS

131.675,29 €
57.000,08 €

Atès que segons les dades facilitades per l’Institut Nacional d’Estadística, la
variació de l’índex general de preus de consum (IPC) durant el període de juny de
2018 a juny de 2019 ha estat del 0,4 %, per la qual cosa el percentatge
d’augment a aplicar és del 0,34 %.
Atès que, de l’aplicació de l’esmentat en el paràgraf anterior, en resultarien els
següents preus revisats:
PREU FIX
PREU PER ACTUALITZACIÓ I REPOSICIÓ D’EQUIPS

132.122,99 €
57.193,88 €

I resta sense variació:
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IMPORT FIX ANUAL PER INVERSIONS PENDENTS
D’AMORTITZAR

103.085,60
€

Atès que de conformitat amb la disposició transitòria primera de la Llei 9/2017,
de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, aquest expedient es regeix
per la normativa anterior (RDL 3/2011, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
de Contractes del Sector Públic (TRLCSP)).
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Vist el que estableix la Disposició addicional segona, apartats primer i segon,
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP), en
virtut de la qual correspon al Ple la competència en matèria de contractació per
a aquest expedient.
Vist que per acord de Ple de data 3 de juliol de 2019 s’ha d’entendre delegada
en la Junta de Govern Local la competència en matèria de contractació pública
per aquest expedient.
Per tot l’exposat, es proposa a la Junta de Govern Local, previ dictamen de la
Comissió Informativa de Serveis d'Hisenda i de Serveis Generals, l’adopció del
següent acord:
1) APROVAR la revisió de preus, amb efectes d’ 01.08.2019, del contracte del
servei públic d’explotació de la central de recollida pneumàtica al municipi de
Reus, signat en data 27.07.2012, amb l’empresa ENVAC IBERIA SA d’acord amb
el següent detall, (més l’IVA que correspongui):
PREU FIX
PREU PER ACTUALITZACIÓ I REPOSICIÓ D’EQUIPS

132.122,99 €
57.193,88 €

2) NOTIFICAR la present resolució a l’empresa ENVAC IBERIA SA.
3) ATORGAR els recursos legals oportuns."
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per unanimitat.
I, sense més assumptes a tractar s'aixeca la sessió de la qual, com a secretari
en funcions, estenc aquesta acta, amb el vistiplau del Molt Il·lustre Sr. Alcalde.
El secretari en funcions
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