ESBORRANY ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Núm: 7/2020
Caràcter: Ordinària
Data: 05/06/2020
Horari: 09:15h – 09:30h
Lloc: Telemàtica
Hi assisteixen:
Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
16/06/2020

Carles Pellicer Punyed, alcalde-president
Noemí Llauradó Sans
Montserrat Villella Cuadrada
Daniel Rubio Angosto
Daniel Recasens Salvador
Teresa Pallarès Piqué
Montserrat Flores Juanpere
Montserrat Caelles Bertran
Carles Prats Alonso
M. Luz Caballero Gabas
També assisteixen:
Jaume Renyer Alimbau, secretari general
Josep Maria Sabaté Vidal, vicesecretari
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 les actes de la Junta de Govern Local de les sessions dels dies
24 d’abril i de 25 de maig de 2020.
4. Gestió Urbanística. Aprovació definitiva del Projecte de reparcel·lació,
modalitat de compensació bàsica, del polígon II del sector A.8 «Roureda»,
presentat per la Junta de compensació.
5. Gestió Urbanística. Aprovació definitiva del Projecte d'urbanització de
l'Àrea 4.74 «Forn del Soto», promogut per EDIRESA-2, SL.
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6. Salut i Ciutadania. Modificació de l'encàrrec a la FUNDACIÓ EDUCATIVA
SOCIAL (FES) pel servei de desenvolupament de polítiques d’envelliment actiu
al municipi i dinamitzar els Casals Municipals de la Gent Gran.
Seguidament es tractarà en sessió pública el tema següent:
SERVEIS D'HISENDA I SERVEIS GENERALS
7. Recursos Humans.
l'Ajuntament de Reus.

Sol·licituds

de

compatibilitats

d'empleats

de

Assumptes sobrevinguts, si s'escau.
Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
16/06/2020

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
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 asentiment.
2. Informació de l’Alcaldia.
L’alcalde informa del següent:
- De la fixació de la propera sessió del Ple pel proper 19 de juny a les 10h.
- De la previsió de l’entrada en la 3a fase del Pla establert per l’autoritat
sanitària estatal pel proper dilluns dia 8 juny.
- De la propera reunió telemàtica amb el Ministerio de Fomento en relació al
baixador de Bellisens.

- De la sentència dictada pel jutjat contenciós-administratiu núm. 1 de
Tarragona en relació al requeriment respecte a la col·locació de la bandera
espanyola a la façana de l’Ajuntament de Reus. L’alcalde exposa que s'està
estudiant la possibilitat d'interposar recurs d’apel·lació davant del TSJ de
Catalunya, en els termes legalment oportuns.
- De la posada en funcionament dels itineraris i àmbits segurs per a bicicletes i
per a vianants per reduir el risc de contagis durant el desconfinament.
- De la represa del procés de licitació del servei de neteja de l'espai públic i
recollida de residus municipals, tema que es tractarà en el proper Ple.
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3. Aprovació de les actes de la Junta de Govern Local de les sessions
dels dies 24 d’abril i de 25 de maig de 2020.
S’aproven, per assentiment, les actes de la Junta de Govern Local de les
sessions dels dies 24 d’abril i de 25 de maig de 2020.
El vicesecretari intervé per indicar que s’ha d’esmenar un error material
advertit en l’acta de la Junta de Govern Local de la sessió del dia 11 de maig de
2020 per afegir a la. regidora Sra. Pallarès a la llista dels membres assistents a
aquesta sessió.
S’aprova per assentiment la rectificació d’aquesta acta.
Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
16/06/2020

4. Gestió Urbanística. Aprovació definitiva del Projecte de
reparcel·lació, modalitat de compensació bàsica, del polígon II del
sector A.8
«Vist l'acord adoptat per la Junta de Govern Local d'aquest Ajuntament, en
sessió de 1 de febrer de 2019, pel qual es va aprovar inicialment, amb
condicions, el Projecte de reparcel·lació, modalitat de compensació bàsica, del
polígon II del sector A.8 «Roureda», promogut per la Junta de compensació.
Atès que l'esmentat projecte de reparcel·lació ha estat sotmès a informació
pública per un termini d'un mes mitjançant edictes de convocatòria d'aquesta
publicats al diari El Punt Avui del 15 de febrer de 2019, al Butlletí Oficial de la
Província de Tarragona del 15 de febrer de 2019, i també al tauler d'anuncis i a
la pàgina web de l'Ajuntament, així com també ha estat concedida audiència a
les persones interessades, amb citació personal.
Atès que durant el període d’informació pública del projecte i d'audiència a les
persones interessades, el senyor Francesc Xavier Martín Vidal en nom i
representació de la mercantil IOSA INMUEBLES, SL va presentar a l’Oficina de
Correus el 21 de març de 2019 un escrit d’al·legacions, registrat d’entrada en
aquest Ajuntament en data 25 de març de 2019.
Vistos els nous exemplars modificats de l'esmentat projecte de reparcel·lació,
presentats en data 28 d’octubre de 2019 per la Junta de compensació, a
l'objecte de donar compliment a les prescripcions indicades en l'acord
d'aprovació inicial i que incorpora les modificacions resultants de l’estimació de
les al·legacions formulades per IOSA INMUEBLES, SL, a excepció de l’al·legació
referida a la parcel·la que es pretén sigui adjudicada a GAS NATURAL
DISTRIBUCIÓN SDG, SA.
Vist l’informe emès al respecte per l’arquitecta cap de Servei d’Urbanisme, de
data 19 de novembre de 2019, el qual, transcrit, literalment, diu:
«El projecte de reparcel·lació precisa la localització dels 2.000m2 que la
modificació puntual del pla parcial del sector A.08 “La Roureda” aprovada
(DOGC 30.05.2002) preveu per a equipaments públics.
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Es canvia la ubicació dels terrenys destinats al 10% d’aprofitament mig
respecte de la indicada a la modificació del pla parcial.
A data d’avui és difícil justificar la valoració del sòl als
d’indemnització dels excessos i defectes d’aprofitament urbanístic.

efectes

El projecte de reparcel·lació del polígon II del sector A8 La Roureda va ser
aprovat inicialment amb condicions per la Junta de Govern Local de 1 de
febrer de 2019, i durant el termini d’exposició al públic IOSA INMUEBLES SL
va presentar al·legació.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
16/06/2020

A la documentació presentada en data 28.10.2019 han estat suprimits del
cost d’urbanització del sector els corresponents a l’enderroc de les sitges, i
la superfície de sòl aportat per IOSA INMUEBLES SL és quantifica en 3.130m2
(finques aportades F, H i M), en resposta a l’al·legació presentada.
La participació de l’Ajuntament en les despeses d’urbanització i gestió del
sector, determinada en funció de l’aportació de la finca expropiada I1, és
d’uns 34.826,23 €, IVA inclòs, segons determina la compta de liquidació
provisional. La quantitat definitiva es concretarà a la liquidació definitiva.
A la documentació presentada en data 28.10.2019 han estat esmenades les
errades senyalades a l’informe de data 16.11.2018.»
Atès que pel que fa a les al·legacions presentades i al nou document aportat el
28 d’octubre de 2019, el Tècnic de Serveis Territorials, en data 23 de desembre
de 2019, ha informat el següent:
«La Junta de Govern Local, en sessió celebrada en data 01.02.2019, va
acordar aprovar inicialment el projecte de reparcel·lació, modalitat de
compensació bàsica, del polígon II del sector A.8 “Roureda”.
En el termini d’exposició pública de l’acord esmentat va presentar-se un
escrit, registrat d’entrada en data 25.03.2019, per part de la mercantil IOSA
INMUEBLES, SL, en el qual s’hi formulen, resumidament transcrites, les
següents al·legacions:
-Que la finca aportada F, propietat de la societat al·legant, té una superfície
de 3.130 m2, d’acord amb la sentència dictada en data 12.05.2008 (l’escrit
d’al·legacions consigna la data de 2 de maig del mateix any, per error) pel
Jutjat de Primera Instància núm. 2 de Reus, fotocòpia de la qual s’adjunta a
l’escrit. D’aquesta superfície van cedir-se un total de 656,11 m2 a
l’Ajuntament de Reus mitjançant actes de cessió subscrites en dates
18.05.2005 i 10.04.2014, reservant-se’n IOSA INMUEBLES, SL l’aprofitament
urbanístic.
- Que dels 3.130 m2 de superfície de la finca aportada F, cal atribuir-ne 400
m2 a la mercantil GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN SDG, SA, en virtut del
contracte subscrit entre aquesta societat i la societat al·legant en data
23.04.2008, còpia del qual també s’adjunta a l’escrit. Com a conseqüència
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d’això, cal adjudicar a GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN SDG, SA la finca
resultant ST1, qualificada de sistema de serveis tècnics. D’acord amb la
resposta a una consulta formulada sobre el particular al Registre de la
Propietat, aquest organisme no s’oposa a què sigui el propi projecte de
reparcel·lació el títol per inscriure la segregació de l’esmentada superfície de
400 m2 i la posterior inscripció de la finca resultant ST1.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
16/06/2020

- Que en el projecte aprovat inicialment, segons resulta dels quadres
d’estructura de la propietat i de drets aportats, es detreuen incorrectament
49,41m2 (consignats com a "superfície fora de l’àmbit") de la finca aportada
H, de propietat municipal però amb els dret d’aprofitament urbanístic
corresponents assignats a la societat al·legant. Aquesta disminució dels
drets aportats és contrària al principi d’equidistribució de beneficis i
càrregues previst als arts. 7 i 124 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost,
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme (TRLU).
- Que el projecte aprovat inicialment no reconeix la condició d’interessat de
la societat GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN SDG, SA, tot vulnerant així l’art. 129
del TRLU i els arts. 145 i 148 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme (RLU).
- Que el projecte de reparcel·lació inicialment aprovat imputa a la comunitat
reparcel·latòria el cost de l’enderrocament d’unes sitges preexistents en el
sector, com a conseqüència d’una ordre d’execució efectuada per
l’Ajuntament de Reus als propietaris dels terrenys on les esmentades sitges
s’ubicaven. Les despeses en aquest concepte no es troben entre les
despeses d’urbanització a càrrec de les persones propietàries que relaciona
l’art. 120 del TRLU, i, fins i tot si es considerés que formen part del projecte
de reparcel·lació, se n’haurien d’excloure d’acord amb allò que estableix
l’art. 127, apartats 3 i 4, del RLU.
Traslladades les al·legacions a la Junta de Compensació del sector, en data
22.05.2019 el Sr. Pablo Escámez Parra, en representació de l’esmentada
entitat urbanística, va presentar un escrit amb un informe relatiu a les
al·legacions presentades per IOSA INMUEBLES, SL i el certificat de la seva
aprovació per part de l’Assemblea General de la Junta de Compensació.
L’esmentat informe contenia, resumidament exposades, les següents
consideracions:
- Pel que fa a la superfície de la finca aportada F, l’informe proposa estimar
l’al·legació pel que fa a la superfície total de la finca (3.130 m2) en base a
les argumentacions de l’al·legació presentada en aquest sentit per IOSA
INMUEBLES, SL. Ara bé, mostra la seva disconformitat amb l’assignació a
GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN SDG, SA de la superfície de 400 m2 que la
societat al·legant pretén atribuir-li, ja que discrepa de la resposta del
Registre de la Propietat respecte de la qüestió que li va ser formulada al
respecte. Manifesta l’informe que el Registre de la Propietat parla d’una
"acta notarial", i no del contracte privat subscrit entre les dues societats en
data 23.04.2008, i que no es poden aprofitar les exempcions tributàries de la
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inscripció del projecte de reparcel·lació per evitar la liquidació tributària
pròpia del negoci jurídic traslatiu de la propietat del sòl.
- Proposa estimar les al·legacions que fan referència a la superfície de 49,41
m2 restats a la finca aportada H i a la manca de consideració d’interessada
de la societat GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN SDG, SA.
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- Mostra la seva disconformitat respecte l’exclusió del compte de liquidació
provisional de la reparcel·lació del cost d’enderrocament de les sitges que
havien existit al sector, en base als arguments que exposa. Tanmateix, la
Junta de Compensació rectifica aquesta oposició en l’escrit de presentació
del document per a l’aprovació definitiva del projecte de reparcel·lació,
registrat d’entrada el 28.10.2019, que en el seu expositiu V considera que
"les antigues instal·lacions d’Unió Agrària Cooperativa preexistents en el
polígon referenciat en l’encapçalament no poden ser imputades com a
despeses d’urbanització que hagin de ser assumides per la comunitat
reparcel·latòria, tal com figuren en el projecte aprovat inicialment, en base
al fet que el Pla parcial del sector preveu que es respectin les esmentades
instal·lacions, fins el punt que condicionen el traçat de la vialitat que es
defineix en el seu entorn".
El criteri del tècnic sotasignat sobre les diverses al·legacions presentades
per IOSA INMUEBLES, SL i les respostes que hi formula la Junta de
Compensació del sector és el següent:
- Pel que fa a la superfície total originària de la finca aportada F, que
coincideix amb la finca registral núm. 9.022, la seva extensió és de 3.130
m2, ja que així ho declara la resolució judicial a què es fa esment en l’escrit
d’al·legacions. En canvi, la societat al·legant continua sense demostrar que
s’hagi produït la transmissió de la propietat dels 400 m2 de terreny on se
situen unes instal·lacions gasístiques a GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN SDG,
SA. Així consta ja en els informes jurídics de data 23.08.2013 i 14.05.2015,
que constaten que d’aquests terrenys "se’n consigna com a propietària la
mercantil ‘Gas Natural Distribución SDG, SA’ en virtut d’un contracte privat
còpia del qual s’aporta amb el projecte, que el que assenyala, de fet, és el
compromís de les parts signants d’atorgar en el futur escriptura pública de
compravenda dels terrenys en favor de l’empresa esmentada. Caldria
acreditar, doncs, la transmissió de la propietat (...)".
En conseqüència, procedeix l’estimació de l’al·legació pel que fa a la
superfície total de la finca aportada F, que ara és de 2.473,89 m2, després
que s’hagin restat dels 3.130 m2 reconeguts judicialment els 656,11 m2
cedits anticipadament a l’Ajuntament de Reus (finques aportades H i M), els
drets d’aprofitament urbanístics dels quals, tanmateix, corresponen a la
societat al·legant. En canvi, cal desestimar aquesta al·legació quant a la
transmissió de la titularitat de 400 m2 a GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN SDG,
SA, que no s’ha acreditat en cap moment a l’expedient. És en aquests
termes que està redactat el projecte de reparcel·lació presentat per a
l’aprovació definitiva.
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Cal dir en aquest punt que el fet, esgrimit per l’al·legant, que una de les
actes de cessió d’una porció de la finca registral 9.022 a l’Ajuntament de
Reus reflectís que la seva superfície era de 2.730 m2 (havent-se-li restat,
doncs, 400 m2 de la superfície reconeguda judicialment) no pot considerarse que deixi sense efecte la resolució judicial (també esgrimida per
l’al·legant) que estableix que la superfície és de 3.130 m2, i que això no
implica, com defensa l’al·legant, que l’Ajuntament vulneri el principi de
confiança legítima o el dels actes propis en no reconèixer ara aquesta minva
de 400 m2, que cal considerar com una errada material de l’acta de cessió,
que de cap manera hom pot pretendre que modifiqui el que declara una
resolució judicial ferma.
Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
16/06/2020

- Es considera que les al·legacions que fan referència a la superfície de 49,41
m2 restats a la finca aportada H i a la manca de consideració d’interessada
de la societat GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN SDG, SA s’han d’estimar en base
als arguments exposats per la societat al·legant. En aquest sentit, cal fer
esment que l’acord d’aprovació inicial va ser notificat a aquesta societat,
que també consta (amb la denominació "Naturgy Energy Group, SA") en la
relació d’interessats en l’expedient del projecte presentat per a la seva
aprovació definitiva.
- Finalment, pel que fa a l’al·legació relativa a la imputació a la comunitat
reparcel·latòria el cost de l’enderrocament d’unes sitges preexistents en el
sector, com reconeix la Junta de Compensació en el seu escrit de presentació
del document per a l’aprovació definitiva, el Pla parcial del sector preveu
que es respectin aquestes instal·lacions, en funcionament en el moment de
l’aprovació del Pla, fins el punt que condicionen el traçat de la vialitat que
defineix en el seu entorn (pàg. 15 de la memòria). Òbviament, fer recaure el
cost de l’enderroc d’unes instal·lacions que el planejament preveia mantenir
contradiu allò que disposa l’art. 126.1.f) del TRLU, que preveu que se
satisfacin a les persones propietàries afectades l’import de les edificacions i
les instal·lacions, entre altres, "que no es puguin conservar".
Per acabar, cal fer constar que el document de projecte de reparcel·lació
presentat per a la seva aprovació definitiva dona compliment a les
prescripcions de l’informe de data 24.01.2019, en el benentès que
l’acceptació formal del creditor hipotecari per a l’alliberament de les
càrregues hipotecàries de la finca aportada C no s’ha produït, però que
aquest deutor hipotecari ha estat notificat de l’aprovació inicial del projecte
de reparcel·lació sense que hagi manifestat la seva disconformitat al
respecte ni hagi presentat cap al·legació en cap sentit.»
Atès que d’acord amb l’informe emès per l’arquitecta cap de Servei
d’Urbanisme de 19 de novembre de 2019, l'Ajuntament participa en les
despeses d'urbanització i gestió del sector en funció de l’aportació de la finca
expropiada I1, en un import de 34.826,23 € (IVA inclòs).
Vist l'informe favorable de fiscalització prèvia del Servei d'Intervenció d'aquest
Ajuntament de 23 de gener de 2020 i atès que es disposa de la corresponent
retenció de crèdit, segons resulta de la certificació de 12 de maig de 2020 que
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consta a l’expedient, per l’import abans esmentat (núm operació 0/2020220200006120).
Vista la sol·licitud presentada en data 26 de maig de 2020 per la Junta de
compensació del polígon II del sector A.8 «Roureda», mitjançant la qual
manifesta la seva conformitat amb la no suspensió dels terminis que preveu el
RD 463/2020, de 14 de març pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió
de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19, i demana la
continuació de la tramitació de l’expedient per a la seva aprovació definitiva i
posterior certificació de fermesa de l’acord als efectes de la inscripció en el
Registre de la Propietat.
Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
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Atès no obstant que el BOE del passat dia 23 de maig va publicar el RD
537/2020, de 22 de maig, de pròrroga de l’estat d’alarma, i que segons
s’estableix al seu article 9, amb efectes 1 de juny amb caràcter general es
reprenen els terminis administratius que haguessin quedat suspesos el 14 març
i es reinicien en aquells casos que així s’hagués previst en una norma amb
rang de llei.
A l’empara de l’article 119.2 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel
qual s'aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme i disposicions reglamentàries
concordants, i en ús de la competència delegada pel Decret d'alcaldia de data
10 de juliol de 2019 (BOPT 22/7/2019).
En conseqüència es proposa l'adopció dels acord següents:
Primer.- Estimar en part les al·legacions formulades per IOSA INMUEBLES, SL,
a excepció de l’al·legació referida a la transmissió de la titularitat de 400 m2 a
GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN SDG, SA, que es desestima, en base a les
consideracions resultants de l’informe del Tècnic de Serveis Territorials de data
23 de desembre de 2019 transcrites en la part expositiva d'aquest acord.
Segon.- Aprovar definitivament el Projecte de reparcel·lació, modalitat de
compensació bàsica, del polígon II del sector A.8 «Roureda», presentat per la
Junta de Compensació, que inclou el compte de liquidació provisional per un
import total de 4.474.039.92 € (IVA inclòs), del qual aquest Ajuntament, com a
titular de terrenys que se li adjudiquen com a propietari de finques aportades i
d'acord amb l'informe emès per l'arquitecte cap de Servei d'Urbanisme el 19 de
novembre de 2019, participa amb un import provisional de 34.826,23€ (IVA
inclòs).
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.
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.»
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Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per assentiment.
5. Gestió Urbanística. Aprovació definitiva del Projecte d'urbanització
de l'Àrea 4.74
«Vist l’acord adoptat per la Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament en
sessió de data 20 de desembre de 2019, mitjançant el qual es va aprovar
inicialment, amb condicions, el Projecte d'urbanització de l'Àrea 4.74 «Forn del
Soto», promogut per EDIRESA-2, SL.
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Atès que l'esmentat projecte d'urbanització ha estat sotmès a informació
pública durant el termini d'un mes mitjançant edictes publicats al diari El Punt
Avui del 31 de gener de 2020, al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona del
16 de gener de 2020, al tauler d'anuncis i a la pàgina web de l'Ajuntament, així
com també ha estat concedida audiència a les persones interessades, amb
citació personal, sense que s'hagin formulat al·legacions.
Vistos els escrits emesos al respecte per les diferents companyies de
subministrament de serveis afectats, i l’informe emès en data 25 de març de
2020 pels Serveis Territorials a Tarragona del Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya.
Vista la nova documentació presentada per la en data 10 de març de 2020 per
EDIRESA-2, SL, i vistos els informes emesos al respecte pel Servei de
Coordinació de Planejament i Projectes urbans i pel Servei d’Enginyeria
d’aquest Ajuntament, de dates 27 d’abril de 2020 i 26 de maig de 2020,
respectivament.
Vist l’informe emès en data 29 de maig de 2020 per l'arquitecte GerentCoordinador de l’àmbit de Serveis Territorials d’aquest Ajuntament, pel qual es
posa de manifest que el projecte està definit en línies generals i que les
mancances detectades en els informes, són aspectes que es poden esmenar
abans de l’inici de les obres, i proposa una aprovació definitiva condicionada a
que abans de la posada en marxa de l'obra o durant l’execució es doni compte
de les condicions detallades en el seu informe.
Atès que pel que fa a l’informe dels Serveis Territorials a Tarragona del
Departament de Cultura, en data 1 de juny de 2020 EDIRESA-2, SL ha
presentat el corresponent Estudi historicoarqueològic de l’element fortificat en
l’àmbit del projecte, del qual es dóna trasllat a aquest organisme, podent-se
condicionar l’inici de les obres a l’obtenció del corresponent informe favorable.
I pel que fa a les recomanacions de l’informe sectorial de suprimir la plantació
de l’arbrat al costat de la muralla, s’incorpora la prescripció d’ofici i es
demanarà la justificació durant l’execució de les obres, tot això d’acord amb
l’informe de l’arquitecte Gerent-Coordinador de l’àmbit de Serveis Territorials .
D’acord amb l’establert a l'article 89.6 en relació al 119.2 del Decret Legislatiu
1/2010, de 3 d'agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme; i en
ús de la competència delegada pel Decret d'alcaldia de data 10 de juliol de
2019 (BOPT 22/7/2019).
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En conseqüència es proposa l'adopció dels acords següents:
Primer.- Aprovar definitivament el Projecte d'urbanització de l'Àrea 4.74 «Forn
del Soto», promogut per EDIRESA-2, SL, condicionat a que abans de la posada
en marxa de l'obra o durant l’execució es doni compliment a les condicions
resultants de l’informe de l’arquitecte Gerent-Coordinador de l’àmbit de Serveis
Territorials d’aquest Ajuntament, de data 29 de maig de 2020, que s’indiquen
tot seguit,
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«1. Justificació de les alineacions oficials indicada per l'ajuntament en tots els
carrers i principalment en l'eix del carrer del Roser on s'ha apreciat que la del
projecte no coincideix amb el facilitat per l'Ajuntament.
- Caldrà replantejament previ per part del departament de Topografia
municipal i comprovació posterior.
2. Formalització de la cessió a l'Ajuntament dels espais lliures d'edificació, no
ocupats per la planta soterrani dels futurs edificis definits en l'Estudi de Detall
que acompanya l’ordenació del lloc.
- Abans de les recepció de les obres i segons el procediment que s'indicarà per
part del departament municipal de Patrimoni.
3. Formalitzar una servitud de pas a nivell de carrer que constitueix l'espai
lliure de l'edificació en vol situat entre els dos blocs segons l'estudi de detall.
- Abans de les recepció de les obres i segons el procediment que s'indicarà per
part del departament municipal de Patrimoni.
4. Mantenir un paviment impermeable en la zona propera a la Muralla per
evitar que les humitats per filtracions la puguin malmetre.
- Durant execució de les obres es justificarà.
5. Col·locació de rajoles guies en tots els recorreguts de voreres segons la
normativa d'accessibilitat per garantir la mobilitat de persones amb problemes
de visió.
- Durant execució de les obres es justificarà.
6. Comprendre la totalitat de la xarxa de distribució elèctrica, incloent les
infraestructures exteriors al sector de connexió amb les xarxes existents.
- Es justificarà abans del inici de les obres i durant execució de les obres
mateixes.
7. Coordinació amb Aigües de Reus per a l'execució de la xarxa de sanejament
reflectit en el projecte del C/ Albiol, a executar per la companyia previ
abonament dels costos de manera prèvia pel promotor.
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- Es justificarà abans de l’inici de les obres i durant execució de les obres
mateixes.
8. Justificar pressupostàriament les infraestructures elèctriques de distribució i
dues illes de completes de contenidors.
- Es justificarà abans de l’inici de les obres.
9. Respecte a la Muralla i seguint l'informe del Departament de Cultura de la
Generalitat, suprimir la plantació d'arbrat al costat de la muralla.
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- Durant execució de les obres es justificarà.
10. Respecte a la Muralla i seguint l'informe del Departament de Cultura de la
Generalitat, caldrà informe favorable donant compliment a l'indicat abans del
inici de les obres, presentació d'un estudi historicoarqueològic de l'element
fortificat i de tots els possibles elements adscrits a la muralla en tot l'àmbit del
projecte, així com d'una contextualització general de la muralla en tot el seu
traçat i d'una aproximació a les parts que es conserven i/o es poden conservar
actualment.
- Es justificarà abans de l’inici de les obres.
11. Presentació abans de d'inici d'obres assumeix de direcció d'obres i
coordinador de seguretat i salut.
- Es justificarà abans de l’inici de les obres.
Segon.- 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.
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.
6. Salut i Ciutadania.- Modificar l'encàrrec a la FUNDACIÓ EDUCATIVA
SOCIAL (FES) pel servei de desenvolupament de polítiques
denvelliment actiu al municipi i dinamitzar els Casals Municipals de la
Gent Gran.
«Atès que per decret núm. 2019015139 de data 23 de setembre de 2019 es va
aprovar l'encàrrec a la FUNDACIÓ EDUCATIVA I SOCIAL, per a desenvolupar
polítiques d’envelliment actiu al municipi i dinamitzar els Casals Municipals de
Gent Gran, per al període del 23 de setembre de 2019 al 26 de juny de 2020,
essent la previsió del cost total de la despesa de 28.578,49 €.
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Atès que mitjançant l’esmentat decret es van aprovar les tarifes a aplicar al
desenvolupament de servei esmentat en el punt anterior d’acord amb el
següent:


Diplomat/da



Serveis TIC. Ordinador



Serveis TIC. Telefonia mòbil



Taller d’Informàtica

..... 18,10 € preu/hora
..... 109,57 € preu/mes
..... 11,73 € preu/mes
.....

17,33 € preu/mes
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Aquests imports estan exempts d’IVA.
Vist l’informe emès per la gerent de l’àmbit de Serveis a la Persona de data 15
de maig de 2020, en el qual es proposa modificar l’encàrrec realitzat a la
Fundació Educativa i Social per decret de data 23 de setembre de 2019, pel
desenvolupament del servei de polítiques d’envelliment actiu al municipi i
dinamitzar els Casals Municipals de Gent Gran, considerant que es necessari
ampliar el servei atenent a la necessitat d’una continuïtat de les polítiques de
la regidoria de salut i ciutadania per a la Gent Gran atesa la situació derivada
de la Covid-19 i l'impacte d'aquesta pandèmia en la gent gran de Reus.
Vist que, d’acord amb l’informe esmentat en el paràgraf anterior, aquesta
modificació representa una ampliació del servei de desenvolupament de
polítiques d’envelliment actiu al municipi i dinamitzar els Casals Municipals de
la Gent Gran, durant el període del 27/06/2020 al 31/08/2020, ambdós
inclosos, per un import màxim de 6.668,10 €, a a imputar a la partida 30438
23200 260.
Atès que, d’acord amb el mateix informe, l'actual escenari de confinament
derivat de la pandèmia sanitària i les accions de desescalada que de forma
progressiva s'estan implantant, i la incertesa de les necessitats dels propers
mesos en l'execució de l'encàrrec que resultaran de l'evolució de l'epidèmia, en
l’execució de les accions inherents a la modificació de l’encàrrec la FES ha de
vetllar per a què les accions es desenvolupin amb ple respecte a les mesures
sanitàries i de salut que resultin aplicables en cada moment, i també ha de
vetllar per garantir que els equips humans que estiguin prestant el servei
objecte de l'encàrrec tinguin els equips de protecció col·lectiva i individuals
pertinents, siguin coneixedors de les limitacions existents en cada moment i
compleixin aquestes.
Vist l'informe emès per l'Assessoria Jurídica de data 25 de maig en relació a al
present encàrrec.
Vist l'informe favorable de fiscalització prèvia limitada de la Intervenció
municipal de data 26 de maig de 2020.
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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.
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Atès, doncs, que l'import de l'encàrrec que es modifica supera la xifra dels
25.000 euros, per la qual cosa correspon a la Junta de Govern Local, per
delegació de l’alcaldia, l'aprovació d’aquesta modificació.
Per tot l’exposat, es proposa a la Junta de Govern Local,
següents acords:

l’adopció dels

PRIMER: Modificar l'encàrrec a la FES pel servei de desenvolupament de
polítiques d’envelliment actiu al municipi i dinamitzar els Casals Municipals de
la Gent Gran que fou aprovat per decret de data 23 de setembre de 2020,
número 2019015139, en el sentit d’ampliar l’encàrrec fins el 31 d’agost de
2020.
SEGON: Incrementar l'import de l'esmentat encàrrec en 6.668,10 €, de tal
manera que el seu import global màxim es xifra en 35.246,59 euros, amb
càrrec a l'aplicació pressupostària 30438 23200 260 del pressupost municipal
de despeses de 2020.
TERCER: La resta de condicions de l'encàrrec de gestió amb la FES pel servei
de desenvolupament de polítiques d’envelliment actiu al municipi i dinamitzar
els Casals Municipals de la Gent Gran es mantenen segons el decret núm.
2019015139 de data 23 de setembre de 2019.
QUART: Notificar aquest acord a la FES, als efectes pertinents.
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per assentiment.
Seguidament es tracta en sessió pública el tema següent:
SERVEIS D'HISENDA I SERVEIS GENERALS
7.

Recursos Humans.
l'Ajuntament de Reus.

Sol·licituds

de

compatibilitats

d'empleats

de

«RRHH 2036/2019.-Recursos Humans. Sol·licitud de compatibilitat del
Sr. Juan Manuel Zaguirre Fernández, per a l’exercici d’una activitat
privada.
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Vista la sol·licitud presentada pel Sr. Juan Manuel Zaguirre Fernández, que
ocupa interinament una plaça d’arquitecte de la plantilla de personal funcionari
d’aquesta Corporació, interessant la declaració de compatibilitat de l’exercici
de llur lloc de treball en aquest Ajuntament amb l’exercici de les activitats
següents:
◦
◦
◦
◦
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Arquitecte, en el sector privat, per compte propi.
Professor liberal, en el sector privat, per compte propi.
Professor associat de la URV (sis hores).
Secretari de la Junta directiva del Col·legi Oficial d’Arquitectes de la
demarcació de Tarragona.

Considerant que la vigent normativa en matèria d’incompatibilitats del
personal al servei de les entitats locals, i més concretament els articles 329 i
següents del Decret 214/1990, de 30 de juliol pel qual s'aprova el reglament
del personal al servei de les entitats locals i art. 19 de la Llei 53/1984, de 26 de
desembre, d’incompatibilitats del Personal al Servei de les Administracions
Públiques.
Vist el que estableix l’art. 329 del Decret 214/1990 de 30 de juliol, segons el
qual:
«... 1. Es podrà declarar la compatibilitat del desenvolupament d'un lloc de
treball en l'administració o de l'exercici d'activitats públiques amb les
activitats privades en els supòsits següents:
b) si el càrrec ocupat en l’entitat local requereix la presència efectiva
de l’interessat en aquesta durant un horari igual o superior a la meitat
de la jornada ordinària, només quan aquest càrrec tingui la
consideració de prestació a temps parcial....
2. Sens perjudici del que disposa el punt anterior, en cap cas la suma de
jornades de l’activitat pública principal i de l’activitat privada no pot
superar la jornada ordinària que tingui establerta l’entitat local,
incrementada en un 50%....»
D’acord amb el que disposa l’art. 19 apartat e) de la Llei 53/1984, de 26 de
desembre, d’Incompatibilitats del Personal al Servei de les Administracions
Públiques, segons el qual:
«Quedan exceptuadas del régimen de incompatibilidades de la presente
Ley las actividades siguientes: (...)
e) El ejercicio del cargo de Presidente, Vocal o miembro de Juntas rectoras
de Mutualidades o Patronatos de Funcionarios, siempre que no sea
retribuido.»
D’acord amb el que disposa l’art. 4.1 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre,
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d’Incompatibilitats del Personal al Servei de les Administracions Públiques,
segons el qual:
«1. Podrá autorizarse la compatibilidad, cumplidas las restantes
exigencias de esta Ley, para el desempeño de un puesto de trabajo en la
esfera docente como Profesor universitario asociado en régimen de
dedicación no superior a la de tiempo parcial y con duración determinada.
Vist el que estableix l’art. 326.1 a) del Decret 214/1990 de 30 de juliol, segons
el qual:
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«1. Són supòsits de compatibilitat d'un segon lloc de treball o d'una
segona activitat en el sector públic, amb independència del que estableix
l'article anterior, els següents:
a) La compatibilitat per ocupar un lloc de treball com a professor
universitari associat en règim de dedicació a temps parcial i amb una
durada determinada. (...)»
Vist l’informe emès pel Gerent-coordinador de Serveis Territorials, el Sr. Gabriel
Bosques Sánchez, en el que s’informa que el lloc de treball que ocupa el
interessat en aquest Ajuntament no implica causa d’incompatibilitat amb
l’exercici de les activitats anteriorment referenciades.
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, previ informe, en el seu cas, del director de l’ens que
correspongui, resoldre les sol·licituds de compatibilitat.
Atès 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
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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:
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1. Reconèixer la compatibilitat de l’exercici del lloc de treball ocupat pel Sr.
Juan Manuel Zaguirre Fernández, amb l’exercici de les activitats següents,
sempre i quan no afecti a les funcions realitzades en el lloc de treball que
ocupa a l’Ajuntament de Reus:
a) Arquitecte, en el sector privat, per compte propi.
b) Professor liberal, en el sector privat, per compte propi.
c) Professor associat de la URV (sis hores).
d) Secretari de la Junta directiva del Col·legi Oficial d’Arquitectes de
la demarcació de Tarragona.
2. L’autorització atorgada al Sr. Zaguirre ve subjecte al compliment de les
condicions previstes en els articles 329, 330, 335, 343 del Decret 214/1990, de
30 de juliol, pel qual s'aprova el reglament del personal al servei de les entitats
locals.
RRHH 226/2020.-Recursos Humans. Sol·licitud de compatibilitat del Sr.
Èdgar Sumalla Atienza, per a l’exercici d’una activitat privada.
Vista la sol·licitud presentada pel Sr. Èdgar Sumalla Atienza, que ocupa un lloc
de treball d’assessor polític del grup municipal PSC de la plantilla de personal
eventual d’aquesta Corporació, interessant la declaració de compatibilitat de
l’exercici de llur lloc de treball en aquest Ajuntament amb l’exercici de
l’activitat privada, per compte propi, relacionada amb l’organització
d’esdeveniments i la gestió de pàgines web de venda de productes.
Considerant la normativa vigent en matèria d’incompatibilitats del personal al
servei de les entitats locals, i més concretament els articles 323 i següents del
Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el reglament del personal al
servei de les entitats locals.
Vist que l'art. 329 del Decret 214/1990 de 30 de juliol, estableix:
«1. Es podrà declarar la compatibilitat del desenvolupament d'un lloc de
treball en l'administració o de l'exercici d'activitats públiques amb les
activitats privades en els supòsits següents:
(...)
b) Si el càrrec ocupat en l’entitat local requereix la presència efectiva
de l’interessat en aquesta durant un horari igual o superior a la meitat
de la jornada ordinària, només quan aquest càrrec tingui la
consideració de prestació a temps parcial.
(...)
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2. Sens perjudici del que disposa el punt anterior, en cap cas la suma de
jornades de l’activitat pública principal i de l’activitat privada no pot
superar la jornada ordinària que tingui establerta l’entitat local,
incrementada en un 50%.»
Vist l’informe emès pel portaveu de grup municipal PSC, on s’informa que el
lloc de treball que ocupa l’interessat 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.
Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
16/06/2020

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, previ informe, en el seu cas, del director de l’ens que
correspongui, resoldre les sol·licituds de compatibilitat.
Atès 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:
1) Reconèixer la compatibilitat de l’exercici del lloc de treball ocupat pel
Sr. Èdgar Sumalla Atienza, amb la corresponent activitat privada, per
compte propi, relacionada amb l’organització d’esdeveniments i la gestió
de pàgines web de venda de productes, sempre i quan no afecti a les
funcions realitzades en el lloc de treball que ocupa a l’Ajuntament de
Reus.
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2) L’autorització atorgada al Sr. Sumalla ve subjecte al compliment de les
condicions previstes en els articles 329, 330, 335, 343 del Decret
214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el reglament del personal al
servei de les entitats locals.
RRHH 341/2020.-Recursos Humans. Sol·licitud de compatibilitat de la
Sra. Misericòrdia Farnós Gavaldà, per a l’exercici d’una activitat
privada.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
16/06/2020

Vista la sol·licitud presentada per la Sra. Misericòrdia Farnós Gavaldà, que
ocupa interinament una plaça d’auxiliar administrativa de de la plantilla de
personal funcionari
d’aquesta Corporació,
interessant la declaració de
compatibilitat de l’exercici de llur lloc de treball en aquest Ajuntament amb
l’exercici de l’activitat privada, per compte d’altre, d’administrativa en una
agència de viatges.
Considerant la normativa vigent en matèria d’incompatibilitats del personal al
servei de les entitats locals, i més concretament els articles 323 i següents del
Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el reglament del personal al
servei de les entitats locals.
Vist que l'art. 329 del Decret 214/1990 de 30 de juliol, estableix:
«1. Es podrà declarar la compatibilitat del desenvolupament d'un lloc de treball
en l'administració o de l'exercici d'activitats públiques amb les activitats
privades en els supòsits següents:
(...)
b) Si el càrrec ocupat en l’entitat local requereix la presència efectiva de
l’interessat en aquesta durant un horari igual o superior a la meitat de la
jornada ordinària, només quan aquest càrrec tingui la consideració de
prestació a temps parcial.
(...)
2. Sens perjudici del que disposa el punt anterior, en cap cas la suma de
jornades de l’activitat pública principal i de l’activitat privada no pot superar la
jornada ordinària que tingui establerta l’entitat local, incrementada en un
50%.»
Vist l’informe emès per la Cap de Serveis de Serveis Socials, 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
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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).

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
16/06/2020

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, previ informe, en el seu cas, del director de l’ens que
correspongui, resoldre les sol·licituds de compatibilitat.
Atès 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:
1) Reconèixer la compatibilitat de l’exercici del lloc de treball ocupat per
la Sra.
Misericòrdia Farnós Gavaldà, amb la corresponent activitat privada,
per compte d’altre, d’administrativa en una agència de viatges, sempre i
quan no
afecti a les funcions realitzades en el lloc de treball que ocupa a
l’Ajuntament
de Reus.
2) L’autorització atorgada a la Sra. Farnós ve subjecte al compliment de
les
condicions previstes en els articles 329, 330, 335, 343 del Decret
214/1990, de
30 de juliol, pel qual s'aprova el reglament del personal al
servei de les entitats
locals.
RRHH 412/2020.-Recursos Humans. Sol·licitud de compatibilitat de la
Sra. Marta Raspall Bernaus, per a l’exercici d’una activitat privada.
Vista la sol·licitud presentada per la Sra. Marta Raspall Bernaus, que ocupa una
plaça de Tècnica superior d’administració general de la plantilla de personal
funcionari d’aquesta Corporació, interessant la declaració de compatibilitat de
l’exercici de llur lloc de treball en aquest Ajuntament amb l’exercici de
l’activitat privada, per compte propi, de docent.
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Considerant la normativa vigent en matèria d’incompatibilitats del personal al
servei de les entitats locals, i més concretament els articles 323 i següents del
Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el reglament del personal al
servei de les entitats locals.
Vist que l'art. 329 del Decret 214/1990 de 30 de juliol, estableix:

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
16/06/2020

«1. Es podrà declarar la compatibilitat del desenvolupament d'un lloc de
treball en l'administració o de l'exercici d'activitats públiques amb les
activitats privades en els supòsits següents:
(...)
b) Si el càrrec ocupat en l’entitat local requereix la presència efectiva
de l’interessat en aquesta durant un horari igual o superior a la meitat
de la jornada ordinària, només quan aquest càrrec tingui la
consideració de prestació a temps parcial.
(...)
2. Sens perjudici del que disposa el punt anterior, en cap cas la suma de
jornades de l’activitat pública principal i de l’activitat privada no pot
superar la jornada ordinària que tingui establerta l’entitat local,
incrementada en un 50%.»
Vist l’informe emès per la Responsable del departament de coordinació jurídica
entre l’Ajuntament de Reus i les empreses municipals i de la Defensa Jurídica,
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
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la Corporació, previ informe, en el seu cas, del director de l’ens que
correspongui, resoldre les sol·licituds de compatibilitat.
Atès 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.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
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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:
1) Reconèixer la compatibilitat de l’exercici del lloc de treball ocupat per
la Sra. Marta Raspall Bernaus, amb la corresponent activitat privada, per
compte propi, de docent, sempre i quan no afecti a les funcions
realitzades en el lloc de treball que ocupa a l’Ajuntament de Reus.
2) L’autorització atorgada a la Sra. Raspall ve subjecte al compliment de
les condicions previstes en els articles 329, 330, 335, 343 del Decret
214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el reglament del personal al
servei de les entitats locals.»
Sotmeses les propostes contingudes en aquest punt de l’ordre del dia a
votació, s'aprova per assentiment.
Abans d'acabar la sessió l'alcalde informa que el Consistori s’ha sumat als 10
dies de dol oficial decretat pel Consell de Ministres per les persones que han
perdut la vida durant l'emergència sanitària, víctimes de la Covid-19
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.
El secretari general
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