ESBORRANY ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Núm: 8/2020
Caràcter: Ordinària
Data: 19/06/2020
Horari: 09:33 h – 09:45 h
Lloc: Telemàtica
Hi assisteixen:
Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
26/06/2020

Carles Pellicer Punyed, alcalde-president
Noemí Llauradó Sans
Montserrat Villella Cuadrada
Daniel Rubio Angosto (s'incopora a la sessió en el moment que s'indica a l'acta)
Daniel Recasens Salvador
Teresa Pallarès Piqué
Montserrat Flores Juanpere
Montserrat Caelles Bertran
Carles Prats Alonso
M. Luz Caballero Gabas
Assisteixen també:
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 acta de la Junta de Govern Local de la sessió del dia 5 de
juny de 2020.
4. Gestió Econòmica i Pressupostària. Donar compte de diferents decrets
de la Regidoria delegada de l'Àrea d'Hisenda d'aprovació de factures i
certificacions d'obres, serveis i subministraments.
5. Benestar social. Aprovació del conveni de col·laboració entre Càritas
diocesana de Tarragona i l'Ajuntament de Reus per al funcionament del
menjador social ubicat al carrer de Francesc Bartrina, números 6 i 8, baixos, de
Reus.
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6. Desenvolupament Urbà i Via Pública. Liquidació de l’encàrrec a la
Societat Reus Transport Públic, SA de la gestió de l’Estació d’Autobusos de
Reus.
Seguidament es tractarà en sessió pública el tema següent:
Benestar Social i Ciutadania
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7. Benestar Social. Aprovació del conveni amb el Consell Comarcal del Baix
Camp per la gestió dels ajuts individuals de menjador escolar dels centres
d'ensenyament obligatori i de segon cicle d'ensenyament infantil sufragats
amb fons públics del municipi de Reus per al curs 2020/2021.
Activitats de la Persona
8. Educació. Aprovació dels preus públics dels casals d’estiu municipals
Serveis d'Hisenda i Serveis Generals
9. Urbanisme i Mobilitat. Patrimoni del sòl. Autorització a Reus Mobilitat i
Serveis, SA, per suprimir quatre parades del Mercat Central, modificant-se en
aquest aspecte la concessió d'explotació i manteniment del dit Mercat.
10. Empresa i Ocupació. Aprovació de les bases reguladores per a la
concessió de subvencions a empreses i autònoms com a mesures
extraordinàries pel foment de l’ocupació i per atenuar els efectes econòmics de
la COVID 19.
11. Intervenció. Autorització prèvia a Centre Mèdic Quirúrgic SA d'operació
de préstec a llarg termini per import de 700.000 euros amb l'entitat Caixabank
SA.
Assumptes sobrevinguts, si s'escau.
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.
L’alcalde exposa els motius i necessitat de continuar celebrant de forma
telemàtica les sessions de la Junta de Govern i sotmesa la proposta a votació,
s'aprova per assentiment.
2. Informació de l'Alcaldia.
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El Sr. Pellicer informa dels següents assumptes:
- De la sessió ordinària del Ple que hi haurà avui a les 10h.
- De la finalització aquest diumenge de l’estat d’alarma i que el govern de la
Generalitat iniciará l'anomenada "etapa de represa" amb regulació pròpia. En
aquest sentit, el Comité d'Emergències Municipal s'haurà de reunir la setmana
vinent per valorar la nova situació.
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- De les darreres mesures preventives a fi d'evitar els riscos de transmissió de
la Covid 19 (per la Nit de Sant Joan no s'autoritzaran les fogueres a la via públic
o altres espais públics o d'accés públic, les piscines municipals romandran
tancades i que, per ara, els parcs infantils també restaran tancats).
- De la presentació del programa d’actes de la Festa Major de Sant Pere 2020,
que comptarà amb una cinquantena d’actes que s’han adaptat a la situació
actual per preservar la seguretat i la salut de les persones.
- De la presentació de la programació d'activitats d'estiu de la xarxa de centres
cívics, amb els mateixos objectius de sempre: gaudir de l'estiu, donar resposta
a la demanda de cursos i tallers; i consolidar l'orientació dels equipaments
municipals com a espais per potenciar les relacions ciutadana i associativa.
- De la commemoració del 10è aniversari de les actuals instal·lacions de l’Arxiu
Municipal en el marc de la Setmana Internacional dels Arxius.
- De la celebració del dia de Corpus.
- De l'obertura gratuïta tot el mes de juny dels dos museus de la ciutat i el
Gaudí Centre.
- De la presentació de les activitats de lleure per als infants i joves de la ciutat,
per a que puguin recuperar la normalitat per divertir-se, relacionar-se
socialment, aprendre coses noves i conviure amb els nous hàbits i costums
necessaris després de la pandèmia.
- De la reunió amb la Sra. M. Luz Domínguez González, Directora General de
Planificación Estratégica y Proyectos d’ADIF per tractar diferents
infraestructures de la ciutat.
3. Aprovació de l’acta de la Junta de Govern Local de la sessió del dia
5 de juny de 2020.
S’aprova l’acta de la Junta de Govern Local del dia 5 de juny de 2020 per
assentiment.
4. Gestió Econòmica i Pressupostària. Donar compte de diferents
decrets de la regidora delegada de l'Àrea d'Hisenda d'aprovació de
factures, certificacions d'obres, serveis i subministraments.
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"Vistos els Decrets de la regidora delegada de l’Àrea d’Hisenda que figuren a
l’expedient D-HISMUN 2158/2019 d’aprovació de factures i certificacions
d’obra, serveis i subministraments que es detallen:
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Decret núm.

Data

Expedient

2020000178
2020000682
2020002545
2020002613
2020002619
2020002948
2020002949
2020002951
2020002952
2020002995
2020002998
2020002999
2020003005

08/01/2020
21/01/2020
12/02/2020
13/02/2020
14/02/2020
18/02/2020
18/02/2020
18/02/2020
18/02/2020
19/02/2020
19/02/2020
19/02/2020
19/02/2020

2020003008
2020003009
2020003010
2020003011
2020003338
2020003351

19/02/2020
19/02/2020
19/02/2020
19/02/2020
25/02/2020
25/02/2020

2020003352
2020003353
2020003361
2020003362
2020003637
2020003838
2020004115
2020004497
2020005055
2020005056
2020005073
2020005074
2020005104
2020005120

25/02/2020
25/02/2020
25/02/2020
25/02/2020
26/02/2020
28/02/2020
04/03/2020
09/03/2020
16/03/2020
16/03/2020
20/03/2020
20/03/2020
26/03/2020
31/03/2020

2019/91-93
2019/97
2019/288-315-323
2019/111
2019/302-303
2019/323-333-324
2019/100
2019/325
2019/19
2019/109
2019/298-329
2019/320-328-335
2019/102-205-113115
2019/107
2019/108
2019/112
2019/114
2019/293-294-321
2019/289-299-300310
2019/339
2019/116
2019/336-337
2019/327-332-340
2019/326-338
2019/334-338-342
2019/343
2019/118
2019/341-346
2019/344
2019/86
2019/345
2019/319-322-338
2019/347-348

Import
359.874,20€
56.544,82€
171.248,98€
32.662.40€
134.181,21€
38.926,23€
27.879,78€
2.238,50€
141.658,35€
2.752,75€
129.257,42€
541.164,13€
49.455,74€
8.690,35€
20.985,52€
58.295,28€
40.747,63€
68.466,74€
397.462,38€
30.636,99€
4.353,58€
202.962,64€
50.166,67€
87.130,63€
158.836,46€
291.427,98€
4.840,00€
17.593,91€
277.951,30€
74.298,79€
36.638,45€
16.405,83€
18.084,30€

Vist el Decret de l’Alcaldia núm. 2019017983 de data 27 de novembre de 2019
(BOPT de 12 de desembre de 2019), de delegació de competències a la
Regidoria delegada de l'Àrea d'Hisenda, en relació a l'aprovació de factures i
certificacions d’obres, serveis i
subministraments, donant-se compte
mensualment a la Junta de Govern local.
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En conseqüència es proposa l'adopció dels acords següents:
Donar compte dels decrets de la regidora delegada de l’Àrea d’Hisenda que
figuren a l’expedient D-HISMUN 215/8/2019 d’aprovació de factures i
certificacions d’obres, serveis i subministraments."
Els membres de la Junta de Govern es donen per assabentats.
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5. Benestar social. Aprovació del conveni de col·laboració entre
Càritas diocesana de Tarragona i l'Ajuntament de Reus per al
funcionament del menjador social ubicat al carrer de Francesc
Bartrina, números 6 i 8, baixos, de Reus
"Atès que l’Ajuntament de Reus, dins dels seus plans d’actuació i d’acord amb
les competències que té atorgades per la legislació vigent, té com a objectiu
l’atenció de les persones i de les necessitats socials que se’n derivin, així com
participar en el camp d’acció social que afecta el bé comú dels ciutadans.
Atès que Càritas Diocesana de Tarragona, a la seva seu de Reus, desenvolupa
des de l’any 2009 el servei de menjador social per tal d’arribar i atendre les
necessitats de totes les persones de la ciutat que precisin suport i assistència, i
que el darrer episodi de crisi econòmica ha suposat un increment rellevant del
nombre de persones que no veuen plenament cobertes llurs necessitats
bàsiques.
Atès que el 6 de novembre de 2009, es signa un primer conveni de
col·laboració entre l’Ajuntament de Reus i Càritas Diocesana de Tarragona per
al funcionament del menjador social ubicat al C. Francesc Bartrina, 6 i 8 bxs. per
tal d’arribar i atendre a totes les persones de la ciutat que precisessin aquest
suport i assistència, amb vigència des de l'1 de setembre de 2009 fins a 31 de
desembre 2012. Des de llavors es succeeixen convenis de col·laboració. Atès que
el 10 d’octubre de 2017, es signa el darrer conveni de col·laboració entre
l’Ajuntament de Reus i Càritas Diocesana de Tarragona, en endavant Càritas,
per al funcionament del menjador social ubicat al C. Francesc Bartrina, 6 i 8 bxs.
per tal d’arribar i atendre a totes les persones de la ciutat que precisessin
aquest suport i assistència, ha tingut vigència des de l’1 de gener de l'any 2017
fins al 31 de desembre 2019.
Atès que amb data 12 de setembre de 2018, es signa una primera Addenda
d’aquest darrer conveni, per establir l’aportació econòmica, que efectua
l’Ajuntament de Reus a Càritas, per tal de col·laborar econòmicament en les
despeses derivades del funcionament del servei de menjador social situat al C.
Francesc Bartrina, 6 i 8 baixos de Reus i el servei de carmanyoles, que per a
l’any 2018 serà de 75.000€. Amb data 12 d’abril de 2019 es porta a terme la
signatura de la darrera Addenda en els mateixos termes.
Atès que Càritas ha expressat la seva voluntat de continuar desenvolupant en
aquest espai el projecte de menjador social.
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Atès que la Corporació municipal valora positivament la tasca desenvolupada
per Càritas i reconeix l’innegable interès social de la acció referenciada i desitja
intensificar els esforços i recursos en aquest àmbit, per la qual cosa està
fermament decidida a continuar donant suport a aquest servei per tal que
pugui continuar funcionant.
Vista la proposta de conveni, que consta a l’expedient de referència, elaborada
per al període comprès entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2020.
Atès que l’Àrea de Benestar Social de l’Ajuntament de Reus actualment no té
cap convocatòria oberta de subvencions.
Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
26/06/2020

Vist l’informe-memòria emès des del departament de Benestar Social de data
11 de juny de 2020 pel qual es valora favorablement l’activitat desenvolupada
tots aquests anys per Càritas amb el projecte de menjador social a subscripció
d’un nou conveni de col·laboració amb un període de vigència des de l’1 de
gener fins al 31 de desembre de 2020, que comportarà, entre altres aspectes,
la concessió d’una subvenció en règim de concessió directa a l’empara de
l’article 22.2.c de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
(RLGS) que possibilita l’atorgament de subvencions en règim de concessió
directa, per raons d’interès públic social, econòmic o humanitari.
Atès l'estat d'emergència sanitària originats per la pandèmia, és possible que
l'esmentat projecte tingui un impacte econòmic superior, per la qual cosa és
possible que hagi d'esser objecte d'anàlisi una ampliació de la subvenció
inicialment prevista, si hi ha disponibilitat pressupostària per assumir aquesta
ampliació.
Atès que en l’informe es proposa per a l’any 2020 una subvenció per un import
de de 75.000€ que podrà ser ampliable en funció de les necessitats i de les
disponibilitats pressupostàries, distribuïts en les següents partides:
•

Per als subministraments del local (llum, aigua, gas), un import previst de
7.000€.



Per a les despeses diverses com telèfon, extintors d’incendis, alarma,
assegurança, i despeses de manteniment, un import previst de 1.500€.



Per a les despeses de compra de carmanyoles, recipients isotèrmics,
guants goma, tovallons, rotllos de paper de cuina, un import previst de
1.000€.



Per a les despeses de benzina i manteniment furgoneta que permet la
recollida de menjar a supermercat, càterings i menjadors escolars, un
import previst de 980€.Per a la despesa de recursos humans, el
Coordinador/a, un import previst de 12.000€.



Per al càtering, un import previst de 38.000€.
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Donat que aquests imports podran ser adaptats d’acord a possibles canvis
d’organització, amb el vistiplau de l’Ajuntament de Reus.
Atès que l'impacte econòmic que suporta l'Ajuntament de Reus implica una
aportació econòmica de 75.000€ a Càritas Diocesana de Tarragona que anirà a
càrrec a l’aplicació pressupostària de l’Àrea de Benestar Social núm. 3042223103-489 del pressupost vigent de despeses per a l’any 2020.
Vist que aquest informe també valora favorablement la concessió d’una
subvenció en espècie en concepte de col·laboració per part de l’Ajuntament de
Reus en les despeses que es generin per la neteja del local amb 15 hores
setmanals del servei de l’empresa de neteja.
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Atès que les xifres indicades són per l’anualitat de 2020.
Vist l’informe de l’Assessoria jurídica de data 14 de juny de 2020 en relació al
contingut del conveni.
Vist l’informe d'Intervenció Municipal de fiscalització emès en els termes
previstos a l’article 13 del Reial Decret 424/2017 de 28 d’abril, pel que es
regula el règim jurídic del control intern en les entitats del Sector Públic Local.
Vist, així mateix, el document que regularà el tractament de les dades de
caràcter personal inherents a les accions de col·laboració derivades de
l’esmentat conveni, i del qual n’esdevindrà un annex.
Atès que la clàusula sisena del conveni preveu la creació d’una comissió de
seguiment i assessorament del conveni formada per part de l’Ajuntament de
Reus, per tres representants, i per part de Càritas Diocesana de Tarragona pel
seu director o directora, per un membre de la Junta d’aquesta entitat i pel Sr.
Prior de Reus o aquella persona que ell delegui.
Vist el que disposen l’article 28 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general
de subvencions (RLGS) que disposa que els convenis seran l’instrument habitual
per canalitzar aquest tipus de subvencions, l’article 6.2 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que es transposen a
l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, de l’article 25 apartat c),
l’article 26 de la Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Reus i
les Bases d’execució del Pressupost per a l’exercici pressupostari 2020.
Vist el que disposa el primer paràgraf de la disposició Addicional segona de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que es
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i
del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, en relació a la
determinació de l’òrgan competent per a l’aprovació d’aquest conveni atenent
l’import de la despesa.
Vist el Decret d'alcaldia número 2019017983, de 27 de novembre de 2019, pel
qual es defineix l'organització i funcionament de la direcció superior de
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l'Ajuntament, pel qual es delega en les respectives regidories delegades d'Àrea
els convenis de cooperació i col·laboració quan el seu import no superi els 50.000
euros.
Vist, així mateix, el Decret d'alcaldia número 2019011502, de 10 de juliol de
2019, pel qual l'alcaldia fixa les delegacions a la Junta de Govern local, i pel qual
delega a l'esmentat òrgan els convenis de cooperació i col·laboració quan per raó
del seu import sigui competent l'alcalde i la seva quantia excedeixi els límits
atribuïts als/les regidors/es delegats/des, és a dir, més dels 50.000 euros.
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Atès, doncs, que l'import del conveni supera amb escreix la xifra dels 50.000
euros, per la qual cosa correspon a la Junta de Govern Local, per delegació de
l’alcaldia, l'aprovació del present conveni.
Per tot l'exposat, es proposa a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents
ACORDS:
PRIMER: APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Reus i
Càritas Diocesana de Tarragona pel període comprès entre l'1 de gener i el 31
de desembre del 2020, per tal d’establir els termes en què col·laboraran
ambdues entitats per les despeses de la gestió del menjador social ubicat al
carrer de Francesc Bartrina, números 6 i 8, baixos, de Reus.
SEGON: ATORGAR, en concepte de col·laboració, una subvenció directa a Càritas
Diocesana de Tarragona amb CIF R4300214F de 75.000€ amb càrrec a la partida
del pressupost de per l’any 2020 30422-23103-489 .
El pagament de la subvenció s’abonarà a Càritas Diocesana de Tarragona
mitjançant transferència bancària al c. c. del BBVA: ES03 **************** 8808
Les entitats amb les que es porten a terme convenis de col·laboració, poden
veure augmentada la seva activitat, de manera que es tindrà en compte la
possibilitat d'una ampliació de la subvenció, objecte del conveni, com a
conseqüència de l’actual estat d’emergència sanitària i de la disponibilitat
pressupostària per a l’any 2020.
TERCER: ATORGAR a Càritas Diocesana de Tarragona, d’acord amb el que
estableix el conveni, una subvenció en espècie per l’any 2020 de 17.816,67€ IVA
inclòs a càrrec de la partida pressupostària 21108-92040-22700 en concepte de
col·laboració per part de l’Ajuntament de Reus en les despeses que es generin
per la neteja del local amb 15 hores setmanals del servei de l’empresa de neteja.
QUART: APROVAR el reconeixement de l’obligació a Càritas Diocesana de
Tarragona i procedir al pagament anticipat del 80%, és a dir 60.000,00€ a partir
de la signatura del present conveni, en qualitat de pagament anticipat com a
lliurament de fons amb caràcter previ a la justificació, com a finançament
necessari per executar l’acció que és objecte de subvenció.
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CINQUÈ: FACULTAR la Regidora delegada de l’Àrea de Benestar Social per tal
que formalitzi el conveni i els documents necessaris per tal de fer efectius els
acords anteriors.
SISÈ: DISPENSAR a Càritas Diocesana de Tarragona de la presentació de
garanties contemplades en l’art. 34.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions i l’art. 42 del reglament que la desenvolupa RD
887/2006, de 21 de juliol.
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SETÈ: FORMALITZAR el contracte d’encarregat de tractament de dades entre
aquest Ajuntament i Càritas Diocesana de Tarragona, per al tractament de les
dades de caràcter personal inherents a les accions de col·laboració derivades del
conveni aprovat en el primer punt d’aquesta resolució, i del qual n’esdevindrà un
annex i facultar a la regidora delegada de l'Àrea de Benestar Social, Sra.
Montserrat Vilella Cuadrada per tal que formalitzi l’esmentat contracte.
VUITÈ: NOMENAR la Sra. Àngels Granados Serrano Cap de l'Àrea de Benestar
Social, la Sra. Montserrat Bartolomé Sedó tècnica i el Sr. Francesc Crua
Carreras tècnic com a representants de l’Ajuntament de Reus en la comissió de
seguiment del conveni de col·laboració.
NOVÈ: NOTIFICAR aquest acord a Càritas Diocesana de Tarragona als efectes
escaients.
DESÈ: Aquest acord és definitiu en via administrativa i contra ell es pot
interposar recurs contenciós administratiu davant dels Jutjats del Contenciós
Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia
següent al de la recepció de la seva notificació.
No obstant això, amb caràcter potestatiu es pot interposar recurs previ de
reposició davant l’òrgan que ha dictat l’acte en el termini d’un mes a comptar
des de l’endemà de la recepció de la seva notificació."
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per assentiment.
6. Desenvolupament Urbà i Via Pública. Liquidació l’encàrrec a la
societat Reus Transport Públic, SA de la gestió de l'estació
d'autobusos
"Atès que la Junta de Govern Local, en sessió duta a terme el dia 27 de
setembre de 2019, va encarregar a l’empresa municipal Reus Transport
Públic SA, la realització del servei de control, neteja, atenció d’usuaris i
assistència tècnica en la gestió de l’estació d’autobusos de Reus, per a
l’any 2019, per un import de 68.350, 68 €.
Atès que l’acord abans esmentat s’aprovà per un import global màxim de
68.350,68 € a càrrec de l’aplicació pressupostària 40634-93322-22799 del
pressupost municipal de despeses per a l’any 2019.
Atès que l’empresa Reus Transport Públic, SA ha presentat la documentació
justificativa per efectuar la liquidació d’aquest encàrrec.
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Vist l’informe tècnic emès pel tècnic municipal de manteniment, el gerentcoordinador de Serveis Territorials i el regidor de l’Àrea de Via Pública, de
data 11 de juny de 2020, en el qual es posa de manifest que l’encàrrec s’ha
portat a terme correctament segons els termes i condicions recollides a
l’acord de Junta de Govern Local de data 27 de setembre de 2019 i que els
resultats han estat satisfactoris i que la liquidació segons el cost real de
l’encàrrec s’ha d’efectuar per un import total de 66.451,56 €.
Així doncs l’import finalment liquidat i facturat és inferior al previst en
l’encàrrec abans esmentat.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
26/06/2020

Vist l'informe de fiscalització prèvia, de data 15 de juny de 2020, d'acord
amb l'art. 13 del RD 424/2017, de 28 d'abril, pel que es regula el règim
jurídic del control intern a les entitats del Sector Públic Local i les Bases
d'Execució del Pressupost d'aquesta Corporació.
Vist el decret de l’alcaldia número 2019017983 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 encomanes de gestió quan el seu import no superi
els 25.000 euros.
Vist, així mateix, el decret de l’alcaldia número 2019011502, de data 10 de
juliol de 2019, pel qual es delega en la Junta de Govern local l’aprovació dels
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.
Atès doncs que correspon a la Junta de Govern Local l’aprovació d’aquells
encàrrecs d’import superior a 25.000 €, per delegació de l’alcaldia i, en
conseqüència, també la seva liquidació.
En conseqüència es proposa l'adopció dels acords següents:
Primer: Aprovar la liquidació de l’encàrrec a la societat Reus Transport Públic,
SA per a la realització del servei de control, neteja, atenció d’usuaris i
assistència tècnica en la gestió de l’estació d’autobusos de Reus. Aquest
encàrrec s’efectuà per un import total de 68.350,68 € i es liquida per un
import de 66.451,56 €.
Segon: Notificar aquest acord a Reus Transport Públic, SA.
Tercer: Aquests acords són definitius en via administrativa i contra aquests es
pot interposar recurs contenciós administratiu davant dels Jutjats del
Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar
des del dia següent al de la recepció de la seva notificació.
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No obstant això, amb caràcter potestatiu es pot interposar recurs previ de
reposició davant l’òrgan que ha dictat l’acte en el termini d’un mes a comptar
des de l’endemà de la recepció de la seva notificació."
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per assentiment.
Seguidament es tracten en sessió pública els temes següents:
Benestar Social i Ciutadania

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
26/06/2020

7. Benestar Social. Aprovació del conveni amb el Consell Comarcal del
Baix Camp (CCBC), per la gestió dels ajuts individuals de menjador
escolar dels centres d’ensenyament obligatori i de segon cicle
d’ensenyament infantil sufragats amb fons públics del municipi de
Reus per al curs 2020/2021.
"Atès que el Consell Comarcal del Baix Camp i el Departament d’Educació de la
Generalitat van subscriure l’any 2016 un conveni de col·laboració, que
substitueix l’anterior signat l’any 2013, en virtut del qual la Generalitat delega
a l’ens comarcal la gestió de diferents serveis i prestacions en matèria
d’ensenyament, entre les que hi ha la gestió dels ajuts individuals de menjador
escolar per motius de precarietat econòmica i social. Aquesta delegació
continua vigent per al curs 2020/2021.
Atès que l’Ajuntament de Reus i el Consell Comarcal del Baix Camp dins dels
seus plans d’actuació tenen com a objectiu donar suport a aquelles famílies
que tenen dificultats econòmiques per a fer front a les despeses que suposen
els menjadors escolars dels seus fills/es que assisteixen a centres escolars
públics d’educació infantil, primària i secundària, tant públics com privats
concertats.
Atès que és voluntat d’aquestes dues Administracions col·laborar
econòmicament en la dotació de les subvencions per a l’assistència a les
famílies per als menjadors dels centres escolars de la ciutat de Reus esmentats
en el paràgraf anterior.
Atès que des de l'any 1999 i de forma ininterrompuda se signa un conveni de
col·laboració entre l’Ajuntament de Reus i el Consell Comarcal del Baix Camp,
pel qual s’estableix un sistema únic de gestió d’aquestes subvencions, per la
qual cosa l'Ajuntament de Reus passa a gestionar-les, acordant formular una
única convocatòria al municipi de Reus.
Atès que ambdues administracions consideren necessari i convenient continuar
amb aquesta col·laboració per al curs escolar 2020/2021, per la qual cosa han
consensuat un nou conveni en el qual s'estableixen els termes per a la gestió
de les subvencions individuals de menjadors del curs escolar 2020/2021,
incorporant l’autorització a la corporació municipal per tal que assumeixi la
gestió de la totalitat d’escoles i/o instituts d’ensenyament del municipi de Reus
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que imparteixin el segon cicle d’ensenyament infantil i els ensenyaments
obligatoris de primària i secundària, ja siguin centres ordinaris o d’educació
especial, i tant si els centres són de titularitat pública com també si són privats
concertats (en aquest últim cas, tinguin o no un contracte programa per a la
singularització dels recursos del centre atenent a les necessitats de l’alumnat
de l’entorn on està ubicat, en els termes assenyalats a l’Ordre EDU/356/2006,
de 10 de juliol o en el marc normatiu que substitueixi o modifiqui l'Ordre
preferent de Reus).

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
26/06/2020

Atès que per al curs 2020/2021 el Departament d’Educació de la Generalitat
ha aprovat uns criteris homogenis de valoració de les sol·licituds individuals de
menjador escolar, per tal que els llindars mínims de les circumstàncies
econòmiques i socials que determinen l’accés a aquests recursos públics siguin
els mateixos per a tot el territori de Catalunya, amb independència del lloc de
residència de les famílies i de l’entitat que convoca cada programa; per aquest
motiu, el conveni recull expressament el compromís d’ambdues
administracions a incloure aquests criteris comuns fixats per la Generalitat a
les Bases reguladores de repartiment dels ajuts i/o la convocatòria, per afavorir
així l’aplicació d’aquest principi d’homogeneïtat, que asseguri els llindars
mínims garantits.
Atès que el Consell Comarcal aportarà a l’Ajuntament de Reus els fons
assignats pel Departament d’Educació per import equivalent als ajuts
individuals de menjador dels alumnes que quedin inclosos en els trams de
renda garantits, d’acord amb els criteris d’atorgament fixats el dia 5 de març
de 2020 per la Direcció General d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa del
Departament d’Educació per al curs 2020/2021, sempre que es mantingui la
suficient consignació pressupostària d’acord amb l’addenda que formalitzin el
Consell Comarcal del Baix Camp i el Departament d’Educació de la Generalitat
de Catalunya.
Atès que addicionalment, a partir del curs 2020/2021 el Consell Comarcal del
Baix Camp, en reconeixement a la cooperació dispensada per l’Ajuntament de
Reus per la gestió d’aquestes ajudes, realitzarà una aportació econòmica a la
corporació municipal per un import equivalent al 50 % de les despeses de
gestió que ingressi l’ens comarcal del Departament d’Educació de la
Generalitat de Catalunya en relació al nombre d’alumnes becats en aquesta
convocatòria.
Atès que es podran acollir a la convocatòria els alumnes ordinaris i els alumnes
amb necessitats educatives especials, matriculats en un centre educatiu
sostingut amb fons públics del municipi de Reus, que imparteixin qualsevol
dels cursos d’ensenyament de segon cicle d’educació infantil, d’educació
primària i d’educació secundària obligatòria, durant el curs corresponent a la
convocatòria, i que no disposin del servei de menjador amb caràcter preceptiu
o gratuït.
Atès que aquesta col·laboració requereix comunicació i tractament de les
dades personals contingudes als fitxers o als sistemes informàtics de
l’Ajuntament de Reus, per la qual cosa ambdues parts hauran de formalitzar els
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contractes corresponents per possibilitar la comunicació i tractament de les
dades personals esmentades.
Vist l’informe emès per la Cap de Servei de Serveis Socials de data 1 de juny
de 2020 en que s’informa favorablement la proposta del conveni de
col·laboració amb el Consell Comarcal del Baix Camp per a la gestió dels ajuts
individuals de menjadors del curs escolar 2020/2021.
Vist l’informe de l’Assessoria Jurídica de data 1 de juny de 2020 pel qual es posa
de manifest que no concorren aspectes de naturalesa jurídica que impedeixin
l’aprovació i formalització de l’esmentat conveni.
Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
26/06/2020

Vist l’informe de fiscalització de la intervenció municipal, en relació al contingut
del present conveni.
Vist el que disposa l'article 47 i següents de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de
Règim Jurídic del Sector Públic; l’article 108 i següents de la Llei 26/2010, del 3
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya; l’article 150 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei municipal i del règim local de Catalunya, els
articles 303 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el
Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, en relació als convenis
de col·laboració interadministrativa.
Vist l'article 309 del citat Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals
de Catalunya, del qual se'n dedueix que la competència per a l'aprovació
d'aquests convenis interadministratius corresponen al Ple de la Corporació.
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió duta a terme el dia 3 de juliol de
2019 delegà en la Junta de Govern Local totes les competències de caràcter
delegable del Ple de la Corporació.
Per tot l’exposat, es proposa a la Junta de Govern Local, previ dictamen de la
Comissió Informativa de Benestar Social i Ciutadania, l’adopció dels següents
acords
PRIMER: Aprovar el conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Baix
Camp i l’Ajuntament de Reus per a la gestió dels ajuts individuals de menjador
escolar dels centres d’ensenyament obligatori i de segon cicle d’educació
infantil sufragats amb fons públics del municipi de Reus per al curs 2020/2021
SEGON: Facultar al Molt Il·lustre. Sr. Alcalde i a la Regidora delegada de l’Àrea
de Benestar Social per tal que qualsevol d’ells, indistintament, signin el conveni
i el contracte de tractament de dades.
TERCER: Comunicar aquest acord al Consell Comarcal del Baix Camp, als
efectes escaients.
QUART: Contra aquest acord, que posa fi a la via administrativa, s’haurà
d'interposar recurs contenciós administratiu davant la sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de
dos mesos a comptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació.
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Alternativament i amb caràcter previ, es pot efectuar un requeriment davant
l’òrgan que l'ha dictada, en el termini de dos mesos a comptar des del dia hàbil
següent a la recepció d'aquesta notificació, en els termes que s'indiquen a
l'article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció
Contenciosa Administrativa."
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per assentiment.
Activitats de la Persona
8. Educació.
municipals.

Aprovació

dels

preus

públics

dels

casals

d’estiu

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
26/06/2020

"Atès que l’article 66.3.n) 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, disposa
que els municipis per a la gestió dels seus interessos i en l’àmbit de la seva
competència poden promoure l’ocupació del lleure. Així mateix,
la Llei
orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l’Estatut d’Autonomia, estableix
atribució competencial als ens locals per facilitar i promoure l’accés a les
activitats d’educació en el lleure.
Atès que la Regidoria d’Educació té la voluntat d’ oferir més oportunitats
educatives als infants de Reus durant l’estiu del 2020 i promoure casals per a
infants de 6 a 14 anys, amb un caire educatiu, social i lúdic, i amb temàtiques
específiques de diferents àmbits. Aquesta és una mesura per tal de pal·liar les
conseqüències tant a nivell relacional com d’aprenentatges que la pandèmia
del COVID 19 ha produït en els infants.
Atès que aquesta dificultat en l’aprenentatge i en les relacions socials entre els
infants, s’ha vist més agreujada en poblacions de risc d’exclusió social, fet que
ha eixamplat la bretxa entre diferents tipologies familiars. Podem parlar dels
casals d’estiu com un dels mecanismes per apropar-nos a la igualació
d’oportunitats educatives, principalment amb alumnes amb mancances
acadèmiques, que molts cops coincideixen amb mancances també socials.
Atesa la necessitat d’enriquir educativament l’estiu que s’avala amb diferents
informes i instruccions que es publiquen des d’entitats i administracions
educatives de gran pes, la Fundació Bofill, la Diputació de Barcelona, el
Departament d’Educació i el Departament de Benestar de la Generalitat de
Catalunya, que situen en aquests moments les necessitats educatives en un
moment d’emergència educativa.
Atès que en el Pla d’Acció Municipal 2019-2023 s’inclou en el punt 1.6.02
fomentar la igualtat d’oportunitats i equitat en l’àmbit educatiu, i entre les
accions a promoure inclou una oferta d’activitats en temps no lectiu, inclusiva i
de cohesió.
Atès que es preveu organitzar 6 casals de 4 setmanes, del 6 al 31 de juliol i 4
casals de 6 setmanes, del 6 de juliol al 14 d’agost. L’ocupació prevista per cada
casal és de 30 infants i joves per setmana, sent un total de 1440 infants i joves
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que podran gaudir d’una setmana de casal (180 places pels 4 casals de 6
setmanes i 120 places pels 6 casals de 4 setmanes, cadascun respectivament)
Atès que el Decret 267/2016, de 5 de juliol, de les activitats d'educació en el
lleure en les quals participen menors de 18 anys, regula els aspectes
organitzatius com les ràtios de dirigents per nombre de participants, la titulació
requerida als equips de dirigents, els requisits de les entitats organitzadores i
les mesures de seguretat que han de seguir aquestes activitats.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
26/06/2020

Atès que mitjançant Resolució TSF/1198/2020, de 2 de juny, per la qual
s’adopten mesures extraordinàries destinades a les activitats d'educació en el
lleure en les que participen menors de 18 anys, per reduir riscos de propagació
de la COVID-19.
Vist l’informe elaborat pels serveis tècnics de l’Àrea d’Educació de data 11 de
juny de 2020, en el qual es realitza un estudi econòmic en base a la previsió
d’ingressos i despeses i es proposa l’establiment dels corresponents preus
públics pel servei de casal d’estiu de dilluns a divendres, amb un horari de 9 a
13 h, ens els termes que seguidament es relacionen:
-Per a les famílies que estiguin dins del ventall de cap i fins a 1 criteris
d’exclusió social, el preu públic queda establert en 50 € la setmana, en
consonància a les quotes que es fixen des de l’Àrea d’Educació per a les
entitats que organitzen casals i que reben subvenció municipal.
-Per a les famílies que estiguin en el grup que acreditin entre 2 a 5 criteris
d’exclusió social, el preu públic per setmana seria equivalent al 50 % del preu
públic establert com a genèric, i per tant quedés establert en 25 € la setmana.
-Per a les famílies que estiguin en el grup que acreditin més de 5 criteris
d’exclusió social, el preu proposat seria equivalent al 10% del preu inicial i per
tant quedaria establert en 5 € la setmana.
Llistat de criteris d’exclusió social :
- Algun membre de la família està identificat com a NESE B o NESE C
- Tenir menys ingressos que els establerts pel llindar de risc de pobresa.
- Situació d’atur dels progenitors (un o dos en funció de la tipologia
familiar)
- Famílies monomarentals o monoparentals i /o famílies nombroses.
- Famílies on els avis es fan càrrec dels infants.
- Famílies amb mares adolescents.
- Rebre algun tipus de protecció social: RMI, ajut al lloguer, expedient als
Serveis Socials.
- Infant o jove tutelat per la Generalitat.
- La família és refugiada.
- Família que compateix habitatge amb altres nuclis familiars.

Aquest document ha estat signat electrònicament amb data 26/6/2020
L'autenticitat d'aquest document es pot comprovar a https://serveis.reus.cat/cve mitjançant el CVE: 2020CA516400323C2D811DB197918A31A8B5EE1113BC0626152849

-

-

La família viu en condicions d’infrahabitatge (viure en un immoble que es
destina a habitatge sense tenir cèdula d’habitabilitat ni condicions per
obtenir-la) o un habitatge en ocupació
Fer menys de dos anys que es resideix a Catalunya i el nucli familiar no
coneix la llengua vehicular
Tots els progenitors són d’origen estranger.
L’alumne és d’un curs superior que P3 però no ha estat escolaritzat
prèviament o amb una escolarització insuficient

Vist l’informe de la Intervenció Municipal de data 11 de juny de 2020, en relació
a la proposta de preus públics.
Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
26/06/2020

Vist que l’article 127 del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, preveu que
els ajuntaments poden establir i exigir els preus públics per a la prestació de
serveis o la realització d’activitats de competència municipal, segons les
normes contingudes al capítol VI del títol I de l’esmentada Llei.
Vist allò que preveu l’article 44 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals
i l’article 24.3 de l ‘Ordenança General de gestió, recaptació i inspecció dels
tributs i altres ingressos de dret públic local de l’Ajuntament de Reus, conforme
l’import dels preus públics ha de cobrir com a a mínim el cost del servei prestat
o l’activitat realitzada, si bé, quan hi hagi raons socials, benèfiques, culturals o
d’interès públic que ho aconsellin, l’Ajuntament podrà fixar preus públics per
sota d’aquest límit. En l’informe tècnic de l’Àrea d’Educació de data 11 de juny
de 2020 es posa de manifest l’interès social que concorre en aquest servei
atesa la urgència educativa ,per la qual cosa es preveu la cobertura del dèficit
que generi a càrrec de diverses aplicacions pressupostàries del programa
30919-32630 Ensenyament-Educació en el lleure, d’altres de capítol 2 de la
pròpia Àrea en funció dels serveis imputats, així com la part corresponent a
capítol 1 i a despeses indirectes imputats a aplicacions externes a l’Àrea.
Atès que de conformitat amb l’article 47 de l’esmentat Reial Decret Legislatiu
2/2004, d’establiment o modificació dels preus públics correspon al Ple de la
Corporació, sens perjudici de les seves facultats de delegació en la Junta de
Govern Local.
Vist l’acord del Ple de la Corporació de data 3 de juliol de 2019, pel qual aquest
òrgan delega en la Junta de Govern Local totes les seves competències de
caràcter delegable, entre les quals resta inclosa l’establiment i modificació de
preus públics per la prestació de serveis i realització d’activitats de
competència municipal.
Per tot l’exposat,es proposa a la Junta de Govern Local, previ dictamen de la
Comissió Informativa d’Activitats de la Persona, l’adopció dels següents acords:
Primer- Aprovar els següents preus públics, en funció de la classificació que
pertanyi l’infant, segons criteris d’exclusió social:
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-

per a infants sense cap tipus de necessitat d’inclusió social, o només 1
criteri d’exclusió social:50 € la setmana

-

per a infants que hauran de complir de 2 a
social : 25 € la setmana

-

per a infants que hauran de complir més de 5 criteris d’exclusió social :5
€ la setmana

5 dels criteris d’exclusió
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Llistat de criteris d’exclusió social :
- Algun membre de la família està identificat com a NESE B o NESE C
- Tenir menys ingressos que els establerts pel llindar de risc de pobresa.
- Situació d’atur dels progenitors (un o dos en funció de la tipologia
familiar)
- Famílies monomarentals o monoparentals i /o famílies nombroses
- Famílies on els avis es fan càrrec dels infants
- Famílies amb mares adolescents.
- Rebre algun tipus de protecció social: RMI, ajut al lloguer, expedient als
Serveis Socials.
- Infant o jove tutelat per la Generalitat.
- La família és refugiada.
- Família que compateix habitatge amb altres nuclis familiars.
- La família viu en condicions d’infrahabitatge (viure en un immoble que es
destina a habitatge sense tenir cèdula d’habitabilitat ni condicions per
obtenir-la) o un habitatge en ocupació
- Fer menys de dos anys que es resideix a Catalunya i el nucli familiar no
coneix la llengua vehicular
- Tots els progenitors són d’origen estranger.
- L’alumne és d’un curs superior que P3 però no ha estat escolaritzat
prèviament o amb una escolarització insuficient.
Segon- Els preus públics del servei de casal d’estiu municipal seran vigents a
partir de la seva aprovació, i fins a nova modificació o derogació expressa.
Tercer- Procedir a la publicació del present acord en el Butlletí Oficial de la
Província de Tarragona i en el tauler d’edictes municipal."
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per assentiment.
Serveis d'Hisenda i Serveis Generals
9. Urbanisme i Mobilitat. Patrimoni del Sòl. Autorització a Reus
Mobilitat i Serveis, SA, per suprimir quatre parades del Mercat
Central, modificant-se en aquest aspecte la concessió d'explotació i
manteniment del dit Mercat.
"Vista la concessió de l'explotació i manteniment dels llocs de venda fixos del
Mercat Central de Reus, respecte a la qual es va aprovar el Plec de condicions
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per acord del Ple de data 27/07/1990, i l'adjudicació del llocs es va aprovar per
acord del Ple de data 03/09/1990.
Vistes les instàncies presentades, per la societat municipal REUS MOBILITAT I
SERVEIS, SA en data 06/03/2020, núms. 16295 i 16296 del Registre General
d’Entrades, demanant que s'aprovi una modificació de la concessió referida,
consistent en suprimir les parades 167, 168, 171, I 172, essent en l'actualitat
Reus Mobilitat i Serveis, SA, titular de la concessió d'aquestes parades.
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Atès que la referida autorització de supressió demanada s'emmarca en el
procés de transformació comercial del Mercat Central, i té com a finalitat
millorar-ne l'aspecte actual, ampliant la zona de pas i fent més còmoda la
compra, amb més espai disponible, una major visibilitat entre les parades, i
crear un espai comú destinat a consumir in situ els productes del Mercat. El
punt on s'actuarà és la zona pròxima a l’accés, més transitat, del Mercat
Central, a la façana lateral al Cr. Sardà i Cailà, a tocar de la cafeteria i de
l’accés a l’autoservei; aquest punt és a l’altre extrem del Mercat on ja es van
eliminar quatre parades l’any 2019, per equilibrar així la dotació d’espais
comuns.
Atès que l'actuació referida al paràgraf precedent es considera en benefici del
conjunt del Mercat Central i es farà (si s'autoritza) seguint els criteris que
marca l'estudi comercial que va elaborar l'Institut Municipal de Mercats de
Barcelona per revitalitzar l'equipament, eliminant parades buides i ampliant els
espais entre parades.
Vistos els informes incorporats a l’expedient, de conformitat amb l’establert a
la Llei 7/85, de 2 d’abril, D. Leg. 2/2003, de 28 d’abril, i Decret 179/1995, de 13
de juny, i la delegació de competències efectuada per acord del Ple de data
03/07/2019 (BOP 25/07/2019).
En conseqüència es proposa l'adopció dels acords següents:
PRIMER.- APROVAR
la modificació de la concessió de l'explotació i
manteniment dels llocs de venda fixos del Mercat Central de Reus; modificació
que consisteix en en suprimir les 167, 168, 171, I 172; i autoritzar a Reus
Mobilitat i Serveis, SA la seva execució, de conformitat amb les seves
sol·licituds presentades en data 06/03/2020, núms. 16295 i 16296 del Registre
General d’Entrades.
SEGON.Per l'execució material d'aquesta modificació de la concessió
descrita a l'ordinal «PRIMER» PRECEDENT, Reus Mobilitat i Serveis, SA haurà
de disposar del corresponent Projecte / Memòria degudament aprovat i donar
compliment a la normativa legal i reglamentaria d'aplicació.
TERCER.- Aquesta resolució és definitiva en via administrativa i contra ella
podeu interposar recurs contenciós administratiu davant dels Jutjats del
Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar
des del dia següent al de la recepció d’aquesta notificació.
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No obstant això, amb caràcter potestatiu podeu interposar recurs previ de
reposició davant l’òrgan que ha dictat l’acte en el termini d’un mes a comptar
des de l’endemà de la recepció de la present notificació."
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per assentiment.
10. Empresa i Ocupació. Aprovació de les bases reguladores per a la
concessió de subvencions a empreses i autònoms com a mesures
extraordinàries pel foment de locupació i per atenuar els efectes
econòmics de la COVID 19.
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"Atès que en virtut del decret número 2019017983, de data 27 de novembre
de 2019, pel qual es concreten i s'aproven les atribucions de la Regidoria
d’Empresa i Ocupació, es delegà a aquesta Regidoria, entre altres, projectes i
directrius en matèria de promoció econòmica, el foment de noves activitats
econòmiques, relació amb les empreses i foment de l’ocupació i dels
emprenedors.
Atès que amb la finalitat de pal·liar els efectes de la crisi de la COVID 19,
l’esmentada Regidoria ha elaborat unes bases de subvencions per tal d’afavorir
la continuïtat i el manteniment de les empreses i emprenedors en el teixit
econòmic i empresarial de la ciutat de Reus.
Vist l’esborrany de bases elaborat pels serveis tècnics municipals, que consten
a l’expedient.
Vist l’informe emès, en data 12 de juny de 2020, per la tècnica de la Regidoria
d’Empresa i Ocupació en el qual s’informa favorablement a les bases
elaborades.
Atès que el règim jurídic aplicable a l’activitat de foment i promoció d’activitats
socials per part de les entitats locals ve regulat per l’articulat bàsic de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, pel Capítol I del Títol III
del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals, que regulen les subvencions dels ens locals,
establint els seus articles 118 a 129 el règim específic de les subvencions, i per
l’ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Reus (publicada
íntegrament BOP de Tarragona núm. 214 de 16 de setembre de 2010).
D’acord amb allò que disposa l’article 124.2 de l’esmentat Reglament, les
bases per a l’atorgament han de sotmetre’s a informació pública per un termini
mínim de 20 dies, i s’han de publicar al Butlletí Oficial de la Província i al tauler
d’anuncis de la corporació, inserint-se una referència d’aquest anunci al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Atès que de conformitat amb el que disposa l’article 7 de la citada ordenança i
l’article 124.3 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), el Ple de la
Corporació esdevé l’òrgan competent per a l’aprovació de les bases
específiques que regiran la concessió de les respectives subvencions, sens
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perjudici de les competències establertes per la legislació i les atribuïdes en
funció de l’organització municipal existent en cada moment.
Atès que el Ple de la Corporació, en reunió duta a terme el dia 3 de juliol de
2019, acordà delegar en la Junta de Govern Local totes les competències que
corresponen al Plenari però que resulten de caràcter delegable, circumstància
que es produeix en relació a les bases que es pretenen aprovar.
En conseqüència es proposa l'adopció dels acords següents:
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PRIMER. Aprovar inicialment les bases reguladores per a la concessió de
subvencions a empreses i autònoms com a mesures extraordinàries pel foment
de l’ocupació i per atenuar els efectes econòmics de la COVID 19, en els
termes que consten a l’expedient.
SEGON. Sotmetre l’expedient al tràmit d’informació pública en la forma
reglamentàriament establerta, entenent-se definitivament aprovat en el cas
que en el termini establert per a aquest tràmit no es formulin al·legacions ni
reclamacions.
TERCER: Facultar al regidor delegat de l’Àrea d’Empresa i Ocupació, el Sr.
Carles Prats Alonso, per tal que adopti qualsevol resolució necessària per a
l’aplicació efectiva d’aquestes bases."
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per assentiment.
En aquest moment s’incorpora a la sessió el Sr. Rubio.
11. Intervenció. Autorització prèvia a Centre MQ SA d'operació de
préstec a llarg termini per import de 700.000 euros amb l'entitat
Caixabank SA
"Atès l’escrit de la societat íntegrament municipal CENTRE MÈDIC QUIRÚRGIC
REUS SA de data 10 de juny de 2020, signada pel Director economicofinancer i
per la Directora del Centre, d'un Informe d'Intervenció relatiu a la concertació
una operació de préstec a llarg termini per tal de finançar circulant i inversions
en immobilitzat material per les instal·lacions de l'antic Hospital de Sant Joan
de Reus SAM.
En aquest informe s'exposa la justificació de la sol·licitud: "En data 14 de març
de 2020 es va publicar al BOE el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que
es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària
ocasionada pel COVID-19. L’estat d’alarma ha estat prorrogat mitjançant
Resolució de 25 de març de 2020, del Congrés dels Diputats, per la que
s’ordena la publicació de l’Acord d’autorització de la pròrroga de l’estat
d’alarma declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març.
L’entitat Centre MQ SA ha vist reduïda temporalment la seva activitat:
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1) Ha reduït temporalment la major part de l’activitat assistencial no urgent
(consultes externes, activitat quirúrgica, etc) de l’àmbit privat i mútues, amb
un impacte significatiu.
2) L’entitat forma part de la xarxa pública sanitària de la Generalitat (SISCAT)
i des de principis del mes d’abril el seus espais del Carrer Gaudí s’han requerit
per donar cobertura als pacients de l’àmbit sociosanitari que s’han desplaçat
de l’Hospital de Sant Joan de Reus. El Catsalut ha garantit el finançament. Es
garantirà addicionalment un finançament per aquesta despesa excepcional
transitòria.
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3) És propera l’obertura de nous espais (C/Sant Joan de Reus – c/Vapor Nou).
L’entitat cerca finançament per cobrir les necessitats de tresoreria per donar
resposta a aquesta situació conjuntural de per la reducció de l’activitat de
mútues i privats. També cerca finançar la inversió en mobiliari i equipament
dels nous espais (Vapor nou / Carrer de Sant Joan) i preservar tresoreria atès el
moment de crisis".
Les principals característiques financeres del préstec ofert per Caixabank SA
són les següents, d'acord amb l'oferta que s'annexa a la sol·licitud, de data
25/05/2020:

Entitat Bancària

CaixaBank SA

Modalitat

Préstec ICO Covid

Finalitat

Finançament de circulant i
immobilitat material

Import

700.000,00€

Termini carència

12 mesos (1 any)

Termini amortització

48 mesos (4 anys)

Tipus interès

Fix de l'1,5%

Periodicitat

Mensual

Liquidació

Cànon francès per vençut

Comissió obertura

0%

Comissió estudi

0%

Amortització anticipada

0%
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Cancel·lació anticipada

0%

Diferencial demora

2% sobre el tipus d'interès de
l'operació

Intervenció

Notarial
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Atès que l'article 50 del TRLRHL, preveu que la concertació de qualsevol de les
modalitats de crèdit requerirà que la corporació o entitat corresponent disposi
del pressupost aprovat per l'exercici en curs, extrem que haurà de ser justificat
en el moment de subscriure el corresponent contracte. Atès que el pressupost
2020 de la Corporació es va aprovar en sessió de Ple de data 18 de desembre
de 2019, aquest requeriment es compleix.
Que de conformitat amb el previst en la base 3.3 de les Bases d’Execució del
Pressupost corresponents a l’exercici 2020, en la que el Ple estableix el
perímetre de consolidació dels ens subjectes a tutela financera, resulta que
CENTRE MQ REUS SA resta exclosa de les restriccions normatives de l’article 53
de la Llei reguladora de les Hisendes Locals i dels procediments previstos en
l'Ordre del Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya
138/2007 de 27 d’abril. Aquest criteri és coincident amb el de l’IGAE, que en
data març del 2013, va comunicar la seva classificació com a Societat no
financera. Així mateix no forma part de l’àmbit subjectiu de la Resolució de 4
de juliol de 2017, de la Secretaria General del Tesoro y Política Financiera, que
defineix el principi de prudència financera aplicable a les operacions
d’endeutament i derivats de les entitats locals i de les comunitats autònomes
que s’acullin al Fons de Finançament a Comunitats Autònomes. Atès l’art 48
bis.4 del TRLRHL: ”la corporació local vetllarà per l’aplicació del principi de
prudència financera en el conjunt del seu sector públic”. Les condicions
financeres de l'oferta es concreten en el marc de les mesures urgents
extraordinàries per a fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19 i no
es sol·licita l'aval de l'Ajuntament de Reus. Aquest principi de prudència
financera es compleix.
D'acord amb el previst a l'art 52.2. del TRLRHL:" La concertación o
modificación de cualesquiera operaciones deberá acordarse previo informe de
la Intervención en el que se analizará, especialmente, la capacidad de la
entidad local para hacer frente, en el tiempo, a las obligaciones que de
aquellas se deriven para ésta".
Vist l’informe previ d ela Intervenció general de data 12 de juny de 2020.
En conseqüència es proposa l'adopció dels acords següents:
Primer.- Autoritzar a CENTRE MÈDIC QUIRÚRGIC REUS SA la concertació de
l'operació de préstec a llarg termini amb l' entitat CaixaBank SA, per un import
màxim de 700.000 euros, d'acord amb els termes i condicions de l'oferta descrita
a la part expositiva.
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Segon.- Donar a l'expedient la tramitació reglamentària."
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per assentiment.
I, sense més assumptes a tractar s'aixeca la sessió de la qual, com a secretari
general, estenc aquesta acta, amb el vistiplau del Molt Il·lustre Sr. Alcalde.
El secretari general
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