ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Núm: 10/2020
Caràcter: Ordinària
Data: 31/07/2020
Horari: 09:02 h - 09:27 h
Lloc: Telemàtica
Hi assisteixen:
Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
15/10/2020

Carles Pellicer Punyed
Montserrat Villella Cuadrada
Daniel Rubio Angosto
Daniel Recasens Salvador
Teresa Pallarès Piqué
Montserrat Flores Juanpere
Carles Prats Alonso
M. Luz Caballero Gabas
Assisteixen també:

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
15/10/2020

Jaume Renyer Alimbau, secretari general
Josep Maria Sabaté Vidal, vicesecretari
S'han excusat:
Montserrat Caelles Bertran
Noemí Llauradó Sans
ORDRE DEL DIA
1. Ratificació de la necessitat de celebrar de forma telemàtica aquesta sessió
de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Reus.
2. Informació de l’Alcaldia.
3. Aprovació de l’acta de la Junta de Govern Local de la sessió del dia 10 de
juliol de 2020.
4. Educació. Aprovació de les tarifes de les escoles bressol municipals i de
l’encàrrec a la Fundació Educativa i Social de la gestió d’aquests equipaments.
5. Gestió Urbanística. Aprovació definitiva del Projecte d’urbanització de
l'Àrea 4.12 «Forques Velles» (C) promogut per Sociedad de Gestión de Activos
Procedentes de la Reestructuración Bancaria, SA.
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Seguidament es tractarà en sessió pública els temes següents:
SERVEIS D'HISENDA I SERVEIS GENERALS
6. Assessoria Jurídica. Festes locals de Reus per a l'any 2021.
7. Recursos Humans.
l'Ajuntament de Reus.

Sol·licitud

de

compatibilitat

d'un

empleat

de

8. Recursos Humans.
l'Ajuntament de Reus.

Sol·licitud

de

compatibilitat

d'un

empleat

de
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9. Urbanisme i Mobilitat. Patrimoni del sòl. Autorització de canvi
d’activitat de les parades núm. 108, 6, 7, 111, 112, 61, 62, 67, 68, 133, 137,
165, 166, 169, i 170 del Mercat Central, i de les permutes de les parades
165,169, 170, 6, 7, 161, 162, 67 i 84 del mateix Mercat.
10. Servei d’Aprovisionaments, Contractació i Patrimoni. Aprovació del
Plec de clàusules administratives particulars i tècniques que ha de regir la
licitació del Servei d’un sistema integral de gestió operativa de la Guàrdia
Urbana de Reus i el seu servei de suport tècnic de manteniment.
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11. Coordinació Jurídica entre l'Ajuntament i les empreses municipals i
Defensa Jurídica - (REUS SERVEIS MUNICIPALS, SA): Revisió d’ofici i
declaració de nul·litat de l’adjudicació del contracte de serveis
d’assessorament i realització d’un programa de prevenció i vigilància de
delictes (corporate compliance).
12. Servei de tecnologies de la Informació i Telecomunicacions.
Aprovació inicial de les bases per la concessió de subvencions i per a la cessió
d'equipaments informàtics per impulsar l'autonomia digital a la ciutat de Reus.
BENESTAR SOCIAL I CIUTADANIA
13. Benestar Social. Aprovació de l'Addenda de la Pròrroga de l'any 2020 del
Contracte Programa 2016-2019 entre el Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies i l'Ajuntament de Reus en matèria de Serveis Socials, altres Programes
i serveis relatius al Benestar Social i Polítiques d'Igualtat per a la
implementació de mesures extraordinàries en relació a l’impacte social de la
pandèmia de Covid19.
SERVEIS DE TERRITORI I URBANISME
14. Medi Ambient. Desestimar el recurs de reposició interposat contra l’acord
de la Junta de Govern Local de data 11 de novembre de 2019, pel qual
s’imposa una sanció de 2.404,06 euros per dur un gos potencialment perillós
sense la corresponent llicència.
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15. Medi Ambient. Desestimar el recurs de reposició interposat contra l'acord
de la Junta de Govern Local de data 11 de novembre de 2019 pel qual
s’imposava una sanció de 2.404,06 euros per dur un gos potencialment perillós
sense la corresponent llicència.
16. Medi Ambient. Inadmissió del recurs interposat contra l'acord de la Junta
de Govern Local de data 26 de juliol de 2019, pel qual s’imposava una sanció
de 2.404,06 euros per dur un gos potencialment perillós sense la corresponent
llicència i revocació aquest acord.
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17. Oficina d’Habitatge. Aprovació de les bases de subvencions a la
rehabilitació d’habitatges amb destí a la Borsa de mediació per al lloguer social
i per a la rehabilitació d’edificis residencials.
Assumptes sobrevinguts, si s'escau.
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
Oberta la sessió, la presidència proposa, i així s'acorda per unanimitat, declarar
d'urgència el següent assumpte per a ser inclòs a l'ordre del dia atès que es
compleix el quòrum necessari exigit per l'article 103.3 del Text Refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya:
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18. Patrimoni del Sòl. Adscripció de les facultats dominicals,
vinculades a la realització de la condició suspensiva, de l'entitat núm.
1 de l'immoble situat a l'Av. del Dr. Josep Laporte, 2, destinada a
aparcament, a la societat municipal REUS SERVEIS MUNICIPALS, SA.
Aquest assumpte es tractarà a la part pública de la sessió.
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.
El Sr. Pellicer recorda que el 7 de setembre a les 9h es farà la primera reunió de
govern, un cop passades les vacances dels regidors.
També recorda els tinents d’alcaldes que actuaran com alcalde/ssa accidental.
Diu que el Comité d’Emergències Municipal es continuarà reunint, encara que
no de forma plènaria sino permanent durant el mes d’agost per seguiment de
la situació, i que es reunirà amb l’alcalde/ssa accidental.
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Respecte a l’afectació del Covid-19 a la ciutat diu que la situació està
estabilitzada, que hi han afectats però que no hi
ha una situació
d’emergència.
Diu que s’està treballant en la festa Major de Misericòrdia com cada any, però
que ja es veurà com queda afectada la seva celebració per l’evolució de la
pandèmia.
També informa del següent:
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- De la visita institucional del conseller de Politiques Digitals i Administracions
Públiques, Jordi Puigneró, i de la reunió amb els representants institucionals i
tècnics de les diferents regidories i serveis municipals de l'àmbit de treball de
la conselleria.
- De l’acte de ciutat «Adéu compartit» al Cementiri General, en homenatge a
les persones que van morir durant el confinament.
- De la visita a les obres del Centre Social el Roser que avancen a bon ritme.
3. Aprovació de l’acta de la Junta de Govern Local de la sessió del dia
10 de juliol de 2020.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
15/10/2020

S’aprova l’acta de la Junta de Govern Local del dia 10 de juliol de 2020 per
assentiment.
4. Educació. Aprovació de les tarifes de les escoles bressol municipals
i de lencàrrec a la Fundació Educativa i Social de la gestió daquests
equipaments.
"Atès que en virtut del previst a la normativa sectorial en matèria d'educació
(essencialment, en l'àmbit de l'educació infantil, la Llei 12/2009, de 10 de juliol,
d'educació) i en virtut dels acords formalitzats entre la Generalitat i
l'Administració local, l'Ajuntament de Reus compta amb una xarxa significativa
d'equipaments educatius adreçats a la primera infància, entre els quals s'han
d'incloure les diverses escoles bressol de titularitat municipal, en les quals per
al curs 2020-21 s'ofereixen 480 places, de conformitat amb el següent detall:







La Ginesta (107 places).
Montsant (41 places)
El Margalló (36 places)
El Marfull (115 places)
l'Olivera (107 places)
El Lligabosc (74 places)

Atès que l'Àrea d’ Educació no disposa dels recursos adients per a la gestió
integral de les escoles bressol municipals (en endavant , EBM) i pretén que per
al curs 2020-21 siguin gestionades per un ens adient, en tots aquells aspectes
no assumits per l'organització municipal.

Aquest document ha estat signat electrònicament amb data 15/10/2020
L'autenticitat d'aquest document es pot comprovar a https://serveis.reus.cat/cve mitjançant el CVE: 2020BCB8F302940A3AD0CDC2EAE523C86EC77DE608001015110806

Atès que la gestió de les EBM s'ha dut a terme des de la creació de la primera
d'elles a través dels corresponents encàrrecs a ens instrumentals municipals
dotats de l'estructura i l'especificitat necessària per tal de cercar un
funcionament eficient.
Vist l'informe proposta de tarifes per a la gestió de les EBM per al curs 2020-21,
de data 16 de juliol de 2020, elaborat pels serveis tècnics de l’Àrea d’Educació,
i que consta a l'expedient.
Considerant que l'esmentat informe efectua la següent proposta de tarifes per
al curs 2020-21 per a les EBM (import per mes):
Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
15/10/2020
Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
15/10/2020

Servei escolar per a l'aula de 0 a 1 anys: 3.748,12 €
Servei escolar per a l'aula d'1 a 2 anys: 3.202,07 €
Servei escolar per a l'aula de 2 a 3 anys:2.923,95 €
Servei d'acollida matinal de primer tram: 576,51 €
Servei d'acollida matinal de segon tram:299,95 €
Servei d'acollida de migdia: 462,09 €
Servei de menjador: 671,34 €
Servei de dormitori: 709,63 €
Àpat per dia: 4,04 €
Servei d'autobús (1 viatge): 167,42 €
Servei de vetlladora: 585,25 €
Servei aula multisensorial: 1.750,00 €
Servei equip multidisciplinar :2.600,00 €
Servei coordinació xarxa: 3.125,00 €
Ocupació prevista:
Servei escolar per a l'aula de 0 a 1 anys: 7 aules
Servei escolar per a l'aula d'1 a 2 anys: 13 aules
Servei escolar per a l'aula de 2 a 3 anys: 13 aules
Servei d'acollida matinal de primer tram: 6 aules
Servei d'acollida matinal de segon tram: 12 aules
Servei d'acollida de migdia: 8 aules
Servei de menjador: 24 aules
Servei de dormitori: 24 aules
Àpat : 42.960 àpats (12.655 àpats l'any 2020 i 30.305 àpats l'any 2021)
Servei d'autobús : 21 serveis d'autobús (de gener a agost)
Servei de vetlladora : 7 professionals
Servei aula multisensorial: 1 aula de gener a agost
Servei equip multidisciplinar: 1 servei de gener a agost
Servei coordinació xarxa : 1 servei per a tot el curs
La proposta de tarifes bàsiques per al curs 2020-21 per a les EBM seria:
Servei
Servei
Servei
Servei

escolar per a l'aula de 0 a 1 anys: 44.977,38 €
escolar per a l'aula d'1 a 2 anys: 38.424,86 €
escolar per a l'aula de 2 a 3 anys: 35.087,43 €
d'acollida matinal de primer tram: 6.918,16 €
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Servei d'acollida matinal de segon tram: 3.599,40 €
Servei d'acollida de migdia: 5.545,04 €
Servei de menjador: 8.056,04 €
Servei de dormitori: 8.515,62 €
Àpat: 4,04 €
Servei d'autobús : 167,42 €
Servei de vetlladora : 7.022,98 €
Servei aula multisensorial: 19.250,00 € (acotat de gener a agost)
Servei equip multidisciplinar: 28.600,00 € (acotat de gener a agost)
Servei coordinació xarxa: 37.500,00 €
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Considerant que si s'aplica la tarifa bàsica a l'ocupació prevista d'aules per
cada servei descrit, i el nombre d'àpats, de viatges d'autobús i el nombre de
serveis que preveiem, l'import final del pressupost per al curs 2020-2021 és de
2.095.929,75 €, amb el següent desglòs:
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ANY 2020
AULA 0-1
AULA 1-2
AULA 2-3
SACOLLIDA 1
SACOLLIDA 2
SACOLLIDA 3
S MENJADOR
S DORMITORI
AUTOBUS
ÀPAT
VETLLADORA
AULA
MULTISENSORIAL
EQUIP
MULTIDISCIPLINAR
TARIFA SERVEI
COORD
TOTAL ANY 2020
ANY 2021
AULA 0-1
AULA 1-2
AULA 2-3
SACOLLIDA 1
SACOLLIDA 2
SACOLLIDA 3
S MENJADOR
S DORMITORI
AUTOBUS
ÀPAT
VETLLADORA
AULA
MULTISENSORIAL

104.947,23
166.507,71
152.045,51
13.836,33
14.397,61
14.786,77
64.448,32
68.124,95

€
€
€
€
€
€
€
€
0
51.159,01 €
16.386,94 €
0
0

12.500,00 €
679.140,37 €
209.894,46
333.015,42
304.091,02
27.672,65
28.795,22
29.573,53
128.896,64
136.249,90
3.515,90
122.510,76
32.773,88

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

14.000,00 €
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EQUIP
MULTIDISCIPLINAR
TARIFA SERVEI
COORD
TOTAL ANY 2021

20.800,00 €
25.000,00 €
1.416.789,38
€

Vist l'informe proposta i el plec de condicions, ambdós de data 16 de juliol de
2020, elaborats pels serveis tècnics de l’Àrea d’Educació, relatius l'encàrrec de
gestió per les EBM per al curs 2020-2021, que consten a l'expedient.
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Els serveis que conformen l’encàrrec, especificats en l’esmentat plec, són els
següents:
a) La gestió dels diferents serveis educatius amb els mitjans humans que siguin
necessaris per al correcte desenvolupament de les activitats que es prestin.
S’inclouen les tasques tècniques i administratives relatives a la contractació de
l’equip docent, nòmines, i totes aquelles que se’n derivin per al normal
desenvolupament de les activitats:
El personal, adscrit als serveis educatius de les escoles bressol municipals
mitjançant una relació laboral, dependrà exclusivament de la Fundació
Educativa i Social (en endavant FES) sense que en cap cas no existeixi cap
vincle de dependència funcionarial ni laboral amb l’Ajuntament.
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Prèviament a l’inici de l’execució de l’encàrrec de gestió, la FES ha d’especificar
les persones concretes que executaran les prestacions i ha d’acreditar en
qualsevol moment que ho requereixi l’Ajuntament, la seva afiliació i situació
d’alta a la Seguretat Social.
Durant la vigència del contracte, cal comunicar prèviament a l’Ajuntament
qualsevol substitució o modificació d’aquelles persones i acreditar que la seva
situació laboral s’ajusta a dret.
b) La prestació dels següents serveis:
· Servei escolar
· Servei de menjador, per les famílies que ho sol·licitin
· Servei d’acollida, per les famílies que ho sol·licitin
· El seguiment i el control dels usuaris de tots els serveis que es prestin
per tal d’adequar-lo al personal contractat.
c) L’adquisició i subministrament de material, sens perjudici del que
correspongui aportar a les famílies de l’alumnat, i que serà fixat per
l’Ajuntament, que comprèn, entre d’altres:
· Subministrament i reposició del material fungible d’oficina
· Subministrament i reposició del material fungible de l’office, de les
zones d’higiene, de les zones de descans i d’exterior.
· Subministrament i reposició de material fungible educatiu (cartolines,
pintures, pinzells, agendes, fotogràfic…)
· Subministrament del vestuari d’estiu i d’hivern de l’equip educatiu.
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d) L’adquisició i subministrament dels materials i serveis que es deriven de la
Programació General Anual de Centre de cada servei educatiu i que han estat
aprovats pel Consell Municipal de Coordinació Pedagògica de l’Ajuntament de
Reus: festes de celebració del cicle festiu tradicional català, així com la festa
dels avis i de fi de curs, així com les diferents sortides i activitats relacionades,
entre d’altres.
Atès que la Fundació Educativa i Social (abans, Fundació per a l'Acció
Educativa) ha executat els darrers anys els serveis que ara es pretenen
encarregar.
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Atès que l'esmentat l’informe posa de manifest un balanç satisfactori de la
gestió efectuada per la FES els darrers anys, per la qual cosa es proposa
efectuar de nou l'encàrrec a la citada fundació de la gestió de les escoles
bressol esmentades pel període corresponent al curs 2020-2021, amb un
import de 2.095.929,75 €, desglossat de la següent manera:
-Un import de 679.140,37 euros s'imputaran a la partida 30919-32310-250 del
pressupost municipal de despeses corresponent a l'any 2020.
-L'import restant,1.416.789,38 euros s'imputaran al pressupost municipal de
despeses corresponent a l'any 2021
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Atès que la FES ostenta la consideració de mitjà propi personificat, entre altres
poders adjudicadors, de l'Ajuntament de Reus, que li pot fer encàrrecs de
gestió i adjudicar-li contractes, en relació a les activitats compreses dins del
seu objecte i activitats fundacionals, en els termes previstos a l'article 32 de la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, de conformitat
amb els seus estatuts vigents, aprovats per acord del Patronat de la citada
Fundació de data 26 de juliol de 2018 i elevats a escriptura pública davant la
notari de Reus, Sra. Elena Cantos Márquez, el dia 31 d'octubre de 2018, amb el
número 1521 del seu protocol.
Atès que es disposa de consignació pressupostària per assumir els
compromisos econòmics inherents a l'encàrrec corresponents a l'any 2020 per
un import màxim de 679.140,37 €, amb càrrec a l'aplicació 30919-32310-250
del pressupost municipal de despeses.
Atès que la xifra restant s'assumiria amb càrrec al pressupost municipal de
despeses per a l'any 2021, en el qual s'haurà d'habilitar el crèdit adequat i
suficient.
Atès que l'esmentat encàrrec exigeix el tractament de dades personals, per la
qual cosa la FES ostentarà, en relació a aquest encàrrec, la condició de tercer
encarregat del tractament de dades de caràcter personal i, per tant, ha
d'ajustar la seva actuació en aquest àmbit a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de
desembre, de protecció de dades de caràcter personal i garantia dels drets
digitals i al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de
27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al
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tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel
qual es deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD).
Vist l'esborrany de contracte d'encarregat de tractament de dades de caràcter
personal entre l'Ajuntament de Reus i la FES, que consta a l'expedient.
Vist l'informe emès per l'Assessoria Jurídica de data 17 de juliol de 2020 en
relació al present encàrrec.
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Vist l'informe de la intervenció general de fiscalització prèvia de data 21 de
juliol de 2020 emès en relació al present encàrrec.
Per assumir l’import de
l’any 2021, s’haurà d’habilitar crèdit adequat i suficient al pressupost de
despeses per a l’any 2021.
Vist el que disposa l'article 32 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic (en endavant LCSP) per la qual es transposen a
l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, possibilita als poders
adjudicadors que s’encarreguin a entitats que tinguin la planificació de mitjà
propi personificat les prestacions pròpies dels contractes de serveis, i que
l’encàrrec no tindrà la consideració de contracte.
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Així mateix, l’esmentat article 32 de la LCSP estableix que la compensació al
poder adjudicador es regularà per referència a tarifes aprovades per l’entitat
pública de la qual depèn el mitjà propi personificat per a les activitats objecte
d’encàrrec. Aquestes tarifes es calculen de manera que representin els costos
reals de realització de les unitats produïdes (servei) directament pel mitjà
propi.
Vist l’informe 5/2019 de la Junta consultiva de contractació Administrativa de la
Generalitat que en la seva conclusió VIII diu: ”Les tarifes per a la retribució dels
encàrrecs a un mitjà propi s’han de calcular de manera que representin el
costos reals i, d’acord amb l’article 7.8.c de la Llei 37/1992, de 28 de
desembre, de l’impost sobre el valor afegit, en la redacció donada per la
disposició final desena de la LCSP, els serveis prestats en virtut d’encàrrecs
executats per un mitjà propi no estan subjectes a aquest impost”.
Vist 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
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 2019011502, 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 supera amb escreix la xifra dels 25.000
euros, per la qual cosa correspon a la Junta de Govern Local, per delegació de
l’alcaldia, l'aprovació del present encàrrec.
En conseqüència es proposa l'adopció dels acords següents:
PRIMER: Aprovar les següents tarifes bàsiques per al curs 2020-21 per a
l’execució dels serveis que es relacionen a continuació:

Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
15/10/2020
Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
15/10/2020

Servei escolar per a l'aula de 0 a 1 anys:
Servei escolar per a l'aula d'1 a 2 anys:
Servei escolar per a l'aula de 2 a 3 anys:
Servei d'acollida matinal de primer tram:
Servei d'acollida matinal de segon tram:
Servei d'acollida de migdia:
Servei de menjador:
Servei de dormitori:
Àpat :
Servei d'autobús :
Servei de vetlladora :
Servei aula multisensorial
gener
Servei equip multidisciplinar
gener a
Servei coordinació xarxa

44.977,38 €
38.424,86 €
35.087,43 €
6.918,16 €
3.599,40 €
5.545,04 €
8.056,04 €
8.515,62 €
4,04 €
167,42 €
7.022,98 €
19.250,00 € (acotat per al període
a agost)
28.600,00 € (acotat per al període
agost)
37.500,00 €

SEGON: Aprovar l’encàrrec a la FES de la gestió de les escoles bressol
municipals La Ginesta, Montsant, El Margalló, El Marfull, L'Olivera i El Lligabosc
TERCER: L’esmentat encàrrec inclou, en tot cas, les tasques que s’indiquen a
l’informe-proposta de l’encàrrec emès pels serveis de l’Àrea d’Educació i al plec
de condicions annex, que consten a l’expedient i que s'han de facilitar a la FES.
QUART: El present encàrrec s’efectua per al curs escolar 2020-2021, des del
dia 1 de setembre de 2020 i fins el dia 31 d’agost de 2021.
CINQUÈ: Per a dur a terme l'encàrrec, la FES posarà a disposició de l'Àrea
d’Educació els recursos humans i materials necessaris per tal de portar a terme
les esmentades activitats.
La FES podrà contractar parcialment a tercers la realització de treballs objecte
del present encàrrec. No obstant executarà més del 50% de l'encàrrec amb
mitjans propis. Els contractes que hagi de realitzar l'entitat restaran subjectes a
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, en els termes
que siguin procedents d'acord amb la naturalesa de l'entitat, així com pel tipus
i quantia dels contractes.
El personal afecte a la prestació de les tasques encarregades, dependrà a tots
els efectes de la FES o de l'empresa a qui aquesta li encarregui l'execució de
les mateixes, segons correspongui, que hauran de complir, en tot moment, les
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obligacions derivades de la legislació laboral, de seguretat i salut en el treball i
previsions socials, essent responsables directes de tots els pagaments i
indemnitzacions que es pugin derivar de l'incompliment de les seves
obligacions generals o particulars relatives a la seguretat social i ordenació de
treball.

Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
15/10/2020

SISÈ: Aprovar la despesa màxima corresponent a l'esmentat encàrrec, per un
import global de 2.095.929,75 euros, dels quals la xifra de 679.140,37 euros
s'imputen a la partida 30919-32310-250 del pressupost municipal de despeses
corresponent a l'any 2020. La xifra restant, d'un import de 1.416.789,38 euros,
s'imputarà al pressupost municipal de despeses corresponent a l'any 2021, per
la qual s'haurà d'habilitar crèdit adequat i suficient en les aplicacions
pressupostàries corresponents de l'esmentat exercici.
SETÈ: El pagament d'aquest encàrrec es realitzarà prèvia emissió i
presentació, per part de la FES a l'Ajuntament, de les corresponents factures,
que s'emetran amb periodicitat mensual pels serveis prestats, en consonància
amb les tarifes aprovades per al curs 2020-21.
Les esmentades factures es presentaran en el termini de quinze dies des de la
finalització del període a facturar.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
15/10/2020

Les factures correspondran a l’equivalent al nombre d’aules obertes per cada
servei detallat en l’estudi de tarifes i detallat per cada escola, al nombre
d’àpats servits, al nombre de serveis d’autobús utilitzats, al nombre del servei
de vetlladora, al servei de coordinació de la xarxa EBM i al nombre de serveis
d’equip multidisciplinar i servei d’aula multisensorial, que sigui present en cada
escola.
En el supòsit que es produeixin desviacions per menor demanda del servei
previst s’efectuarà el reingrés a l’Ajuntament en el termini d’un mes des de la
data de la liquidació.
En la liquidació de l’encomana, la FES s’acompanyarà certificació o acta de
conformitat dels serveis, justificació del diferencial aplicat sobre els costos
derivats del personal i despeses generals, així com la seva corresponent
valoració i, si s’escau, justificació del cost efectiu suportat pel mitjà propi per
les activitats subcontractades.
Si la liquidació final de l'encàrrec s'ha d'efectuar per un import inferior al que
s'aprovà en el moment de la seva formulació, l'òrgan competent haurà
d'aprovar aquesta liquidació, amb la prèvia emissió del corresponent informe
per part del departament tramitador on es justifiqui aquesta diferència.
La liquidació per un import superior requerirà la prèvia aprovació de l'ampliació
de l'encàrrec.
VUITÈ: Correspon a l'Ajuntament la superior direcció, control i supervisió de
l'encàrrec efectuat.
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L'entitat receptora de l'encàrrec previst en aquesta resolució tindrà l'obligació
de facilitar a l'Ajuntament la informació que preveu l'article 3.2 de la Llei
19/2014, del 29 de desembre, de transparència, d'accés a la informació pública
i bon govern.

Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
15/10/2020

NOVÈ: La FES té, en relació a les dades recollides i tractades a conseqüència
del present encàrrec, la condició del tercer encarregat del tractament de dades
de caràcter personal i, per tant, aquestes actuacions s'efectuaran de
conformitat amb les previsions de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre,
de protecció de dades de caràcter personal i garantia dels drets digitals, i
d'acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell,
de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa
al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel
qual es deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD).
Aprovar el contracte d'encarregat de tractament entre aquest Ajuntament i la
FES per al tractament de les dades de caràcter personal aprovat en el primer
punt d'aquesta resolució.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
15/10/2020

DESÈ: El present encàrrec tindrà com a clàusula resolutòria expressa de
compliment i manteniment per part de l'entitat receptora de l'encàrrec de la
condició de mitjà propi personificat, en els termes previstos a l'article 32 de la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. L'incompliment
sobrevingut dels requisits per mantenir aquesta condició comportarà la
impossibilitat de seguir efectuant encàrrecs i, si s'escau, la resolució anticipada
i liquidació del present encàrrec, sens perjudici, de l'establiment del règim
transitori que s'escaigui, atesa la rellevància del servei que es gestiona.
ONZÈ: Publicar el present encàrrec al perfil del contractant, en els termes
previstos al primer paràgraf de l'article 63.6 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic.
DOTZÈ: Donar trasllat del present acord a la FES, als efectes pertinents."
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per assentiment.
5. Gestió Urbanística. Aprovació definitiva del Projecte d’urbanització
de l'Àrea 4.12 «Forques Velles» (C) promogut per Sociedad de Gestión
de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, SA.
"Vist l’acord adoptat per la Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament en
sessió de data 12 d'abril de 2019, mitjançant el qual es va aprovar inicialment,
amb condicions, el Projecte d'urbanització de l'Àrea 4.12 «Forques Velles» (C)
presentat per Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la
Reestructuración Bancaria, SA.
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 24 d'abril de 2019, al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona del
30 d'abril de 2019, al tauler d'anuncis i a la pàgina web de l'Ajuntament, així
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com també ha estat concedida audiència a les persones interessades, amb
citació personal, sense que s'hagin formulat al·legacions.
Atès que s’ha establert també un termini d’un mes perquè les empreses de
subministrament de serveis afectats es pronunciïn al respecte, havent
presentat escrits de resposta Aigües de Reus i Endesa Distribución Eléctrica,
SL.
Vist el nou exemplar del projecte d’urbanització presentat en data 18 de juny
de 2020, i els informes favorables emesos al respecte pels serveis tècnics
municipals.
Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
15/10/2020

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 de 22/7/2019).
En conseqüència es proposa l'adopció dels acords següents:
Primer.- Aprovar definitivament el Projecte d'urbanització de l'Àrea 4.12
«Forques Velles» (C) promogut per Sociedad de Gestión de Activos Procedentes
de la Reestructuración Bancaria, SA.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
15/10/2020

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.
Seguidament es tracten en sessió pública els temes següents:
SERVEIS D'HISENDA I SERVEIS GENERALS
6. Assessoria Jurídica. Festes locals de Reus per a l'any 2021.
"En data 19 de juny de 2020, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
emet escrit, amb entrada al registre general de l’Ajuntament de Reus de data
23 de juny de 2020, pel qual sol·licita que aquest Ajuntament faci arribar les
seves propostes de festes locals per a l’any 2021, abans del dia 31 de juliol de
2020.
L’article 37.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei de l’estatut dels treballadors, preveu que de les
festes laborals, dues seran locals.
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L’Ordre TSF/81/2020, de 14 de juny, per la qual s’estableix el calendari oficial
de festes laborals a Catalunya per a l’any 2021, en el seu article 2, preveu que
a més de les festes esmentades es fixaran, mitjançant Ordre del mateix
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, dues festes locals a proposta
dels ajuntaments.
El Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol, pel qual es regulen les jornades de
treball, les jornades especials i els descansos, en el seu article 46 preveu que la
proposta de festius locals correspondrà al Ple de l’Ajuntament.

Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
15/10/2020

Els dies 29 de juny i 25 de setembre són dies de festa patronal a la ciutat de
Reus, i no coincideixen l’any 2021 en diumenge, ni tampoc amb cap dels dies
que es fixen a l’Ordre TSF/81/2020.
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, i amb el previ dictamen de la Comissió Informativa de Serveis
d’Hisenda i Serveis Generals, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció
dels següents acords:

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
15/10/2020

PRIMER: Proposar les festes locals de la ciutat de Reus per a l’any 2021 els
següents dies:
• 29 de juny, SANT PERE
• 25 de setembre, MARE DE DÉU DE MISERICÒRDIA
SEGON: Donar trasllat d’aquest acord al Departament de Treball, Afers Socials
i Famílies de la Generalitat de Catalunya."
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per assentiment.
7. Recursos Humans. Sol·licitud de compatibilitat d'un treballador de
l'Ajuntament de Reus per a l'exercici d'una activitat privada (Exp.
2748/2019).
"Vista la sol·licitud presentada pel Sr. Norbert Mariné Hugas, funcionari interí
per programes al servei 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 secundària, per compte d’altre, com a professor
en un centre d’ensenyament privat.
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:
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«1. Es podrà declarar la compatibilitat del desenvolupament d'un lloc de
treball en l'administració o de l'exercici d'activitats públiques amb les
activitats privades en els supòsits següents:
(...)
b) Si el càrrec ocupat en l’entitat local requereix la presència efectiva
de l’interessat en aquesta durant un horari igual o superior a la meitat
de la jornada ordinària, només quan aquest càrrec tingui la
consideració de prestació a temps parcial.
(...)

Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
15/10/2020

2. Sens perjudici del que disposa el punt anterior, en cap cas la suma de
jornades de l’activitat pública principal i de l’activitat privada no pot
superar la jornada ordinària que tingui establerta l’entitat local,
incrementada en un 50%.»
Vist l’informe emès pel Sotsinspector-Cap de la Guàrdia Urbana de Reus, 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
15/10/2020

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.
Donat que la Junta de Govern Local és competent per a l’adopció dels acords
resolutoris sobre situacions de compatibilitat o incompatibilitat dels empleats
públics municipals, en virtut de l’acord del Ple de data 3 de juliol de 2019 – que
confirma l’adoptat en sessió de 28 de juny de 2019 – pel qual es van delegar
totes les competències delegables del Ple de la Corporació a la Junta de Govern
Local, d’acord amb el que estableix l’article 22.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril
Reguladora de les Bases de Règim Local.
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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 pel Sr.
Norbert Mariné Hugas, amb la corresponent activitat privada secundària,
per compte d’altre, com a professor.
L’autorització atorgada al Sr. Mariné ve subjecte al compliment de les
condicions previstes en els articles 329, 330, 335, 343 del Reglament del
personal al servei de les entitats locals."
Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
15/10/2020

Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per assentiment.
8. Recursos Humans. Sol·licitud de compatibilitat d'un empleat de
l'Ajuntament de Reus. (Exp 1330/2020)
"Vista la sol·licitud presentada pel Sr. Albert Farré Bravo, que ocupa una plaça
de tècnic superior de la plantilla de personal laboral d’aquesta Corporació,
interessant declaració de compatibilitat de l’exercici de llur lloc de treball en
aquest Ajuntament amb l’exercici per compte aliè de l’activitat professional de
docent.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
15/10/2020

Considerant la normativa vigent 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.
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 pel Cap de Servei de Serveis Socials en el que s’informa
que el lloc de treball que ocupa l’interessat en aquest Ajuntament no implica
causa de incompatibilitat amb l’exercici de l’activitat privada esmentada.
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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 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.

Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
15/10/2020

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.

Signat electrònicament
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Donat que la Junta de Govern Local és competent per a l’adopció dels acords
resolutoris sobre situacions de compatibilitat o incompatibilitat dels empleats
públics municipals, en virtut de l’acord del Ple de data 3 de juliol de 2019 – que
confirma l’adoptat en sessió de 28 de juny de 2019 – pel qual es van delegar
totes les competències delegables del Ple de la Corporació a la Junta de Govern
Local, d’acord amb el que estableix l’article 22.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril
Reguladora de les Bases de Règim Local.
Per tot l’exposat, i amb el previ dictamen de la Comissió Informativa de Serveis
d’Hisenda i de Serveis Generals, es proposa a la Junta de Govern Local
l’adopció del següents acords:
1. Autoritzar la compatibilitat de l’exercici del lloc de treball ocupat per la
treballadora al servei d'aquesta Corporació, el Sr. Albert Farré Bravo, que
ocupa una plaça de tècnic superior, de la plantilla de personal laboral,
amb l’activitat professional de docent.
L’autorització atorgada al Sr. Farré ve subjecte al compliment de les condicions
previstes en els articles 323, 335 i 343 del Reglament del personal al servei de
les entitats locals."
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per assentiment.
9. Urbanisme i Mobilitat. Patrimoni del sòl. Autorització de canvi
d’activitat de les parades núm. 108, 6, 7, 111, 112, 61, 62, 67, 68,
133, 137, 165, 166, 169, i 170 del Mercat Central, i de les permutes de
les parades 165,169, 170, 6, 7, 161, 162, 67 i 84 del mateix Mer
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"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
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.

Signat electrònicament
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Vistes les instàncies presentades, per la societat municipal REUS MOBILITAT I
SERVEIS, SA i els concessionaris de les parades 165,169, 170, 6, 7, 161, 162,
67 i 84 del Mercat Central, en data 03/03/2020, núm. 14848, 14859, 14862,
14866, 14871, 14875, 14879, 14881, 16295 i 16296 (aquestes dos ultimes en
data 06/03/2020) del Registre General d’Entrades, demanant que s'aprovi una
modificació de la concessió referida, consistent en la permuta, en els termes
sol·licitats, de les referides parades i també el canvi d’activitat de les parades
108, 6, 7, 111, 112, 61, 62, 67, 68, 133, 137, 165, 166, 169, i 170 del Mercat
Central.
Atès que l’esmentades peticions han estat informades favorablement per Reus
Mobilitat i Serveis, SA que té encarregada la gestió administració i explotació
dels mercats públics d’aquesta ciutat.
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Atès que les sol·licituds referides s’emmarquen i són actes d’execució del
procés de transformació comercial, d’acord amb els criteris de
l'estudi
comercial que va elaborar l'Institut Municipal de Mercats de Barcelona, l’any
2017, desenvolupat per l’estudi elaborat al setembre de 2019 (Gabinet Ceres) i
de la recent campanya de comercialització d’espais, per la revitalització i
millora de l'equipament.
Atès que mitjançant Decret del Regidor Delegat de l’Àrea d’Empresa i Ocupació
de data 09/06/2020, núm. 7365 es va resoldre exposar al públic, durant el
termini de 10 dies, al tauler d’anuncis municipal i al del Mercat Central, les
sol·licituds de canvi de l’activitat referides. Durant aquest termini d’exposició
no s’ha formulat cap al·legació.
Atès l’art. 35 del Reglament de Mercats Municipals de Reus permet que
l’Ajuntament autoritzi el canvi d’article de venda, havent de tenir en compte el
nombre de llocs de cada grup existent. En el present supòsit la sol·licitud ha
estat informada favorablement per Reus Mobilitat i Serveis, SA, pels motius
indicats al paràgraf quart de la part expositiva d’aquest acord, tal i com s’ha
dit. Aquests mateixos motius són els que justifiquen l’informe favorable de
RMS, SA pel que fa a les permutes demanades, en el marc de la normativa del
Reglament referit. Per aquest motius es considera convenient autoritzar les
sol·licitud referides atès que són en benefici del dinamisme i activitat comercial
del Mercat Central.
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)
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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 dels
següents acords:
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 autoritzar el canvi de classificació (article de venda) de les
parades núm. 108, 6, 7, 111, 112, 61, 62, 67, 68, 133, 137, 165, 166, 169, i
170 del Mercat Central.
A continuació s’indica la nova classificació de cadascuna de les parades, i entre
parèntesi la classificació antiga:
Signat electrònicament
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- Parada núm. 108: Altres activitats, productes selectes cuits, en conserva i
escabetxos (aus, ous i cacera).
- Parada núm. 6: Carnisseria (xarcuteria-cansaladeria).
- Parada núm. 7: Carnisseria (precuinats).
- Parada núm. 111: Xarcuteria-Cansaladeria (carnisseria).
- Parada núm. 112: Altres Activitats, Precuinats (carnisseria).
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- Parada núm. 61: Fruita i Verdura (herbes i dietètica).
- Parada núm. 62: Fruita i Verdura (herbes i dietètica).
- Parada núm. 67: Aus, Ous i Cacera (fruita i verdura).
- Parada núm. 68: Aus, Ous i Cacera (fruita i verdura).
- Parada núm. 133: Peix i marisc (xarcuteria-cansaladeria).
- Parada núm. 137: Peix i marisc (granja bar).
- Parada núm. 165: Altres Activitats, precuinats (fruita i verdura).
- Parada núm. 166: Altres Activitats, precuinats (fruita i verdura).
- Parada núm. 169: Altres Activitats, precuinats (fruita i verdura).
- Parada núm. 170: Altres Activitats, precuinats (fruita i verdura).
SEGON.- Autoritzar la permuta de les parades del Mercat Central sol·licitades,
segons la relació continguda al paràgraf segon de la part expositiva d’aquest
acord. A continuació s’indica la relació detallada de les permutes autoritzades
per aquest acord:
- Parades núm. 165, 169 i 170 per les núm. 6, 7 i 8 respectivament.
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- Parades núm. 6 i 7 per les núm. 111 i 112 respectivament.
- Parades núm. 161 i 162 per les núm. 169 i 170 respectivament
- Parada núm. 67 per la núm. 108.
- Parada núm. 84 per la núm. 57.
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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.
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.
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10. Servei d’Aprovisionaments, Contractació i Patrimoni. Aprovació del
Plec de clàusules administratives particulars i tècniques que ha de
regir la licitació del servei dun sistema integral de gestió operativa de
la Guàrdia Urbana de Reus i el seu servei de suport tècnic de
manteniment
"Atès que per part del Coordinador del Servei de Tecnologies de la Informació i
Telecomunicacions s'ha emès informe en el qual es posa de manifest la
necessitat de licitar el Servei d’un sistema integral de gestió operativa de la
Guàrdia Urbana de Reus i el seu servei de suport tècnic de manteniment, de
conformitat amb el que disposa l'article 28 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic per la qual es transposen a
l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (en endavant, LCSP).
Atès que és un contracte de serveis a l’empara de l’article 17 de la LCSP.
Atès que per Decret núm. 2020006800 de l’Alcalde de data 4 de juny de 2020 es
va iniciar l’expedient d’aquesta contractació.
Atès que el pressupost base de licitació corresponent a la primera anualitat és
de 18.150,00 euros (IVA inclòs), i distribuït per anualitats (IVA inclòs) és el
següent:
1a
2a
3a
4a
5a

anualitat:
anualitat:
anualitat:
anualitat:
anualitat:

fase
fase
fase
fase
fase

1
2
2
2
2

implantació: 18.150,00 euros
suport i manteniment: 21.780,00 euros
suport i manteniment: 21.780,00 euros
suport i manteniment: 21.780,00 euros
suport i manteniment: 21.780,00 euros
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Atès que el valor estimat del contracte és de 104.400,00 euros (més l'IVA que li
correspongui), segons el que es detalla en el quadre següent:
Durada inicial
(5 anys)

Modificacions previstes Total
(20% durada inicial)

87.000,00 €
17.400,00 €
104.400,00 €
Atès que la durada d'aquest contracte es fixa per un període inicial de cinc (5)
anys, comptats a partir de l’endemà de la formalització del corresponent
contracte administratiu.
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Atès que s’ha redactat el plec de clàusules administratives particulars i
tècniques que ha de regir la seva contractació amb caràcter ordinari, el qual
defineix el conjunt de pactes i condicions definidores dels drets i les obligacions
de les parts del contracte, a l’empara de l’article 122 de la LCSP, els quals
s’han d’incorporat a l’expedient, de conformitat amb el que disposa l’article
116.3 del mateix text legal.
Atès que procedeix utilitzar el procediment obert, no subjecte a regulació
harmonitzada, amb varis criteris d’adjudicació, a l'empara dels articles 22, 131,
156 i 158 de la LCSP.
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Vistos els articles 116 i 117 de la LCSP relatius als tràmits preparatoris de
l’expedient i atès que consten justificats els extrems que es detallen a l’article
116.4 en el corresponent informe de necessitats i/o en el propi plec de
clàusules administratives.
Atès que existeix la consignació necessària per a contractar, de conformitat amb
el que disposa l'article 116.3 de la LCSP.
Vistos els informes del Coordinador del Servei de Tecnologies de la Informació i
Telecomunicacions, de Secretaria i la fiscalització prèvia per part de la Intervenció
Municipal a l’empara de l’article 116 i la disposició addicional tercera de la LCSP.
Vist el que estableix la Disposició addicional segona, apartats primer i segon,
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP), en
virtut de la qual correspon al Ple la competència en matèria de contractació per
a aquest expedient.
Vist que per acord de Ple de data 3 de juliol de 2019 s’ha d’entendre delegada
en la Junta de Govern Local la competència en matèria de contractació pública
per aquest expedient.
Per tot l’exposat, es proposa a la Junta de Govern Local, previ dictamen de la
Comissió Informativa de Serveis d'Hisenda i de Serveis Generals, l’adopció del
següent acord:
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1.- APROVAR la despesa corresponent a la contractació del Servei d’un sistema
integral de gestió operativa de la Guàrdia Urbana de Reus i el seu servei de
suport tècnic de manteniment, amb un pressupost base de licitació corresponent
a la primera anualitat de 18.150,00 euros (IVA inclòs) i un valor estimat del
contracte per un import de 104.400,00 euros (més l'IVA que li correspongui).
2.-APROVAR l’expedient de contractació amb caràcter ordinari, mitjançant
procediment obert, no subjecte a regulació harmonitzada, amb varis criteris
d’adjudicació, a l'empara dels articles 22, 131, 156 i 158 de la LCSP i aprovar el
plec de clàusules administratives particulars i tècniques que han de regir la
licitació.
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3.- PUBLICAR el corresponent anunci de licitació al Perfil del Contractant, d’acord
amb el que estableix l’article 63 i 135 de la LCSP, atorgant el termini de 15 dies
naturals per a la presentació de les pliques, a comptar des de l’endemà
d’aquesta publicació."
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per assentiment.
11. Coordinació Jurídica entre l'Ajuntament i les empreses municipals i
Defensa Jurídica - (REUS SERVEIS MUNICIPALS, SA): Revisió d’ofici i
declaració de nul·litat de l’adjudicació del contracte de serveis
d’assessorament i realització d’un programa de prevenció i vigilància
de delictes (corporate compliance).

Signat electrònicament
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"El 21 de maig de 2018, REUS SERVEIS MUNICIPALS, SA, va adjudicar a la
societat FAD LEGAL BOUTIQUE, SLP, el contracte de serveis d’assessorament i
realització d’un programa de prevenció i vigilància de delictes (corporate
compliance) per un import de 26.000,00 €, sense IVA, amb el desglossament
següent: import fase I (6.500,00 €), import fase II (6.500,00 €), import fase III
(6.500,00 €) i import fase IV (6.500,00 €).
El 4 de setembre de 2019 va tenir entrada al Registre General de la Corporació,
amb el número 2019045554, escrit de REUS SERVEIS MUNICIPALS, SA, amb la
tramesa de l’expedient ASJ-2018/29-RSM (que incorpora l’expedient de licitació
CO-2016/17-RSM) i l’informe de l’Oficina Antifrau de Catalunya de 31 de maig
de 2019 sobre l’adjudicació de l’esmentat contracte.
Aquesta institució va instar a la societat municipal a determinar si era
procedent iniciar un procediment de revisió d’ofici de l’adjudicació del
contracte i, en el seu cas, anul·lar el contracte esmentat.
La recomanació d’aquesta institució es basa en la possible existència de
defectes relatius al requisit de solvència tècnica o professional previst a l’article
62 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el
text refós de la Llei de contractes del sector públic (en endavant, TRLCSP) i que
s’especifica en el plec del contracte. Aquests vicis s’haurien comès durant la
tramitació del procediment i, si es confirmessin, podrien ser determinants de la
nul·litat de l’adjudicació i del propi contracte (article 32. b del TRLCSP); per la
qual cosa es va entendre justificat iniciar l’expedient de revisió.
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Conforme a la disposició transitòria primera, apartat 1, de la Llei 9/2017, de 8
de novembre, de contractes del sector públic (a partir d’ara, LCSP), el règim
jurídic d’aplicació al contracte adjudicat el 21 de maig de 2018 és el que es
preveu al TRLCSP. No obstant, segons es desprèn de l’apartat 4 d’aquesta
mateixa disposició, a sensu contrario, la regulació de la revisió d’ofici és la que
preveu la LCSP.
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Així doncs, d’acord amb la llei esmentada, la revisió d’ofici de les decisions dels
poders adjudicadors que no tenen la condició d’Administració pública, referits a
la preparació i adjudicació de contractes, s’estableix a l’article 41 de la LCSP.
L’apartat 2 d’aquest mateix precepte atorga a aquestes decisions la
consideració d’actes administratius als exclusius efectes d’aquesta Llei i remet
a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques (en endavant, LPACAP) pel que fa al procediment de
revisió d’ofici.
L’article 106 de la LPACAP regula el procediment de revisió d’ofici d’actes
administratius nuls de ple dret dictats per la pròpia Administració que els
revisa.
Segons disposa aquest precepte, la declaració de nul·litat requereix
preceptivament dictamen favorable del Consell d’Estat o òrgan consultiu de la
comunitat autònoma.
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A Catalunya, la Comissió Jurídica Assessora és l’alt òrgan consultiu del Govern.
L’article 8 de la Llei 5/2005, de 2 de maig, de la Comissió Jurídica Assessora, en
regula la composició i funcionament, i disposa que és preceptiu el seu
dictamen en els expedients de revisió d’ofici d’actes que incorrin en possible
nul·litat de ple dret.
El títol III, Capítol I, articles 26 a 38 del Decret 69/2006, d'11 d'abril,
d'aprovació del Reglament d'organització i funcionament de la Comissió
Jurídica Assessora, estableix els aspectes procedimentals dels dictàmens (el
contingut de la petició, la recepció, l’admissió i la seva emissió) .
Tal i com ja es va justificar en l’acord d’inici d’aquest procediment, la
competència per iniciar-lo i resoldre’l, segons determina l’article 71, apartats 1
i 3, de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, correspon a l’òrgan que l’ha aprovat,
segons determina la normativa de règim local.
En aquest sentit, ni la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases de règim
local (LRBRL), ni el 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 (TRLMRLC) no
contenen un precepte específic sobre l’òrgan competent per la declaració de
nul·litat d’actes administratius i menys encara pel que fa a les decisions dels
seus ens dependents.
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Per la seva banda, l’article 41 de la LCSP, a l’apartat 3, determina que quan la
revisió d’ofici afecti a contractacions dutes a terme per entitats que no tinguin
el caràcter d’Administració Pública -tal i com concorre en aquest supòsit, doncs
es tracta d’una adjudicació duta terme per la societat pública íntegrament
municipal, REUS SERVEIS MUNICIPALS, SA-, la competència per declarar la
nul·litat és de l’òrgan al qual correspon la seva tutela.
Conforme a la legislació de règim local el ple de l’Ajuntament és l’òrgan que té
atribuïda la funció de control legal i tutela de l’activitat dels ens i societats
municipals.
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Així, d’acord amb la LRBRL i el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS) el ple
és l’òrgan de govern local competent per a acordar la constitució de societats
municipals, com a forma de gestió directa de prestació de servei, la seva
extinció, així com l’autorització de l’aprovació i la modificació dels seus estatus.
Igualment, d’acord amb el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL) i el
ROAS, l’òrgan plenari és el competent per aprovar els plans anuals d’inversions
i despeses per ser integrats en el pressupost de l’ens local i autoritzar la
realització d’operacions de crèdit a llarg termini per part de la societat.
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I, en última instància, el ple és qui exerceix les competències legalment
atribuïdes a la junta general de la societat perquè ho prescriu expressament el
ROAS i, concretament, en el cas de REUS SERVEIS MUNICIPALS, SA, ho
estableix l’article 10 dels seus estatuts.
Així doncs, es justifica la competència del ple de la Corporació per adoptar els
acords d’inici i resolució de l’expedient de revisió d’ofici de la contractació dels
serveis d’assessorament i realització d’un programa de prevenció i vigilància
de delictes (corporate compliance) a l’empresa FAD LEGAL BOUTIQUE SLP i
que, pel seu caràcter delegable a l’empara de l’article 22.4 de la LRBRL i
l’article 52.4 del TRLMRLC, actualment ostenta la Junta de Govern local en
virtut de la delegació atorgada per acord del ple de 28 de juny de 2019 i
confirmat per aquest mateix òrgan el 3 de juliol de 2019.
En aquest procediment administratiu, la Junta de Govern Local, en la sessió
duta a terme el 27 de setembre de 2019, en virtut de la delegació esmentada,
va acordar iniciar expedient de revisió d’ofici de l’adjudicació, el 21 de maig de
2018, del contracte dels serveis d’assessorament i realització d’un programa
de prevenció i vigilància de delictes (corporate compliance) a l’empresa FAD
LEGAL BOUTIQUE SLP, per part de REUS SERVEIS MUNICIPALS, SA, amb el
nomenament de la instructora de l’expedient.
Previs els tràmits d’audiència pertinents i l’emissió de l’informe jurídic de 27 de
gener de 2020 del tècnic del Departament de Coordinació Jurídica d’Empreses
Municipals i Defensa Jurídica, amb la conformitat del secretari general de la
Corporació, la instructora del procediment va emetre la proposta de resolució,
en data 12 de febrer de 2020, desestimant les al·legacions formulades per FAD
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LEGAL BOUTIQUE, SLP, declarant la nul·litat de ple dret de l’adjudicació del
contracte descrit, per incórrer en la causa de nul·litat de l’article 47.1.f) de la
LPACAP, i declarant, a conseqüència de l’anterior, la nul·litat del contracte
subscrit el 25 de maig de 2018 entre aquesta societat i REUS SERVEIS
MUNICIPALS, SA.
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Carles Pellicer Punyed
15/10/2020

La Junta de Govern Local, per delegació del ple, i previ dictamen de la Comissió
Informativa de Serveis d’Hisenda i de Serveis Generals, en sessió de data 28 de
febrer de 2020, va acordar trametre a la Conselleria de la Presidència de la
Generalitat de Catalunya la proposta de resolució emesa en aquest
procediment i sol·licitar el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora sobre la
concurrència de vicis de nul·litat de ple dret i, en el seu cas, els efectes, en
l’adjudicació del servei d’assessorament i realització d’un programa de
prevenció i vigilància de delictes (corporate compliance) a FAD LEGAL
BOUTIQUE, SLP, per part de la societat municipal, REUS SERVEIS MUNICIPALS,
SA, amb la remissió, amb aquesta finalitat, de l'expedient administratiu. Així
mateix, va acordar suspendre el termini per dictar i notificar la resolució
definitiva que posés fi a aquest procediment fins a la recepció del dictamen de
la Comissió Jurídica Assessora o fins al transcurs del termini per emetre'l, de
conformitat amb els articles 22.1.d) de la LPACAP i 11 de la Llei 5/2005, de 2 de
maig, de la Comissió Jurídica Assessora.
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El 10 de juliol de 2020 ha estat notificat a aquesta corporació el dictamen de la
Comissió Jurídica Assessora número 175/2020, emès el 9 de juliol de 2020, que
s’incorpora a aquest acord, atès el seu caràcter preceptiu i vinculant pel seu
caràcter favorable, en virtut del previst a l’article 11 de la Llei 5/2005 citada i
l’article 26. 3 del Decret 69/2006, d’11 d’abril, d’aprovació del Reglament
d’organització i funcionament de la Comissió Jurídica, i per imperatiu de
l’article 106.1 de la LPACAP, segons el qual concorren motius de nul·litat de ple
dret pel que fa a l’acte d’adjudicació del contracte descrit, en els següents
termes:
«Es desprèn clarament de la documentació que conforma l’expedient de
contractació que l’empresa licitadora que va resultar adjudicatària no complia
el requisit de solvència tècnica o professional exigida en el PCAP (plec de
clàusules administratives particulars), la qual cosa vol dir que hauria d’haver
estat exclosa de la licitació sense obrir el seu sobre B, ni C. (...)
Per tot l’exposat, resulta acreditat que, en aquest cas, es dona la causa de
nul·litat prevista en l’article 32, lletra b), del TRLCSP, que estableix que és
causa de nul·litat, entre d’altres, ‘la manca de capacitat d’obrar o de solvència
(...) tècnica o professional, degudament acreditada, de l’adjudicatari’.
Tanmateix, des de la perspectiva de la proposta de resolució de l’Ajuntament,
es vincula aquesta causa amb la prevista en la lletra f) de l’article 47.1 de
l’LPAC. I, encara que hauria estat suficient recórrer a la lletra g) del mateix
article -’Qualsevol altre que s’estableixi expressament en una disposició amb
rang de llei’-, d’acord amb les circumstàncies del cas, aquesta Corporació
considera que, amb l’acte que es vol revisar, l’empresa contractista va adquirir
un dret com a adjudicatària del contracte quan li mancava un requisit essencial
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per a adquirir-lo, consistent a haver acreditat el compliment del requisit de
solvència tècnica o professional exigit en els plecs, i es configura així la causa
de nul·litat prevista en l’article 47.1.f) de l’LPAC, referida als ‘actes expressos o
presumptes contraris a l’ordenament jurídic pels quals s’adquireixen facultats
o drets quan no es tinguin els requisits essencials per adquirir-los.’
Així mateix, pel que fa als efectes que deriven de la declaració de nul·litat, la
Comissió Jurídica Assessora ha determinat:
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«Per tot el que s’ha exposat, aquesta Comissió conclou que, certament, el
servei contractat i ja prestat no és restituïble, ni es pot exigir a la contractista
que restitueixi la contraprestació obtinguda, atès que, d’acord amb la
documentació precitada, les prestacions contractuals s’han executat en temps
oportú i correctament. La declaració de nul·litat comporta, emperò, que ja no
es puguin dur a terme, sota el marc del contracte, les prestacions pendents de
realitzar, ni que aquestes s’hagin de retribuir.»
En l’esmentat dictamen la Comissió Jurídica Assessora conclou que:
«S’informa favorablement sobre la revisió d’ofici instruïda per l’Ajuntament de
Reus per a declarar la nul·litat de ple dret de l’adjudicació del contracte acordat
per la societat municipal Reus Serveis Municipals, SA, i FAD Legal Boutique, SLP,
per a la prestació de serveis d’assessorament i la realització d’un programa de
prevenció i vigilància de delictes.»
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Vist l’informe jurídic de 27 de gener de 2020 del tècnic del Departament de
Coordinació Jurídica d’Empreses Municipals i Defensa Jurídica, amb la
conformitat del secretari general de la Corporació, vista la proposta de
resolució de la instructora del procediment de data 12 de febrer de 2020,
l’informe del secretari general de la Corporació de 10 de març de 2020, donant
la conformitat a la proposta de resolució esmentada, i, així mateix, vist el
dictamen número 175/2020, de 9 de juliol de 2020, de la Comissió Jurídica
Assessora, procedeix:
1. Desestimar les al·legacions de l’empresa FAD LEGAL BOUTIQUE, SLP, ja que,
tal i com es palesa a l’informe i la proposta de resolució, malgrat les
al·legacions presentades no es justifica el requisit de solvència tal i com es
troba previst al PCAP i, per tant, no queda acreditada la solvència tècnica o
professional, essent aquesta un supòsit de no admissibilitat i que és causa de
nul·litat de ple dret de l’acte d’adjudicació.
2. Acordar la declaració de nul·litat de ple dret de l’acte d’adjudicació.
3. I, en conseqüència, declarar la nul·litat de ple dret del contracte subscrit per
aquesta societat i Reus Serveis Municipals, SA.
D’acord amb l’exposat, i amb el previ dictamen de la Comissió Informativa de
Serveis d’Hisenda i de Serveis Generals, es proposa a la Junta de Govern Local,
per delegació del Ple de la Corporació, l’adopció dels següents ACORDS:
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PRIMER. Deixar sense efectes la suspensió del termini per dictar i notificar
l’acord definitiu que posi fi al procediment de revisió d’ofici, acordada per la
Junta de Govern Local en sessió de 28 de febrer de 2020.
SEGON. Desestimar les al·legacions formulades per FAD LEGAL BOUTIQUE, SLP,
en els seus escrits de 17 de desembre de 2019 i 10 de febrer de 2020.
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TERCER. Declarar, d’acord amb el dictamen preceptiu favorable de la
Comissió Jurídica Assessora número 175/2020, de 9 de juliol de 2020, la
nul·litat de ple dret de l’acte d’adjudicació del contracte dels serveis
d’assessorament i realització d’un programa de prevenció i vigilància de
delictes (corporate compliance), de 21 de maig de 2018, a l’empresa FAD
LEGAL BOUTIQUE, SLP, per incórrer en la causa de nul·litat de l’article 47.1.f)
de la LPACAP.
QUART. Declarar, a conseqüència de l’anterior, la nul·litat del contracte
subscrit el 25 de maig de 2018 entre REUS SERVEIS MUNICIPALS, SA, i
l’empresa FAD LEGAL BOUTIQUE, SLP, sense que les parts hagin de restituir les
prestacions respectives.
CINQUÈ. Notificar a FAD LEGAL BOUTIQUE, SLP, i a les societats que van
participar en el procediment de licitació dels serveis, KPMG ABOGADOS, SL, i
INGENIERIA SOCIAL, SAL, i també a REUS SERVEIS MUNICIPALS, SA, els acords
adoptats per la Junta de Govern Local.
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SISÈ. Notificar a la Comissió Jurídica Assessora i a l’Oficina Antifrau de
Catalunya, els acords adoptats per la Junta de Govern Local."
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per assentiment.
12. Servei de tecnologies de la Informació i Telecomunicacions (STIT).
Aprovació inicial de les bases per la concessió de subvencions i per a
la cessió d'equipaments informàtics per impulsar l'autonomia digital a
la ciutat de Reus.
"Atès que a societat actual ha entrat en una nova era basada en el
coneixement i la informació on hi ha una relació directa entre la limitació de
l’accés a la connectivitat i l’índex de desenvolupament.
Atès que la lluita contra l’escletxa digital per potenciar la inclusió i la
capacitació digital estan en les agendes de la unió europea i de tots els
governs de les administracions públiques però, les accions desenvolupades els
últims anys ha demostrat que, ha estat clarament insuficient com s’ha fet palès
durant la crisis sanitària originada pel covid-19 i més encara quan la
connectivitat no es considera encara un servei bàsic obvi necessari en el segle
XXI. En aquest sentit, un alt grau de desenvolupament TIC contribueix al
compliment dels objectius de desenvolupament sostenible sempre i quan es
fomenti la reutilització, la sostenibilitat i l’economia circular, les avantatges de
l’ús del programari lliure i la formació i capacitació en competències TIC.
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Atès que l’Ajuntament està implementant un seguit de mesures que serveixin
per afrontar amb més recursos la nova realitat sorgida de la pandèmia
originada, i possibilitar que un sector de la societat no resti al marge d’aquesta
nova realitat i disposi dels recursos necessaris per adaptar-s'hi. Així, ha
elaborat un Pla de reactivació econòmica municipal per donar resposta a la
crisi sanitària derivada del COVID-19; dins l’esmentat pla aquestes mesures
s’ajustarien en l’àmbit de l’activitat econòmica, en la línia estratègica «2.3
Potenciació de la transformació digital amb l’acció d’Inclusió i capacitació
digital»
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Considerant, així mateix, que la implementació d’aquestes mesures s’emmarca
en la planificació municipal prevista en el Pla d’acció municipal Reus 20192023 dins l’eix 4 de gestió, organització i planificació, en l’àmbit 4.4 TIC i Smart
City en l’acció «4.4.1.8 Combatre l’escletxa digital i afavorir la transformació
digital de la societat»
Atès que entre les mesures a aplicar, la regidoria de Participació, Bon Govern i
Serveis Generals, ha elaborat, amb la col·laboració d’altres departaments
municipals, unes bases que tenen una doble finalitat:
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- d’una banda, regular el règim de concessió de subvencions, en concurrència
competitiva, a les unitats de convivència que es trobin en una situació de
necessitat socioeconòmica, per proporcionar una connexió a internet així com
els elements auxiliars necessaris per fer possible aquesta connexió.
- d’altra banda, i de forma intrínsecament associada a aquestes subvencions, el
règim per possibilitar la cessió d’equipament informàtic reutilitzat amb
programari lliure.
Atès que la posada a disposició d’un i altre element tenen com a objectiu bàsic
potenciar la capacitat d’autonomia digital de les persones o col·lectius amb la
realitat socioeconòmica que determinin les bases així com les respectives
convocatòries.
Vist l’esborrany de bases elaborat pels serveis tècnics municipals, que consten
a l’expedient, i que tenen en conseqüència una doble naturalesa, d’aplicació de
mesures de foment i de mesures de naturalesa patrimonial.
Vist l’informe emès, en data 20 de juliol de 2020, pel Coordinador del Servei de
Tecnologies de la Informació i Telecomunicacions en el qual informa
favorablement 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).
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D’acord amb allò que disposa l’article 124.2 de l’esmentat Reglament, les
bases per a l’atorgament de subvencions 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, per la seva banda, la cessió d’equipament d’equipament informàtic
reutilitzat amb programari lliure s’ha d’ajustar al que preveuen els articles 40 a
52 del decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de
patrimoni dels ens locals.
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Atès que de conformitat amb el que disposa l’article 7 de l’ordenança general
de subvencions 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
perjudici de les competències establertes per la legislació i les atribuïdes en
funció de l’organització municipal existent en cada moment.
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 de l’Àrea
de Participació, Bon Govern i Serveis Generals, es delegà a aquesta Regidoria,
entre altres, projectes i directrius en matèria de serveis municipals de
Tecnologies de la Informació i Telecomunicacions.
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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.
Per tot l’exposat, i amb el dictamen previ de la Comissió Informativa de Serveis
d’Hisenda i de Serveis Generals, es proposa a la Junta de Govern Local
l’adopció dels acords següents:
PRIMER: Aprovar inicialment les bases reguladores per a la concessió de
subvencions i per a la cessió d’equipaments informàtics per impulsar
l’autonomia digital en la ciutat de Reus, en els termes que consten a
l’expedient.
SEGON: Sotmetre l’expedient al tràmit d’informació pública en la forma
prevista a l’article 124 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), 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 a la regidora delegada de l’Àrea de Participació, Bon Govern i
Serveis Generals, la Sra. Montserrat Flores Juanpere, per tal que adopti
qualsevol resolució necessària per a l’aplicació efectiva d’aquestes bases."
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per assentiment.
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BENESTAR SOCIAL I CIUTADANIA
13. Benestar Social. Aprovació de l'Addenda de la Pròrroga de l'any
2020 del Contracte Programa 2016-2019 entre el Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies i l'Ajuntament de Reus en matèria de
Serveis Socials, altres Programes i serveis relatius al Benestar Social i
Polítiques
d'Igualtat
per
a
la
implementació
de
mesures
extraordinàries en relació a l’impacte social de la pandèmia de
Covid19.
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"En data 3 d’agost de 2016 es va signar el Contracte programa per a la
coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Departament de Treball,
Afers socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Reus,
en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i
polítiques d’igualtat per al període 2016-2019. El Contracte-Programa estableix
els eixos estratègics, els objectius generals, els mecanismes d’avaluació i el
finançament que permeten major eficiència i eficàcia en la gestió dels serveis.
En data 21 de desembre de 2016 es va signar una Addenda al Contracte
programa 2016-2019 de la Fitxa 1 d’ajudes d’urgència social per a despeses
derivades de subministraments bàsics de llum, aigua i gas amb una aportació
de 73.430,00€.
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En data 26 de setembre de 2017 es va signar una Addenda al Contracte
programa 2016-2019 que incorpora les fitxes 19.1 Serveis d’atenció a la
infància i l’adolescència: equips d’atenció a la infància i l’adolescència (EAIA) i
19.2 Serveis d’atenció a la infància i l’adolescència: serveis d’integració
familiar en família extensa (SIFE).
En data 14 de desembre de 2017 es va signar una Addenda al Contracte
programa que concretava determinades condicions de prestació i finançament
de serveis per al període 2017-2019.
En data 31 d’octubre de 2019 es va signar l'Addenda del Contracte Programa
2016-2019 per ampliar el finançament de l’any 2019 de la Fitxa 6- Sistemes de
resposta urgent per a dones que es troben en situació de violència i per als
seus fills i filles,segons el fons del Pacte d’Estat Contra la Violència de Gènere i
per incorporar un nou servei, el de dinamitzadors i dinamitzadores cívics per a
l’emancipació juvenil
(Fitxa 44) a càrrec dels programes acordats a la
Conferència Sectorial d’ocupació i Afers Laborals. Les dues mesures estan
limitades a l’exercici 2019.
Que el dia 14 de gener de 2020 es va signar l'Addenda de pròrroga del
Contracte Programa 2016-2019 per a la coordinació, la cooperació i la
col·laboració entre el Departament de Treball, Afers socials i Famílies i
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l’Ajuntament de Reus, en matèria de Serveis Socials, altres programes relatius
a benestar social i polítiques d’igualtat per a l’any 2020.
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Que el 14 de juliol de 2020 la Generalitat de Catalunya Departament de Treball,
Afers socials i Famílies ha tramès una proposta d’Addenda de la pròrroga del
Contracte Programa 2016-2019 per a l’any 2020 per tal de donar resposta a la
situació de crisi creada per la pandèmia de la COVID-19,que està tenint un
efecte de precarització dels col·lectius més vulnerables, ja sigui per la reducció
d’ingressos de les persones que han perdut la feina o perquè han vist
dràsticament disminuït el pe d’activitat, com també per l’especial incidència
que pot tenir la malaltia en els col·lectius amb més fragilitat perquè presenten
malalties cròniques o també per raó de l’edat. Així mateix, és especialment
vulnerable la situació de les persones sense llar que no disposen d’un
habitatge on poder seguir les normes preventives de confinament.
Donat que la situació perllongada de confinament de la COVID-19, ha provocat
un augment dels indicadors d’incidència de la violència masclista contra les
dones i els seus fill i filles. La previsió és que la crisi social i econòmica que
seguirà a la crisi sanitària agreugi aquesta tendència. És per això que cal
també adoptar mesures extraordinàries i ampliar el finançament de la Fitxa 6
“Sistemes de resposta urgent per a dones que es troben en situació de
violència masclista i els seus fills i filles“ que s’havia previst per aquest 2020.
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L’acció pública de foment de l’associacionisme i el voluntariat requereix ara
més que mai un reforç extraordinari per pal·liar, gestionar i afrontar les
dificultats derivades de la pandèmia ateses les circumstàncies actuals, amb
limitacions de mobilitat i d’acció, amb necessitat de protecció i seguretat de
tots els participants. Però, alhora, amb un increment de les persones que
s’ofereixen per fer voluntariat tant des de les entitats com des de xarxes i
plataformes informals. Aquesta nova realitat justifica les accions previstes.
Que la nova realitat sorgida arran de la situació d’emergència social i sanitària
fa necessari que s‘hagin d’aplicar mesures extraordinàries no previstes a
l’Addenda de pròrroga del Contracte Programa 2016-2019 per a l’any 2020, o a
redimensionar serveis i actuacions que ja hi estaven inclosos.
Amb la proposta d’addenda, la Generalitat de Catalunya acorda donar el suport
a l’Ajuntament de Reus amb les següents mesures extraordinàries en quatre
àmbits:
- Mesura 1: Serveis d’atenció domiciliària (en endavant, SAD).
- Mesura 2: Atenció a persones sense llar.
- Mesura 3: Accions de voluntariat.
- Mesura 4: Sistemes de resposta urgent per a dones que es troben es situació
de violència masclista i pera als seus fills i filles.
En data 20 de juliol de 2020, la Cap de Servei de Serveis Socials emet informe
favorable al contingut de les fitxes que els afecten, pel qual proposa l’adopció
dels acords pertinents per a l’aprovació de l'Addenda de la pròrroga del
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Contracte programa esmentat.
L’'article 41 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, preveu que
la Generalitat de Catalunya ha d'establir convenis quadriennals de coordinació i
cooperació interadministratius amb els municipis de més de 20.000 habitants,
a fi de garantir, en l'àmbit territorial corresponent, la corresponsabilitat en la
prestació de serveis socials i l'estabilitat dels serveis i de llurs professionals.

Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
15/10/2020

De conformitat amb l’’article 191 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 47 i següents de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del
sector públic, els articles 108 i següents de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i
el del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals.
Atès que en virtut del que disposa l’article 309 del Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals, la competència per a l’aprovació del present
contracte programa correspondria al Ple de la corporació, si bé aquesta
competència és delegable, de conformitat amb l’article 22.4 de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de bases de règim local.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
15/10/2020

Vist l’acord de Ple de data 3 de juliol de 2019 pel qual s’acorda delegar en la
Junta de Govern Local totes les competències delegables del Ple de la
Corporació que expressament li atribueixen la llei reguladora de bases de
règim local, el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, el
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i les lleis sectorials.
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 l’Addenda de la pròrroga del Contracte Programa 2016-2019
per a l’any 2020 entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies I
l’Ajuntament de Reus en matèria de Serveis Socials, altres programes i serveis
relatius al benestar social i polítiques d’igualtat per a la implementació de
mesures extraordinàries en relació a l’impacte social de la pandèmia de
Covid19 .
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, formalitzin
l’esmentada addenda de pròrroga.
TERCER: Donar trasllat d’aquest acord al Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies de la Generalitat de Catalunya, als efectes pertinents."
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per assentiment.
SERVEIS DE TERRITORI I URBANISME
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14. MEDI AMBIENT. Desestimar recurs de reposició interposat contra
l’acord de la Junta de Govern Local de data 11 de novembre de 2019,
pel qual s’imposa una sanció de 2.404,06 euros per dur un gos
potencialment perillós sense la corresponent llicència.
"En data 24 d’abril de 2018, la Sra. G.M.C.C., va sol·licitar la inscripció en el
cens d’animals de Reus, d’un gos de la seva propietat, anb el nom de Katana,
núm. de identificació 977200009279907 i de raça creuat de American
Staffordshire Terrier, que és considerat com a gos potencialment perillós, sense
disposar de la preceptiva llicència.
Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
15/10/2020

Per Decret del Regidor delegat de l’Àrea de Media Ambient i Ocupació de 15
de novembre de 2018, que es va notificar el 28 de febrer de 2019, mitjançant
edicte publicat al Butlletí Oficial de l’Estat, es requereix a la Sra. G.M.C.C.
perquè, en un termini de vint dies, presenti la sol·licitud i tota la documentació
necessària per a obtenir la corresponent llicència per a la tinença d’un gos
potencialment perillós. No consta que la interessada hagués presentat la
documentació requerida.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
15/10/2020

En data 13 de maig de 2019, per Decret del Regidor delegat de l’Àrea de Medi
Ambient i Ocupació, que es notifica l’11 de juliol del 2019 mitjançant edicte al
Butlletí Oficial de l’Estat, s’inicia un procediment sancionador contra la Sra.
G.M.C.C. per la suposada comissió d’una infracció de caràcter molt greu
tipificada a l’article 13.1.b) de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el
Regim Jurídic per la tinença d’animals potencialment perillosos.
En data 19 d’agost de 2019, l’instructor de l’expedient, emet la proposta de
resolució en la qual es proposa imposar una sanció de 2.404,06 euros d’acord
amb l’article 13.5 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, per la provada
comissió d’una infracció molt greu qualificada a l’article 13.1.b) de la mateixa
Llei.
En data 25 de setembre de 2019, es va notificar la proposta de resolució a la
Sra. G.M.C.C., mitjançant publicació d’edicte al Butlletí Oficial de l’Estat, sense
que consti que aquesta formulés al·legacions, aportés documents o proposés la
pràctica de qualsevol tipus de proves.
En data 21 d’octubre de 2019, la Comissió Informativa de Serveis de Territori i
Urbanisme, va proposar amb informe favorable a la Junta de Govern Local,
l’adopció de l’acord pel qual s’imposava a la Sra. G.M.C.C., una sanció de
2.404,06 euros com a responsable de la comissió d’una infracció molt greu
tipificada a l’article 13.1 b) de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, consistent
en la tinença d’un gos potencialment perillós sense disposar de la llicència que
resulta preceptiva.
En data 11 de novembre de 2019, la Junta de Govern Local va acordar imposar
la Sra.G.M.C.C., la sanció de 2.404,06 euros per dur un gos potencialment
perillós sense la llicència corresponent
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En data 19 de desembre de 2019, la Sra. G.M.C.C., va presentar un recurs de
reposició en el qual al.legava no ser la propietària del gos perquè el 25 de juliol
de 2019 es va produir un canvi de titularitat de l'animal, d'acord amb el
certificat veterinari que acompanyava.
En data
2 de juliol
els Serveis Jurídics del Departament de Medi Ambient
emeten un informe en el qual proposen desestimar el recurs de reposició, en
considerar que les al.legacions de la interessada no resulten suficients per a
desvirtuar els fets constitutius de la infracció administrativa que és objecte
d'aquest expedient.

Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
15/10/2020

De la instrucció del procediment resulten provats els fets que s’imputen i que
en resulta responsable la Sra. G.M.C.C.que , com a titular del gos, no
disposava de la preceptiva llicència administrativa per a la tinença de gossos
potencialment perillosos.
La Sra. G.M.C.C., era la propietària del gos de raça potencialment perillosa en
la data que va sol.licitar la seva inscripció al cens muncipal, 24 d’abril de 2018 i
així mateix, en el moment de l’inici de l’expedient sancionador, el 15 de maig
de 2019; i de la mateixa documentació que aporta la interessada s’acredita
que va continuar essent la propietària de l'animal fins el 25 de juliol de 2019,
en que va cedir-lo a un tercer.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
15/10/2020

Per tant, consta acreditat que durant tot aquest període la Sra. G.M.C.C., va
permanèixer en possessió d’un gos de raça potencialment perillosa sense
disposar de la preceptiva llicència, que es trobava obligada a sol.licitar i obtenir
d’acord amb la normativa aplicable i que, en conseqüència, hauria comès la
infracció que és objecte d'aquest expedient sancionador.
D’acord amb l’article 13 de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de
gossos considerats potencialment perillosos, la competència correspon al Ple
de l’Ajuntament, no obstant, s’ha delegat a la Junta de Govern Local, segons
acord del Ple de la Corporació, en reunió de data 3 de juliol del 2019, de
conformitat amb l’article 22.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
bases de règim local. >>>>
Per tot l’exposat, es proposa a la Junta de Govern Local, previ dictamen de la
Comissió Informativa de Serveis de Territori i Urbanisme, l’adopció dels
següents acords:
Desestimar el recurs de reposició interposat per la Sra. G.M.C.C. contra l'acord
de la Junta de Govern Local de data 11 de novembre de 2019 en resultar
acreditat que, en el moment dels fets i període que consta acreditat en
l’expedient, era titular del gos anomenat Katana, de raça creuat d’american
staffordshire terrier i amb núm. d’ identificació 977200009279907, i no
disposava de la preceptiva llicència administrativa per a la tinença de gossos
potencialment perillosos.
Aquesta resolució és definitiva en via administrativa i s’hi pot interposar recurs
contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius de
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Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de
rebre’n la notificació."
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per assentiment.
15. MEDI AMBIENT.- Desestimar el recurs de reposició interposat
contra l'acord de la Junta de Govern Local de data 11 de novembre de
2019 pel qual s’imposava una sanció de 2.404,06 euros per dur un gos
potencialment perillós sense la corresponent llicència.

Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
15/10/2020

"En data 3 de desembre de 2018, per Decret del Regidor delegat de l’Àrea de
Medi Ambient i Ocupació, es va requerir al Sr. J.D.G.S. perquè, en un termini de
vint dies, presentés la sol·licitud i tota la documentació necessària per a
obtenir la corresponent llicència per tinença d’un gos potencialment perillós, de
raça American Staffordshire Terrier, anomenat Truman, amb núm. de xip.
981020013318615.
Aquesta resolució es va notificar mitjançant publicació d’un edicte al Butlletí
Oficial de l’Estat el 31 de gener de 2019, i no consta que l’interessat presentés
la documentació requerida.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
15/10/2020

Per Decret del Regidor delegat de l’Àrea de Medi Ambient i Ocupació de data 8
de maig de 2019, notificat en data 3 de juliol de 2019 per edicte publicat al
Butlletí Oficial de l’Estat, es va iniciar un procediment sancionador contra el Sr.
J.D.G.S., per la suposada infracció de l’article 13.1.b) de la Llei 50/1999, de 23
de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals potencialment
perillosos, per no disposar de la preceptiva llicència per la tinença d’un gos
perillós.
En data 19 de juliol de 2019, l’instructor de l’expedient va emetre proposta de
resolució en la qual es proposava imposar una sanció de 2.404,06 euros
d’acord amb l’article 13.5 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, per la
provada comissió d’una infracció molt greu qualificada a l’article 13.1.b) de la
mateixa llei.
En data 12 de setembre de 2019, mitjançant publicació d’edicte al Butlletí
Oficial de l’Estat, es va notificar la proposta de resolució al Sr. J.D.G.S., i no
consta que hagués formulat al·legacions, aportat documents o proposat la
pràctica de qualsevol tipus de prova.
En data 11 de novembre de 2019, la Junta de Govern Local acorda imposar al
Sr. J.D.G.S., la sanció de 2.404,06 euros per dur un gos potencialment perillós
sense la corresponen llicència.
En data 4 de desembre de 2019, el Sr. J.D.G.S., presenta recurs de reposició i
sol·licita la retirada de la sanció, atès que en data 19 de juliol de 2017, es va
practicar la eutanàsia al gos, d’acord amb el certificat veterinari que
acompanya.
En data 6 de març de 2020, els serveis jurídics del Departament de Medi
Ambient emeten un informe que proposa desestimar el recurs de reposició
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atès que en el moment dels fets, el titular no disposava de la preceptiva
llicència administrativa per a la tinença de gossos potencialment perillosos.
De conformitat a l’article 26 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic
del sector públic, seran d’aplicació les disposicions sancionadores vigents en el
moment de produir-se els fets que constitueixin infracció administrativa.

Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
15/10/2020

En el moment dels fets, 26 de maig de 2017, en què la Guàrdia urbana aixeca
la corresponent acta d’intervenció d’animals, el Sr. J.D.G.S., no disposava de la
llicència administrativa per a la tinença de gossos potencialment perillosos,
que suposa una infracció molt greu, d’acord amb l’article 13.1b) de la Llei
50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals
potencialment perillosos. Tampoc disposava de llicència en el moment d’inici
de l’expedient sancionador ni, en definitiva, durant durant tot el període
transcorregut fins que, sembla ser, es produeix la defunció de l’animal, el 19 de
juliol de 2017.
D’acord amb l’article 13 de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de
gossos considerats potencialment perillosos, segons modificació feta per la llei
7/2004, de 16 de juliol, de mesures fiscals i administratives, la competència
correspon al ple de l’ajuntament, no obstant, s’ha delegat a la Junta de Govern
Local, segons acord del Ple de la Corporació en reunió de data 3 de juliol del
2019, de conformitat amb l’article 22.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de bases de règim local.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
15/10/2020

Per tot l’exposat, es proposa a la Junta de Govern Local, previ dictamen de la
Comissió Informativa de Serveis de Territori i Urbanisme, l’adopció dels
següents acords:
Desestimar el recurs de reposició interposat pel Sr. J.D.G.S., contra l'acord de la
Junta de Govern Local de data 11 de novembre de 2019, atès que en els
moments dels fets, el titular no disposava de la preceptiva llicència
administrativa per a la tinença de gossos potencialment perillosos.
Aquesta resolució és definitiva en via administrativa i contra ella 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."
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per assentiment.
16. MEDI AMBIENT. Inadmetre el recurs interposat contra l'acord de la
Junta de Govern Local de data 26 de juliol de 2019, pel qual
s’imposava una sanció de 2.404,06 euros per dur un gos
potencialment perillós sense la corresponent llicència i revocació
d’aquest acord.
"Per Decret del Regidor delegat de l’Àrea de Medi Ambient i Ocupació de data
8 de maig del 2018, notificat en data 9 d’octubre del 2018 mitjançant edicte,
es va requerir a la Sra. G.E.R.N. per tal que presentés sol·licitud i tota la
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documentació per a obtenir la corresponent llicència per la tinença i conducció
d’un gos potencialment perillós.
Per Decret del Regidor delegat de l’Àrea de Medi Ambient i Ocupació de data
25 de febrer del 2019, notificat en data 6 d’abril de 2019, es va iniciar un
procediment sancionador contra la Sra. G.E.R.N., per la suposada infracció de
l’article 13.1.b de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de
la tinença d’animals potencialment perillosos, i en termes similars l'article 3 del
Real Decret 287/2002, de 22 de març, pel que es desenvolupa la Llei 50/1999,
per la obtenció de la llicència per la tinença d’un animal de l’espècie canina
potencialment perillós.
Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
15/10/2020

S’ha tramitat el corresponent procediment sancionador d’acord amb el que
preveuen els articles 64 i següents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques.
En data 6 de maig del 2019, l’instructor emet proposta de resolució en la qual
es proposa imposar una sanció de 2.404,06 euros a l’empara de l’article 13.5
de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, per la provada comissió d’una infracció
molt greu qualificada a l’article 13.1.b) de la mateixa llei.
En data 6 de juny del 2019, es notifica la proposta de resolució a la Sra.G.E.R.N.
, sense que per la seva part s'haguessin formulat al·legacions, aportat
documents o proposat la pràctica de qualsevol tipus de proves.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
15/10/2020

La Junta de Govern Local, en sessió duta a terme en data 26 de Juliol de 2019,
va adoptar, l'acord d’imposar a la Sra.G.E.R.N. , una sanció de 2.404,06 euros
com a responsable de la comissió d’una infracció molt greu tipificada a l’article
13.1.b) de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, consistent en no disposar de
llicència per la tinença d’un gos potencialment perillós. Aquest acord es va
notificar mitjançant edicte publicat al BOE el dia 25 de setembre de 2019.
En data 20 d’abril del 2020, la Sra. G.E.R.N. presenta un escrit, en el qual
manifesta que hi ha hagut un error en les notificacions que se li han practicat
en el procediment, i aporta un justificant d’empadronament que acredita que
es troba d’alta al municipi de Salou des de la data de 13 de març de 2019.
Una vegada es comprova el padró municipal de Reus,
s’acredita que,
efectivament, la Sra. G.E.R.N., va causar baixa al padró d’aquesta Ciutat en
data 18 de novembre de 2018.
En data 2 de juliol de 2020 s’emet informe jurídic que proposa inadmetre el
recurs interposat per la interessada.
De conformitat amb l’article 115.2 de la LPACAP, l’error o l'absència de la
qualificació del recurs per part del recurrent, no serà obstacle per la seva
tramitació, sempre que es dedueixi el seu caràcter vertader.
En aquest cas, contra un acte ferm en via administrativa, com és la resolució
sancionadora de la Junta de Govern Local de 26 de juliol de 2019, la
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interessada només podria haver interposat un recurs extraordinari de revisió,
que hauria d’haver fonamentat en una de les circumstàncies que preveu
l’article 125 LPACAP.
De les al·legacions de l’escrit que presenta la interessada, no es desprèn que
concorri cap dels motius expressament taxats en aquest precepte legal per a
poder interposar un recurs extraordinari de revisió, per la qual cosa,
necessàriament s’ha d’inadmetre a tràmit aquest recurs.

Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
15/10/2020

No obstant això, la Sra. G.E.R.N.ha acreditat que va causar baixa al padró
municipal de Reus en data 18 de novembre de 2018 i que, per tant, no residia
en aquest municipi en el moment de l’inici del procediment sancionador ni per
tant tenia el domicili a Reus (carrer Sardana, 7, 6,1) on l’Ajuntament ha adreçat
totes les notificacions.
La competència en matèria de llicències administratives per a la tinença de
gossos potencialment perillosos, correspon a l’ajuntament en el qual el gos
resideix habitualment i on ha d’estar censat, d’acord amb l’article 3 del Decret
170/2002, d'11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos considerats
potencialment perillosos, i també amb l’article 7.1 del Decret 328/1998, de 24
de desembre, pel qual es regula la identificació i el registre d’animals de
companyia.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
15/10/2020

Els articles 40 i següents de la LPACAP prescriuen el règim que s’ha de seguir
en la pràctica de les notificacions a l’interessat.
L’article 109 de la LPACAP estableix com a norma general que les
administracions públiques poden revocar en qualsevol moment, mentre no hagi
transcorregut el termini de prescripció, els seus actes de gravamen o
desfavorables per als interessats i sempre que no constitueixi una dispensa o
una exempció no permesa per les lleis o que sigui contrària al principi
d’igualtat,a l’ interès públic o a l’ordenament jurídic.
D’acord amb l’article 13 de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de
gossos considerats potencialment perillosos, segons modificació feta per la llei
7/2004, de 16 de juliol, de mesures fiscals i administratives, la competència
correspon al ple de l’ajuntament, no obstant, s’ha delegat a la Junta de Govern
Local, segons acord del Ple de la Corporació en reunió de data 3 de juliol del
2019, de conformitat amb l’article 22.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de bases de règim local.
Per tot l’exposat, es proposa a la Junta de Govern Local, previ dictamen de la
Comissió Informativa de Serveis de Territori i Urbanisme, l’adopció dels
següents acords:
I. Inadmetre el recurs presentat per la interessada, per no concórrer cap dels
pressupòsits legals per a la seva admissió.
II. Revocar la resolució sancionadora amb fonament en l’article 109 LPACAP,
atès que la interessada havia causat baixa al padró municipal de Reus en data
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18 de novembre de 2018 i per tant aquest Ajuntament no disposava de la
competència sancionadora en matèria de llicència administrativa per a la
tinença d’un gos resident en un altre municipi.
Aquesta resolució és definitiva en via administrativa i s’hi pot interposar recurs
contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius de
Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de
rebre’n la notificació."
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per assentiment.

Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
15/10/2020

17. Oficina d’Habitatge. Proposta d'aprovació de les bases de
subvencions a la rehabilitació d’habitatges amb destí a la Borsa de
Mediació per al Lloguer social, i per a la rehabilitació d’edificis
residencials.
"Atès que és voluntat de l’Ajuntament de Reus intervenir en el teixit social i
econòmic de la ciutat per tal de pal·liar les conseqüències socials i
econòmiques provocada per la COVID 19.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
15/10/2020

Amb aquesta finalitat la Regidoria d’Empresa, Coneixement i Habitatge proposa
un seguit de mesures adreçades a facilitar l’accés de la població de Reus a un
habitatge de lloguer en condicions dignes, incrementar el nombre d’habitatges
de lloguer que s’ofereixen des del servei de la Borsa de Mediació per al lloguer
social de l’Ajuntament de Reus, endegar mesures de rehabilitació i conservació
dels habitatges i dels edificis d’ús residencial de la ciutat, i contribuir a la
reactivació econòmica del sector econòmic de la construcció.
Per aquest motiu, es plategen unes bases de subvenció en matèria de
rehabilitació d’habitatges i d’edificis d’us residencial destinades a petits
propietaris i a Comunitats de Propietaris .
Vist l’esborrany de bases proposades
consten a l’expedient.

pels serveis tècnics municipals, que

Vist l’informe emès, en data 3 de juliol de 2020, per la coordinadora tècnica de
la Regidoria d’Empresa, Coneixement i Habitatge en el qual s’informa
favorablement 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
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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
perjudici de les competències establertes per la legislació i les atribuïdes en
funció de l’organització municipal existent en cada moment.
Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
15/10/2020

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.
Per tot l’exposat, es proposa a la Junta de Govern Local, previ dictamen de la
Comissió Informativa de Serveis de Territori i Urbanisme, l’adopció dels
següents acords:
PRIMER. Aprovar inicialment les bases de subvencions a la rehabilitació
d’habitatges amb destí a la Borsa de Mediació per al Lloguer social, i per a la
rehabilitació d’edificis residencials , en els termes que consten a l’expedient.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
15/10/2020

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 la regidora delegada de l’Àrea d’Empresa, Coneixement i
Habitatge, la senyora Teresa Pallarès Piqué, per tal que adopti qualsevol
resolució necessària per a l’aplicació efectiva d’aquestes bases."
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per assentiment.
A continuació, es passa a tractar l’assumpte admès al començament de la
sessió i que s'ha declarat d'urgència:
ASSUMPTE SOBREVINGUT
18. Patrimoni del Sòl. Adscripció de les facultats dominicals,
vinculades a la realització de la condició suspensiva, de l'entitat núm.
1 de l'immoble situat a l'Av. del Dr. Josep Laporte, 2, destinada a
aparcament, a la societat municipal REUS SERVEIS MUNICIPALS, SA.
"Atès que l'Ajuntament de Reus en sessió del Ple municipal, celebrada en data
22/07/2020, va acordar, entre altres, l’acord següent:
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«PRIMER.CEDIR gratuïtament al Servei Català de la Salut (CATSALUT)
l’immoble de propietat municipal, situat a l’Av. del Doctor Josep Laporte, 2,
amb referència cadastral 2568104 CF4526H 0001 QJ, en compliment dels
pactes i finalitats del conveni regulador entre l’Administració de la Generalitat
de Catalunya, el Servei Català de la Salut i l’Ajuntament de Reus per la
racionalització de l’activitat assistencial del sistema de salut al Camp de
Tarragona i a les Terres de l’Ebre de data 30/12/2019).

Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
15/10/2020

De conformitat amb l’establert a la Clàusula “Primera, IV” del conveni de data
30/12/2019, referit, la cessió de la propietat de l’aparcament soterrani restarà
sotmesa a condició suspensiva vinculada al contracte de gestió i explotació del
mateix. El Servei Català de la Salut realitzarà l'adscripció de la propietat de
l’hospital a EDP SSJRBC.
En el document de transmissió de la propietat de l’immoble de l’Hospital de
Sant Joan de Reus és donara exacte compliment a l’establert als punts 2 i 3 de
la Clàusula Cinquena del conveni de data 30/12/2019 referit».
Atès que mitjançant certificació de la Secretaria General de data 22/07/2020 es
va procedir a la Divisió Horitzontal de l’immoble situat a l’Av. del Doctor Josep
Laporte, 2, essent l’element núm. 1 d’aquesta divisió el que ocupa la superfície
construïda destinada a aparcament.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
15/10/2020

Atès que la cessió referida al paràgraf primer, d’aquesta part expositiva, es va
formalitzar mitjançant escriptura pública atorgada davant el Notari Ramon
García-Torrent Carballó en data 22/07/2020.
Atès que la condició suspensiva
a que es va subjectar la cessió de
l’aparcament soterrani, està vinculada al contracte de gestió i explotació del
mateix, tal i com s’indica textualment als punts 2 i 3 de la Clàusula Cinquena
del conveni de data 30/12/2019 referit, en concret el punt 3 diu textualment:
«Finalment, l’Ajuntament de Reus cedirà al CATSALUT la plena propietat i
domini d’ambdues finques registrals, si bé en relació a la finca constituïda per
l’aparcament soterrani, aquesta transmissió resta sotmesa a la condició
suspensiva consistent en què es produeixi la resolució anticipada o a termini
del contracte de gestió i explotació de l’aparcament soterrani de l’hospital, no
essent possible la seva pròrroga o modificació que afecti a la durada màxima
prevista, per la qual cosa, d’acord amb la clàusula cinquena, el contracte
s’haurà de resoldre com a màxim en data 27 d’abril de 2051. Així mateix en
l’escriptura de transmissió de la propietat, la Generalitat assumirà l’obligació
d’atorgar una concessió administrativa directa a títol gratuït a favor del
transmitent per un termini de 75 anys a comptar des del venciment de la
condició suspensiva»
Atès que tot i la cessió de l’entitat núm. 1 de la Divisió Horitzontal esmentada,
resten una serie de facultats del dret de propietat en l’ens cedent,
l’Ajuntament, que quan tingui lloc la realitat de la condició suspensiva es
traslladaran al CATSALUT com a perfeccionament complert de la transmissió a
títol de cessió condicionada.
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Atès que l’Ajuntament considera oportú, necessari i prudent mantenir les línies
d'actuació municipals envers la gestió de l’aparcament (Entitat núm. 1) mentre
no tingui lloc la realitat de la condició suspensiva, referida al paràgrafs
precedents. Per aquest motiu es tramita aquest acord d’adscripció a la societat
municipal REUS SERVEIS MUNICIPALS, SA les facultats del dret de propietat de
l’aparcament o entitat núm. 1 de la Divisió Horitzontal de situat a l’Av. del
Doctor Josep Laporte, 2, amb referència cadastral 2568104 CF4526H 0001 QJ,
que resten en l’Ajuntament mentre no tingui lloc la realitat de la condició
suspensiva que farà que es traslladin al CATSALUT com a perfeccionament
complert de la transmissió a títol de cessió condicionada, abans referida.

Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
15/10/2020

Per tot l’exposat, vistos els informes i documentació incorporada a l’expedient,
de conformitat amb l’establert a la Llei 7/85, de 2 d’abril, i el Reglament del
patrimoni dels ens locals de Catalunya, , i i la delegació de competències
efectuada per acord del Ple de data 03/07/2019 (BOP 25/07/2019).
En conseqüència es proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels acords
següents:

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
15/10/2020

PRIMER.- ADSCRIURE a l'empresa municipal REUS SERVEIS MUNICIPALS, SA
-NIF: A-43673839 i inscrita al Registre Mercantil de Tarragona, al tom 1751,
llibre 0, foli 9, full T-24070, inscripció 1era, Registre d’Entitats Locals
4312335139- les facultats del dret de propietat de l’aparcament o entitat núm.
1 de la Divisió Horitzontal de l’immoble situat a l’Av. del Doctor Josep Laporte,
2, amb referència cadastral 2568104 CF4526H 0001 QJ, que resten en
l’Ajuntament mentre no tingui lloc la realitat de la condició suspensiva que farà
que es traslladin al CATSALUT, com a perfeccionament complert de la
transmissió a títol de cessió condicionada, referida a la part expositiva d’aquest
acord. La finalitat d’aquesta adscripció és que es mantingui el destí, i posició
contractual, per part de REUS SERVEIS MUNICIPALS, SA, en relació al contracte
de gestió i explotació de l’aparcament.
SEGON.- Aquesta resolució és definitiva en via administrativa i contra ella
podeu interposar recurs contenciós administratiu davant dels Jutjats del
Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar
des del dia següent al de la recepció d’aquesta notificació.
No obstant això, amb caràcter potestatiu podeu interposar recurs previ de
reposició davant l’òrgan que ha dictat l’acte en el termini d’un mes a comptar
des de l’endemà de la recepció de la present notificació."
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per assentiment i se'n donarà compte
a la propera sessió de la Comissió Informativa de Serveis Territorials que tingui
lloc, d'acord amb el que disposa l'article 133 del ROM.
I, sense més assumptes a tractar s'aixeca la sessió de la qual, com a secretari
general, estenc aquesta acta, amb el vistiplau del Molt Il·lustre Sr. Alcalde.
L’alcalde

El secretari general
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