ESBORRANY ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Núm: 11/2020
Caràcter: Ordinària
Data: 09/10/2020
Horari: 09:15h - 09:31h
Lloc: Palau Municipal
Hi assisteixen:
Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
26/10/2020

Carles Pellicer Punyed, alcalde-president
Noemí Llauradó Sans
Montserrat Villella Cuadrada
Daniel Rubio Angosto
Daniel Recasens Salvador
Teresa Pallarès Piqué (s'incorpora a la sessió en el moment que s'indica)
Montserrat Flores Juanpere
Montserrat Caelles Bertran
Carles Prats Alonso
M. Luz Caballero Gabas
Assisteixen també:
Jaume Renyer Alimbau, secretari general
Josep Maria Sabaté Vidal, vicesecretari
ORDRE DEL DIA
1. Ratificació de la necessitat de celebrar de forma telemàtica aquesta sessió de la
Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Reus.
2. Informació de l’Alcaldia.
3. Aprovació de l’acta de la Junta de Govern Local de la sessió del dia 31 de juliol de
2020.
4. Benestar Social. Aprovació de l’Addenda al Conveni amb el Taller Baix Camp i la
Fundació Privada Banc dels Aliments de les Comarques de Tarragona per portar a
terme el projecte de recuperació i distribució d’aliments frescos per a l’any 2020.
5. Patrimoni del Sòl. Autorització de venda del solar situat al c/ de les Roses 44.
6. Patrimoni del Sòl. Adjudicació definitiva de la venda del solar de propietat
municipal situat al c/ Manuel de Pedrolo 5.
Seguidament es tractarà en sessió pública els temes següents:
SERVEIS D'HISENDA I SERVEIS GENERALS
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7. RRHH 579/2020 OF. Sol·licitud compatibilitat per activitats públiques i privades
d'un treballador Ajuntament de Reus.
8. RRHH 1272/2020 OF. Sol·licitud compatibilitat per activitats públiques i privades
d'un treballador Ajuntament de Reus.
9. RRHH 1353/2020 OF. Sol·licitud compatibilitat per activitats públiques i privades
d'un treballador Ajuntament de Reus.
10. RRHH 1357/2020 OF. Sol·licitud compatibilitat per activitats públiques i privades
d'un treballador Ajuntament de Reus.
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11. RRHH 1742/2020 OF. Sol·licitud compatibilitat per activitats públiques i privades
d'un treballador Ajuntament de Reus.
12. RRHH 1770/2020 OF. Sol·licitud compatibilitat per activitats públiques i privades
d'un treballador Ajuntament de Reus.
ACTIVITATS DE LA PERSONA
13. Cultura. Aprovació dels preus públics de les entrades per espectacles de la XXIV
edició de la Fira del Circ de Catalunya – TRAPEZI.
14. Educació. Aprovació de la segona addenda al conveni de col·laboració amb el el
departament d'Educació de la Generalitat per al Pla educatiu d'entorn, curs 20202021.
SERVEIS DE TERRITORI I URBANISME
15. Medi Ambient. Imposar a la Sra. W D G E una sanció de multa per l’import de
300,51 euros, com a responsable d’una infracció de caràcter greu, tipificada a l’article
13.2.d) de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, consistent en la presència d’un gos
potencialment perillós, sense morrió, en un lloc o espai públic.
Assumptes sobrevinguts, si s'escau.
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
Oberta la sessió per la presidència es passen a tractar els temes següents:
1. Ratificació de la necessitat de celebrar de forma telemàtica aquesta
sessió de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Reus.
L’alcalde exposa els motius i necessitat de continuar celebrant de forma telemàtica les
sessions de la Junta de Govern i sotmesa la proposta a votació, s'aprova per
assentiment.
2. Informació de l'Alcaldia.
L'alcalde informa de les següents activitats realitzades:
•

De la commemoració del 25è aniversari de Biela Club 600 a l'Hotel NH Ciutat de
Reus.
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•

De la presentació del programa "Temps d'avellana" a La Llotja.

•

De la inauguració de l'exposició "15 anys D'ONAdes" a la Sala Rentadors del
Casal de les Dones.

•

De la visita a l'escola Turó, amb motiu del seu 50è aniversari.

•

De la inauguració de la botiga "Ca la Cova" al carrer Major.

•

De la inauguració del Festival "Psicurt", Festival de curtmetratges sobre la salut
mental, al Teatre Bartrina.

3. Aprovació de l’acta de la Junta de Govern Local de la sessió del dia 31 de
juliol de 2020.
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S’aprova l’acta de la Junta de Govern Local de la sessió del dia 31 de juliol de 2020 per
assentiment.
4. Benestar Social. Aprovació de l’Addenda al Conveni amb el Taller Baix
Camp i la Fundació Privada Banc dels Aliments de les Comarques de
Tarragona per portar a terme el projecte de recuperació i distribució
d’aliments frescos per a l’any 2020.
«En data 3 d’abril de 2020, l’Ajuntament de Reus, l’Associació de familiars de
persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament Taller Baix Camp, (en
endavant, Taller Baix Camp) i la Fundació Banc dels Aliments, van signar un conveni
per tal d’establir la col·laboració en el desenvolupament del programa de recuperació i
distribució d’aliments frescos del municipi de Reus.
D’acord amb la clàusula tercera d’aquest conveni signat, l’Ajuntament de Reus
atorgava a l’Associació Taller Baix Camp, per a l’anualitat 2020, una subvenció per un
import de 78.000 euros, per col·laborar en les despeses de l’actuació del Taller Baix
Camp, en la gestió del programa de recuperació i distribució d’aliments frescos del
municipi de Reus.
A la clàusula primera del conveni, s’estableix que es podrà veure complementat el seu
contingut mitjançant la formalització de les corresponents addendes o annexos, si les
circumstàncies durant la present anualitat ho requereixen.
L’esmentat conveni, es va aprovar per Decret de data 30 de març de 2020, pel qual
s’avocava la competència delegada a la Junta de Govern Local, a la regidoria de l’Àrea
de Benestar Social.
Han variat les circumstàncies degut a l’actual situació d’emergència produïda pel
COVID19, que ha provocat conseqüències econòmiques i socials immediates. La
situació de confinament i l’aturada de moltes activitats econòmiques ha provocat que
moltes famílies hagin vist reduïts els seus ingressos de forma sobtada i, en molts
casos, no puguin cobrir les necessitats més bàsiques.
Per tal de pal·liar aquestes necessitats, es crea una nova xarxa de distribució
d'aliments anomenada xarxa COVID, per tal de no saturar la xarxa ja existent, obrintse 6 punts de distribució d'aliments.
El Taller Baix Camp mitjançant el seu programa de recuperació i distribució d’aliments
frescos al municipi de Reus, col·labora en les tasques de recepció d'aliments,
classificació, elaboració de lots anomenats «Cistelles COVID», i distribució d'aquests,
incloent aliments segons el nombre de membres de la unitat familiar.
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Consta a l’expedient una proposta d’addenda al conveni marc amb l’Associació de
familiars de persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament Taller Baix
Camp (en endavant, Taller Baix Camp) i la Fundació Privada Banc dels Aliments de les
Comarques de Tarragona, per portar el terme el projecte de recuperació i distribució
d’aliments frescos, amb l’empaquetat i repartiment de lots de «Cistelles COVID-19»,
davant la situació d’emergència produïda pel COVID19.
Aquesta addenda, conserva totes les clàusules originaries del conveni signat el 3 de
març de 2020 que no resultin contradictòries amb el previst en el document d’addenda,
i únicament planteja una aportació per part de l’Ajuntament al Taller Baix Camp, en
concepte de subvenció, de 18.000 €, per possibilitar el desenvolupament d’aquest
projecte, amb el pagament del 80% al moment de la signatura de l’addenda, i el 20%
restant, en el moment de la justificació, tal i com es disposa al conveni.
Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
26/10/2020

En data 16 de setembre de 2020, la Cap de Servei de Serveis Socials emet informe pel
qual proposa aprovar l’addenda al conveni per l’empaquetat i repartiment de lots
«Cistelles COVID», dins el projecte de recuperació i distribució d’aliments frescos per a
l’any 2020, amb un increment de 18.000 euros de la subvenció inicialment aprovada,
a càrrec de l’aplicació pressupostària de Benestar Social número 30422-23102-489 del
pressupost municipal de despeses per l’any 2020.
En data 16 de setembre de 2020, l’assessoria jurídica emet informe favorable a la
signatura de l’addenda.
En data 5 d’octubre de 2020 s’emet informe de fiscalització prèvia limitada de la
intervenció municipal.
En data 6 d’octubre de 2020, la Cap de Servei de Serveis Socials, emet informe
complementari respecte els tràmits de formalització d’una Addenda al Contracte
programa 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 amb l’impacte social de la pandèmia de la COVID-19 durant l’exercici 2020, per
tal d’obtenir ingressos per assumir la despesa.
A l’expedient resta acreditat que l’entitat es troba al corrent de pagament a l’Agència
Estatal Tributària, a l’Agència Tributària de Catalunya, a la Tresoreria General de la
Seguretat Social i a l’Ajuntament de Reus.
Resulten d’aplicació l'article 47 i següents de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim
jurídic del sector públic, en relació als convenis de col·laboració, i els articles 22.2c),
28 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, l’article 65 del
Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s’aprova el reglament de la Llei general
de subvencions (RLGS), els articles 25.c) i 26 de l’Ordenança general de subvencions
de l’Ajuntament de Reus, i les Bases d’execució del pressupost per a l’exercici
pressupostari de 2020 de l’Ajuntament de Reus.
Respecte la competència, el Decret d'Alcaldia de 10 de juliol de 2019 número
2019011502, delega en la Junta Govern Local 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 50.000 euros, i en aquest supòsit el conveni de data 3 d’abril de
2020, ja ho superava i per tant, afegint l’import de l’addenda també.

Aquest document ha estat signat electrònicament amb data 26/10/2020
L'autenticitat d'aquest document es pot comprovar a https://serveis.reus.cat/cve mitjançant el CVE: 2020CB2FC37DDDB60C67372F886B1D7EE9A78CF154C01026143246

Per tot l’exposat, es proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents
acords:
PRIMER: APROVAR l'addenda del conveni de col·laboració per l’any 2020, signat el 3
d’abril de 2020 entre l’Ajuntament de Reus, el Taller Baix Camp i la Fundació Banc
d’Aliments per al desenvolupament del projecte de recuperació i distribució d’aliments
Frescos a Reus; per la elaboració de lots, anomenats «Cistelles COVID», per la qual es
produeix un increment en l’aportació màxima municipal al Taller Baix Camp en
18.000,00€, fins a un import màxim de 96.000,00€.
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SEGON: APROVAR la concessió al Taller Baix Camp, amb CIF G43036185 d’una subvenció
directa, per un import de 18.000,00 en els termes descrits a la part expositiva i la
clàusula primera de l’addenda, a càrrec de l’aplicació pressupostària número 3042223102-489 de Benestar Social del pressupost municipal de despeses de l’exercici 2020.
TERCER: APROVAR el reconeixement de l’obligació al Taller Baix Camp, amb CIF
G43036185 i procedir al pagament de la quantitat del 80% de la subvenció, és a dir
14.400,00, a càrrec de l’aplicació pressupostària número30422-23102-489 de Benestar
Social del pressupost municipal de despeses de l’exercici 2020, d’acord amb l’establert a
la clàusula segona de l’addenda.
QUART: Facultar a la regidora delegada de l’Àrea de Benestar Social per a la
formalització de l’addenda al conveni aprovat en el primer punt.
CINQUÈ: Notificar aquesta resolució a l’ Associació de familiars de persones amb
discapacitat intel·lectual i del desenvolupament Taller Baix Camp i a la Fundació Banc
dels Aliments.
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.
No obstant això, amb caràcter potestatiu es pot interposar recurs previ de reposició
davant l’òrgan que ha dictat l’acte en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà
de la recepció de la seva notificació»
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per assentiment.
5. Patrimoni del Sòl. Autorització de venda del solar situat al c/ de les Roses
44.
«Vist l’Acord de la Junta de Govern Local adoptat en sessió de data 16.09.05 en el qual
es va acordar, entre altres, adjudicar definitivament la venda a la mercantil
DESEXCOM, SLU, mitjançant concurs, de la finca situada al C/ de les Roses, núm. 44
(Ref. Cad. 1241216 CF4514A 0001 GI, inscrita al Registre de la Propietat núm. 1 de
Reus al Volum 1.771, Llibre 1.179, Full 181, Finca 53438).
Atès que l’esmentada venda es va formalitzar en escriptura pública atorgada davant el
Notari de Reus, Carlos Huidobro Arreba, en data 15.12.2005, núm. 2.025 del seu
protocol. De conformitat amb l’establert al Plec de condicions que va regir el concurs
de venda, es va subjectar a condició resolutòria el compliment de les obligacions
imposades per la clàusula segona, apartats A) i B) (no transmissió fins que s’hagi
acabat la construcció de l’edificació i terminis de començament i acabament de les
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obres), així com el compromís de l’adjudicatari de reducció els terminis d’inici i
finalització de les obres (clàusula tercera, apartat 2, punt 3).
Vista la sol·licitud formulada per la mercantil DESEXCOM, SLU en data 20/08/2020,
núm. 57447 del Registre General d’Entrada, demanant autorització per vendre la finca
situada al C/ de les Roses, núm. 44 a la persona i amb les condicions indicades a la
seva sol·licitud, així com que aquest nou adquirent pugui vendre aquestes finques a
un altre nou adquirent, tot d’acord amb les circumstàncies que s’indiquen a la
sol·licitud i que per brevetat no és transcriuen.
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Atesa la situació actual del mercat immobiliari i la construcció derivada de la greu
crisi econòmica general que afecta a les Administracions Publiques, a aquest
Ajuntament en particular i també als operadors del sector de la promoció de
construccions i obres, agravada amb la situació de pandèmia pel virus Covid 2019.
Atès que les condicions resolutòries a les que es subjecten les transmissions de bens
del patrimoni públic de sòl i habitatge venen regulades a l’art. 170 del D. Leg 1/2010,
de 3 d’agost, en la redacció donada per la Llei 3/2012, de 22 de gener, i tenen per
objecte garantir el compliment de les finalitats dels patrimonis públics de sòl i
habitatge (els solars esmentats en formaven part) establint l’obligació de no
transmetre els bens adquirits per actes inter vius, mentre no s’hagi donat compliment
a aquestes finalitats llevat que l’administració ho autoritzi. Així mateix estan
subjectes, pel que fa al seu exercici al termini de prescripció que resulta de l’art.
121.20 del Codí civil de Catalunya.
Vist el contingut de l’informe jurídic d’aquesta petició existent a l’expedient, i atenent
a la vegada als principis que van inspirar la venda de la finca esmentada (foment de
l’edificació, compliment del destí dels béns del patrimoni del sòl i habitatge), es
considera que es pot accedir a la petició formulada en els termes que s’indicaran a la
part dispositiva.
Ateses les consideracions anteriors, la documentació i informe jurídic incorporats a
l’expedient, de conformitat amb l’establert a la Llei 7/85 de 2 d’abril, al Codi Civil de
Catalunya i al D. Leg. 1/2010, de 3 d’agost, i en ús de la competència delegada per
Decret de l’Alcaldia de data 10/07/2019, núm. 11502, (BOPT 22/07/2019).
En conseqüència es proposa l'adopció dels acords següents:
PRIMER.- AUTORITZAR a la mercantil DESEXCOM, SLU, NIF B43592740 la venda de la
finca (avui solar) situada al C/ de les Roses, núm. 44 (detallat al paràgraf primer de la
part expositiva d’aquest acord) als Srs. Joan Gabriel Fernández Soler i Patricia Sales
Miralles, les dades dels quals consten a l’expedient, per un import de 128.000,00
Euros,
impostos exclosos, havent els compradors iniciar i finalitzar les obres de
construcció de l’habitatge en el termini de tres i cinc anys, respectivament, a comptar
des de la data de formalització de l’escriptura pública de compravenda.
SEGON.- AUTORITZAR la cancel·lació de les condicions resolutòries que graven la
finca situada al C/ de les Roses, núm. 44 (Ref. Cad. 1241216 CF4514A 0001 GI,
inscrita al Registre de la Propietat núm. 1 de Reus al Volum 1.771, Llibre 1.179, Full
181, Finca 53438) i que es van constituir mitjançant l’escriptura pública de venda
atorgada davant el Notari de Reus, Carlos Huidobro Arreba, en data 15.12.2005, núm.
2.025 del seu protocol. Aquesta autorització s’atorga per la proximitat del termini de
prescripció del seu exercici (27/02/2021), termini que transcorrerà en escreix amb
l’atorgament del nou termini d’inici de les obres de tres anys.
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TERCER.- FACULTAR al Sr. Alcalde i a la Regidora Delegada d’Urbanisme i Mobilitat,
Sra. Marina Berasategui Canals, perquè qualsevol d’ambdós indistintament, en nom i
representació de l'Ajuntament subscriguin els documents públics i privats necessaris
per l’execució d’aquest acords”.
QUART:
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 notificació.
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No obstant això, amb caràcter potestatiu s'hi pot interposar recurs previ de reposició
davant l’òrgan que ha dictat l’acte en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà
de la recepció de la notificació."
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per assentiment.
6. PATRIMONI DEL SÒL. Adjudicació definitiva de la venda del solar de
propietat municipal situat al c/ Manuel de Pedrolo, núm. 5, d’aquesta ciutat.
«Atès que l’Ajuntament és propietari del solar situat al c/ Manuel de Pedrolo, núm. 5,
d’aquesta ciutat. Pertany a l’Ajuntament a títol d’adjudicació per aportació de finca
del Projecte de reparcel·lació del Pol. IV del Sector G.1 Mas Iglesias. Aquest solar té
una superfície de sòl de 617,79m 2; està inscrit al Registre de la Propietat núm. 1 de
Reus, al volum 2052, llibre 1375, full 197, finca 59090, inscripció 2a. Amb la següent
referència cadastral: 2065502 CF4526E 0001 QD.
Atès que aquest solar està degudament incorporat a l'inventari Municipal, on està
classificat com a bé patrimonial. Està lliure de càrregues, gravàmens i arrendataris.
Vist l’expedient administratiu de licitació mitjançant procediment obert i varis criteris
d’adjudicació de la venda de l’immoble de propietat municipal situat al c/ Manuel de
Pedrolo, 5, abans esmentat. L'obertura de pliques del concurs va tenir lloc el dia 29 de
juliol de 2020, documentant-se a l’acta de qualificació documental i d’obertura del
sobre núm. 2 (oferta econòmica i demés criteris d’adjudicació).
Atès que segons resulta de l'acta de qualificació documental i d’obertura de pliques,
només es va presentar una oferta per a l'adquisició de la finca esmentada.
Vista la proposta d’adjudicació realitzada per la mesa.
Atès que consten a l'expedient administratiu l'informe de valoració emès pels Serveis
Tècnics municipals d'Arquitectura, l’informe favorable de la DGAL, l’informe jurídic de
l’operació projectada, i les actes de la mesa, de conformitat amb l’establert a la
legislació vigent, Llei 7/85 de 2 d’abril; D. Leg. 2/2003, de 28 d’abril ; i el Reglament del
Patrimoni dels Ens Locals de Catalunya; i en ús de la competència delegada per Decret
de l’Alcaldia de data 10/07/2019, núm. 11502, (BOPT 22/07/2019).
En conseqüència es proposa l'adopció dels acords següents:
PRIMER: ADJUDICAR definitivament la venda del solar de propietat municipal situat al
c/ Manuel de Pedrolo, núm. 5, d’aquesta ciutat, descrit més extensament al paràgraf
primer de la part expositiva d’aquest Decret, a la mercantil SUBIRATS BERENGUER
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IMMOBILIÀRIA, SL, amb NIF B-43020882, i domicili fiscal a l’Av. Generalitat, 175, CP
43500, Tortosa.
Aquesta adjudicació és pels imports següents:
1).- Preu d’adjudicació: 418.250,00 Euros
2).- IVA: 87.732,50 Euros.
3).- Despeses publicació: 75,00 Euros.
SEGON: Aquesta adjudicació es fa de conformitat amb els següents punts:
1.- A més del preu d'adjudicació, l’adjudicatari haurà de satisfer els imports, abans
indicats, corresponents a les despeses de publicació de l’anunci de la licitació.
Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
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2.- Així mateix, l’adjudicatari haurà de satisfer l’import que pel concepte de l'IVA,
correspongui a la finca venuda mitjançant licitació.
3.- Les despeses d'atorgament de l'escriptura pública de compravenda, seran a càrrec
de la part adjudicatària, tal i com s’estableix al plec de condicions
econòmico-administratives.
4.- Seran a càrrec de la part designada en el plec de condicions, la resta de despeses
no especificades.
5.- El pagament del preu de l'adjudicació, despeses de publicació i l'IVA de la venda,
es
realitzarà
en
els
terminis
indicats
en
el
plec
de
condicions
económico-administratives.
6.- Els efectes i extinció d’aquesta venda es regeixen per les normes de Dret Privat
aplicables, de conformitat amb l’establert al Plec de Condicions.
TERCER: 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 notificació.
No obstant això, amb caràcter potestatiu s’hi pot interposar recurs previ de reposició
davant l’òrgan que ha dictat l’acte en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà
de la recepció de la notificació.»
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per assentiment.
En aquest moment s’incorpora a la sessió la Sra. Pallarès.
Seguidament es tracten en sessió pública els temes següents:
SERVEIS D'HISENDA I SERVEIS GENERALS
7. Recursos Humans - 579/2020. Sol·licitud de compatibilitat per activitats
públiques i privades treballador Ajuntament de Reus.
"Vista la sol·licitud presentada pel Sr. Juan González Moreno, que ocupa una plaça
d’agent de la Guàrdia Urbana de la plantilla de personal funcionari d’aquesta
Corporació, interessant la declaració de compatibilitat de l’exercici de llur lloc de
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treball en aquest Ajuntament amb l’exercici de l’activitat privada com a docent per
compte propi.
Considerant que la vigent normativa en matèria d’incompatibilitats del personal al
servei de les entitats locals, i més concretament els articles 329 i següents del Decret
214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el reglament del personal al servei de les
entitats locals i art. 19 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del
Personal al Servei de les Administracions Públiques.
Vist el que estableix l’art. 329 del Decret 214/1990 de 30 de juliol, segons el qual:
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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....
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 en cap de la Guàrdia Urbana, en el que 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 esmenada.
Vist l’informe tècnic emès pel Departament de Recursos Humans de l’Ajuntament de
Reus que conclou que no concorren elements nominatius que impossibilitin
l’autorització de la concessió de la compatibilitat sol·licitada.
Atès que la sol·licitud de compatibilitat interessada no incorre en cap dels supòsits que
impedeixin l’autorització de la mateixa, per a l’exercici de l’activitat privada
esmentada, d’acord amb el que estableix l’art. 12 de la Llei 53/1984, de 26 de
desembre, d’Incompatibilitats del Personal al Servei de les Administracions Públiques i
l'art. 330 del Decret 214/1990, de 30 de juliol.
Vistos els articles 321 i següents del Reglament del personal al servei de les entitats
locals i els preceptes els aplicables de la Llei 53/1984, de 26 de desembre,
d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques, la Llei
21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de
l’administració de la Generalitat de Catalunya i la disposició final tercera del Real
Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de
l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (TREBEP).
Atès que, de conformitat amb l’article 333.a) del Decret 214/1990, de 30 de juliol i
l’article 22.2 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, correspon al Ple de la Corporació,
previ informe, en el seu cas, del director de l’ens que correspongui, resoldre les
sol·licituds de compatibilitat.
Atès que la Junta de Govern Local és competent per a l’adopció dels acords resolutoris
sobre situacions de compatibilitat o incompatibilitat dels empleats públics municipals,
en virtut de l’acord del Ple de data 3 de juliol de 2019 – que confirma l’adoptat en
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sessió de 28 de juny de 2019 – pel qual es van delegar totes les competències
delegables del Ple de la Corporació a la Junta de Govern Local, d’acord amb el que
estableix l’article 22.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril Reguladora de les Bases de Règim
Local.
Per tot l’exposat, es proposa a la Junta de Govern Local, previ dictamen de la Comissió
Informativa de Serveis d’Hisenda i de Serveis Generals, l’adopció del següents acords:
1. Reconèixer la compatibilitat de l’exercici del lloc de treball ocupat pel Sr. Juan
González Moreno, agent de la Guàrdia Urbana de la plantilla de personal funcionari
d’aquesta Corporació, amb l’activitat privada com a docent per compte propi.
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2. L’autorització atorgada al Sr. González Moreno ve subjecte al compliment de les
condicions previstes en els articles 329, 330, 335, 343 del Decret 214/1990, de 30 de
juliol, pel qual s'aprova el reglament del personal al servei de les entitats locals.»
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per assentiment.
8. Recursos Humans -1272/2020. Sol·licitud de compatibilitat per activitats
públiques i privades treballador Ajuntament de Reus.
«Vista la sol·licitud presentada per la Sra. Laura García de Mateos Soronellas que
ocupa un lloc de treball de tècnica d’administració general de la plantilla de personal
funcionari d’aquesta Corporació, interessant la declaració de compatibilitat de
l’exercici de llur lloc de treball en aquest Ajuntament amb l’exercici de l’activitat
pública per compte d’altre com a professora de música a l’escola municipal de
l’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia.
Considerant que la vigent normativa en matèria d’incompatibilitats del personal al
servei de les entitats locals, i més concretament els articles 329 i següents del Decret
214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el reglament del personal al servei de les
entitats locals i art. 19 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del
Personal al Servei de les Administracions Públiques.
Vist el que estableix l’art. 329 del Decret 214/1990 de 30 de juliol, segons el qual:
«... 1. Es podrà declarar la compatibilitat del desenvolupament d'un lloc de
treball en l'administració o de l'exercici d'activitats públiques amb les activitats
privades en els supòsits següents:
b) si el càrrec ocupat en l’entitat local requereix la presència efectiva de
l’interessat en aquesta durant un horari igual o superior a la meitat de la
jornada ordinària, només quan aquest càrrec tingui la consideració de
prestació a temps parcial....
2. Sens perjudici del que disposa el punt anterior, en cap cas la suma de jornades
de l’activitat pública principal i de l’activitat privada no pot superar la jornada
ordinària que tingui establerta l’entitat local, incrementada en un 50%....»
Vist l’informe emès pel Cap del Servei d'Aprovisionaments,Contractació i Patrimoni en
el que s’informa que el lloc de treball que ocupa la interessada en aquest Ajuntament
no implica causa d’incompatibilitat amb l’exercici de l’activitat pública esmenada.
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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 normatius 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 pública
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.
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Vistos els articles 321 i següents del Reglament del personal al servei de les entitats
locals i els preceptes els aplicables de la Llei 53/1984, de 26 de desembre,
d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques, la Llei
21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de
l’administració de la Generalitat de Catalunya i la disposició final tercera del Real
Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de
l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (TREBEP).
Atès que, de conformitat amb l’article 333.a) del Decret 214/1990, de 30 de juliol i
l’article 22.2 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, correspon al Ple de la Corporació,
previ informe, en el seu cas, del director de l’ens que correspongui, resoldre les
sol·licituds de compatibilitat.
Atès que la Junta de Govern Local és competent per a l’adopció dels acords resolutoris
sobre situacions de compatibilitat o incompatibilitat dels empleats públics municipals,
en virtut de l’acord del Ple de data 3 de juliol de 2019 – que confirma l’adoptat en
sessió de 28 de juny de 2019 – pel qual es van delegar totes les competències
delegables del Ple de la Corporació a la Junta de Govern Local, d’acord amb el que
estableix l’article 22.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril Reguladora de les Bases de Règim
Local.
Per tot l’exposat, es proposa a la Junta de Govern Local, previ dictamen de la Comissió
Informativa de Serveis d’Hisenda i de Serveis Generals, l’adopció del següents acords:
1. Reconèixer la compatibilitat de l’exercici del lloc de treball ocupat per la Sra. Laura
García de Mateos Soronellas, tècnica d’administració general de la plantilla de
personal funcionari d’aquesta Corporació, amb l’activitat pública per compte d’altre
com a professora de música a l’escola municipal de l’Ajuntament de Sant Sadurní
d’Anoia.
2. L’autorització atorgada a la Sra. García de Mateos Soronellas ve subjecte al
compliment de les condicions previstes en els articles 329, 330, 335, 343 del Decret
214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el reglament del personal al servei de les
entitats locals.»
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per assentiment.
9. Recursos Humans – 1353/2020. Sol·licitud compatibilitat per activitats
públiques i privades treballador Ajuntament de Reus.
«Vista la sol·licitud presentada pel Sr. Joaquim Cano Teruel, que ocupa una plaça
d’agent de la Guàrdia Urbana de la plantilla de personal funcionari d’aquesta
Corporació, interessant la declaració de compatibilitat de l’exercici de llur lloc de
treball en aquest Ajuntament amb l’exercici de l’activitat privada com a docent i
producció i creació literària en l’àmbit privat.

Aquest document ha estat signat electrònicament amb data 26/10/2020
L'autenticitat d'aquest document es pot comprovar a https://serveis.reus.cat/cve mitjançant el CVE: 2020CB2FC37DDDB60C67372F886B1D7EE9A78CF154C01026143246

Considerant que la vigent normativa en matèria d’incompatibilitats del personal al
servei de les entitats locals, i més concretament els articles 329 i següents del Decret
214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el reglament del personal al servei de les
entitats locals i art. 19 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del
Personal al Servei de les Administracions Públiques.
Vist el que estableix l’art. 329 del Decret 214/1990 de 30 de juliol, segons el qual:
«... 1. Es podrà declarar la compatibilitat del desenvolupament d'un lloc de
treball en l'administració o de l'exercici d'activitats públiques amb les activitats
privades en els supòsits següents:
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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 sotsinspector en cap de la Guàrdia Urbana, en el que 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 esmenada.
Vist l’informe tècnic emès pel Departament de Recursos Humans de l’Ajuntament de
Reus que conclou que no concorren elements nominatius que impossibilitin
l’autorització de la concessió de la compatibilitat sol·licitada.
Atès que la sol·licitud de compatibilitat interessada no incorre en cap dels supòsits que
impedeixin l’autorització de la mateixa, per a l’exercici de l’activitat privada
esmentada, d’acord amb el que estableix l’art. 12 de la Llei 53/1984, de 26 de
desembre, d’Incompatibilitats del Personal al Servei de les Administracions Públiques i
l'art. 330 del Decret 214/1990, de 30 de juliol.
Vistos els articles 321 i següents del Reglament del personal al servei de les entitats
locals i els preceptes els aplicables de la Llei 53/1984, de 26 de desembre,
d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques, la Llei
21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de
l’administració de la Generalitat de Catalunya i la disposició final tercera del Real
Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de
l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (TREBEP).
Atès que, de conformitat amb l’article 333.a) del Decret 214/1990, de 30 de juliol i
l’article 22.2 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, correspon al Ple de la Corporació,
previ informe, en el seu cas, del director de l’ens que correspongui, resoldre les
sol·licituds de compatibilitat.
Atès que la Junta de Govern Local és competent per a l’adopció dels acords resolutoris
sobre situacions de compatibilitat o incompatibilitat dels empleats públics municipals,
en virtut de l’acord del Ple de data 3 de juliol de 2019 – que 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
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estableix l’article 22.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril Reguladora de les Bases de Règim
Local.
Per tot l’exposat, es proposa a la Junta de Govern Local, previ dictamen de la Comissió
Informativa de Serveis d’Hisenda i de Serveis Generals, l’adopció del següents acords:
1. Reconèixer la compatibilitat de l’exercici del lloc de treball ocupat pel Sr. Joaquim
Cano Teruel, agent de la Guàrdia Urbana de la plantilla de personal funcionari
d’aquesta Corporació, amb l’activitat privada com a docent i producció i creació
literària en l’àmbit privat.
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2. L’autorització atorgada al Sr. Cano Teruel ve subjecte al compliment de les
condicions previstes en els articles 329, 330, 335, 343 del Decret 214/1990, de 30 de
juliol, pel qual s'aprova el reglament del personal al servei de les entitats locals.»
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per assentiment.
10. Recursos Humans – 1357/2020. Sol·licitud de compatibilitat per activitats
públiques i privades treballadora Ajuntament de Reus.
«Vista la sol·licitud presentada per la Sra. Marta Valls Munté, que ocupa una plaça de
tècnica d’administració general de la plantilla de personal funcionari d’aquesta
Corporació, interessant la declaració de compatibilitat de l’exercici de llur lloc de
treball en aquest Ajuntament amb l’exercici per compte propi de l’activitat
professional d’advocada i docència a la UOC.
Considerant que la vigent normativa en matèria d’incompatibilitats del personal al
servei de les entitats locals, i més concretament els articles 329 i següents del Decret
214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el reglament del personal al servei de les
entitats locals i art. 19 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del
Personal al Servei de les Administracions Públiques.
Vist el que estableix l’art. 329 del Decret 214/1990 de 30 de juliol, segons el qual:
«... 1. Es podrà declarar la compatibilitat del desenvolupament d'un lloc de
treball en l'administració o de l'exercici d'activitats públiques amb les activitats
privades en els supòsits següents:
b) si el càrrec ocupat en l’entitat local requereix la presència efectiva de
l’interessat en aquesta durant un horari igual o superior a la meitat de la
jornada ordinària, només quan aquest càrrec tingui la consideració de
prestació a temps parcial....
2. Sens perjudici del que disposa el punt anterior, en cap cas la suma de jornades
de l’activitat pública principal i de l’activitat privada no pot superar la jornada
ordinària que tingui establerta l’entitat local, incrementada en un 50%....»
Vist l’informe emès pel Cap de Servei de Medi Ambient, en el que s’informa que el lloc
de treball que ocupa la interessada en aquest Ajuntament no implica causa
d’incompatibilitat amb l’exercici de l’activitat pública esmenada.
Vist l’informe tècnic emès pel Departament de Recursos Humans de l’Ajuntament de
Reus que conclou que no concorren elements normatius que impossibilitin
l’autorització de la concessió de la compatibilitat sol·licitada.
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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 pública
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.
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Vistos els articles 321 i següents del Reglament del personal al servei de les entitats
locals i els preceptes els aplicables de la Llei 53/1984, de 26 de desembre,
d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques, la Llei
21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de
l’administració de la Generalitat de Catalunya i la disposició final tercera del Real
Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de
l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (TREBEP).
Atès que, de conformitat amb l’article 333.a) del Decret 214/1990, de 30 de juliol i
l’article 22.2 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, correspon al Ple de la Corporació,
previ informe, en el seu cas, del director de l’ens que correspongui, resoldre les
sol·licituds de compatibilitat.
Atès que la Junta de Govern Local és competent per a l’adopció dels acords resolutoris
sobre situacions de compatibilitat o incompatibilitat dels empleats públics municipals,
en virtut de l’acord del Ple de data 3 de juliol de 2019 – que confirma l’adoptat en
sessió de 28 de juny de 2019 – pel qual es van delegar totes les competències
delegables del Ple de la Corporació a la Junta de Govern Local, d’acord amb el que
estableix l’article 22.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril Reguladora de les Bases de Règim
Local.
Per tot l’exposat, es proposa a la Junta de Govern Local, previ dictamen de la Comissió
Informativa de Serveis d’Hisenda i de Serveis Generals, l’adopció del següents acords:
1. Reconèixer la compatibilitat de l’exercici del lloc de treball ocupat per la Sra. Marta
Valls Munté, tècnica d’administració general de la plantilla de personal funcionari
d’aquesta Corporació, amb l’activitat per compte propi de l’activitat professional
d’advocada i docència a la UOC.
2. L’autorització atorgada a la Sra. Valls Munté ve subjecte al compliment de les
condicions previstes en els articles 329, 330, 335, 343 del Decret 214/1990, de 30 de
juliol, pel qual s'aprova el reglament del personal al servei de les entitats locals.»
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per assentiment.
11. Recursos Humans -1742/2020. Sol·licitud de compatibilitat per activitats
públiques i privades treballador Ajuntament de Reus.
«Vista la sol·licitud presentada pel Sr. Andrés Domingo Oliete Loscos, que ocupa una
plaça d’agent de la Guàrdia Urbana de la plantilla de personal funcionari d’aquesta
Corporació, interessant la declaració de compatibilitat de l’exercici de llur lloc de
treball en aquest Ajuntament amb l’exercici de l’activitat privada com a advocat per
compte propi.
Considerant que la vigent normativa en matèria d’incompatibilitats del personal al
servei de les entitats locals, i més concretament els articles 329 i següents del Decret
214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el reglament del personal al servei de les
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entitats locals i art. 19 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del
Personal al Servei de les Administracions Públiques.
Vist el que estableix l’art. 329 del Decret 214/1990 de 30 de juliol, segons el qual:
«... 1. Es podrà declarar la compatibilitat del desenvolupament d'un lloc de
treball en l'administració o de l'exercici d'activitats públiques amb les activitats
privades en els supòsits següents:
b) si el càrrec ocupat en l’entitat local requereix la presència efectiva de
l’interessat en aquesta durant un horari igual o superior a la meitat de la
jornada ordinària, només quan aquest càrrec tingui la consideració de
prestació a temps parcial....
Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
26/10/2020

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 en cap de la Guàrdia Urbana, en el que 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 esmenada.
Vist l’informe tècnic emès pel Departament de Recursos Humans de l’Ajuntament de
Reus que conclou que no concorren elements nominatius que impossibilitin
l’autorització de la concessió de la compatibilitat sol·licitada.
Atès que la sol·licitud de compatibilitat interessada no incorre en cap dels supòsits que
impedeixin l’autorització de la mateixa, per a l’exercici de l’activitat privada
esmentada, d’acord amb el que estableix l’art. 12 de la Llei 53/1984, de 26 de
desembre, d’Incompatibilitats del Personal al Servei de les Administracions Públiques i
l'art. 330 del Decret 214/1990, de 30 de juliol.
Vistos els articles 321 i següents del Reglament del personal al servei de les entitats
locals i els preceptes els aplicables de la Llei 53/1984, de 26 de desembre,
d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques, la Llei
21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de
l’administració de la Generalitat de Catalunya i la disposició final tercera del Real
Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de
l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (TREBEP).
Atès que, de conformitat amb l’article 333.a) del Decret 214/1990, de 30 de juliol i
l’article 22.2 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, correspon al Ple de la Corporació,
previ informe, en el seu cas, del director de l’ens que correspongui, resoldre les
sol·licituds de compatibilitat.
Atès que la Junta de Govern Local és competent per a l’adopció dels acords resolutoris
sobre situacions de compatibilitat o incompatibilitat dels empleats públics municipals,
en virtut de l’acord del Ple de data 3 de juliol de 2019 – que 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. Andrés
Domingo Oliete Loscos, agent de la Guàrdia Urbana de la plantilla de personal
funcionari d’aquesta Corporació, l’exercici de l’activitat privada com a advocat per
compte propi.
2. L’autorització atorgada al Sr. Oliete Loscos ve subjecte al compliment de les
condicions previstes en els articles 329, 330, 335, 343 del Decret 214/1990, de 30 de
juliol, pel qual s'aprova el reglament del personal al servei de les entitats locals.»
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per assentiment.
Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
26/10/2020

12. Recursos Humans – 1770/2020. Sol·licitud compatibilitat per activitats
públiques i privades treballador Ajuntament de Reus.
«Vista la sol·licitud presentada pel Sr. Anton Maria Salvadó Cabré, que ocupa un lloc de
treball de gerent-coordinador de Serveis Territorials de la plantilla de personal directiu
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 pública com a
professor associat a la Universitat Politècnica de Catalunya.
Considerant que la vigent normativa en matèria d’incompatibilitats del personal al
servei de les entitats locals, i més concretament els articles 329 i següents del Decret
214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el reglament del personal al servei de les
entitats locals.
Vist que l'art. 16 de la Llei 53/1984, de 26 de setembre, d’incompatibilitats del
personal al servei de les Administracions Públiques estableix:
«1. No podran autoritzar-se o reconeixe’s compatibilitat al personal funcionari, al
personal eventual i al personal laboral quan les retribucions complementàries a
les que tingui dret a percebre de l’apartat b) de l’article 24 del present Estatut
incloguin el factor d’incompatibilitat al retribuït per «arancel» i al personal
directiu, inclòs el subjecte a la relació laboral de caràcter especial d’alta direcció.
2. A efectes del que es disposa en el present article, la dedicació del professorat
universitari a temps complert, tindrà la consideració d’especial dedicació.
3. S’exceptuen de la prohibició enunciada a l’apartat 1, les autoritzacions de
compatibilitat per exercir com a professor universitari associat, en els termes de
l’apartat 1 de l’article 4t, així com per realitzar les activitats d’investigació o
assessorament a que es refereixi l’article 6 è d’aquesta Llei, exceptuant el
personal docent universitari a temps complert.»
Vist l’informe emès pel Gerent de Serveis Generals de l’Ajuntament de Reus, en el que
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 pública esmenada.
Vist l’informe tècnic emès pel Departament de Recursos Humans de l’Ajuntament de
Reus que conclou que no concorren elements normatius que impossibilitin
l’autorització de la concessió de la compatibilitat sol·licitada.
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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 pública
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).
Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
26/10/2020

Atès que, de conformitat amb l’article 333.a) del Decret 214/1990, de 30 de juliol i
l’article 22.2 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, correspon al Ple de la Corporació,
previ informe, en el seu cas, del director de l’ens que correspongui, resoldre les
sol·licituds de compatibilitat.
Atès que la Junta de Govern Local és competent per a l’adopció dels acords resolutoris
sobre situacions de compatibilitat o incompatibilitat dels empleats públics municipals,
en virtut de l’acord del Ple de data 3 de juliol de 2019 – que confirma l’adoptat en
sessió de 28 de juny de 2019 – pel qual es van delegar totes les competències
delegables del Ple de la Corporació a la Junta de Govern Local, d’acord amb el que
estableix l’article 22.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril Reguladora de les Bases de Règim
Local.
Per tot l’exposat, es proposa a la Junta de Govern Local, previ dictamen de la Comissió
Informativa de Serveis d’Hisenda i de Serveis Generals, l’adopció del següents acords:
1. Reconèixer la compatibilitat de l’exercici del lloc de treball ocupat pel Sr. Anton
Maria Salvadó Cabré, Gerent-Coordinador de Serveis Territorials de la plantilla de
personal directiu d’aquesta Corporació, amb l’exercici de l’activitat pública com a
professor associat a la Universitat Politècnica de Catalunya.
2. L’autorització atorgada al Sr. Salvadó Cabré ve subjecte al compliment de les
condicions previstes en els articles 329, 330, 335, 343 del Decret 214/1990, de 30 de
juliol, pel qual s'aprova el reglament del personal al servei de les entitats locals.»
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per assentiment.
ACTIVITATS DE LA PERSONA
13. Cultura. Aprovació dels preus públics de les entrades per espectacles de
la XXIV edició de la Fira del Circ de Catalunya- Trapezi.
«Atès que la ciutat de Reus va acollir al juliol de 2020 les jornades tècniques i a
l’octubre es faran els espectacles de la XXIV edició de la Fira del Circ de Catalunya TRAPEZI, organitzada per l'IMRC.
Atès que l'esmentada Fira, compta entre d’altres ingressos els provinents dels preus
d’entrada de diferents espectacles programats.
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Vist l’informe econòmic i financer emès pels serveis de l’IMRC pel qual es proposa
l’establiment del preu públic corresponent a les entrades de la Fira del Circ Trapezi
2020.
Atès que de l’esmentat informe en resulta que les despeses derivades de la prestació
d'aquest servei són superiors als ingressos previstos, en concret, el resultat de l’estudi
econòmic-financer és negatiu per import de 51.197,57 euros.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
26/10/2020

Atès que tal i com estableix l'article 44 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i
l'article 24.3 de l'Ordenança General de gestió, recaptació i inspecció dels tributs i
altres ingressos de dret públic local de l'Ajuntament de Reus, els preus públics han de
cobrir com a mínim el cost del servei prestat i, si no és el cas, ha de justificar-se les
raons socials, benèfiques, culturals o d'interès públic que ho aconsellin i de la mateixa
manera, cal consignar en els pressupostos de l'organisme les dotacions oportunes per
la cobertura de la diferència resultant.
Atès que la Fira del Circ Trapezi constitueix una referència a nivell nacional i
internacional, es considera que l’esmentada activitat posseeix un interès social donat
que permet oferir a la població una oferta cultural excepcional així com la projecció i
conseqüències positives que té aquest esdeveniment en el teixit associatiu i comercial
de la ciutat de Reus.
Atès que la diferència resultant s'assumirà pel propi institut a càrrec de la partida
31431-33421-227.99 - Trapezi- Treball realitzats altres empreses, del pressupost de
despeses d'aquest organisme autònom per a l'any 2020.
Vist l'informe de fiscalització prèvia limitada emès en data 28 de setembre de 2020.
Atès que l'òrgan competent per aprovar els preus públics dels organismes autònoms
quan aquests no cobrin la totalitat del cost del servei és el Ple atès l'establert a
l'article 47.2 del TRLRHL,
Atès que el Ple va delegar en la Junta de Govern Local les competències de caràcter
delegable i l'aprovació dels preus públics en sessió duta a terme el dia 3 de juliol de
2019.
Per tot l’exposat, es proposa a la Junta de Govern Local, previ dictamen de la Comissió
Informativa d’Activitats a la Persona, l’adopció dels següents acords:
- Aprovar els preus públics de les entrades d’espectacles de la Fira del Circ Trapezi
2020, que són els següents:
1-Dels diferents espectacles programats a la Fira del Circ Trapezi 2020,
exempts d’IVA.
TEATRE FORTUNY (Pistacato)

General

8€

Carnet Jove, Targeta
Jove, -12 i +65 anys,
Super3 i TRESC

6€

Professionals

4€

APROPA

3€
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TEATRE BARTRINA (Vaivén Circo)

TEATRE BARTRINA (Manolo Alcàntara)
Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
26/10/2020

CARPA 2 (Rhum & cia)

BRAVIUM (Xampatito Pato)

General

8€

Carnet Jove, Targeta
Jove, -12 i +65 anys,
Super3 i TRESC

6€

Professionals

4€

APROPA

3€

General

8€

Carnet Jove, Targeta
Jove, -12 i +65 anys,
Super3 i TRESC

6€

Professionals

4€

APROPA

3€

General

8€

Carnet Jove, Targeta
Jove, -12 i +65 anys,
Super3 i TRESC

6€

Professionals

4€

General

5€

Carnet Jove, Targeta
Jove, -12 i +65 anys,
Super3 i TRESC

3€

Professionals
LA PALMA – PISTA (24è Circ d’hivern Ateneu
General
9 Barris)
Carnet Jove, Targeta
Jove, -12 i +65 anys,
Super3 i TRESC
Professionals
LA PALMA – PISTA (23 Arts Produccions)

5€
3€
2,50 €

General

5€

Carnet Jove, Targeta
Jove, -12 i +65 anys,
Super3 i TRESC

3€

Professionals
CARPA 1 -PL. ANTON BORRELL – (Diversos
artistes)

2,50 €

General

2,50 €

3€
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Carnet Jove, Targeta
Jove, -12 i +65 anys,
Super3 i TRESC
Professionals
CARPA 1 -PL. ANTON BORRELL – (Circ
Vermut)

3€

Carnet Jove, Targeta
Jove, -12 i +65 anys,
Super3 i TRESC

3€

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
26/10/2020

2€

Carnet Jove, Targeta
Jove, -12 i +65 anys,
Super3 i TRESC

2€

2€

Carnet Jove, Targeta
Jove, -12 i +65 anys,
Super3 i TRESC

2€
1,00 €

General

2€

Carnet Jove, Targeta
Jove, -12 i +65 anys,
Super3 i TRESC

2€

Professionals
PÀRQUING SANT SERAPI (Madame Gaüc)

1,00 €

General

Professionals
JARDÍ CASA RULL (Hotel Iocandi)

1,50 €

General

Professionals
PL. ARQUITECTE ANTONI SARDA (Yldor)

1,50 €

General

Professionals
PL. ARQUITECTE ANTONI SARDA (Alta
Gama)

3€

1,00 €

General

2€

Carnet Jove, Targeta
Jove, -12 i +65 anys,
Super3 i TRESC

2€

Professionals

1,00 €

Les entrades CARNET JOVE, TARGETA JOVE, -12 i + DE 65 ANYS, són les que es
compren presentant el Carnet Jove i la Targeta Jove i les de tots els infants de 4 a 11
anys inclosos i dels majors de 65 anys.
Les entrades PROFESSIONALS són les comprades per socis de l’Associació de
Professionals del Circ de Catalunya, altres associacions de circ i alguns professionals
inscrits a la Fira, tots degudament acreditats.
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Les entrades APROPA CULTURA són les comprades mitjançant aquest programa
d’inclusió de la Generalitat de Catalunya per afavorir l’assistència i participació dels
col·lectius més vulnerables. Els teatres interessats s’adhereixen a aquest programa.
Les entitats o centres representants dels col·lectius esmentats han d’estar registrats a
Apropa Cultura (www.apropacultura.cat) per poder reservar les entrades que
necessiten. A la reserva se’ls hi demana el nombre de persones que assistirà a
l’espectacle i les característiques de mobilitat del grup. Posteriorment, personal
autoritzat de l’entitat passarà a recollir i pagar les entrades per l’oficina de la Fira del
Circ Trapezi al carrer Sant Joan, 27 de Reus abans de l’espectacle reservat."
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per assentiment.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
26/10/2020

14. Educació. Aprovació de la segona addenda al conveni de col·laboració
amb el departament d'Educació de la Generalitat per al Pla Educatiu
d'Entorn, curs 2020- 2021.
«Atès que l’article 40 de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació, insta a les
diferents administracions educatives a impulsar acords de col·laboració per potenciar
conjuntament accions educatives de l’entorn.
Atès que l’article 156 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol d’educació, determina que
l’Administració educativa és l’Administració de la Generalitat que actua mitjançant el
Departament d’Educació, així com que els ens locals tenen la condició d’Administració
educativa en l’exercici de les competències pròpies, d’acord amb l’Estatut i exerceixen
també les competències que els hi atribueix la pròpia Llei d’educació.
Atès que es desenvolupen a la ciutat des de l’any 2005 els plans educatius d’entorn
(en endavant,PEE), una eina per donar una resposta integrada i comunitària a les
necessitats educatives de la nostra societat, coordinant i dinamitzant l’acció educativa
dels diferents àmbits de la vida dels infants i dels joves. Els PEE són una proposta de
cooperació educativa entre el Departament d’Educació i les entitats municipals, amb
el suport i la col·laboració d’altres departaments de la Generalitat, que tenen com a
objectiu aconseguir l’èxit educatiu de tot l’alumnat i contribuir a la cohesió social
mitjançant l’equitat, l’educació intercultural, el foment de la convivència i l’ús de la
llengua catalana. Amb la participació de les entitats educatives del territori, es basa
en un model d’intervenció global que es posa a l’abast de l’alumnat de la zona escolar
o del municipi.
Atès que el desenvolupament d'aquests plans educatius a la ciutat es duu a terme a
partir del principi de corresponsabilitat entre aquest Ajuntament i el Departament
d'Educació de la Generalitat de Catalunya, de tal manera que ambdós ens
administratius aporten els recursos humans i econòmics necessaris, en els termes que
es definiran en la corresponent addenda al conveni.
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió duta a terme el dia 1 d’abril de 2019, va
aprovar el conveni de col·laboració entre el Departament d'Educació de la Generalitat
de Catalunya i l'Ajuntament de Reus per al desenvolupament conjunt del Pla Educatiu
d'Entorn per al període comprès entre els cursos acadèmics 2019-2020, 2020-2021,
2021-2022 i 2022 i 2023, ambdós inclosos.
Atès que l'esmentat conveni es signà el dia 6 de maig de 2019.
Vist que el desenvolupament del Pla Educatiu d'Entorn genera unes despeses, que cal
atendre.
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Vista la proposta de segona addenda al conveni per al curs 2020-21, tramesa amb
registre d'entrada a l'Ajuntament de Reus núm. 2020064969, de data 14 de setembre
de 2020, que concreta el finançament del PEE per al curs 2020-21, pel qual el
Departament d’Educació hi col·laborarà aportant la quantitat total de 30.000 euros,
amb l’objectiu de donar suport a actuacions que fomentin l’èxit escolar, la participació
de les famílies i la cohesió social. L’Ajuntament de Reus farà una aportació mínima del
30% respecte a la dotació ordinària del Departament d’Educació.
Vist l'informe memòria emès pels serveis tècnics d’Educació de data 29 de setembre
de 2020 amb el vistiplau de la Gerent d’Àmbit de Serveis a la Persona, en el qual
s'informa favorablement sobre la formalització de l'esmentada addenda.
Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
26/10/2020

Vist l'informe favorable de l'Assessoria Jurídica de data 29 de setembre 2020 en
relació al contingut de l’addenda que es proposa.
Vist el que disposen, en relació als convenis de cooperació interadministratius, 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; l'article 191.1 del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, per la qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya, que fa referència al conveni entre la Generalitat i els ens
locals per establir cooperacions econòmiques en assumptes d'interès comú, així com
els articles 303 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el
Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya.
Vist l'article 309 del citat Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals de
Catalunya, del qual se'n dedueix que la competència per a l'aprovació d'aquests
convenis interadministratius corresponen al Ple de la Corporació.
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió duta a terme el dia 3 de juliol de 2019,
delegà en la Junta de Govern Local totes les competències de caràcter delegable del
Ple de la Corporació.
Per tot això, i amb el previ dictamen de la Comissió Informativa d’Activitats de la
Persona, es proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents ACORDS:
Primer.-Aprovar la 2a addenda al conveni de col·laboració vigent entre l'Administració
de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament d'Educació i l'Ajuntament
de Reus per al Pla Educatiu d'Entorn.
Aquesta addenda serà vigent des de la data de la seva signatura i fins al 31 de
desembre de 2021.
Segon.- Facultar al Molt Il·lustre Sr. Alcalde i al regidor delegat l’Àrea d’ Educació, Sr.
Daniel Recasens Salvador, per tal que, qualsevol d’ells, indistintament, formalitzin
l’esmentada addenda
Tercer.- Aprovar una aportació mínima del 30% respecte de la dotació ordinària del
Departament d’Educació, derivada del cofinançament de l’addenda.
Quart.- Autoritzar al regidor delegat de l’Àrea d’Educació a incrementar aquesta
aportació mínima, sempre que s’acrediti la disponibilitat pressupostària.
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Cinquè.- Donar trasllat del present acord al Departament d’Educació, als efectes
pertinents.
Sisè.- Contra aquest acord, que posa fi a la via administrativa, s’haurà d'interposar
recurs contenciós administratiu davant la sala Contenciosa Administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar des del dia
hàbil següent al de la seva notificació.
Alternativament i amb caràcter previ, es pot efectuar un requeriment davant l’òrgan
que l'ha dictada, en el termini de dos mesos a comptar des del dia hàbil següent a la
recepció d'aquesta notificació, en els termes que s'indiquen a l'article 44 de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.»
Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
26/10/2020

Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per assentiment.
SERVEIS DE TERRITORI I URBANISME
15. Medi Ambient. Imposar a la Sra. W D G E una sanció de multa per limport
de 300,51 euros, com a responsable duna infracció de caràcter greu,
tipificada a larticle 13.2.d) de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, consistent
en la presència en un lloc o espai públic dun gos potencialment
«En data 11 d'abril de 2018, la Guàrdia Urbana va aixecar l’acta d’intervenció, núm
12858/2018, amb animals a l'avinguda Saragossa número 28 de Reus, de la que es
desprèn que la Sra. W.D.G.E duia un gos anomenat Odin, de raça american
staffordshire terrier, que és considerat com a gos potencialment perillós, sense morrió.
Per Decret de data 25 de febrer 2019 del Regidor Delegat de l’Àrea de Medi Ambient i
Ocupació, es va iniciar un procediment sancionador contra la Sra. W.D.G.E., per la
suposada infracció de l’article 13.2.d) de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el
règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos, per la presència i
circulació d’un gos potencialment perillós, en els espais públics, sense dur morrió.
En data 27 de maig de 2019, l’instructor de l’expedient emet la proposta de resolució
sancionadora, consistent en imposar una sanció de multa de 300,51 euros per la
provada comissió d’una infracció greu tipificada a la Llei 50/1999, de 23 de desembre.,
d’acord amb els articles 13.2.d) i 13.5 .
La proposta de resolució es notifica a la Sra. W.D.G.E. mitjançant publicació d’edicte al
Butlletí Oficial de l’Estat en data 2 d’agost de 2019,
Per Decret de data 1 de juny de 2020 del Regidor Delegat de l’Àrea de Medi Ambient i
Recursos Humans, que es notifica electrònicament a la interessada el 3 de juny de
2020, es va declarar la caducitat del procediment incoat en data 25 de febrer de 2019
i es va iniciar un nou procediment sancionador contra la Sra. W.D.G.E, com a
presumpte responsable d’una infracció greu de l’article 13.2.d) de la Llei 50/1999, de
23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals potencialment
perillosos.
En data 19 de juny de 2020, l’instructor de l’expedient emet proposta de resolució
consistent en imposar una sanció de multa de 300,51 euros d’acord amb l’article 13.5
de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, per la provada comissió d’una infracció greu
tipificada a l’article 13.2.d), pel fet de portar sense morrió el gos anomenat Odin, de
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raça american staffordshire terrier, el dia 11 d’abril de 2018 a l’avinguda Saragossa
núm.28 de Reus.
La proposta de resolució es notifica electrònicament a la Sra. W.D.G.E. en data 19 de
juny de 2019.
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.
La interessada no ha formulat recusació contra els càrrecs de l’instructor i secretari de
l’expedient ni ha presentat al·legacions, aportat documents o proposat la pràctica de
qualsevol tipus de proves.
Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
26/10/2020

De la instrucció d’aquest procediment resulten provats els fets imputats i que en
resulta responsable la Sra. W D G E.
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 això, s’ha delegat a la Junta de Govern Local, per 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 del règim local.
Per tot el què s’ha exposat, previ dictamen de la Comissió Informativa de Serveis de
Territori i Urbanisme,
En conseqüència es proposa l'adopció dels acords següents:
ÙNIC.- Imposar a la Sra. W D G E una sanció de multa per l’import de 300,51 euros,
com a responsable d’una infracció de caràcter greu, tipificada a l’article 13.2.d) de la
Llei 50/1999, de 23 de desembre, pel fet de portar sense morrió el el gos de nom Odin,
de raça american staffordshire terrier, el dia 11 d’abril de 2018 a l’avinguda Saragossa
núm.28 de Reus.
L’import de la sanció s’haurà de fer efectiu a les oficines de la Recaptació Municipal,
situada al carrer Sant Llorenç, 25, de Reus, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores, en
els següents terminis:
a) Si la notificació es realitza entre els dies 1 i 15 del mes, el pagament haurà de
fer-se des de la data de recepció de la notificació fins al dia 20 del mes posterior o,
si aquest no fos hàbil fins l’immediat hàbil següent.
b) Si la notificació es realitza entre els dies 16 i el darrer del mes, el pagament
haurà de fer-se, des de la data de recepció de la notificació fins el dia 5 del segon
mes posterior o, si aquest no fos hàbil fins l’immediat hàbil següent.
Aquesta resolució no posa fi a la via administrativa i contra ella es pot interposar
recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a
comptar des del dia següent de la recepció de la seva notificació.
La interposició del recurs no atura l'acció administrativa per al cobrament, llevat que
es sol·liciti en el termini d'interposició del recurs de reposició la suspensió de
l'execució de l'acte adjuntant alguna de les garanties admeses per la llei.»
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Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per assentiment.
I, sense més assumptes a tractar s'aixeca la sessió de la qual, com a secretari general,
estenc aquesta acta, amb el vistiplau del Molt Il·lustre Sr. Alcalde.
El secretari general

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
26/10/2020
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