ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Núm: 12/2020
Caràcter: Ordinària
Data: 30/10/2020
Horari: 09:02h - 09:08h
Lloc: Telemàtica
Hi assisteixen:
Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
16/11/2020

Carles Pellicer Punyed, alcalde-president
Montserrat Villella Cuadrada (s'incorpora a la sessió al moment que es dirà)
Daniel Rubio Angosto
Daniel Recasens Salvador
Teresa Pallarès Piqué
Montserrat Flores Juanpere
Montserrat Caelles Bertran
Carles Prats Alonso
M. Luz Caballero Gabás
Assisteixen també:

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
16/11/2020

Jaume Renyer Alimbau, secretari general
Josep Maria Sabaté Vidal, vicesecretari
S'ha excusat:
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 9 d’octubre de
2020.
4. Gestió Econòmica i Pressupostària. Donar compte de diferents decrets de la
regidora delegada de l’Àrea d’Hisenda d’aprovació de factures, certificacions d’obres,
serveis i subministraments.
5. Educació. Aprovació de la liquidació de l’encàrrec a la Fundació Educativa i Social
per la gestió de l’escoles bressol municipals, curs escolar 2019-2020.
Seguidament es tractarà en sessió pública els temes següents:
SERVEIS D'HISENDA I SERVEIS GENERALS
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6. Assessoria Jurídica. Sol·licitud de compatibilitat per activitat privada d’una
treballadora de l’IMFE Mas Carandell.
7. Recursos Humans - 1877/2020. Sol·licitud de compatibilitat d'una treballadora
de l'Ajuntament de Reus.
8. Recursos Humans - 2143/2020. Sol·licitud de compatibilitat d'un treballador de
l'Ajuntament de Reus.
SERVEIS DE TERRITORI I URBANISME

Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
16/11/2020

9. Medi Ambient. Imposar al Sr. M CH una sanció de multa per l'import de 2.404,06
euros, com a responsable d'una infracció de caràcter molt greu, tipificada a larticle
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.
10. Medi Ambient. Imposar a la Sra. A G P una sanció de multa per l'import de
2.404,06 euros, com a responsable de la infracció de caràcter molt greu, tipificada a
larticle 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.
11. Medi Ambient. Imposar al Sr. J B Z 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 portar un gos potencialment
perillós sense morrió en un lloc o espai públic.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
16/11/2020

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:
•

Commemoració del 150è aniversari de Sant Antoni Maria Claret, patró de la
Confraria La Verònica de Reus, a la parròquia de Sant Joan.

•

Missa 65è aniversari de la Confraria Sant Bernat Calvó, a la parròquia de Sant
Bernat Calvó.

•

De l'ordenació de tapiar les naus del carrer de Josep M. Prous i Vila davant el
risc que suposen per a la seguretat de les persones i la salut pública.

•

De l'assistència a la sessió constitutiva "Comunitats energètiques Reus i
territori: pilot Barri Sol i Vista".
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•

De la compareixença per condemnar la concentració convocada el dimecres al
vespre en protesta contra el toc de queda que va acabar amb aldarulls, amb
diversos contenidors cremats i altres danys al mobiliari urbà i privat, i amb 23
identificats per la Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra.

3. Aprovació de l’acta de la Junta de Govern Local de la sessió del dia 9
d’octubre de 2020.
S’aprova l’acta de la Junta de Govern Local de la sessió del dia 9 d’octubre de 2020 per
assentiment.

Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
16/11/2020

4. Gestió Econòmica i Pressupostària. Donar compte de diferents decrets de
la regidora delegada de l'Àrea d'Hisenda d'aprovació de factures,
certificacions d'obres, serveis i subministraments.
"Vistos els Decrets de la regidora delegada de l’Àrea d’Hisenda que figuren a
l’expedient D-HISMUN 1903/2020 d’aprovació de factures i certificacions d’obra,
serveis i subministraments que es detallen:

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
16/11/2020

Decret núm.

Data

Expedient

2020005487
2020005500
2020005502
2020005549
2020005563
2020005601
2020005691
2020005757
2020005758
2020005759
2020005876
2020005899
2020006046
2020006438
2020007296
2020008084
2020008777
2020008923
2020008941
2020009185
2020009531
2020009995
2020009996
2020009998
2020010000
2020010803
2020010839
2020010949
2020012337
2020012346

06/05/2020
06/05/2020
06/05/2020
11/05/2020
11/05/2020
13/05/2020
18/05/2020
20/05/2020
20/05/2020
20/05/2020
25/05/2020
25/05/2020
01/06/2020
02/06/2020
09/09/2020
12/06/2020
22/06/2020
23/06/2020
23/06/2020
01/07/2020
06/07/2020
15/07/2020
15/07/2020
15/07/2020
15/07/2020
04/08/2020
04/08/2020
10/08/2020/
10/09/2020
10/09/2020

65-66
68
70
71
7-8
72
73
76
77
74-75
81
78-79-80
82-83-84
85
9
86-87-90-91
88-92-93
10-11
94-95-96-97
14
15
89-98
51
12
13
21
19-22
51
23
51

Import
83.335,34
2.150,00
357.419,11
26.348,67
41.323,59
27.347,40
34.922,19
222.913,59
1.792,62
230.013,96
22.116,56
79.450,86
36.440,32
641.232,96
1.468,58
104.006,20
160.250,85
156.329,87
248.023,70
20.213,80
14.430,22
86.969,77
138.038,68
81.564,47
175.948,15
40.547,67
22.870,42
133.565,61
40.882,60
140.096,92
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2020012434
2020013001
2020013014
2020013345
2020013546
2020013547
2020013695

14/09/2020
23/09/2020
23/09/2020
29/09/2020
02/10/2020
02/10/2020
05/10/2020

26-27
28
16-20
30
18
31
34

40.382,67
11.639,10
109.394,96
10.698,09
5.358,28
7.458,74
3.349,20

Vist el Decret de l’Alcaldia núm. 2019017983 de data 27 de novembre de 2019 (BOPT
de 12 de desembre de 2019), de delegació de competències a la Regidoria delegada
de l'Àrea d'Hisenda, en relació a l'aprovació de factures i certificacions d’obres, serveis
i subministraments, donant-se compte mensualment a la Junta de Govern local.
Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
16/11/2020

En conseqüència es proposa l'adopció dels acords següents:
Donar compte dels decrets de la regidora delegada de l’Àrea d’Hisenda que figuren a
l’expedient D-HISMUN 1903/2020 d’aprovació de factures i certificacions d’obres,
serveis i subministraments."
Els membres de la Junta de Govern es donen per assabentats.
5. Educació. Aprovació de la liquidació de l’encàrrec a la Fundació Educativa i
Social per la gestió de les escoles bressol municipals, curs escolar 20192020.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
16/11/2020

"Atès que mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 2 de desembre de
2019, s’aprovà les tarifes de les escoles bressol municipals i s’aprovà encarregar a la
Fundació Educativa i Social (abans Fundació per a l’Acció Educativa), la gestió de les
escoles bressols municipals La Ginesta, Montsant, El Margalló, El Marfull, L’Olivera i el
Lligabosc, per al curs escolar 2019-20, que abasta el període comprès entre els mesos
de setembre de 2019 i agost de 2020.
Atès que l’acord abans esmentat s’aprovà per un import global màxim de
2.046.209,77 €, dels quals la xifra de 662.567,04 € s’imputà a la partida 30919-32310250 del pressupost municipal de despeses corresponent a l’any 2019. La xifra restant,
d’un import de 1.383.642,73 €, corresponent al període de gener a agost de 2020,
s’imputà al pressupost municipal de despeses corresponent a l’any 2020.
Atès que mitjançant acord de Junta de Govern Local de data 28 de febrer de 2020,
s’aprovà rectificar una sèrie d’errors materials detectats a l’acord de Junta de Govern
Local de data 2 de desembre de 2019, que no afecten al total de l’import de l’encàrrec
ni a la seva distribució en els períodes corresponents de l’any 2019 i de l’any 2020.
Atès que la resolució esmentada a l’antecedent primer preveu que si la liquidació de
l’encàrrec a la Fundació Educativa i Social (en endavant FES) 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. Així mateix, la
liquidació per un import superior requerirà la prèvia aprovació de l’ampliació de
l’encàrrec.
Vist l’informe emès pel serveis tècnics d’Educació, de data 4 de febrer de 2020 en els
qual s'informa de la necessitat de donar de baixa 6.631,40 € de l’operació
220190033041 del pressupost de despeses 2019,degut a la diferència entre la
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reserva de crèdit de 662.567,04 € pel període de setembre a desembre de l’any 2019 i
les factures pagades segons tarifa de serveis prestats per un import de 655.935,60 €.

Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
16/11/2020

Vist l’informe emès pels serveis tècnics d’Educació, de data 20 d’octubre de 2020 en
el qual s'informa favorablement la liquidació de l’encàrrec de gestió de les escoles
bressol municipals pel curs 2019-20 per un import de 1.801.710,87 €, a partir de les
despeses i el cost efectivament justificats per part de la FES, amb un import
corresponent a l’any 2019 de 627.363,08 €, i un import de corresponent a l’any 2020
de 1.174.347,79 €, import inferior en 244.498,90 € a l’aprovat inicialment. Aquesta
diferència ve motivada principalment pel tancament de les EBM des del 13 de març al
30 de juny a causa del covid-19. Així mateix, s’informa de la necessitat d’aprovar la
baixa de l’operació núm. 220199000099 del pressupost de despeses de l’exercici
2020, per un import de 237.867,47 € corresponent a la diferència entre la reserva de
crèdit de 1.383.642,73 € pel període gener a agost de 2020 i les factures pagades
segons tarifa de serveis prestats per un import de 1.145.775,26 €, per les diferències
fonamentades en l’informe tècnic abans esmentat, dels quals 28.572,53 € correspon a
l’exercici 2019 i 209.294,94 € a l’exercici 2020.
Vist l’informe emès per la intervenció general de data 26 d’octubre de 2020 en relació
a la proposta de liquidació de l’encàrrec esmentat
Vist el Decret d'alcaldia número 17983, de 27 de novembre de 2019, pel qual es
defineix l'organització i funcionament de la direcció superior de l'Ajuntament, delega
en les respectives regidories delegades d'Àrea els encàrrecs i les encomanes de gestió
quan el seu import no superi els 25.000 euros.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
16/11/2020

Vist el Decret d’alcaldia número 11502, de 10 de juliol de 2019, pel qual es delega en
la Junta de Govern local l’aprovació dels encàrrecs i les encomanes de gestió, quan
per raó del seu import sigui competent l’alcalde i la seva quantia l’alcalde excedeixi
els límits atribuïts als/les regidors/es delegats/des.
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 d’alcaldia,
la liquidació del present encàrrec.
Per tot l’exposat, es proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents
acords:
PRIMER: Aprovar la liquidació de l’encàrrec a la Fundació Educativa i Social , per la
gestió de l’escoles bressols municipals La Ginesta, Montsant, El Margalló, El Marfull,
L’Olivera i el Lligabosc pel període 1 setembre de 2019 al 31 d’agost de 2020, segons
s’exposa a l’informe tècnic esmentat als antecedents i vistos els detalls econòmics de
les despeses reals emeses per la Fundació Educativa i Social, per un import de
1.801.710,87 €, de conformitat amb el detall exposat en els antecedents d’aquest
acord i els informes tècnics que s’hi relacionen.
SEGON: Aprovar la baixa de l’operació AD amb NIO 220199000099 per l’import
sobrant de 237.867,47 € de l’aplicació pressupostària 30919-32310-250 del
pressupost de despeses 2020.
TERCER: Notificar aquest acord a la Fundació Educativa i Social, als efectes pertinents.
QUART.- Aquest acord és definitiu en via administrativa i contra aquest es pot
interposar recurs contenciós administratiu davant dels Jutjats del Contenciós
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Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent
al de recepció de la seva notificació."
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per assentiment.
Seguidament es tracta en sessió pública els temes següents:
SERVEIS D'HISENDA I SERVEIS GENERALS
6. Assessoria Jurídica. Sol·licitud de compatibilitat per activitat privada
d'una treballadora de l'IMFE Mas Carandell.

Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
16/11/2020

"Atès que la senyora Esther Rufián Balcells és treballadora de l’Institut Municipal de
Formació i Empresa «Mas Carandell», en virtut del contracte temporal per substitució
d’una altra treballadora en incapacitat temporal, en règim de temps complert com a
docent de la Casa d’Oficis Mas Carandell al mòdul de creació de continguts
audiovisuals.
Atès que la Sra. Rufián ha sol·licitat que s'autoritzi la compatibilitat de l'activitat que
desenvolupa a l’Institut Municipal de Formació i Empresa «Mas Carandell» amb una
activitat privada de producció cinematogràfica per compte propi.
Vist l’informe emès per la directora de la Casa d’Oficis de creació i producció
audiovisual, de data 28 de setembre de 2020, en el que proposa que es realitzin els
tràmits administratius necessaris per la gestió de la compatibilització laboral de la
treballadora Esther Rufián Balcells.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
16/11/2020

Vist l'informe emès per la direcció de d’Institut, de data 29 de setembre de 2020, en el
sentit que s’informa favorablement la concessió de la compatibilitat de l’exercici del
lloc de treball per la treballadora al servei d’aquest Institut, Sra. Esther Rufián Balcells,
amb l’activitat demanada, sempre que no concorrin elements que impossibilitin
l’autorització de la concessió de la compatibilitat sol·licitada, d’acord amb la normativa
vigent.
Vist l’informe jurídic emès pels serveis jurídics de l'Ajuntament de Reus, de data 13
d’octubre de 2020, que conclou que no concorren elements normatius que
impossibilitin «ex lege» l’autorització de la concessió de la compatibilitat sol·licitada.
Considerant que, segons consta als informes expressats als paràgrafs anteriors,
l’Institut Municipal de Formació i Empresa «Mas Carandell, és un organisme autònom
de l’Ajuntament de Reus.
Atès que el personal de l’Institut Municipal de Formació i Empresa «Mas Carandell» es
troba inclòs en l’àmbit d’aplicació de la Llei 53/1984, de 26 de desembre,
d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques, i (art. 2.1.g:
«g) el personal al servicio de entidades, corporaciones de derecho público,
fundaciones y consorcios cuyos presupuestos se doten ordinariamente en más de un
50 % con subvenciones u otros ingresos procedentes de les Administraciones
Públicas”) i de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al
servei de l’Administració de la Generalitat (art. 1.2.d: «el personal al servei de les
corporacions locals i dels ens, els organismes i les empreses que en depenen»).
Vist el que disposen els articles 11 a 15 de les lleis 21/1987, i els articles 11 i
següents de la Llei 53/1984, en relació als requisits i limitacions per a l'exercici d'una
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activitat privada per part del personal inclòs en l'àmbit d'aplicació d'ambdues lleis.
Atès que de conformitat amb els articles 14 de la llei 53/1984, i 21 de la Llei 21/1987,
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 el Ple de la Corporació, en sessió duta a terme el dia 3 de julio l 2019, delegà
en la Junta de Govern Local les competències de caràcter delegable del Ple de la
Corporació.
Per tot l'exposat, es proposa a la Junta de Govern Local, previ dictamen de la Comissió
Informativa de Serveis d'Hisenda i Serveis Generals, l'adopció dels següents acords:
Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
16/11/2020

PRIMER: Autoritzar a la Sra. Esther Rufián Balcells la compatibilitat del contracte que
ostenta a l’Institut Municipal de Formació i Empresa «Mas Carandell», per a la
realització de tasques com a docent de la Casa d’Oficis Mas Carandell al mòdul de
creació de continguts audiovisuals, amb una activitat privada de producció
cinematogràfica per compte propi.
SEGON: L'autorització atorgada a la Sra. Rufián resta condicionada al compliment per
la seva part de la jornada i l'horari de treball a l’Institut Municipal de Formació i
Empresa «Mas Carandell», i a l'estricte compliment de les limitacions legals
establertes a la Llei 53/1984, i a la Llei 21/1987.
TERCER: Notificar aquest acord a la Sra. Rufián i a l’Institut Municipal de Formació i
Empresa «Mas Carandell»."

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
16/11/2020

Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per assentiment.
7. Recursos Humans -1877/2020. Sol·licitud
treballadora de l'Ajuntament de Reus.

de

compatibilitat

d'una

"Vista la sol·licitud presentada per la Sra. Judit Gamundi Font, que ocupa una plaça de
tècnica auxiliar de biblioteca de la plantilla de personal funcionari d’aquesta
Corporació, interessant la declaració de compatibilitat de l’exercici de llur lloc de
treball en aquest Ajuntament amb l’exercici de l’activitat privada, per compte propi, de
documentalista.
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....
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2. Sens perjudici del que disposa el punt anterior, en cap cas la suma de jornades de
l’activitat pública principal i de l’activitat privada no pot superar la jornada ordinària
que tingui establerta l’entitat local, incrementada en un 50%....»
Vist l’informe emès per la Directora de Biblioteques, 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 privada 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.

Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
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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 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).

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
16/11/2020

Atès que, de conformitat amb l’article 333.a) del Decret 214/1990, de 30 de juliol i
l’article 22.2 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, correspon al Ple de la Corporació,
previ informe, en el seu cas, del director de l’ens que correspongui, resoldre les
sol·licituds de compatibilitat.
Atès que la Junta de Govern Local és competent per a l’adopció dels acords resolutoris
sobre situacions de compatibilitat o incompatibilitat dels empleats públics municipals,
en virtut de l’acord del Ple de data 3 de juliol de 2019 – que confirma l’adoptat en
sessió de 28 de juny de 2019 – pel qual es van delegar totes les competències
delegables del Ple de la Corporació a la Junta de Govern Local, d’acord amb el que
estableix l’article 22.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril Reguladora de les Bases de Règim
Local.
Per tot l’exposat, es proposa a la Junta de Govern Local, previ dictamen de la Comissió
Informativa de Serveis d’Hisenda i de Serveis Generals, l’adopció del següents acords:
1. Reconèixer la compatibilitat de l’exercici del lloc de treball ocupat per la Sra. Judit
Gamundi Font, tècnica auxiliar de biblioteca, amb l’activitat privada, per compte propi,
de documentalista.
2. L’autorització atorgada a la Sra. Gamundi Font 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 – 2143/2020.
treballador de l'Ajuntament de Reus.

Sol·licitud

de

compatibilitat

d'un
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"Vista la sol·licitud presentada pel Sr. Albert Català Ferran, 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, per compte d’altre,
d’àrbitre de futbol de segona divisió B.
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.
Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
16/11/2020

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%....»

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
16/11/2020

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 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 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.
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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:

Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
16/11/2020

1. Reconèixer la compatibilitat de l’exercici del lloc de treball ocupat pel Sr. Albert
Català Ferran, agent de la Guàrdia Urbana de la plantilla de personal funcionari
d’aquesta Corporació, amb l’activitat privada, per compte d’altre, d’àrbitre de futbol
de segona divisió B.
2. L’autorització atorgada al Sr. Català Ferran 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.
SERVEIS DE TERRITORI I URBANISME

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
16/11/2020

9. Medi Ambient. Imposar al Sr. M CH una sanció de multa per l'import de
2.404,06 euros, com a responsable d'una infracció de caràcter molt greu,
consistent en no disposar de llicència per la tinença d'un gos perillós.
"En data 16 de juny de 2017, la Guàrdia Urbana va aixecar l’ acta d’intervenció amb
animals núm, 23461117 a la plaça Ramon Amigó, de la qual es desprèn que el Sr. M
CH, amb NIE ***2073** , duia un gos, anomenat Tango, de raça american staffordshire
terrier, que és considerat com a gos potencialment perillós, sense disposar de la
preceptiva llicència administrativa.
En data 20 de febrer de 2018, el regidor delegat de l’Àrea de Medi Ambient va emetre
un Decret d’inici de procediment sancionador contra el Sr. M CH, 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 16 de maig de 2018 es va emetre proposta de resolució per part de
l’instructor del procediment.
Per Decret del regidor delegat de l’Area de Medi Ambient de data 17 de febrer de
2020 es va declarar la caducitat de l’expedient i l’inici d’un nou expedient sancionador
contra el Sr. M CH, com a presumpte responsable d’una infracció molt greu de l’article
13.1.b) de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, per la manca de la preceptiva llicència
administrativa per a la tinença d’animals potencialment perillosos.
Aquesta resolució consta notificada a l’interessat en data 10 de març de 2020,
mitjançant publicació d’un edicte al Butlletí Oficial de l’Estat.
En data 1 de juny de 2020 l’instructor de l’expedient emet la proposta de resolució
sancionadora, consistent en imposar al Sr.MCH la sanció de multa de 2.404,06 euros
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que correspon imposar a les infraccions greus , d’acord 13.5 en relació a l’article
13.1.b de la Llei 50/1999.
La proposta de resolució es notifica a l’interessat mitjançant la publicació d’un edicte
al BOE en data 29 de juliol de 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.
L’interessat 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
Carles Pellicer Punyed
16/11/2020

De la instrucció d’aquest procediment resulten provats els fets imputats i que en
resulta responsable el Sr. M CH.
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,

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
16/11/2020

En conseqüència es proposa l'adopció dels acords següents:
ÚNIC.- IMPOSAR al Sr. M CH, amb NIE ***2073**, la sanció de multa 2.404,06 euros,
com a responsable de la infracció de caràcter 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.
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.
10. Medi Ambient. Imposar a la Sra. A G P una sanció de multa per l'import
de 2.404,06 euros, com a responsable de la infracció de caràcter molt greu,
consistent en no disposar de llicència per la tinença d'un gos potencialment
perillós.
«En data 4 d’abril de 2017, la Guàrdia Urbana va aixecar l’acta d’intervenció amb
animals núm.12906/2017 a l’avinguda President Tarradelles, cruïlla amb el carrer
Astorga, de la qual es desprèn que la Sra. AGP duia un gos anomenat Hulk, de raça
pitbull, que és considerat com a gos potencialment perillós, sense disposar de la
preceptiva llicència administrativa.
Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
16/11/2020

En data 21 de febrer de 2018, s’emet Decret, que es notifica el 2 de juliol de 2018,
mitjançant publicació d’edicte al Butlletí Oficial de l’Estat, pel qual s’inicia un
procediment sancionador contra la Sra. AGP, 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,
consistent en la manca de la preceptiva llicència administrativa.
En data 19 de febrer de 2019, s’emet Decret a l’expedient 3800/2017 01, que es
notifica mitjançant publicació d’edicte al Butlletí Oficial de l’Estat el 2 d’agost de 2019,
que requereix a la Sra. AGP 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.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
16/11/2020

Una vegada transcorregut l’indicat termini, no consta que la interessada hagi
presentat cap tipus de documentació.
En data 7 de febrer de 2020 s’emet Decret, notificat el 14 de març de 2020,
mitjançant publicació d’edicte al Butlletí Oficial de l’Estat , pel qual es declara la
caducitat de l’expedient sancionador incoat en data 21 de febrer de 2019 i s’nicia un
nou expedient sancionador pels mateixos fets contra la Sra. A G P, com a presumpte
responsable d’una infracció molt greu de l’article 13.1.b) de la Llei 50/1999.
En data 30 de juny de 2020 l’instructor dicta la proposta de resolució d’imposar a la
Sra. AGP la sanció de multa de 2.404,06 € com a responsable de la infracció de
caràcter 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.
La proposta de resolució sancionadora consta notificada mitjançant la publicació d’un
edicte al Butlletí Oficial de l’Estat el 8 d’agost de 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.
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.
De la instrucció d’aquest procediment resulten provats els fets imputats i que en
resulta responsable la Sra. A G P,

Aquest document ha estat signat electrònicament amb data 16/11/2020
L'autenticitat d'aquest document es pot comprovar a https://serveis.reus.cat/cve mitjançant el CVE: 2020CEE0955BF9A4911EC74101FF5AEC18BC529E76D01116132808

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:

Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
16/11/2020

ÚNIC.- IMPOSAR a la Sra. A G P amb NIF ***1853**, la sanció de multa de 2.404,06
euros, com a responsable d’una infracció de caràcter 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.
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.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
16/11/2020

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."
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per assentiment.
11. Medi Ambient. Imposar al Sr. J B Z 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
portar un gos potencialment perillós sense morrió en un lloc o espai públic.
"En data 18 d'octubre de 2018, la Guàrdia Urbana va aixecar l’acta d’intervenc ió amb
animals núm. 35931/2018 a l'avinguda Països Catalans, núm. 228 de Reus, de la que
es desprèn que el Sr. J B Z, amb NIF núm. núm. XXX 0471 XX, duia un gos amb núm.
de xip 981098104137184, de nom GUAS, de raça american staffordshire terrier, que
és considerat com a gos potencialment perillós, sense morrió.
En data 1 de juny de 2020 el regidor delegat de l’Àrea de Medi Ambient i Recursos
Humans emet un Decret pel qual s’inicia un procediment sancionador contra el Sr. J B
Z, per la suposada comissió d’una infracció de caràcter greu tipificada a l’article
13.2.d) de la Llei 50/1999, de 23 de desembre sobre el Regim Jurídic per la tinença

Aquest document ha estat signat electrònicament amb data 16/11/2020
L'autenticitat d'aquest document es pot comprovar a https://serveis.reus.cat/cve mitjançant el CVE: 2020CEE0955BF9A4911EC74101FF5AEC18BC529E76D01116132808

d’animals potencialment perillosos, per la presència d’un gos potencialment perillós
en un lloc o espai públic sense morrió.
Aquesta resolució es va notificar a l’interessat en data 22 de juny de 2020.
En data 26 d’agost de 2020 l’instructor de l’expedient formula la proposta de resolució
sancionadora, consistent en imposar la sanció de multa de 300,51 euros per la
comissió d’una infracció greu tipificada a l’article 13.2.d) de la Llei 50/1999, de 23 de
desembre.
La proposta de resolució sancionadora consta notificada a l’interessat en data 17 de
setembre de 2020.
Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
16/11/2020

S’ha tramitat el procediment sancionador corresponent d’acord amb els articles 64 i
següents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
L’interessat 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 en el termini concedit a aquest efecte.
De la instrucció d’aquest procediment resulten provats els fets imputats i que n’és
responsable el Sr. J B Z.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
16/11/2020

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, 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:>>>>
En conseqüència es proposa l'adopció dels acords següents:
ÚNIC. IMPOSAR al Sr. J B Z, amb NIF núm. XXX 0471 XX , una sanció de multa de
300,51 euros, com a responsable d’una infracció greu, consistent en portar sense
morrió el gos amb núm. de xip 981098104137184, de nom GUAS, de raça american
sttanfordshire terrier, el dia 18 d’octubre de 2018; tot això d’acord amb l’article 13,
apartat 2.b, en relació amb l’apartat 5 del mateix article, de la Llei 50/1999, de 23 de
desembre.
L’import de la sanció s’ha 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.
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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 del 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. "
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per assentiment.
Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
16/11/2020

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

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
16/11/2020
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