ESBORRANY ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Núm: 14/2020
Caràcter: Ordinària
Data: 27/11/2020
Horari: 09:11h - 09:21h
Lloc: Telemàtica
Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
07/12/2020

Hi assisteixen:
Carles Pellicer Punyed, alcalde-president
Noemí Llauradó Sans
Montserrat Villella Cuadrada
Daniel Rubio Angosto
Daniel Recasens Salvador
Teresa Pallarès Piqué
Montserrat Flores Juanpere
Montserrat Caelles Bertran
Carles Prats Alonso
M. Luz Caballero Gabas
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 13 de novembre
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 i certificacions d'obres,
serveis i subministraments.
5. Esports. Aprovació del conveni amb la societat municipal Reus Esport i Lleure, SA
per a regular la concessió d’una subvenció de capital per dur a terme un conjunt
d’actuacions necessàries en diverses instal·lacions esportives municipals per als anys
2020 i 2021.
Seguidament es tractarà en sessió pública els temes següents:
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SERVEIS D'HISENDA I SERVEIS GENERALS
6. Patrimoni del sòl. Modificació del cànon mensual a satisfer pels paradistes del
Mercat Central de Reus durant l’any 2021.
7. Servei d’Aprovisionaments, Contractació i Patrimoni. Aprovació de la revisió
de les tarifes de la concessió administrativa d'explotació de l'aparcament públic del
Centre del Pallol.
8. Servei d’Aprovisionaments, Contractació i Patrimoni. Aprovació de la
pròrroga del contracte del servei de manteniment d'aplicacions municipals i
desenvolupament de la plataforma municipal de finestreta única empresarial.
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9. Servei d’Aprovisionaments, contractació i patrimoni. Aprovació d'expedient
per a la pròrroga del contracte del servei de manteniment de la microinformàtica i
sistemes base municipals.
SERVEIS DE TERRITORI I URBANISME
10. Medi Ambient. Sancionar al Sr. OEM amb multa de 2.404,06 € per la infracció
molt greu de manca de llicència d'un gos potencialment perillós, i multa de 300,52 €
per portar-lo sense morrió ni corretja el 19/04/2018.
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.
El Sr. Pellicer informa d' algunes de les activitats institucionals realitzades des de la
darrera sessió de la JGL:
• Cloenda de la taula rodona del cicle "Pere Anguera, deu anys en el record" de
forma telemàtica.
• Assistència a la missa pel 5è aniversari de l'AV El Santuari de Reus al Santuari
Misericòrdia.
• Assistència a la presentació de l'Àrea 5G Camp de Tarragona, amb l'Hble. Sr.
Jordi Puigneró, conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública de la
Generalitat de Catalunya al Paranimf URV a Tarragona.
• Celebració de l'Acte institucional pel Dia Internacional per a l'Eliminació de la
Violència vers les Dones. Rentadors del Casal de les Dones.
• Reunió telemàtica amb el Sr. Casimiro Iglesias, director general de Planificación
y Evaluación de Red Ferroviaria.
3. Aprovació de l’acta de la Junta de Govern Local de la sessió del dia 13 de
novembre de 2020.
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S’aprova l’acta de la sessió de la Junta de Govern Local tinguda el dia 13 de novembre
de 2020 per assentiment.
4. Gestió Econòmica i Pressupostària. Donar compte de diferents decrets de
la regidora delegada de l'Àrea d'Hisenda d'aprovació de factures i
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:
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Decret núm.

Data

Expedient

2020009994
2020009997
2020009999
2020010189
2020010190
2020010201
2020010311
2020010608
2020010846
2020010955
2020011228
2020011234

15/07/2020
15/07/2020
15/07/2020
21/07/2020
21/07/2020
21/07/2020
23/07/2020
29/07/2020
04/08/2020
10/08/2020
13/08/2020
13/08/2020

2020011323
2020011325
2020012021
2020012022
2020012028
2020012029
2020012433
2020012741
2020013000
2020014118
2020014537
2020015074
2020015285
2020015297

18/08/2020
18/08/2020
04/09/2020
04/09/2020
04/09/2020
04/09/2020
14/09/2020
18/09/2020
23/09/2020
14/10/2020
20/10/2020
27/10/2020
30/10/2020
30/10/2020

104
99-103-105
101-102
111
106-107-108
100
109
110
117
120
121-122
112-114-115118-119
113-116
123
128
127
126
123
129-132
125-133-134
130
29
37
36
38
35

Import
186.801,47
642.864,35
277.158,44
155.728,64
235.272,59
122.928,42
910.361,35
185.772,91
10.324,44
327.236,34
80.121,77
411.619,24
71.462,53
124.020,15
39.780,37
863.810,43
133.993,72
80.673,84
53.117,48
160.612,25
18.238,16
111.315,54
40.656,00
6.475,69
12.508,90
5.145,43

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.
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."
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Els membres de la Junta de Govern Local es donen per assabentats.
5. Esports. Aprovació del conveni entre l’Ajuntament de Reus i la societat de
capital íntegrament municipal Reus Esport i Lleure, S.A., per regular la
concessió d'una subvenció de capital per dur a terme un conjunt
d’actuacions en diverses IEM els exercicis 2020 i 2021.
"En data 18 de gener de 2019, per acord de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament
de Reus, es van adscriure a Reus Esport i Lleure SA (RELLSA) els polilleugers annexes
a l’escola Dr. Alberich i Casas i l’escola Ciutat de Reus per a la seva gestió integral,
excepte pel que fa a l’horari lectiu, que en té l’ús exclusiu l’escola annexa.
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L’exercici 2019 l’Ajuntament de Reus va aprovar els pressupostos participatius en
matèria d’inversió. Entre altres, hi havia el projecte 2019/2/20342/1 d’instal·lació de
desfibril·ladors als polilleugers annexes a les escoles Ciutat de Reus i Dr. Alberich i
Casas, que va resultar escollit.
El Pla d’Acció Municipal 2019-2023, apartat d’esports, té com a objectiu potenciar les
instal·lacions esportives de proximitat i, per fer-ho, cal actualitzar els equipaments
esportius i altres espais complementaris.
La situació sanitària provocada pel Covid-19 ha provocat la necessitat urgent
d’adequar les IEM per poder-les reobrir amb garanties de seguretat.
Totes les instal·lacions esportives municipals (IEM) que la societat Reus Esport i Lleure
SA gestiona, i que són: camps de futbol municipals (4), Estadi Municipal, Piscines
Municipals, Pavelló Olímpic i polilleugers (4), 2 dels quals estan en fase de construcció,
necessiten actualitzacions de forma periòdica per garantir una pràctica esportiva
segura als usuaris i per complir la normativa vigent que resulta d’aplicació.
És voluntat d’aquesta Corporació dur a terme diverses actuacions d’adequació en
instal·lacions esportives municipals, les quals estan adscrites a RELLSA tal i com es
descriu anteriorment.
VII.- En data 3 de setembre de 2020, el gerent apoderat de RELLSA, emet informe i el
dia 27 d’octubre de 2020 un annex en relació al conjunt d’actuacions necessàries per
realitzar els següents projectes:
1. Actualitzar els equipaments esportius i altres espais complementaris i
adequació mesures Covid-19
2. Instal·lació de desfibril·ladors als polilleugers annexes a les escoles Ciutat de
Reus i Dr. Alberich i Casas
La previsió inicial, que pot patir desviacions, dels costos que la societat haurà
d'assumir pel conjunt de les actuacions a desenvolupar ascendeix a la quantitat total
de 354.000€ (import de previsió incial que pot variar desviacions), segons el quadre
següent, i el detall que consta a l’informe i com annexe al conveni:
NOM PROJECTE
1. Actualitzar els equipaments esportius i altres
espais complementaris i adequació mesures Covid19

PRES_INI
348.000,00 €
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2. Desfibril·ladors polilleugers annexes a les
escolesCiutat de Reus i Dr. Alberich i Casas
(pressupostos participatius 18-19, Projecte
2019/2/20342/1
TOTAL

6.000,00 €
354.000,00 €

Consta a l’expedient, un esborrany de conveni per tal de regular la concessió d’una
subvenció de capital a la societat de capital íntegrament municipal REUS ESPORT I
LLEURE SA, per a la realització de les actuacions que s’han de dur a terme per
desenvolupar els projectes esmentats, que es farà efectiu en dos pagaments:
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•
•

Un primer pagament per import de 325.000€ en concepte de bestreta amb
caràcter previ a la justificació.
Un segon pagament per import de 29.000€, que s’efectuarà un cop
aprovada la justificació de la subvenció presentada.

Com a terminis màxims, els treballs hauran de finalitzar el 30 de juny de 2021 i la
justificació s’haurà de presentar abans del 30 de setembre del 2021.
A l’expedient queda acreditat que RELLSA es troba al corrent del compliment de les
seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
En data 2 de novembre de 2020, el director d’instal·lacions i projectes de RELLSA
segons designació del Decret del regidor delegat de l'Àrea d'Esports número
2017013507 de data 16 de novembre de 2017 i de la gerent de Serveis a la Persona
de l'Ajuntament de Reus emeten informe proposta favorable sobre la realització de les
actuacions indicades.
En data 23 de novembre de 2020, la Intervenció municipal emet informe de
fiscalització prèvia, acreditatiu de l’existència del crèdit adequat i suficient per import
de 354.000 €, a la partida 21220- 34260-74900 Esports-Altres instal·lacions
esportives-Aport a soc mpals del pressupost d'inversions de 2020, per atendre les
obligacions de caràcter econòmic que s’indiquen en l’esmentat conveni.
En data 21 de novembre de 2020, s’emet informe jurídic favorable a l’aprovació del
conveni.
L’Ajuntament de Reus, en virtut de l’article 25.2.l) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local, té competència en matèria de promoció de
l’esport i instal·lacions esportives i d’ocupació del temps lliure. L’article 66.3 apartat n)
i 67 apartat c) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya també atorga als municipis
competències pròpies en matèria d’activitats, instal·lacions culturals i esportives,
l’ocupació del lleure, el turisme, a més de les instal·lacions esportives d’ús públic
sempre que el municipi tingui una població superior als vint mil habitants.
L’article 39 del Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s’aprova el text únic
de la Llei de l’Esport, estableix que correspon als municipis promoure de manera
general l'activitat física i l'esport en llur àmbit territorial,especialment en l'àrea
escolar, i fomentar les activitats físiques de caire extraescolar i recreatives en el marc
de les directrius de la Generalitat de Catalunya; construir, ampliar i millorar
instal·lacions esportives en llur territori; vetllar per la plena utilització de les
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instal·lacions esportives existents en llur terme municipal, i el mateix precepte fixa,
per las municipis de més de 5.000 habitants, l'obligació de garantir l'existència en llur
territori d'instal·lacions esportives públiques.
D’acord amb el decret d’alcaldia número 2019011502 de data 10 de juliol de 2019, pel
qual es delega en la Junta de Govern local l’aprovació dels encàrrecs, les encomanes
de gestió i els convenis de cooperació i col·laboració quan per raó del seu import sigui
competent l’alcalde i la seva quantia excedeixi els límits atribuïts als/les regidors/res
delegats/des, correspon a la Junta de Govern Local l’aprovació d’aquest conveni
d’import superior a 50.000,00 euros, per delegació d’alcaldia.
En conseqüència es proposa l'adopció dels acords següents:
Signat electrònicament
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Primer.- Aprovar la subvenció de capital a la societat municipal REUS ESPORT I
LLEURE, SA, per un import de 354.000,00€.
Segon.- Aprovar la despesa per un import de 354.000,00 €, de la partida 2122034260-74900 Esports-Altres instal·lacions esportives-Aport a soc. mpals. del
pressupost d'inversions de 2020.
Tercer.- Aprovar el pagament de la bestreta de la subvenció de capital a RELLSA, per
import de 325.000€ de la partida 21220- 34260-74900 Esports-Altres instal·lacions
esportives-Aport a soc. mpals .del pressupost d'inversions de 2020.
Quart.- Aprovar el conveni regulador entre l’Ajuntament de Reus i Reus Esport i
Lleure, SA, per a la col·laboració en la realització de les actuacions citades al punt
primer.
Cinquè.- Notificar l’acord a l'empresa municipal REUS ESPORT I LLEURE, SA, el
Departament de Gestió Econòmica i Pressupostària (GEP) i a la Intervenció municipal."
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. Patrimoni del Sòl. Modificació del cànon mensual a satisfer pels paradistes
del Mercat Central de Reus durant l’any 2021.
"Atès que en sessió de data 31 de maig de 1990, en la que va delimitar-se l’àmbit de
les competències que dins el servei de mercats municipals corresponen a la societat
AMERSAM, el Ple de la corporació acordà que aquesta empresa municipal ostentarà
amb caràcter general totes les competències per a la bona gestió i administració en
tots els mercats municipals, així com els mercadets, mercats ambulants o periòdics,
comprenent entre d’altres el manteniment dels edificis i l’ordenació en general del
servei.
Atès que d’acord amb el previst en el plec de condicions que va regir el concurs públic
convocat per a la concessió de l’explotació i el manteniment dels llocs de venda fixes
del Mercat Central de Reus, els adjudicataris a més del cànon de licitació, han de
satisfer a favor de l’Ajuntament un cànon mensual, que es revisaria anualment
incrementant-lo un 7% durant els 10 primers anys de vigència de la concessió.
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Atès que per acord del Ple de data 26 de juliol de 1996 es va acordar, entre d’altres
qüestions, que el cànon mensual a satisfer pels paradistes s’augmentaria un 5% cada
any, des del mes d’abril de 1997 fins que es complissin 10 anys de vigència de la
concessió, incrementant-se a partir d’aleshores en funció de l’augment del cost de la
vida (IPC) i realitzant-se els increments sobre el cànon actualitzat any per any.
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Atès que per acord del Ple de data 28 de novembre de 2003 es va acordar que, amb
efectes de l’exercici 2004, l’import corresponent al cànon mensual a satisfer pels
concessionaris de parades del Mercat Central formarà part dels ingressos de l’empresa
municipal APARCAMENTS I MERCAT DE REUS, SAM, a qui correspondrà la seva gestió i
recaptació, d’acord amb el previst en l’acord del Ple de l’Ajuntament de data 26 de
juliol de 1996 i el protocol de data 6 de febrer de 1990 entre l’Ajuntament de Reus i
l’Associació de Venedors del Mercat Central de Reus, destinant amb caràcter preferent
la part del cànon mensual que s’ha de destinar a inversions d'infraestructura de ciutat,
a portar a terme actuacions de millora de la infraestructura del Mercat Central.
Atès que la Junta de Govern Local, en sessions de data 23.03.12, 14.12.12, 5.09.14 i
en sessions del Ple municipal de data 28.12.15, 19.12.16, i 15.10.18, ja es va acordar
modificar el cànon mensual que han de satisfer els paradistes del Mercat Central de
Reus aplicant-hi una reducció.
Vista la petició formulada per la mercantil municipal REUS MOBILITAT I SERVEIS, SA en
data 08.10.2020, proposant la modificació del cànon mensual a satisfer pels
paradistes del MERCAT CENTRAL de Reus durant l'any 2021. Fonamenta la seva petició
en l’evolució econòmica general i la del procés de comercialització de les parades
buides del Mercat Central, ambdues de caràcter desfavorable, així com el considerable
augment de les dificultats dels titulars de les parades per fer front als compromisos
econòmics assumits, circumstàncies totes agreujades per la pandèmia de la Covid 19,
circumstàncies a les que cal afegir els motius indicats en els informes per la rebaixa
del cànon dels anys precedents.
Atès que, de conformitat amb el principi legal del manteniment de l’equilibri econòmic
de la concessió i la construcció doctrinal i jurisprudencial de la clàusula “rebus sic
stantibus”, es considera que els motius indicats a l’informe del Gerent de Reus
Mobilitat i Serveis SA, produeixen una alteració sobrevinguda que dóna lloc a un
desequilibri greu en les contraprestacions.
Per tot l’exposat, vistos els informes incorporats a l’expedient, i de conformitat a
l’establert a la Llei 7/85, de 2 d’abril, D. Leg. 2/2003, de 28 d’abril, i Decret 179/1995,
de 13 de juny, i la delegació de competències efectuada per acord del Ple de data
03/07/2019 (BOP 25/07/2019).
Per tot l’exposat, es proposa a la Junta de Govern Local previ dictamen de la Comissió
Informativa de Serveis d’Hisenda i de Serveis Generals, l’adopció dels següents
acords:
PRIMER.- MODIFICAR el cànon mensual que han de satisfer els paradistes del Mercat
Central de Reus aplicant-hi una reducció del 30% del seu import anterior a la rebaixa
acordada en data 23 de març de 2012. Aquesta reducció té caràcter temporal i
únicament s’aplicarà al cànon corresponent a l’any 2021. Per tant, de conformitat amb
la proposta de Reus Mobilitat i Serveis, SA el cànon mensual corresponent a l’any 2021
serà de 123,59€. La resta de clàusules, aspectes i efectes de la concessió no es
modifiquen.
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SEGON.- Finalitzat l’any 2021 -llevat d’acord en una altre sentit- es tornarà a
recuperar i aplicar la facturació dels imports anteriors a 23.03.2012, amb les
actualitzacions que corresponguin.
TERCER.- Aquesta resolució és definitiva en via administrativa i contra ella podeu
interposar recurs contenciós administratiu davant dels Jutjats del Contenciós
Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent
al de la recepció d’aquesta notificació.
No obstant això, amb caràcter potestatiu podeu interposar recurs previ de reposició
davant l’òrgan que ha dictat l’acte en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà
de la recepció de la present notificació."
Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
07/12/2020

Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per assentiment.
7. Servei d’Aprovisionaments, contractació i patrimoni. Aprovació de la
revisió de les tarifes de la concessió administrativa d'explotació de
l'aparcament públic del Centre del Pallol.
"Atès que per Acord de Ple de data 04.08.1999, es va adjudicar a l’empresa ALEDORA
SA la concessió per a l’execució del polígon núm. 2 del PERI del Nucli Antic i per a la
construcció i explotació d’un aparcament, formalitzant-se el corresponent contracte
administratiu en data 01.10.1999, i essent aprovada la subrogació de l’empresa JOSEL
SL en tots els drets i obligacions de l’empresa ALEDORA SA, per acord de la Junta de
Govern Local de data 22.07.2005.
Atès que en data de 8 de març de 2006, es va formalitzar l’escriptura pública de la
concessió administrativa de l’explotació de l’aparcament públic, davant del notari de
l’Il•lustre Col•legi de Catalunya, Sr. Jose Manuel Vaño Girones, amb número 243 del
seu protocol.
Atès que en data de 20.02.2007, l’empresa JOSEL SL va presentar al Registre General
de l’Ajuntament escrit pel qual es comunicava a la corporació municipal que era
voluntat de la societat concessionària procedir a l’obertura de l’aparcament en data
18.05.2007.
Vist que d’acord amb els termes que s’estableixen a la clàusula 10 c) del plec de
condicions tècniques que regula el contracte de concessió de l’execució del polígon 2
del Pla Especial de Reforma Interior del Casc Antic, i construcció i explotació d’un
aparcament, disposa que les tarifes que s’estableixen seran revisades anualment,
prèvia sol•licitud de l’adjudicatari, d’acord amb l’IPC, que aprovarà el Ple de la
Corporació.
Vist que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.12.2007 es va aprovar el
Reglament de règim interior de la concessió administrativa d’explotació de
l’aparcament públic del Centre del Pallol, i es van aprovar les tarifes per a l’any 2007.
Vist que per acord de la Junta de Govern Local de data 11 d’octubre de 2019 es va
aprovar la revisió de les tarifes amb efectes 1 de juny de 2019.
Vist el que disposa l’article 6 de l’esmentat Reglament referent a la revisió de les
tarifes.
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Vist que l’empresa JOSEL SL va presentar en data al Registre general d’entrada
d’aquesta Corporació de 27 de febrer de 2020, un escrit sol•licitant la revisió de les
tarifes.
Vist que segons les dades facilitades per l’Institut Nacional d’Estadística, la variació de
l’índex general de preus de consum durant el període de maig de 2019 a maig de
2020 ha estat del -0,9 %.
Atès que de conformitat amb la disposició transitòria primera de la Llei 9/2017, de 8
de novembre, de Contractes del Sector Públic, aquest expedient es regeix per la
normativa anterior (RDL 3/2011, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic (TRLCSP)).
Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
07/12/2020

Vist el que estableix la Disposició addicional segona, apartats primer i segon, de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP), en virtut de la qual
correspon al Ple la competència en matèria de contractació per a aquest expedient.
Vist que per acord de Ple de data 3 de juliol de 2019 s’ha d’entendre delegada en la
Junta de Govern Local la competència en matèria de contractació pública per aquest
expedient.
Per tot l’exposat, es proposa a la Junta de Govern Local, previ dictamen de la Comissió
Informativa de Serveis d'Hisenda i de Serveis Generals, l’adopció del següent acord:
1) APROVAR la revisió de les tarifes de la concessió administrativa d’explotació de
l’aparcament públic del Centre del Pallol, sol•licitada per l’empresa
JOSEL SL, amb efectes 1 de juny de 2020, segons el següent detall:

Vehicles
de rotació
Vehicles
de rotació
Estàncies
Abonamen
t vehicles
Abonamen
t vehicles
Abonamen
t motos
Abonamen
t bicicletes

Preu total
2019
(IVA inclòs)

Preu total
(IVA 21%)
2020
0,0304
0,025154
€/min
0,0242
0,020030
€/min

concepte

període

BI 2020

preu per
minut
preu per
minut
dia
complet

El 1ers 120
minuts
a partir dels
121 minuts

12 hores

mensual

66,19 €/mes 54,209557

24 hores

mensual

93,13 €/mes 76,277680

24 hores

mensual

36,77 €/mes 30,115127

24 hores

mensual

11,03 €/mes

0,0307 €/min
0,0245 €/min

24 hores

13,48 €/dia 11,043378 13,36 €/dia

9,036867

65,59€/me
s
92,30
€/mes
36,44
€/mes
10,93
€/mes

2) ATORGAR els recursos legals oportuns."
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per assentiment.
8. Servei d’Aprovisionaments, contractació i patrimoni. Aprovació de la
pròrroga del contracte del servei de manteniment d'aplicacions municipals i
desenvolupament de la plataforma municipal de finestreta única
empresarial.

Aquest document ha estat signat electrònicament amb data 9/12/2020
L'autenticitat d'aquest document es pot comprovar a https://serveis.reus.cat/cve mitjançant el CVE: 2020BAA14040B514AF096A4672F4612F13F79BED36BE1209091739

"Vist que per Acord de la Junta de Govern Local en reunió duta a terme el dia 11 de
novembre de 2016 es va adjudicar a INSTRUMENTACION Y COMPONENTES SA el servei
de manteniment d'aplicacions municipals i desenvolupament de la plataforma
municipal de finestreta única empresarial, per la quantitat total de 398.664,30€ (més
l'IVA que li correspongui) d’acord amb els preus que consten a la seva oferta
econòmica de data 20 d'abril de 2016, i que es detalla a continuació:

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
07/12/2020

TOTAL COST
SERVEI DE
MANTENIMENT:
TOTAL COST DE
DESENVOLUPA
MENT DE LA
FINESTRETA
ÚNICA
EMPRESARIAL:

HORES
ANUALS

COST
HORA

COST
ANUAL

ANYS

COST
TOTAL

4.350
hores

20,78€

90.393€

4

361.572€

1.785
hores

20,78€

37.092,3
0€

37.092,30€

398.664,30
EUROS
Atès que en data de 14 de desembre de 2016 es va formalitzar el corresponent
contracte administratiu.
Atès que la durada inicial del contracte, d’acord amb els termes previstos al pacte
segon del referit contracte, s’estableix per un període inicial de quatre (4) anys a
comptar a partir del dia 15 de desembre de 2016.
Atès que aquest contracte es podrà prorrogar fins a dues (2) anualitats més, i per
mutu acord de les parts, manifestat expressament abans de la finalització de la seva
vigència inicial. La durada total del contracte, incloses les pròrrogues, no podrà
excedir els sis (6) anys de conformitat amb el que disposen els articles 23 i 303 del
TRLCSP.
Vist l’informe del Coordinador del servei de tecnologies de la informació i
telecomunicacions de data 02.06.2020, en el qual s’ha informat favorablement sobre
la pròrroga del contracte per una anualitat.
Vist que, en data 09.10.2020, INSTRUMENTACION Y COMPONENTES SA ha presentat
escrit al Registre d'entrada a l'Ajuntament de Reus amb número 2020073506, en el
qual manifesten el seu interès en prorrogar el contracte de referència per una
anualitat.
Vist que de conformitat amb la Disposició Transitòria primera de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP) aquest expedient es regeix per la
normativa anterior (TRLCSP).
Vist l’article 23 del RDL 3/2011, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes
del Sector Públic (en endavant TRLCSP), en relació a la durada del contracte.
Vist l’informe de fiscalització prèvia per part de la Intervenció Municipal a l’empara de
l’article 116 i la disposició addicional tercera de la LCSP.
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En conseqüència es proposa a la Junta de Govern Local, en virtut de la delegació de
competències que resulten de l’acord de Ple de data 3 de juliol de 2019, i previ
dictamen de la Comissió informativa d'Hisenda i Servesi Econòmics, l'adopció dels
acords següents:
APROVAR la pròrroga del contracte servei de manteniment d'aplicacions municipals i
desenvolupament de la plataforma municipal de finestreta única empresarial, subscrit
amb INSTRUMENTACION Y COMPONENTES SA, per un període d’un any, amb efectes a
partir del dia 15 de desembre de 2020."
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per assentiment.
Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
07/12/2020

9. Servei d’Aprovisionaments, contractació i patrimoni. Aprovació
d'expedient per a la pròrroga del contracte del servei de manteniment de la
microinformàtica i sistemes base municipals.
"Atès que per Acord de la Junta de Govern Local en reunió duta a terme el dia 11 de
novembre de 2016 es va adjudicar a INSTRUMENTACION Y COMPONENTES SA el servei
de manteniment de la microinformàtica i sistemes base municipals, per la quantitat
total de 258.724,00€ (més l'IVA que li correspongui) d’acord amb els preus que
consten a la seva oferta econòmica de data 20 d'abril de 2016.
Atès que en data de 14.12.2016 es va formalitzar el corresponent contracte
administratiu.
Atès que la durada inicial del contracte, d’acord amb els termes previstos al pacte
segon del referit contracte, s’estableix per un període inicial de quatre (4) anys a
comptar a partir del dia 15.12.2016.
Atès que aquest contracte es podrà prorrogar per períodes anuals i fins a dues (2)
anualitats més per mutu acord de les parts, manifestat expressament abans de la
finalització de la seva vigència inicial. La durada total del contracte, incloses les
pròrrogues, no podrà excedir els sis (6) anys, de conformitat amb el que disposen els
articles 23 i 303 del TRLCSP.
Vist l’informe del Coordinador del Servei de Tecnologies de la Informació i
Telecomunicacions d’aquest Ajuntament de data 22.06.2020, en el qual s’ha informat
favorablement sobre la pròrroga del contracte.
Vist que, en data 09.10.2020, INSTRUMENTACION Y COMPONENTES SA ha presentat
escrit al Registre d'entrada a l'Ajuntament de Reus amb número 2020073666, en el
qual manifesten el seu interès en prorrogar el contracte de referència per una
anualitat.
Vist l’article 23 del RDL 3/2011, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes
del Sector Públic (en endavant TRLCSP), en relació a la durada del contracte.
Vist que de conformitat amb la Disposició Transitòria primera de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic aquest expedient es regeix per la
normativa anterior (TRLCSP).
Vist l’informe de fiscalització prèvia per part de la Intervenció Municipal a l’empara de
l’article 116 i la disposició addicional tercera de la LCSP.
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En conseqüència, en virtud de la delegació de competències que resulta de l'acord del
Ple de 3 de juliol de 2019 i previ dictamen de la Comissií informativa d'Hisenda i
Serveis Econòmics es proposa l'adopció dels acords següents:
APROVAR la pròrroga del contracte servei de manteniment de la microinformàtica i
sistemes base municipals, subscrit amb l’empresa INSTRUMENTACION Y
COMPONENTES SA, per un període d’un any, amb efectes a partir del dia 15.12.2020."
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per assentiment.
SERVEIS DE TERRITORI I URBANISME
Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
07/12/2020

10. Medi Ambient. Sancionar al Sr. OEM amb multa de 2.404,06 per la
infracció molt greu de manca de llicència d'un gos potencialment perillós, i
multa de 300,52 per portar-lo sense morrió ni corretja el 19/04/2018.
"En data 19 d'abril de 2018, la Guàrdia Urbana va aixecar l’acta d’intervenció amb
animals núm. 13939/2018 a l'avinguda de Salou, núm. 2 de Reus, de la que es
desprèn que el Sr. O E M, NIE núm. ***777***, duia un gos anomenat ODIN, de raça
creuada de pitbull i american sttanfordshire, que és considerat com a gos
potencialment perillós, sense morrió ni corretja, i sense disposar de la preceptiva
llicència.
En data 21 de novembre de 2018, el regidor delegat de Medi Ambient emet el Decret
núm. 2018016636, pel qual es requereix al Sr. O E M, perquè en un termini de vint
dies, presenti la sol·licitud i tota la documentació necessària per a obtenir la
corresponent llicència per tinença d’un gos potencialment perillós.
Aquesta resolució consta notificada en data 30 de gener de 2019 mitjançant un edicte
publicat al Butlletí Oficial de l'Estat.
Per Decret de data 1 de juny de 2020 del regidor delegat de Medi Ambient i Ocupació,
es va iniciar un procediment sancionador contra el Sr. O E M, per la suposada
comissió de 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 d’animals
potencialment perillosos; i d’una infracció de caràcter molt greu tipificada a l’article
13.1.b) de la mateixa Llei.
El Decret consta notificat en data 25 de juny de 2020 en el domicili de l’interessat,
plaça de la Estació, 36, escala D, 1r, 2, en la persona que s’identifica com la seva
mare, Sra. R M.
En data 17 d’agost de 2020 l’instructor de l’expedient emet la proposta de resolució
sancionadora, la qual es notifica en data 26 de setembre de 2020 mitjançant la
publicació d’un edicte al BOE .
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.
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De la instrucció d’aquest procediment resulten provats els fets imputats i que n’és
responsable el Sr.
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:
Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
07/12/2020

En conseqüència es proposa l'adopció dels acords següents:
PRIMER.- IMPOSAR al Sr. ,Sr. O E M, amb NIE núm. ***777***, la sanció de multa de
300,52 euros, com a responsable d’una infracció greu consistent en portar sense
morrió i sense corretja el gos anomenat ODIN, de raça creuada de pitbull i american
sttanfordshire, el dia 19 d’abril de 2018, a l’avinguda de Salou núm.2, de Reus;
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.
SEGON.- IMPOSAR al Sr. OEM, amb NIE núm. ***777*** , la sanció de multa de
2.404,06 euros com a responsable d’una infracció molt greu, consistent en no disposar
de llicència per la tinença d’un gos potencialment perillós; d’acord amb l’article 13,
apartat 1.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.
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 temini 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 llei."
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per assentiment.
I, sense més assumptes a tractar s'aixeca la sessió de la qual, com a secretari general,
estenc aquesta acta, amb el vistiplau del Molt Il·lustre Sr. Alcalde.
El secretari general
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