ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Núm: 16/2020
Caràcter: Ordinària
Data: 18/12/2020
Horari: 09:10h - 9:23h
Lloc: Telemàtica
Hi assisteixen:
Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
29/01/2021

Carles Pellicer Punyed, alcalde-president
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
S'ha excusat:
Noemí Llauradó Sans
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Josep Maria Sabate Vidal
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Assisteix també:
Josep Maria Sabaté Vidal, vicesecretari, que actúa com a secretari en funcions
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. Assessoria jurídica. Autorització a la societat Reus Mobilitat i Serveis SA per a la
gestió i administració del mercat d’antiquaris, brocanters i col·leccionistes de la ciutat.
4. Arquitectura. Aprovació de les tarifes i de l’encàrrec a la societat Reus Transport
Públic, SA per a l’execució dels serveis de control, neteja, atenció als usuaris i
assistència tècnica en la gestió de l'Estació d'Autobusos de Reus per als anys 20212022-2023.
5. Arquitectura. Aprovació de les tarifes i de l’encàrrec a la societat Reus Mobilitat i
Serveis, SA per la gestió del manteniment dels edificis de titularitat municipal afectats
per ús educatiu per als anys 2021-2022.
Seguidament es tractarà en sessió pública els temes següents:
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SERVEIS D'HISENDA I SERVEIS GENERALS
6. Empresa i Ocupació. Aprovació inicial de les Bases reguladores per a la concessió
de subvencions pel foment de l'ocupació.
7. Rendes i Exaccions. Declaració d'utilitat municipal de diverses obres a efectes de
l'ICIO.
8. Patrimoni del sòl. Autorització de canvi d’activitat de les parades núm. 125,
129, 130, 69, 70, 132, 136, 86, 87, i 88, del Mercat Central i de les permutes de les
parades 84, 125, 129, 130, 57, 86, 87 i 88 del mateix Mercat.
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9. Recursos Humans. Sol·licitud de compatibilitat per activitats públiques i privades
del Sr. J.C.T., treballador de Ajuntament de Reus (ampliació).
10. Recursos Humans. Sol·licitud de compatibilitat per activitat privada de la Sra.
M.I.B.G., treballadora de l'Ajuntament de Reus.
11. Recursos Humans. Sol·licitud de compatibilitat per activitat privada de la Sra.
I.C.D., treballadora de l'Ajuntament de Reus.
12. Recursos Humans.Sol·licitud de compatibilitat per activitat privada de la Sra.
K.V.R.C., treballadora de l'Ajuntament de Reus.
SERVEIS DE TERRITORI I URBANISME
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13. Assessoria Jurídica. Aprovació del conveni pel finançament del sistema de
transport públic regulars de transport urbà entre l'Ajuntament de Reus, l'empresa Reus
Transport Públic, SA i el Consorci del Transport Públic del Camp de Tarragona, Autoritat
Territorial de Mobilitat.
14. Desenvolupament Urbà i Via Pública. Aprovació de la subscripció del conveni
de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Camp i l’Ajuntament deReus per la
prestació del servei de tractament de la fracció orgànica i vegetal dels residus
municipals, que s'iniciarà l'01/01/2021 i serà vigent fins al 31/12/2021.
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:
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•

Inauguració de la parada de peix de l’empresa Tarraco Sea Foods al Mercat
Central.

•

Inauguració de Fisioteràpia Casajuana al carrer S. Pau i S. Blai, 5.

•

Missa a l'església Sant Josep Obrer amb motiu del 32è aniversari de la
canonització de Santa Maria Rosa Molas, Filla Il·lustre de la ciutat.

•

Concert i Diada del Soci del Patronat Sardanista a La Palma.

•

Inauguració del supermercat Mercadona a La Sedera.

•

Presentació de la Capsa Commemorativa Torrons Virginias a la Pl. Mercadal.

•

Reunió amb el secretari d'Infraestructures i Mobilitat Sr. Isidre Gavín a la
Delegació del Govern a Tarragona.

•

Cloenda PECT (Projecte d'especialització i competitivitat territorial) a Nutrisalt i
inauguració de les instal·lacions IRTA.

•

Lliurament del premi de poesia i 40è aniversari "Lo Nunci" al Centre Amics de
Reus.

•

Reconeixement als treballadors municipals jubilats al Saló de Plens.
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3. Assessoria Jurídica. Autorització a Reus Mobilitat i Serveis S.A per a la
gestió i administració del mercat d'antiquaris, brocanters i col·leccionistes
de la ciutat.
"L'Agència de Promoció de Ciutat Reus Promoció gestiona el mercat d’antiquaris i
brocanters de la ciutat, d’acord amb les normes de participació i funcionament del
mercat d’antiquaris, brocanters i col·leccionistes de Reus, de data 27 d’abril de 2012 i
les darreres autoritzacions vigents, atorgades des de l’any 2013, finalitzen l’any 2021.
Atès que en data 9 de desembre de 2020, la Gerent de l’Agència Promoció de Ciutat
«Reus Promoció», amb el vistiplau de la presidenta d’aquest organisme, ha presentat
un escrit, dirigit a l’Ajuntament de Reus, proposant que la gestió del mercat
d'antiquaris, brocanters i col·leccionistes de la ciutat no sigui assumida per aquest
organisme autònom, ja que no disposa dels mitjans tècnics necessaris que garanteixin
la seva adequada gestió i dinamització.
Atès que en data 11 de desembre de 2020, la Gerència de Serveis Generals ha emès
un informe al respecte, en el qual proposa autoritzar a la societat municipal «Reus
Mobilitat i Serveis S.A», perquè gestioni el mercat d’antiquaris, brocanters i
col·leccionistes de la ciutat, ja que actualment aquesta societat s’encarrega de
gestionar els mercats de marxants del mercat central i de l’entorn del mercat del
carrilet, en virtut de l’acord del Ple de la Corporació de 31 de maig de 1990 i acord de
la Comissió de Govern de 24 d’abril de 2001, respectivament.
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Atès que el mercat d’antiquaris, brocanters i col·leccionistes de la ciutat s'emmarca en
la categoria de mercats marxants, d’acord amb el que estableix la Llei 18/2017, de l'1
d'agost, de comerç, serveis i fires i el Decret 162/2015, de 14 de juliol, de venda no
sedentària en mercats de marxants.
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Vist que l’article 2 dels Estatuts de la societat municipal «Reus Mobilitat i Serveis S.A»
preveu , com a part del seu objecte social, la «gestió, administració i explotació dels
mercats públics, així com totes aquelles activitats relacionades amb aquest servei
municipal que li encomani l’Ajuntament» i, per tant, resulta adequat que sigui aquesta
societat la que gestioni el mercat d’antiquaris, brocanters i col·leccionistes de la
ciutat.
Atès que els mercats públics constitueixen un servei públic de competència municipal,
corresponent a l’Ajuntament l’autorització de la gestió dels mercats periòdics de
venda no sedentària, els qual es porten a terme en llocs establerts amb una
periodicitat habitual i predeterminada.
Vist l’informe emès per l’assessoria jurídica d’aquest Ajuntament, en el qual s’informa
favorablement en relació en que la gestió del mercat d’antiquaris, brocanters i
col·leccionistes pugui correspondre a la societat «Reus Mobilitat i Serveis S.A», ja que
disposa de títol habilitant.
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Per tot l’exposat, i vistes les disposicions aplicables, es proposa a la Junta de Govern
Local l’adopció dels acords següents:
PRIMER.- Autoritzar a la societat anònima municipal «Reus Mobilitat i Serveis S.A» la
gestió i administració del mercat d’antiquaris, brocanters i col·leccionistes, que té lloc
els dissabtes als Passeig Sunyer i Prim de Reus, en el tram comprès entre la plaça de
les Oques i la Pastoreta.
SEGON.- L’esmentada autorització serà vigent des de l’1 de gener de 2021 fins a 31
de desembre del mateix any, prorrogant-se a partir de les hores successivament per
anys naturals, llevat acord en contra d’aquest Ajuntament.
TERCER.- Que la societat «Reus Mobilitat i Serveis S.A» s’encarregui d’estudiar i
analitzar la normativa municipal aplicable en matèria de mercats no sedentaris i la
relacionada, als efectes de proposar millores i/o modificacions per a assegurar la
correcta gestió d’aquest tipus de mercat.
QUART.- Reus Mobilitat i Serveis S.A haurà d’establir els mecanismes necessaris per
tal que tota la brossa que es generi sigui recollida en bosses o caixes i s'agrupin en
punts on tingui accessibilitat el vehicle de recollida.
CINQUÈ.- Reus Mobilitat i Serveis S.A haurà d’establir les mesures adients destinades
a regular el pas dels vianants i, en el seu cas, dels vehicle en les zones objecte
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d’ocupació, durant els dies que funcioni el mercat ambulant.
SISÈ.- «Reus Mobilitat i Serveis S.A lliurarà les autoritzacions corresponents als
venedors no sedentaris de conformitat amb els principis d’objectivitat, publicitat i
concurrència i la normativa en malteria e vena no sedentària i del comerç, en general.
SETÈ.- Serà responsable davant d’aquest Ajuntament i de tercers, dels desperfectes
que es produeixin en el paviment o instal·lacions de la via pública i que siguin
conseqüència del funcionament del merca ambulant, estant subjecte al reintegrament
total de les despeses de reconstrucció o a la reparació dels danys que s’ocasionin.
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VUITÈ.- Correspondran, en tot moment, a l’Ajuntament les facultats de direcció,
inspecció, control i fiscalització del servei podent ordenar les accions i modificacions
que exigeixi l’interès públic.
NOVÈ.- Aquests acords són definitius en via administrativa i contra ells es pot
interposar recurs contenciós administratiu davant dels Jutjats del Contenciós
Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent
al de la recepció de la seva notificació.
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No obstant això, amb caràcter potestatiu es pot interposar recurs previ de reposició
davant l’òrgan que ha dictat l’acte en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà
de la recepció de la seva notificació."
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per assentiment.
4. Arquitectura. Aprovació de les tarifes i de lencàrrec a la societat Reus
Transport Públic, SA per a lexecució dels serveis de control, neteja, atenció
als usuaris i assistència tècnica en la gestió de l'Estació d'Autobusos de Reus
per als anys 2021-2022-2023.
"Atès que l’Ajuntament de Reus és concessionari de l’explotació del servei públic de
l’estació d’autobusos, segons Resolució del Conseller de Política Territorial i Obres
Públiques, de data 25.10.1984, per un termini de 75 anys, per la qual cosa està
obligada a mantenir les obres, instal·lacions i mitjans adscrits a la concessió en bon
estat de conservació i funcionament, i prestar el servei amb la continuïtat necessària, i
està facultada per subscriure els acords necessaris, amb tercers, per la correcta
prestació del servei.
Atès que l'Ajuntament de Reus no disposa dels recursos adients per a la gestió de
l'estació d'autobusos i pretén que per als anys 2021, 2022 i 2023 sigui gestionat per
un ens adient, en tots aquells aspectes no assumits per l'organització municipal.
Vista la memòria tècnica per l'establiment de les tarifes per al servei de control de
neteja, atenció als usuaris i assistència tècnica en la gestió de l'estació d'autobusos
per a l'anualitat 2021, 2022 i 2023, elaborada pels serveis tècnics d’Arquitectura de
data 10 de desembre de 2020, i que consta a l'expedient.
Considerant que l'esmentat informe efectua la següent proposta de tarifes:

Aquest document ha estat signat electrònicament amb data 29/1/2021
L'autenticitat d'aquest document es pot comprovar a https://serveis.reus.cat/cve mitjançant el CVE: 20215067F577B01F03C1810168FE77EDB272E78AE9090129145343

Intern – Ma d’Obra
Operaris de neteja i atenció al
client.

Hores de servei
Anual

Tarifa preu/hora de servei

4.186 h

13,91 €

Coordinador i CCC.
Altres despeses personal.
Intern – Mitjans auxiliars
fixes
Immobilitzat

Cost Anual

Tarifa mensual

3.146,48 €

262,21 €
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Extern – subcontractació

Tarifa consums mensuals

Aprovisionaments,
subministraments i serveis
externs

Preu de cost

Despeses Generals
Estructura i suport actuacions

Tarifa consums mensuals.
8,00% Costos intern + extern.

Considerant que de l'informe memòria elaborat pels serveis tècnics d’Arquitectura se'n
desprèn que pel període comprès entre l'1 de gener de 2021 al 31 de desembre de
2023, el cost total de la despesa prevista de l'encàrrec serà de 226.391,05€ amb el
següent desglòs:
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Cost segons tarifa hores de treball efectiu: 174.681,78€
Cost segons tarifa mensual mitjans auxiliars fixes: 9.439,56€
Aprovisionaments: 9.000,00€
Subministraments: 2.400,00€
Serveis externs: 9.600,00€
Altres despeses del servei: 4.500,00€
Despeses generals: 16.769,71€
Total encàrrec anys 2021, 2022 i 2023: 226.391,05€
Vist, així mateix, que del pla de treball i de l'informe memòria abans esmentat,
ambdós de data 10 de desembre de 2020, elaborats pels serveis tècnics
d’Arquitectura, relatius a l'encàrrec de gestió de l'estació d'autobusos per a l'any
2021, 2022 i 2023, que consten a l'expedient. Els serveis especificats en l'esmentat
pla de treball són:
1) Encarregar el servei de control, neteja, atenció als usuaris i assistència tècnica en la
gestió de l'estació d'Autobusos de Reus, per tal de mantenir-les en perfecte estat de
conservació i funcionament. Serveis a prestar:
Control: Contempla el control de les instal·lacions de forma presencial entre les 7:00 a
les 21:00. Així mateix es controlarà les 24 hores amb sistema de vídeo vigilància i
gravació des del control central, des d’on es farà el seguiment visual del servei.
Fora de l’horari amb servei presencial, es disposarà també d’un servei d’atenció 24 h
que consistirà en la monitoratge i control remot des del centre de control central de
les alarmes existents en l’estació d’autobusos.
El personal anirà degudament uniformat i equipat amb una emissora de ràdio per
comunicar-se amb els serveis centrals de l’empresa.
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Neteja: El servei contempla la neteja de tot el recinte de l’estació d’autobusos. La
neteja de passadissos, hall i andanes es portarà a terme amb una màquina fregadora
amb un ample de fregat de 530 mm.
En el cas del camp de futbol, només inclou la neteja de «pala i escombra» (papers,
llaunes, fulles, etc...) i no inclou els tractaments de neteja i manteniment específic per
aquella superfície, que l’executa Reus Esport i Lleure, SA (RELLSA).
Atenció als usuaris: Contempla l’atenció presencial als usuaris del transport públic de
passatgers, en l’horari de 7:00 a les 21:00h de dilluns a dissabte laborables.
El personal adscrit al servei disposarà d’un adequat uniforme de treball, amb la
finalitat de que els usuaris els/les reconeguin perfectament.
Quan no es disposa de servei presencial, les instal·lacions s’atendran des del centre de
control central, des d’on es farà el seguiment visual del servei.
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Assistència tècnica: Consistent en la gestió general del contracte (subministraments,
aprovisionaments, averies, etc...).
Fora de l’horari amb servei presencial, es disposarà també d’un servei d’atenció 24h
que consistirà en la monitoratge i control remot des del centre de control central de
les alarmes existents en l’estació d’autobusos.
Inclou també el manteniment de sistemes de seguretat i comunicacions per portar a
terme els serveis de vigilància de l’estació d’autobusos (vídeo gravació) des del centre
de control central.
2) Relació de dependències objectes del pla de treball, que comprèn la prestació dels
serveis de control, neteja, atenció als usuaris i assistència tècnica de tot el recinte de
l'estació d'Autobusos de Reus.
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3) Mitjans:
Mitjans Humans.
El servei de neteja disposarà de:
- El servei de neteja i atenció al client suposa la prestació d’un total de 4.186 hores
anuals de servei presencial amb l’establiment de dos torns de feina en horari diürn (de
7:00 a 14:00 i de 14:00 a 21:00) de dilluns a dissabte laborables. Per aquesta
prestació es necessitaran 2,5 operaris. Els operaris aniran degudament uniformats i
amb la formació necessària.
- 1 Coordinador del servei, amb una dedicació del 10% de la seva jornada.
- Atenció des del centre de control central. Compren el seguiment a control remot de
les incidències de les instal·lacions des del centre de control central en horari nocturn
(de 21:00 a 07:00), de dilluns a dissabte i les 24 hores en horari festiu.
Inclou també la intervenció d’un vigilant especial d’assistència en horari nocturn en
cas d’incidències.
Mitjans auxiliars: El servei disposarà dels mitjans auxiliars necessaris per assolir la
tasca encarregada, entre els quals destaquem:
- 1 màquina fregadora amb un ample de fregat de 530 mm.
- Instal·lacions i equips electrònics per a la gestió de comunicacions i seguretat de
l’estació d’autobusos.
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- Emissores de radio per la prestació del servei i comunicació amb el centre de control
central.
4) Aprovisionaments: Compren la previsió de consums de productes de neteja i
desinfectants destinats a la neteja de les instal·lacions. Compren els materials com ara
paper higiènic, etc... als serveis de l’estació d’autobusos.
5) Subministraments: Relatiu als serveis de la línia ADSL entre l’estació d’autobusos i
el centre de control central per poder portar a terme la telegestió i vigilància a control
remot en horari nocturn.
Atès que Reus Transport Públic, SA ha executat els darrers anys els serveis que ara es
pretenen encarregar.
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Atès que Reus Transport Públic, SA ostenta la consideració de mitjà propi personificat,
entre altres poders adjudicadors, de l'Ajuntament de Reus, que li pot fer encàrrecs de
gestió i adjudicar-li contractes, en relació a les activitats compreses dins del seu
objecte i activitats fundacionals, en els termes previstos a l'article 32 de la Llei 9/2017,
de 8 de novembre, de contractes del sector públic, de conformitat amb els seus
estatuts vigents, aprovats per acord de la Junta General de la citada societat de data
12 de juny de 2019.
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Atès que l’objecte de la citada societat municipal, de conformitat amb l’article 2 dels
seus estatuts, el constitueixen quantes activitats estiguin encaminades a
l’organització, gestió i prestació del servei públic de transport col·lectiu de viatgers i el
servei de transport adaptat a les persones de mobilitat reduïda així com totes aquelles
activitats complementàries relacionades amb aquest servei públic, així com d’altres
serveis complementaris relacionats amb la circulació, el transport, la mobilitat i la via
pública.
Atès que en l'informe memòria elaborat pels serveis tècnics d’Arquitectura abans
esmentat es proposa que sigui la societat Reus Transport Públic, SA qui efectuï de nou
l'encàrrec del servei de control, neteja, atenció als usuaris i assistència tècnica en la
gestió de l'estació d'autobusos de Reus pel període corresponent als anys 2021,2022 i
2023, per un import de 226.391,05€,
dels quals 75,463,68 euros s'imputaran a
l'aplicació 40832- 93322- 212 del pressupost municipal de despeses corresponent a
l'any 2021, 75,463,68 euros per a l’any 2022 i la resta a l’any 2023.
Atès que es disposa de consignació pressupostària per assumir els compromisos
econòmics inherents a l'encàrrec corresponents a l'any 2021, amb càrrec a l'aplicació
40832- 93322- 212 del pressupost municipal de despeses per a l’any 2021, i que
caldrà habilitar el crèdit corresponent per als exercicis pressupostaris corresponents
als anys 2022 i 2023.
Vist l'informe emès per l'Assessoria Jurídica de data 11 de desembre de 2020 en
relació al present encàrrec.
Vist l'informe de la intervenció general de fiscalització prèvia de desembre de 2020
emès en relació al present encàrrec.
Vist el que disposa l'article 32 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic (en endavant LCSP) per la qual es transposen a l’ordenament jurídic
espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE,
de 26 de febrer de 2014, possibilita als poders adjudicadors que s’encarreguin a
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entitats que tinguin la planificació de mitjà propi personificat les prestacions pròpies
dels contractes de serveis, i que l’encàrrec no tindrà la consideració de contracte.
Així mateix, l’esmentat article 32 de la LCSP estableix que la compensació al poder
adjudicador es regularà per referència a tarifes aprovades per l’entitat pública de la
qual depèn el mitjà propi personificat per a les activitats objecte d’encàrrec. Aquestes
tarifes es calculen de manera que representin els costos reals de realització de les
unitats produïdes (servei) directament pel mitjà propi.

Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
29/01/2021

Vista la Circular 4/2015, de 20 de maig, de la Intervenció General de l’Administració de
l’Estat, en relació a diversos aspectes relacionats amb les encomanes de gestió que
regula la LCSP, on es manifesta que «la tarifa o la retribución de la encomienda
deberán cubrir el valor de las prestaciones encargadas, teniendo en cuenta para su
cálculo los costes directos y los indirectos, y márgenes razonables, acordes con el
importe de aquellas prestaciones, para atender desviaciones o imprevistos de
rentabilidad. Estos márgenes figurarán como partida independiente del resto de la
tarifa.»
Vist, així mateix, el Decret d'alcaldia número 11502, de 10 de juliol de 2019, pel qual
l'alcaldia fixa les delegacions a la Junta de Govern local, delega a l'esmentat òrgan els
encàrrecs, les encomanes de gestió i els convenis de cooperació i col·laboració quan
per raó del seu import sigui competent l'alcalde i la seva quantia excedeixi els límits
atribuïts als/les regidors/es delegats/des, és a dir, més dels 25.000 euros.

Signat electrònicament
Josep Maria Sabate Vidal
29/01/2021

Atès, doncs, que l'import de l'encàrrec supera amb escreix la xifra dels 25.000 euros,
per la qual cosa correspon a la Junta de Govern Local, per delegació de l’alcaldia,
l'aprovació del present encàrrec.
En conseqüència es proposa l'adopció dels acords següents:
PRIMER: Aprovar les següents tarifes per a l’execució dels serveis de control, neteja,
atenció als usuaris i assistència tècnica en la gestió de l'Estació d'Autobusos de Reus:
Tarifa
Tarifa
Tarifa
Tarifa
Tarifa
Tarifa
Tarifa

hora de treball efectiu: 13,91€
mensual mitjans auxiliars fixes: 262,21€
per serveis de manteniment immobilitzat adscrit al servei: 9.600,00€
per aprovisionaments: 9.000,00€
per subministraments: 2.400,00€
per altres despeses del servei: 4.500,00€
per despeses generals: 16.769,71€

D'acord amb el que preveu en el Dictamen 5/2020 de data 30 de maig, de la Junta
Consultiva de Contractació Administrativa de Catalunya, les tarifes per a la retribució
dels encàrrecs a mitjans propis s’han de calcular de manera que representin els costos
reals, sense incloure els conceptes de despeses generals que no responguin a aquells
costos reals, ni de benefici industrial, i els serveis prestats pels mitjans propis no estan
subjectes a l’IVA.
SEGON: Aprovar l’encàrrec a la societat Reus Transport Públic, SA de la gestió de
l'Estació d'Autobusos de Reus.
L'encàrrec s'aprova de forma anticipada i la seva vigència queda condicionada a
l'entrada en vigor del pressupost de l'exercici 2021 i a l'existència de crèdit adequat i
suficient per a cada un dels exercicis en els que ha de tenir vigència.
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TERCER: L’esmentat encàrrec inclou, en tot cas, les tasques que s’indiquen als
antecedents del present acord i que es relacionen amb major detall a l’informe
proposta de l’encàrrec emès pels serveis d’Arquitectura de data 10 de desembre de
2020 i del pla de treball, que consten a l’expedient i que s'han de facilitar a Reus
Transport Públic, SA.
QUART: El present encàrrec s’efectua pel període comprès entre 1 de gener de 2021 i
el 31 de desembre de 2023.
CINQUÈ: Per a dur a terme l'encàrrec, la societat Reus Transport Públic, SA posarà a
disposició de l'Ajuntament els recursos humans i materials necessaris per tal de portar
a terme les esmentades activitats.
Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
29/01/2021

La societat Reus Transport Públic, SA podrà contractar parcialment a tercers la
realització de treballs objecte del present encàrrec. No obstant executarà més del 50%
de l'encàrrec amb mitjans propis. Els contractes que hagi de realitzar l'entitat restaran
subjectes a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, en els
termes que siguin procedents d'acord amb la naturalesa de la societat, així com pel
tipus i quantia dels contractes.

Signat electrònicament
Josep Maria Sabate Vidal
29/01/2021

El personal afecte a la prestació de les tasques encarregades, dependrà a tots els
efectes de Reus Transport Públic, SA o de l'empresa a qui aquesta li encarregui
l'execució de les mateixes, segons correspongui, que hauran de complir, en tot
moment, les obligacions derivades de la legislació laboral, de seguretat i salut en el
treball i previsions socials, essent responsables directes de tots els pagaments i
indemnitzacions que es pugin derivar de l'incompliment de les seves obligacions
generals o particulars relatives a la seguretat social i ordenació de treball, quedant
l'Ajuntament de Reus exonerat de qualsevol tipus de responsabilitat, solidària o
subsidiària, d'aquest tipus en què pugui incórrer la referida empresa o el seu personal.
SISÈ: Aprovar la despesa màxima corresponent a l'esmentat encàrrec, per un import
global de 226.391,05 euros, dels quals 75,463,68 euros s'imputaran a l'aplicació
40832- 93322- 212 del pressupost municipal de despeses corresponent a l'any 2021,
75,463,68 euros per a l’any 2022 i la resta a l’any 2023. Per tant caldrà habilitar el
crèdit corresponent per als exercicis pressupostaris corresponents als anys 2022 i
2023.
SETÈ: El pagament d'aquest encàrrec es realitzarà prèvia emissió i presentació, per
part de la societat Reus Transport Públic, SA a l'Ajuntament, de les corresponents
factures, que s'emetran amb periodicitat trimestral pels serveis efectivament prestats,
en consonància amb les tarifes aprovades per les anualitats 2021, 2022 i 2023 i
acompanyada d'un informe justificatiu amb la següent informació:
-Detall d'hores mensual.
-Extractes i detall de costos corresponents a aprovisionaments i subministraments
externs i serveis subcontractats, classificats segons la seva naturalesa.
La relació anirà acompanyada amb caràcter general amb còpia dels justificants
corresponents.
Es realitzaran tres liquidacions, una per cada exercici pressupostari:
2021.- Liquidació parcial juntament amb la facturació del 4art trimestre.
2022.- Liquidació parcial juntament amb la facturació del 4art trimestre.
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2023.- Liquidació total de l’encàrrec juntament amb la facturació del 4art trimestre.
El percentatge de Despeses Generals es regularitzarà en les liquidacions parcials per
cada exercici pressupostari, que tindran en compte el càlcul de les despeses generals,
les quals han de ser objecte de justificació, també es tindran en compte els costos de
personal derivats dels increments de retribucions del sector públic.

Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
29/01/2021

Les liquidacions parcials i la final s’ajustaran als costos reals segons el que preveu el
Dictamen 5/2020 de data 30 de maig, de la Junta Consultiva de Contractació
Administrativa de Catalunya, les tarifes per a la retribució dels encàrrecs a mitjans
propis s’han de calcular de manera que representin els costos reals, sense incloure els
conceptes de despeses generals que no responguin a aquells costos reals, ni de
benefici industrial, i els serveis prestats pels mitjans propis no estan subjectes a l’IVA.
Si la liquidació final de l'encàrrec s'ha d'efectuar per un import inferior al que s'aprovà
en el moment de la seva formulació, l'òrgan competent haurà d'aprovar aquesta
liquidació, amb la prèvia emissió del corresponent informe per part del departament
tramitador on es justifiqui aquesta diferència.
La liquidació per un import superior requerirà la prèvia aprovació de l'ampliació de
l'encàrrec.
VUITÈ: Correspon a l'Ajuntament la superior direcció de l'encàrrec efectuat, i el control
i supervisió del mateix, a través dels serveis tècnics d’Arquitectura.

Signat electrònicament
Josep Maria Sabate Vidal
29/01/2021

L'entitat receptora de l'encàrrec previst en aquesta resolució tindrà l'obligació de
facilitar a l'Ajuntament la informació que preveu l'article 3.2 de la Llei 19/2014, del 29
de desembre, de transparència, d'accés a la informació pública i bon govern.
NOVÈ: En el supòsit que l'encàrrec efectuat pugui comportar la gestió i/o tractament
de dades de caràcter personal la societat Reus Transport Públic, SA assumirà, en
relació a les dades recollides i tractades a conseqüència del present encàrrec, la
condició del tercer encarregat del tractament de dades de caràcter personal i, per
tant, aquestes actuacions s'efectuaran de conformitat amb les previsions de la Llei
orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i
garantia dels drets digitals, i d'acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament
Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones
físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes
dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD).
DESÈ: El present encàrrec tindrà com a clàusula resolutòria expressa de compliment i
manteniment per part de l'entitat receptora de l'encàrrec de la condició de mitjà propi
personificat, en els termes previstos a l'article 32 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de contractes del sector públic. L'incompliment sobrevingut dels requisits per
mantenir aquesta condició comportarà la impossibilitat de seguir efectuant encàrrecs
i, si s'escau, la resolució anticipada i liquidació del present encàrrec, sens perjudici, de
l'establiment del règim transitori que s'escaigui, atesa la rellevància del servei que es
gestiona.
ONZÈ: Publicar el present encàrrec al perfil del contractant, en els termes previstos al
primer paràgraf de l'article 63.6 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes
del sector públic.
DOTZÈ: Donar trasllat del present acord a la societat Reus Transport Públic, SA, als
efectes pertinents.
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TRETZÈ: Aquests acords són definitius en via administrativa i contra aquests es pot
interposar recurs contenciós administratiu davant dels Jutjats del Contenciós
Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent
al de la recepció de la seva notificació.
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.

Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
29/01/2021

5. Arquitectura. Aprovació de les tarifes i de lencàrrec a la societat Reus
Mobilitat i Serveis, SA per la gestió del manteniment dels edificis de
titularitat municipal afectats per ús educatiu per als anys 2021-2022.
"Atès que l’article 25.2.n) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local reconeix als municipis competències pròpies en la conservació,
manteniment i vigilància dels edificis de titularitat local destinats a centres docents
públics d’educació infantil, d’educació primària o d’educació especial.

Signat electrònicament
Josep Maria Sabate Vidal
29/01/2021

Atès que l’article 66.3.o) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova
el text refós de la Llei municipal i del règim local de Catalunya atribueix als municipis,
entre d’altres, competències en la participació en la programació de l'ensenyament i la
cooperació amb l'administració educativa en la creació, la construcció i el
manteniment dels centres docents públics; la intervenció en els òrgans de gestió dels
centres docents i la participació en la vigilància del compliment de l'escolaritat
obligatòria.
Atès que la disposició addicional quinzena de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig,
d’educació, atribueix als municipis competències en matèria de conservació,
manteniment i vigilància dels edificis destinats a centres públics d’educació infantil,
d’educació primària o d’educació especial i de forma una mica més específica als
articles 159.3.d) i 164 de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació, que preveu que
el manteniment dels edificis destinats a les escoles corresponen al municipi on es
troben situats.
Atès que l’Ajuntament de Reus ha de desenvolupar, doncs, tasques de manteniment
dels edificis de titularitat local destinats a centres docents públics, concepte que
abasta tant les escoles públiques com les escoles bressol públiques de titularitat
municipal, i també resta inclòs el manteniment de les pistes i equipaments esportius
d’aquests centres i el conjunt de tasques corresponents a l'adequació dels espais a les
noves necessitats organitzatives del curs dels esmentats centres educatius.
Atès que el departament d’Urbanisme i Mobilitat i el departament d’Educació no
disposen dels recursos humans i tècnics necessaris per tal de dur a terme aquestes
actuacions de manteniment.
Atès que els darrers anys l'Ajuntament de Reus ha encarregat la realització i gestió del
servei de manteniment, conservació i reparació d'edificis i instal·lacions del conjunt de
les escoles d'educació infantil i primària públiques i de les escoles bressol municipals
de la ciutat de Reus a la societat actualment denominada Reus Mobilitat i Serveis, SA
(en endavant, RMS).
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Atès que es fa necessari disposar per a les anualitats 2021 i 2022, dels serveis de
manteniment general dels edificis, de les instal·lacions i de la zona exterior, que
inclou, entre d’altres, els patis infantils i les pistes esportives dels esmentats centres
educatius.
Vist el Pla de treball tècnic del servei de manteniment dels edificis de titularitat
municipal afectats per ús educatiu, elaborat pels serveis tècnics d’Urbanisme i
Mobilitat, de data 11 de desembre de 2020 que consta a l’expedient i corresponents
als exercicis 2021 i 2022 per efectuar l’encàrrec.

Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
29/01/2021

Vista la memòria tècnica elaborada pels serveis tècnics d’Urbanisme i Mobilitat de
data 11 de desembre de 2020 que consta a l’expedient, on es proposa l’establiment
de les tarifes del servei de manteniment dels edificis de titularitat municipal afectats
per l’ús educatiu, en els termes següents:

Signat electrònicament
Josep Maria Sabate Vidal
29/01/2021

Vist l’informe-memòria de data 11 de desembre 2020 emès pels serveis tècnics
d'Urbanisme i Mobilitat, en el qual es proposa una unitat tarifària per a l’esmentat
servei prenent com a referència l’estudi i anàlisi de costos reals del servei, a resultes
de les dades i registres disponibles de la prestació d’aquest servei durant el període
2009-2019. Així mateix ,es posa de manifest un balanç satisfactori de la gestió
efectuada per RMS els darrers anys, per la qual cosa es proposa efectuar l’encàrrec a
la citada societat de la gestió del servei de manteniment general del conjunt de
dependències i instal·lacions afectades per l’ús educatiu de titularitat de l’Ajuntament
de Reus per a l’anualitat 2021 i 2022, amb un import de 1.100.000 €, dels quals
550.000 € s’imputaran a l’aplicació pressupostària 30919- 32300- 212 del pressupost
municipal de despeses 2021, i caldrà habilitar el crèdit corresponent per a l’exercici
pressupostari corresponent a l’any 2022.
Atès que la societat RMS té la consideració de mitjà propi personificat i servei tècnic
de l’Ajuntament de Reus i/o d’ aquells poders adjudicadors per als que realitzi la part
essencial de la seva activitat, els quals li podran fer encàrrecs de gestió i/o d’execució
d’obres, de serveis i d’ adquisició de subministraments, així com adjudicar-li
contractes, en relació a les activitats compreses dins del seu objecte social, a l’
empara del disposat a l’ article 32 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes
del sector públic.
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Vist el que disposa l'article 32 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic (en endavant LCSP)per la qual es transposen a l’ordenament jurídic
espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE,
de 26 de febrer de 2014, possibilita als poders adjudicadors que s’encarreguin a
entitats que tinguin la planificació de mitjà propi personificat les prestacions pròpies
dels contractes de serveis, i que l’encàrrec no tindrà la consideració de contracte.
Així mateix, l’esmentat article 32 de la LCSP estableix que la compensació al poder
adjudicador es regularà per referència a tarifes aprovades per l’entitat pública de la
qual depèn el mitjà propi personificat per a les activitats objecte d’encàrrec. Aquestes
tarifes es calculen de manera que representin els costos reals de realització de les
unitats produïdes (servei) directament pel mitjà propi.
Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
29/01/2021

Vist l’informe 5/2019 de la Junta consultiva de contractació Administrativa de la
Generalitat que en la seva conclusió VIII diu: "Les tarifes per a la retribució dels
encàrrecs a un mitjà propi s’han de calcular de manera que representin els costos
reals i, d’acord amb l’article 7.8.c de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’impost
sobre el valor afegit, en la redacció donada per la disposició final desena de la LCSP,
els serveis prestats en virtut d’encàrrecs executats per un mitjà propi no estan
subjectes a aquest impost."
Vist l’informe Jurídic a de data 14 de desembre de 2020 emès en relació al present
encàrrec, que s'informa favorablement.
Vist l’informe emès per la general de fiscalització prèvia de desembre de 2020 emès
en relació al present encàrrec.

Signat electrònicament
Josep Maria Sabate Vidal
29/01/2021

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 encomandes de
gestió quan el seu import no superi els 25.000 euros.
Vist, així mateix, el Decret d'alcaldia número 11502, de 10 de juliol de 2019, pel qual
l'alcaldia fixa les delegacions a la Junta de Govern local, delega a l'esmentat òrgan els
encàrrecs, les encomanes de gestió i els convenis de cooperació i col·laboració quan
per raó del seu import sigui competent l'alcalde i la seva quantia excedeixi els límits
atribuïts als/les regidors/es delegats/des, és a dir, més dels 25.000 euros.
Atès, doncs, que l'import de l'encàrrec supera amb escreix la xifra dels 25.000 euros,
per la qual cosa correspon a la Junta de Govern Local, per delegació de l’alcaldia,
l'aprovació del present encàrrec.
Per tot l’exposat, es proposa a la
acords:

Junta de Govern Local, l’adopció dels següents

PRIMER: Aprovar les següents tarifes per a l’execució del servei que es relacionen a
continuació:
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Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
29/01/2021

SEGON:
Aprovar l’encàrrec a la societat RMS pel període comprès entre l’1 de gener de 2021
fins al 31 de desembre 2022, per la realització dels següents treballs, als centres
educatius que a continuació es relacionen:
- La conservació i manteniment d’edificis i instal·lacions.
- La conservació i manteniment de la zona exterior, que inclou els patis infantils
i les pistes i equipaments esportius.
- Tasques corresponents a l'adequació dels espais a les noves necessitats
organitzatives del curs.

Signat electrònicament
Josep Maria Sabate Vidal
29/01/2021

L'encàrrec s'aprova de forma anticipada i la seva vigència queda condicionada a
l'entrada en vigor del pressupost de l'exercici 2021 i a l'existència de crèdit adequat i
suficient per a cada un dels exercicis en els que ha de tenir vigència.
L’encàrrec abasta les escoles i l’institut escola públiques, les escoles bressol de
titularitat municipal, i el centre d’educació especial, que són els següents:
Escoles Bressol Municipals
Escola Bressol Municipal El Lligabosc
Escola Bressol Municipal El Marfull - Mas Pintat
Escola Bressol Municipal El Margalló
Escola Bressol Municipal La Ginesta
Escola Bressol Municipal L’Olivera
Escola Bressol Municipal Montsant
Centres Públics d'Infantil i Primària
Centre Educació Especial Font del Lleó
Escola Cèlia Artiga
Escola Ciutat de Reus (SEZ segons proposta conveni)
Escola Dr. Alberich i Casas
Escola Eduard Toda
Escola Els Ganxets
Escola General Prim
Escola Isabel Besora
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Escola Joan Rebull
Escola La Vitxeta
Escola Montsant
Escola Mowgli
Escola Marià Fortuny (CFA segons proposta conveni)
Escola Misericòrdia
Escola Pompeu Fabra
Escola Prat de la Riba
Escola Rosa Sensat
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Escola Rubió i Ors
Escola Teresa Miquel i Pàmies
Escola Sant Bernat Calbó (segons protocol ICF)
Institut Escola Pi del Burgar
Aquesta relació es podrà modificar i es podrà adequar, previ acord entre l’Ajuntament i
la societat RMS per atendre les necessitats sorgides.
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TERCER: Aprovar la despesa màxima corresponent a l’esmentat encàrrec, per un
import global de 1.100.000 €, dels quals 550.000 € s’imputaran a l’aplicació
pressupostària 30919- 32300- 212 del pressupost municipal de despeses 2021, i que
caldrà habilitar el crèdit corresponent per a l’exercici pressupostari corresponent a
l’any 2022
QUART: L’esmentat encàrrec inclou, en tot cas, les tasques que s’indiquen als informes
emesos ,que consten a l’expedient a l’informe emès pels serveis tècnics de la
Regidoria d'Urbanisme i Mobilitat de data 11 de desembre de 2020 i el pla de treball
del servei de manteniment de les escoles públiques i escoles bressol municipals de
Reus per a l’exercici 2021 i 2022, de data 11 de desembre de 2020.
CINQUÈ: El pagament d’aquest encàrrec es realitzarà prèvia emissió i presentació, per
part de la societat RMS, a l’Ajuntament, de les corresponents factures, que s’emetran
amb periodicitat mensual dels serveis efectivament prestats, en consonància amb les
tarifes aprovades per a l’any 2021 i 2022.
Les esmentades factures es presentaran en el termini de quinze dies des de la
finalització del període a facturar.
Les factura s’acompanyaran d’un informe justificatiu així com d’una memòria
econòmica, comprensiva amb la següent informació:
-

Detall d’hores mensual desglossades per centre educatiu del treball efectiu
operaris de manteniment adscrits al servei.

-

Extractes i detall de costos corresponents a aprovisionaments externs i serveis
subcontractats, classificats segons la seva naturalesa i amb imputació per
centre educatiu.

-

Detall del seguiment mensual acumulat segons conceptes anteriors.
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La relació anirà acompanyada amb caràcter general amb còpia dels justificants
corresponents.
Es realitzaran dues liquidacions, una per cada exercici pressupostari:
2021.- Liquidació parcial juntament amb la facturació del mes de desembre.
2022.- Liquidació total de l’encàrrec juntament amb la facturació del mes de
desembre.

Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
29/01/2021

En les liquidacions, RMS s’acompanyarà certificació o acta de conformitat dels serveis,
justificació del diferencial aplicat sobre els costos derivats del personal i despeses
generals, així com la seva corresponent valoració i, si s’escau, justificació del cost
efectiu suportat pel mitjà propi per les activitats subcontractades.
Si la liquidació final de l'encàrrec s'ha d'efectuar per un import inferior al que s'aprovà
en el moment de la seva formulació, l'òrgan competent haurà d'aprovar aquesta
liquidació, amb la prèvia emissió del corresponent informe per part del departament
tramitador on es justifiqui aquesta diferencia.
La liquidació per un import superior requerirà la prèvia aprovació de l'ampliació de
l'encàrrec.
SISÈ: Per dur a terme l’encàrrec, RMS posarà a disposició de l’Ajuntament els recursos
necessaris per tal de portar les esmentades activitats.
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La societat RMS, podrà contractar, parcialment a tercers, la realització de treballs
objecte del present encàrrec. Els contractes que hagi de realitzar l’entitat restaran
subjectes a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, en els
termes que siguin procedents d’acord amb la naturalesa de l’entitat, així com pel tipus
i quantia dels contractes.
El personal afecte a la prestació de les tasques encarregades, dependrà a tots els
efectes de RMS o de l’empresa a qui aquesta li encarregui l’execució de les mateixes,
segons correspongui, que hauran de complir, en tot moment, les obligacions derivades
de la legislació laboral, de seguretat i salut en el treball i previsions socials, essent
responsables directes de tots els pagaments i indemnitzacions que es puguin derivar
de l’incompliment de les seves obligacions generals o particulars relatives a la
seguretat social i ordenació del treball.
SETÈ: Correspon a l’Ajuntament la superior direcció, control i supervisió de l’encàrrec
efectuat.
L’entitat receptora de l’encàrrec previst en aquesta resolució tindrà l’obligació de
facilitar a l’Ajuntament la informació que preveu l’article 3.2 de la Llei 19/2014, del 29
de desembre, de transparència, d’accés a la informació pública i bon govern.
VUITÈ.- El present encàrrec tindrà com a clàusula resolutòria expressa de compliment i
manteniment per part de l'entitat receptora de l'encàrrec de la condició de mitjà propi
personificat, en els termes previstos a l'article 32 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de contractes del sector públic. L'incompliment sobrevingut dels requisits per
mantenir aquesta condició comportarà la impossibilitat de seguir efectuant encàrrecs
i, si s'escau, la resolució anticipada i liquidació del present encàrrec, sens perjudici, de
l'establiment del règim transitori que s'escaigui, atesa la rellevància del servei que es
gestiona.

Aquest document ha estat signat electrònicament amb data 29/1/2021
L'autenticitat d'aquest document es pot comprovar a https://serveis.reus.cat/cve mitjançant el CVE: 20215067F577B01F03C1810168FE77EDB272E78AE9090129145343

NOVÈ.-Publicar el present encàrrec al perfil del contractant, en els termes previstos al
primer paràgraf de l’article 63.6 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes
del sector públic.
DESÈ.- Donar trasllat del present acord a la societat RMS, als efectes pertinents."
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per assentiment.
Seguidament es tracta en sessió pública els temes següents:
SERVEIS D'HISENDA I SERVEIS GENERALS
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6. Departament d'Empresa i Ocupació.- Aprovació inicial de les Bases
reguladores per a la concessió de subvencions pel foment de l'ocupació.
"Atès que en virtut del decret número 2019017983, de data 27 de novembre de 2019,
pel qual es concreten i s'aproven les atribucions de la Regidoria d’Empresa i Ocupació,
es delegà a aquesta Regidoria, entre altres, projectes i directrius en matèria de
promoció econòmica, el foment de noves activitats econòmiques, relació amb les
empreses i foment de l’ocupació i dels emprenedors.
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Atès la situació actual i inherent es fa necessari aplicar mesures que permetin crear o
incentivar la creació de llocs de treball. Des del moment que es va declarar l’estat
d’alarma fins a dia d’avui hem vist com s’ha produït un increment substancial de
persones en situació d’atur, tant pel que fa als aturats derivats d’aplicacions d’ERTOs
com de persones ja aturades.
Atès que amb la finalitat de pal·liar els efectes de la crisi de la COVID19, l’esmentada
Regidoria ha elaborat unes bases de subvencions que permetin crear o incentivar la
creació de llocs de treball.
Vist l’esborrany de bases elaborat pels serveis tècnics municipals, que consten a
l’expedient.
Vist l’informe emès, en data 9 de desembre de 2020, per la tècnica de la Regidoria
d’Empresa i Ocupació en el qual s’informa favorablement a les bases elaborades.
Atès que el règim jurídic aplicable a l’activitat de foment i promoció d’activitats socials
per part de les entitats locals ve regulat per l’articulat bàsic de la Llei 38/2003, de 17
de novembre, general de subvencions, pel Capítol I del Títol III del Decret 179/1995,
de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens
locals, que regulen les subvencions dels ens locals, establint els seus articles 118 a
129 el règim específic de les subvencions, i per l’ordenança general de subvencions de
l’Ajuntament de Reus (publicada íntegrament BOP de Tarragona núm. 214 de 16 de
setembre de 2010).
D’acord amb allò que disposa l’article 124.2 de l’esmentat Reglament, les bases per a
l’atorgament han de sotmetre’s a informació pública per un termini mínim de 20 dies, i
s’han de publicar al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’anuncis de la corporació,
inserint-se una referència d’aquest anunci al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.
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Atès que de conformitat amb el que disposa l’article 7 de la citada ordenança i l’article
124.3 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals (ROAS), el Ple de la Corporació esdevé l’òrgan
competent per a l’aprovació de les bases específiques que regiran la concessió de les
respectives subvencions, sens perjudici de les competències establertes per la
legislació i les atribuïdes en funció de l’organització municipal existent en cada
moment.
Atès que el Ple de la Corporació, en reunió duta a terme el dia 3 de juliol de 2019,
acordà delegar en la Junta de Govern Local totes les competències que corresponen al
Plenari però que resulten de caràcter delegable, circumstància que es produeix en
relació a les bases que es pretenen aprovar.
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En conseqüència es proposa l'adopció dels acords següents:
PRIMER: Aprovar inicialment les bases reguladores per a la concessió de subvencions
pel foment de l’ocupació, en els termes que consten a l’expedient.
SEGON: Sotmetre l’expedient al tràmit d’informació pública en la forma
reglamentàriament establerta, entenent-se definitivament aprovat en el cas que en el
termini establert per a aquest tràmit no es formulin al·legacions ni reclamacions.
TERCER: Facultar al regidor delegat de l’Àrea d’Empresa i Ocupació, el Sr. Carles Prats
Alonso, per tal que adopti qualsevol resolució necessària per a l’aplicació efectiva
d’aquestes bases."
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Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per assentiment.
7. Rendes i Exaccions - Declaració d'utilitat municipal de diverses obres a
efectes de l'ICIO
"Vist que el Sr. Álvaro Gisbert Segarra en representació de la DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA (NIF P-4300000-I ), ha sol·licitat concessió de la bonificació de la quota de
l’Impost sobre construccions instal·lacions i obres, en base a l'establert a l'article 9.1
de l'ordenança fiscal reguladora del tribut, en relació a les obres de Reforç estructural
a la zona de l’Escola d’Idiomes ubicat a l'immoble número 35-39 del passeig de Boca
de la Mina d'aquesta ciutat, obres que van ser informades favorablement per
l'Arquitecte Cap de la Secció d'Arquitectura en data 27/06/2019 amb un pressupost
d'execució material de 11.241,37€.
Vist que el Sr. Eduard Montané Cugat en representació de l’INSTITUT ESCOLA PI DEL
BURGAR (NIF Q-4300258-C ), ha sol·licitat concessió de la bonificació de la quota de
l’Impost sobre construccions instal·lacions i obres, en base a l'establert a l'article 9.1
de l'ordenança fiscal reguladora del tribut, en relació a les obres de comunicació de
diferents espais directius a l'Institut Escola Pi del Burgar ubicat a l'immoble número 1
del carrer de Josep Vidal i Llecha d'aquesta ciutat, obres que van ser informades
favorablement per l'Arquitecte Cap de la Secció d'Arquitectura en data 07/06/2019
amb un pressupost d'execució material de 6.093,82€.
Atès que l'article 9.1 de l’Ordenança Fiscal núm. 5 reguladora de l’Impost sobre
instal·lacions, construccions i obres estableix.
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« Gaudiran d’una bonificació de la quota, pels percentatges que es detallen, les
construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades d’especial interès o utilitat
municipal pel Ple, a petició de l’interessat.
Sense perjudici de l’acord que adopti el Ple, es podran considerar obres d’especial
interès o utilitat municipal, les següents:
Aquelles en que els titulars siguin entitats de dret públic, fundacions degudament
registrades o associacions sense finalitat lucrativa i que persegueixin fins
d’assistència social.
(....)
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La declaració d’especial interès o utilitat municipal correspon al Ple, i s’acordarà,
prèvia sol·licitud del subjecte passiu, pel vot favorable de la majoria simple dels seus
membres, quan els subjectes passius compleixin els dos requisits següents:
a). Que la construcció, instal·lació u obra correspongui a un ús de caràcter social,
cultural, religiós, o historicoartístic.
(...) «
En virtud de l’acord de Ple de data 28.06.19 confirmat pel Ple de data 03.07.19 segons
el qual es delega en la Junta de Govern Local totes les competències de caràcter
delegable del Ple de la Corporació.
En conseqüència es proposa l'adopció dels acords següents:
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Primer.- Declarar d’interès o utilitat municipal les obres de Reforç estructural a la
zona de l’Escola d’Idiomes ubicat a l'immoble número 35-39 del passeig de Boca de la
Mina d'aquesta ciutat, als efectes previstos en l’art. 9 de l’Ordenança Fiscal núm. 5
reguladora de l’Impost sobre construccions instal·lacions i obres.
Segon.- Declarar d’interès o utilitat municipal les obres de comunicació de diferents
espais directius a l'Institut Escola Pi del Burgar ubicat a l'immoble número 1 del carrer
de Josep Vidal i Llecha d'aquesta ciutat, als efectes previstos en l’art. 9 de l’Ordenança
Fiscal núm. 5 reguladora de l’Impost sobre construccions instal·lacions i obres."
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per assentiment.
8.Patrimoni del Sòl. Autorització de canvi dactivitat de les parades núm. 125,
129, 130, 69, 70, 132, 136, 86, 87, i 88, i de les permutes de les parades 84,
125, 129, 130, 57, 86, 87 i 88 del mateix Mercat.
"Vista la concessió de l'explotació i manteniment dels llocs de venda fixos del Mercat
Central de Reus, respecte a la qual es va aprovar el Plec de condicions per acord del
Ple de data 27/07/1990, i l'adjudicació del llocs es va aprovar per acord del Ple de data
03/09/1990.
Vistes les instàncies presentades, per la societat municipal REUS MOBILITAT I
SERVEIS, SA i els concessionaris de les parades particulars afectades en data
23/09/2020, núm. E/002644-2020 del Registre General d’Entrades, demanant que
s'aprovi una modificació de la concessió referida, consistent en la permuta, en els
termes sol·licitats, de les parades 84, 125, 129, 130, 57, 86, 87 i 88; i també el canvi
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d’activitat de les parades
Central.

125, 129, 130, 69, 70, 132, 136, 86, 87, i 88 del Mercat

Atès que l’esmentades peticions han estat informades favorablement per Reus
Mobilitat i Serveis, SA que té encarregada la gestió administració i explotació dels
mercats públics d’aquesta ciutat.
Atès que les sol·licituds referides s’emmarquen i són actes d’execució de les
actuacions de reforma del Mercat Central que resulten de l’estudi elaborat el setembre
de 2019 (Gabinet Ceres) i de la recent campanya de comercialització d’espais.
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Atès que mitjançant Decret del Regidor Delegat de l’Àrea d’Empresa i Ocupació de
data 29/10/2020, núm. 15224 es va resoldre exposar al públic, durant el termini de 10
dies, al tauler d’anuncis municipal i al del Mercat Central, les sol·licituds de canvi de
l’activitat referides. Durant aquest termini d’exposició no s’ha formulat cap al·legació.
Atès l’art. 35 del Reglament de Mercats Municipals de Reus permet que l’Ajuntament
autoritzi el canvi d’article de venda, havent de tenir en compte el nombre de llocs de
cada grup existent. En el present supòsit la sol·licitud ha estat informada
favorablement per Reus Mobilitat i Serveis, SA, pels motius indicats al paràgraf quart
de la part expositiva d’aquest acord, tal i com s’ha dit. Aquests mateixos motius són
els que justifiquen l’informe favorable de RMS, SA pel que fa a les permutes
demanades, en el marc de la normativa del Reglament referit. Per aquest motius es
considera convenient autoritzar la sol·licitud referida atès que són en benefici del
dinamisme i activitat comercial del Mercat Central.
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Vistos els informes incorporats a l’expedient, de conformitat amb l’establert a la Llei
7/85, de 2 d’abril, D. Leg. 2/2003, de 28 d’abril, i Decret 179/1995, de 13 de juny, i la
delegació de competències efectuada per acord del Ple de data 03/07/2019 (BOP
25/07/2019)
Per tot l’exposat, es proposa a la Junta de Govern Local, previ dictamen de la Comissió
Informativa de Serveis d’Hisenda i de Serveis Generals, l’adopció dels següents
acords:
PRIMER.- APROVAR la modificació de la concessió de l'explotació i manteniment dels
llocs de venda fixos del Mercat Central de Reus; modificació que consisteix en
autoritzar el canvi de classificació (article de venda) de les parades núm. 125, 129,
130, 69, 70, 132, 136, 86, 87, i 88 del Mercat Central.
A continuació s’indica la nova classificació de cadascuna de les parades, i entre
parèntesi la classificació antiga:
Parada núm. 125: Aus, ous i cacera (xarcuteria-cansaladeria).
Parada núm. 129: Aus, ous i cacera (Peix i marisc).
Parada núm. 130: Aus, ous i cacera (Peix i marisc).
Parada núm. 69: Altres activitats alimentàries (fruita i verdura).
Parada núm. 70: Altres activitats alimentàries (fruita i verdura).
Parada núm. 86: Xarcuteria-cansaladeria (Aus, ous i cacera).
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Parada núm. 87: Peix i marisc (Aus, ous i cacera).
Parada núm. 88: Peix i marisc (Aus, ous i cacera).
Parada núm. 132: Peix i marisc (xarcuteria-cansaladeria).
Parada núm. 136: Peix i marisc (Lleteria).
SEGON.- Autoritzar la permuta de les parades del Mercat Central sol·licitades, segons
la relació continguda al paràgraf segon de la part expositiva d’aquest acord. A
continuació s’indica la relació detallada de les permutes autoritzades per aquest
acord:
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- Parada núm. 84 per la núm. 57.
- Parades núm. 125,129 i 130 per les núm. 86, 87 i 88 respectivament.
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."
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Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per assentiment.
9. Sol·licitud de compatibilitat per activitat privada de la Sra. K.V.R.C,
treballadora de l'Ajuntament.
"Vista la sol·licitud presentada en data 29 d’octubre de 2020 per la Sra. Kelly Vanessa
Román Cárdenas, treballadora social interina de l’Ajuntament de Reus, 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, com a repartidora Amazon Flex.
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 Cap de Servei de Serveis Socials, 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.
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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
Josep Maria Sabate Vidal
29/01/2021

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. Kelly
Vanessa Román Cárdenas, treballadora social interina de l’Ajuntament de Reus amb
l’activitat privada, per compte propi, com a repartidora Amazon Flex.
2. L’autorització atorgada a la Sra. Román Cardenas 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. Sol·licitud de compatibilitat per activitat privada de la Sra. I.C.D.
treballadora de l'Ajuntament.
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"Vista la sol·licitud presentada en data 5 de novembre de 2020 per la Sra. Iona Colom
Diego, auxiliar administrativa interina de l’Ajuntament de Reus fins el dia 31.12.20 per
acumulació de tasques per donar curs a la Campanya de les subvencions de menjador
escolar 2020/2021 a l’Àrea de Benestar Social, 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, com a arquitecta tècnica.
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
29/01/2021

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
Josep Maria Sabate Vidal
29/01/2021

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 Cap de Servei de Serveis Socials, 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.
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,
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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:
Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
29/01/2021

1. Reconèixer la compatibilitat de l’exercici del lloc de treball ocupat per la Sra. Iona
Colom Diego, auxiliar administrativa interina de l’Ajuntament de Reus fins el dia
31.12.20 per acumulació de tasques per donar curs a la Campanya de les subvencions
de menjador escolar 2020/2021 a l’Àrea de Benestar Social, amb l’activitat privada,
per compte propi, com a arquitecta tècnica.
2. L’autorització atorgada a la Sra. Colom Diego 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
Josep Maria Sabate Vidal
29/01/2021

11. Sol·licitud de compatibilitat per activitat privada de la Sra. M.I.B.G,
treballadora de l'Ajuntament.
"Vista la sol·licitud presentada en data 17 de novembre de 2020 per la Sra. Maria
Iluminada Blanco García, auxiliar administrativa interina de l’Ajuntament de Reus fins
el dia 31.12.20 per acumulació de tasques per donar curs a la Campanya de les
subvencions de menjador escolar 2020/2021 a l’Àrea de Benestar Social, 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, com a professora.
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
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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 Cap de Servei de Serveis Socials, 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
29/01/2021

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
Josep Maria Sabate Vidal
29/01/2021

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. Maria
Iluminada Blanco García, auxiliar administrativa interina de l’Ajuntament de Reus fins
el dia 31.12.20 per acumulació de tasques per donar curs a la Campanya de les
subvencions de menjador escolar 2020/2021 a l’Àrea de Benestar Social, amb
l’activitat privada, per compte d’altre, com a professora.
2. L’autorització atorgada a la Sra. Blanco García 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.
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12. Sol·licitud compatibilitat per activitats públiques i privades de J.C.T.
treballador Ajuntament de Reus.(ampliació)
"Vista la sol·licitud presentada pel Sr. Joaquim Cano Teruel, qui 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,
consistent en l’assessorament jurídic, docent i producció i creació literària en l’àmbit
privat.

Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
29/01/2021

Vist que per acord de la Junta de Govern Local de data 09.10.20 va reconèixer la
compatibilitat del Sr. Cano de la seva activitat com agent de la guàrdia urbana de
l’Ajuntament de Reus amb l’activitat privada com a docent i producció i creació
literària en l’àmbit privat.
Atès que el Sr. Cano, en data al registre general d’entrada d’aquesta Corporació de
23.10.20 sol·licita una esmena en l’objecte de la compatibilitat reconeguda, en el
sentit d’ampliar la mateixa a l’activitat d’assessorament jurídic en Ciberseguretat,
Cibercrim i aplicació de tecnologia en seguretat pública i privada.
Considerant la normativa vigent en matèria d’incompatibilitats del personal al servei
de les entitats locals, i més concretament els articles 329 i següents del Decret
214/1990, de 30 de juliol pel qual s'aprova el reglament del personal al servei de les
entitats locals.

Signat electrònicament
Josep Maria Sabate Vidal
29/01/2021

Vist que l'art. 329 del Decret 214/1990 de 30 de juliol, estableix:
«1. Es podrà declarar la compatibilitat del desenvolupament d'un lloc de treball
en l'administració o de l'exercici d'activitats públiques amb les activitats privades
en els supòsits següents:
(...)
b) Si el càrrec ocupat en l’entitat local requereix la presència efectiva de
l’interessat en aquesta durant un horari igual o superior a la meitat de la
jornada ordinària, només quan aquest càrrec tingui la consideració de
prestació a temps parcial.
(...)
2. Sens perjudici del que disposa el punt anterior, en cap cas la suma de jornades
de l’activitat pública principal i de l’activitat privada no pot superar la jornada
ordinària que tingui establerta l’entitat local, incrementada en un 50%.»
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.
Que en relació a l’òrgan competent per aprovar la compatibilitat, 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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Vistos els articles 321 i següents del Reglament del personal al servei de les entitats
locals i 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, 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
Carles Pellicer Punyed
29/01/2021

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.
Vist l’informe tècnic emès pel Departament de Recursos Humans de l’Ajuntament de
Reus que conclou que no concorren elements norminatius que impossibilitin
l’autorització de l’ampliació de compatibilitat sol·licitada.
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:

Signat electrònicament
Josep Maria Sabate Vidal
29/01/2021

1. Ampliar el reconeixement de la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Joaquim Cano
Teruel, agent de la Guàrdia Urbana de la plantilla de personal funcionari d’aquesta
Corporació, amb l’activitat privada, per compte d’altre, consistent en l’assessorament
jurídic en Ciberseguretat, Cibercrim i aplicació de tecnologia en seguretat pública i
privada.
2. L’autorització atorgada al Sr. Cano Teruel ve subjecte al compliment de les
condicions previstes en els articles 329, 330, 335, 343 del Reglament del personal al
servei de les entitats locals."
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per assentiment.
SERVEIS DE TERRITORI I URBANISME
13. Assessoria Jurídica. Aprovació del conveni pel finançament del sistema
de transport públic regulars de transport urbà entre l'Ajuntament de Reus,
l'empresa Reus Transport Públic, SA i el Consorci del Transport Públic del
Camp de Tarragona, Autoritat Territorial de Mobilitat.
"Atès que els municipis ostenten competències en matèria de transport col·lectiu urbà
de viatgers, de conformitat amb el previst a l’article 25.2.g) de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local, i l'article 66.3.m) 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 i és un servei de prestació obligatòria per als municipis de més de
50.000 habitants.
Atès que l’Ajuntament, en la seva condició de titular del servei públic de transport
urbà de viatgers del municipi de Reus, presta l’esmentat servei a través de l’empresa
Reus Transport Públic, SA.
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Atès que en compliment del previst a la Llei 9/2003, de 13 de juny de la mobilitat, que
impulsa la creació d’autoritats territorials de la mobilitat, amb funcions de planificació i
coordinació dels serveis de transport públic i d’establiment de tarifes dels serveis de
transport, que adoptaran la forma de consorcis, constituïts pel departament de la
Generalitat de Catalunya competent en matèria d’infraestructures de mobilitat i
transport i pels ens locals.
Atès que l’any 2003 es constituí el Consorci del Transport Públic del Camp de
Tarragona, l’àmbit territorial del qual és el de les comarques de l’Alt Camp, Baix Camp,
Baix Penedès, Conca de Barberà, Priorat i Tarragonès.

Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
29/01/2021

Atès que de conformitat amb l’article 5 dels seus estatuts, el Consorci del Transport
Públic del Camp de Tarragona té per funcions, entre d’altres, el disseny de la política
de finançament per subvenir el dèficit dels serveis i les despeses de funcionament de
l’estructura de gestió i l’establiment de relacions amb altres administracions per al
millor compliment de les funcions atribuïdes al Consorci de conformitat amb els
esmentats Estatuts.
Atès que l’any 2007, el Consorci del Transport Públic del Camp de Tarragona va
formalitzar un contracte programa amb l’Ajuntament de Reus i Reus Transport Públic,
SA per a determinar les condicions de prestació i requeriments de qualitat dels serveis
de transport públic urbà de determinats serveis de la seva competència amb la fixació
d’un seguit d’obligacions de servei públic i el seu règim de finançament per part de
l’Autoritat Territorial de Mobilitat.

Signat electrònicament
Josep Maria Sabate Vidal
29/01/2021

Atès que segons consta en els informes obrants a l’expedient, els anys 2010, 2012,
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 i 2019 es formalitzaren successius contractes
programa amb la mateixa finalitat.
Atès que el Consorci del Transport Públic del Camp de Tarragona ha avançat a aquest
Ajuntament en data 16 de novembre de 2020, una proposta de conveni de
finançament en el qual es determinen les condicions de prestació, els objectius de
servei, els indicadors de seguiment i el règim econòmic de la prestació de les noves
expedicions dels serveis de transport públic urbà del municipi de Reus per a l’any
2020.
Vist l’esmentat conveni, obrant a l’expedient, del qual en resulten, en essència,
obligacions per al Consorci del Transport Públic del Camp de Tarragona i per a
l’empresa Reus Transport Públic, SA i preveu, entre altres aspectes, un compromís de
finançament per part del Consorci per contribuir al manteniment de l’equilibri
econòmic de l’explotació de les línies L10, L11 i L20 per un import màxim de
121.954,60€.
Vist l’informe emès el dia 4 de desembre de 2020 per la gerència de la societat Reus
Transport Públic, SA amb el vist i plau del gerent – coordinador de Serveis Territorials,
pel qual s’informa favorablement la formalització de l’esmentat conveni.
Vist l’informe emès pel cap de servei de l’Assessoria Jurídica, de data 7 de desembre
de 2020.
Vist el que disposen els articles 29 i 30 de la Llei 12/1987, de 28 de maig, de regulació
de viatgers per carretera mitjançant vehicles de motor, en relació als serveis regulars
urbans.
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Vist, així mateix, el que disposa l’article 26 de la Llei 21/2015, del 29 de juliol, de
finançament dels sistema de transport públic de Catalunya, que possibilita la
subscripció de convenis de finançament del sistema de transport públic de viatgers.
Vist el que disposen els articles 47 i següents de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del
règim jurídic del sector públic, i els articles 108 i següents de la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya, en relació als convenis de col·laboració entre entitats del sector públic.
Vist el que disposa l’article 309 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova
el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, la competència per a
l’aprovació del present conveni correspondria al Ple de la corporació.
Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
29/01/2021

Atès que el Ple de la Corporació, en sessió duta a terme el dia 3 de juliol de 2019,
delegà en la Junta de Govern Local totes les competències de caràcter delegable del
Ple de la Corporació.
Per tot l'exposat, es proposa a la Junta de Govern Local, previ dictamen de la Comissió
Informativa de Serveis de Territori i Urbanisme, l'adopció dels següents ACORDS:
PRIMER: Aprovar el conveni de col·laboració pel finançament del sistema de transport
públic regulars de transport urbà per a l’any 2020 entre l’Ajuntament de Reus,
l’empresa Reus Transport Públic, SA i el Consorci del Transport públic del Camp de
Tarragona, Autoritat Territorial de Mobilitat.

Signat electrònicament
Josep Maria Sabate Vidal
29/01/2021

SEGON: Donar trasllat del present acord al Consorci del Transport Públic del Camp de
Tarragona, Autoritat Territorial de Mobilitat i a l’empresa Reus Transport Públic, SA.
TERCER: Aquests acords són definitius en via administrativa i contra ells es pot
interposar recurs contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos a comptar des del dia següent al de la recepció de la seva notificació.
Alternativament i amb caràcter previ, es pot efectuar un requeriment davant l’òrgan
que els ha dictat, en el termini de dos mesos a comptar des del dia hàbil següent a la
recepció de la corresponent notificació, en els termes que s'indiquen a l'article 44 de
la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa."
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per assentiment.
14. Desenvolupament Urbà i Via Pública. Aprovar la subscripció del conveni
de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Camp i l’Ajuntament de
Reus per la prestació del servei de tractament de la fracció orgànica i
vegetal dels residus municipals, que s'iniciarà l'1 de gener de 2021 i serà
vigent fins al 31/12/2021.
"El Consorci de Gestió de Residus del Baix Camp, com a titular de les instal·lacions del
Centre Comarcal de Gestió de Residus del Baix Camp, va encarregar al Consell
Comarcal del Baix Camp la gestió íntegra dels serveis de tractament de residus a la
Planta de Compostatge, la deixalleria i altres serveis complementaris, per un període
de 15 anys, iniciant-se el còmput d’aquest termini a partir del dia 1 de gener de l’any
2008 i finalitzant el dia 31 de desembre de 2022.
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Aquest encàrrec de gestió ve regulat al conveni subscrit entre ambdues entitats el dia
24 de desembre de 2007.
Per la seva banda, el Ple del Consell Comarcal, en el transcurs de la sessió de 12 de
desembre de 2007, va aprovar aquest conveni, a la vegada que va encarregar a la
societat SECOMSA la seva gestió.
La societat SECOMSA presta el servei als ajuntaments de la comarca del Baix Camp
així com també a municipis de la demarcació de Tarragona i a entitats i empreses.

Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
29/01/2021

L’article 8 del Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el text refós
de la Llei Reguladora de Residus disposa que els ajuntaments han de gestionar els
residus municipals en les instal·lacions que en cada cas determini el Pla territorial
sectorial d'infraestructures de gestió de residus municipals, en funció de quina sigui la
seva localització, amb l'objectiu de garantir el compliment de les mesures de
prevenció i reciclatge del programa de gestió de residus municipals de Catalunya.
En aquest sentit, el Pla territorial sectorial d’infraestructures de gestió de residus
municipals, aprovat pel Reial Decret 209/2018, de 6 d’abril, determina quins són els
equipaments de gestió de residus municipals que han de donar servei als diferents
àmbits territorials de Catalunya, per tal de garantir el compliment dels objectius de
reciclatge i valorització del Programa de Gestió de Residus Municipals de Catalunya en
funció de dos criteris: proximitat i suficiència de les instal·lacions al territori.

Signat electrònicament
Josep Maria Sabate Vidal
29/01/2021

L'Ajuntament està interessat en la utilització dels serveis de tractament de residus que
es presta a la Planta de Compostatge situada en el Centre Comarcal de Gestió de
Residus del Baix Camp, mitjançant l'aportació de la fracció orgànica dels residus
municipals, recollida disgregadament en origen en el seu municipi.
La viabilitat d'establir formes de col·laboració entre autoritats públiques per la
prestació d'un servei públic sense vulnerar la normativa sobre contractació pública ha
estat reconeguda pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea en diverses sentències,
establint que aquesta fórmula era possible sempre que la finalitat d'aquesta
cooperació fos, exclusivament, per la persecució d'objectius d'interès públic.
Segons, la Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer
de 2014, sobre contractació pública i per la que es deroga la Directiva 2004/18/CE
(art. 12), exclou del seu àmbit d'aplicació les relacions de cooperació entre dos o més
poders adjudicadors, sempre que, en tot cas, resti garantit que en la prestació del
servei públic s'aconsegueixin objectius que les entitats cooperants tinguin en comú i,
en tot cas, que aquesta col·laboració es realitzi per la consecució d'un interès públic.
És d’aplicació l’article 31 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de Contractes del Sector
Públic (en endavant LCSP), en el sentit que permet en la potestat d’autoorganització i
com un sistema de cooperació horitzontal establir convenis entre entitats del sector
públic amb les limitacions que fixa l’article 6.1 de la LCSP.
En data 10 de novembre de 2020 el Consell d’Administració de SECOMSA ha aprovat
les tarifes corresponents al preu públic que haurà de satisfer l’Ajuntament de Reus per
la prestació d’aquest servei durant l’exercici 2021.
La proposta del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal i l'Ajuntament de
Reus per la prestació del servei de tractament de la fracció orgànica i fracció vegetal
dels residus municipals, d'acord amb els preus públics aprovats per a l'any 2021 pel
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Consorci per a la Gestió de Residus Municipals del Baix Camp, és del tenor literal
següent:
«4. Preu del servei
Per a l’any 2021, els preus que haurà de satisfer l’Ajuntament de Reus a la societat
SECOMSA per la prestació d’aquests serveis són els que s’indiquen a continuació:

Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
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FORM

Signat electrònicament
Josep Maria Sabate Vidal
29/01/2021

VEGETAL

CLASSE 1 (0-3 %)

Preus €/Tn
2021
53,00

CLASSE 2 (4-10 %)

62,31

CLASSE 3 (11-15 %)

66,96

CLASSE 4 (16-20 %)

71,62

CLASSE 5 (21-25 %)

76,28

CLASSE 6 (26-30 %)

80,93

CLASSE 7 (31-35%)
Més
del
35%
impropis
CLASSE 9A (0-2 %
impropis)
CLASSE 9B (3-5 %
impropis)
CLASSE 9C (més del 5
%)
CLASSE 9D (tronc de
palmera)
CLASSE
10
(sense
impropis)

85,59
97,88
25,73
33,56
49,10
90,00
20,94

Els serveis es liquidaran mitjançant factura. Els preus de la taula anterior són sense IVA.
En data 30 de novembre de 2020, emet l’ informe tècnic el Cap de Servei de Medi
Ambient de l’Ajuntament, en el qual proposa subscriure un nou conveni de
col.laboració amb el Consell Comarcal del Baix Camp d’acord amb els anteriors
preus públics i amb la següent producció estimada per a l'any 2021 :
•
•
•
•

FORM Classe 2 la producció estimada és de 522,66 Tn
amb un cost estimat de 32.566,94 €
FORM Classe 3 la producció estimada és de 2.704,54 Tn
amb un cost estimat de 181.095,73 €
Fracció VEGETAL Classe 9A la producció estimada és de 32,69 Tn
amb un cost estimat de 841,20 €
Fracció VEGETAL Classe 10 la producció estimada és de 337,23 Tn
amb un cost estimat de 7.061,60 €

En el mateix informe tècnic es fa constar que la previsió econòmica per a l’any 2021
és de 221.565,47 €/any (IVA no inclòs), 268.094,21 €/any (IVA inclòs).
En data 30 de novembre de 2020 emet l’informe jurídic la tècnica de la regidoria de
desenvolupament urbà i via pública de l’Ajuntament de Reus, el qual és favorable a
la subscripció del Conveni .
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En data 4 de desembre de 2020 s’emet informe favorable de la Intervenció de
fiscalització prèvia, amb les observacions realitzades en l’esmentat informe, a
conèixer «...resta condicionada l’execució i desenvolupament de la prestació del
servei, a l’existència de consignació pressupostària adequada i suficient, a l’empara
del que disposa l’art 116 de la Llei 9/2017 CSP...»
Atès que en el pressupost de l’Ajuntament per a l’any 2021, pendent d'aprovació pel
Ple de la Corporació, s’ha de preveure una partida pressupostària per atendre al
pagament de la despesa derivada del tractament de la fracció orgànica i vegetal dels
residus municipals, l’acord quedarà condicionat a aquesta dotació pressupostària.

Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
29/01/2021

Es tracta d’una despesa que compromet crèdits de l’exercici 2021, per tant la seva
vigència resta condicionada a l’efectivitat de la corresponent dotació a l’esmentat
exercici pressupostari, i s’haurà d’efectuar l’oportuna retenció de crèdit.
Resulten d’aplicació els articles 55 a 62 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases de règim local, els articles 144 i següents del Decret legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, que aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i
també segons el disposat en els articles 47 i ss. de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de
règim jurídic del sector públic.

Signat electrònicament
Josep Maria Sabate Vidal
29/01/2021

D’acord amb l’article 22.2 q) de la Llei de Bases de Règim Local, en relació amb
l'article 309, a sensu contrari i concordants del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel
qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya, la
competència per a l’aprovació d’aquest conveni és del Ple de la Corporació, no
obstant, s’ha delegat a la Junta de Govern Local, segons acord del Ple de la Corporació
en reunió de data 3 de juliol del 2019, de conformitat amb l’article 22.4 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases de règim local.
En conseqüència es proposa l'adopció dels acords següents:
PRIMER.- Aprovar la subscripció del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal
del Baix Camp i l’Ajuntament de Reus per la prestació del servei de tractament de la
fracció orgànica i vegetal dels residus municipals, que s'iniciarà l'1 de gener de 2021 i
serà vigent fins al 31 de desembre del 2021.
SEGON.- Aprovar les clàusules del conveni d’acord amb la proposta presentada.
TERCER.- Instar l’habilitació de les partides pressupostàries corresponents a l’any 2021
per tal d’atendre al pagament de les obligacions econòmiques que es derivin de
l’aprovació d’aquest conveni.
QUART.- Facultar al Regidor delegat de Desenvolupament Urbà i Via Pública, senyor
Hipòlit Monseny Gavaldà, la signatura d’aquest conveni."
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per assentiment.
I, sense més assumptes a tractar s'aixeca la sessióde la qual, com a secretari en
funcions, estenc aquesta acta, amb el vistiplau del Molt Il·lustre Sr. Alcalde.
L’alcalde

El secretari en funcions
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