ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Núm: 3/2021
Caràcter: Ordinària
Data: 26/02/2021
Horari: 09:05h - 09:11 h
Lloc: Telemàtica
Hi assisteixen:
Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
05/03/2021

Carles Pellicer Punyed, alcalde-president
Noemí Llauradó Sans
Montserrat Villella Cuadrada
Daniel Rubio Angosto
Daniel Recasens Salvador
Teresa Pallarès Piqué
Montserrat Flores Juanpere
Montserrat Caelles Bertran
Carles Prats Alonso
M. Luz Caballero Gabas
Assisteix també:

Signat electrònicament
Josep Maria Sabate Vidal
05/03/2021

Josep Maria Sabaté Vidal, vicesecretari, que actua 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. Aprovació de l’acta de la Junta de Govern Local de la sessió de 12 de febrer de
2021.
4. Gestió Econòmica i Pressupostària. Donar compte de diferents decrets de la
regidora delegada de l'Àrea d'Hisenda d'aprovació de factures COVID-19 i certificacions
d'obres, serveis i subministraments.
5. Gestió Urbanística. Aprovació inicial de la Modificació puntual del Pla parcial
urbanístic del subsector 2 del sector H.9 «Aigüesverds II» promogut per la Junta de
Compensació.
Seguidament es tractarà en sessió pública els temes següents:
SERVEIS D'HISENDA I SERVEIS GENERALS
6. Recursos Humans. Sol·licitud de compatibilitat per activitat privada del Sr. L.G.R.,
treballador de l'Ajuntament de Reus.
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7. Recursos Humans. Sol·licitud de compatibilitat per activitat privada del Sr.
V.P.CH., treballador de l'Ajuntament de Reus.
8. Recursos Humans. Sol·licitud de compatibilitat per activitat privada del Sr. J.E.B.,
treballador de l'Ajuntament de Reus.
Assumptes sobrevinguts, si s'escau.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
Oberta la sessió per la presidència es passen a tractar els temes següents:
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1. Ratificació de la necessitat de celebrar de forma telemàtica aquesta
sessió de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Reus.
L’alcalde exposa els motius i necessitat de continuar celebrant de forma telemàtica les
sessions de la Junta de Govern i sotmesa la proposta a votació, s'aprova per
assentiment.
2. Informació de l’Alcaldia.
L’alcalde informa de diverses activitats institucionals realitzades des de la darrera
sessió de la Junta de Govern Local:
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•

De la cimera del Pla de Reactivació Econòmica i Social de Reus, amb els
regidors implicats i els agents socials.

•

De la visita a les reformes de la deixalleria situada al Polígon industrial
AgroReus.

•

De la recepció institucional de la presidenta de la Jove Cambra Internacional de
Reus, Sra. Paula Modol.

•

De la reunió amb l’alcalde de Tarragona, Sr. Pau Ricomà, i els regidors
d’urbanisme d’ambdues ciutats que va tenir lloc a Tarragona.

Seguidament informa també que la sessió ordinària del Ple del mes de març serà el
dia 19 i que els actes de Setmana Santa es previst que es redueixin, a causa de la
pandèmia, al pregó i a les Tres Gràcies que s'adaptaran per dur-se a terme sense
públic i amb retransmissió via streaming.
3. Aprovació de
febrer de 2021.

l’acta de la Junta de Govern Local de la sessió de 12 de

S’aprova l’acta de la Junta de Govern Local de la sessió del dia 12 de febrer de 2021
per assentiment.
4. Gestió Econòmica i Pressupostària. Donar compte de diferents decrets de
la regidora delegada de l'Àrea d'Hisenda d'aprovació de factures COVID-19 i
certificacions d'obres, serveis i subministraments.
«Vistos els Decrets de la regidora delegada de l’Àrea d’Hisenda que figuren a
l’expedient D-HISMUN 5586/2020 d’aprovació de factures COVID-19 i certificacions
d’obra, serveis i subministraments que es detallen:
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Decret núm.

Data

Expedient

Import

2020016569
2020016575
2020017957
2020018374
2020018376
2021000502
2021000877
2021000935
2021001932
2021001957
2021002232
2021003216

19/11/2020
19/11/2020
14/12/2020
17/12/2020
17/12/2020
14/01/2021
18/01/2021
19/01/2021
29/01/2021
29/01/2021
03/02/2021
16/02/2021

24
26
27
27
28
30
31-32-33
29
34-35
36
37
38

162.286,24€
4.748,64€
8.702,36€
1.990,00€
18.139,69€
15.234,98€
204.473,83€
3.654,20€
132.003,70€
121,00€
20.122,56€
47.536,51€

Vist el Decret de l’Alcaldia núm. 2019017983 de data 27 de novembre de 2019 (BOPT
de 12 de desembre de 2019), de delegació de competències a la Regidoria delegada
de l'Àrea d'Hisenda, en relació a l'aprovació de factures i certificacions d’obres, serveis
i subministraments, donant-se compte mensualment a la Junta de Govern local.
En conseqüència es proposa l'adopció dels acords següents:
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Donar compte dels decrets de la regidora delegada de l’Àrea d’Hisenda que figuren a
l’expedient D-HISMUN 5586/2020 d’aprovació de factures COVID-19 i certificacions
d’obres, serveis i subministraments.»
Se’n dona compte i els membres de la Junta de Govern en queden assabentats
4. Gestió Urbanística. Aprovació inicial de la Modificació puntual del Pla
parcial urbanístic del subsector 2 del sector H.9 «Aigüesverds II», promogut
per la Junta de Compensació.
«Vist el projecte de Modificació puntual del Pla parcial urbanístic del subsector 2 del
sector H.9 «Aigüesverds II», presentat en data 4 de novembre de 2020 pel senyor José
de Mier Marfil en qualitat de Secretari de la Junta de Compensació.
Atès que el Pla parcial urbanístic del subsector 2 del sector H.9 «Aigüesverds II» es va
aprovar definitivament pel Ple d’aquest Ajuntament en sessió de data 26 de gener de
2007, publicada al BOP de Tarragona núm. 18, del 22 de gener de 2008).
Atès que la modificació puntual de l’esmentat Pla parcial urbanístic ara presentada,
segons resulta de la memòria document presentat, té com a objectius:
- Facilitar la gestió d’un subsector que actualment constitueix la darrera fase a
executar d’un desenvolupament urbanístic molt més ampli, format pel Pla parcial
Residencial H.9 “Aigüesverds I”, el Plan Parcial “Aigüesverds II” del que el subsector
2 és una part i el camp de golf Aigüesverds.
- Compatibilitzar el manteniment de part de les petites edificacions preexistents d’ús
residencial en el subsector (concentrades bàsicament en l’Àrea B) amb l’ordenació i
el desenvolupament urbanístic previstos.
- Facilitar el desenvolupament del Subsector als propietaris amb edificacions
preexistents a conservar.
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-

Reducció de l’edificabilitat adjudicada en aquesta nova tipologia de finques.
Ajustament de l’edificabilitat adjudicada en la resta de Tipologies.
Equilibri en l’edificabilitat total del Subsector.
Modificació del traçat de la vialitat i de la zonificació en l’Àrea C.
Ajustament de la superfície de zones verdes en l’Àrea A.
Increment del sòl de sòl de cessió de sistemes.
Reducció dels costos associats al desenvolupament urbanístic del Subsector 2.
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Atès que pel que fa al procediment d’avaluació ambiental, mitjançant Resolució de la
Directora dels Serveis Territorials a Tarragona del Departament de Territori i
Sostenibilitat de data 16 de juliol de 2020, es va determinar que la Modificació puntual
del Pla parcial urbanístic del subsector 2 del sector H.9 «Aigüesverds II», no té efectes
significatius sobre el medi ambient i, per tant, no s’ha de sotmetre a avaluació
ambiental estratègica.
Vistos els informes tècnics i jurídics emesos al respecte.
D'acord amb l'establert als articles 85, 96 i concordants del Decret Legislatiu 1/2010,
de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, i en ús de la
competència delegada pel Decret d'alcaldia de data 10 de juliol de 2019 (BOPT
22/7/2019).
En conseqüència es proposa l'adopció dels acords següents:
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Primer - Aprovar inicialment la Modificació puntual del Pla parcial urbanístic del
subsector 2 del sector H.9 «Aigüesverds II», promogut per la Junta de Compensació,
condicionat a esmenar-lo d’acord amb les determinacions que resulten de l’informe
emès en data 5 de febrer de 2021 per l’arquitecta dels Serveis Tècnics d’Urbanisme, el
qual s’annexa com a fonament d’aquest acord.
Segon.- Sotmetre-ho a informació pública durant el termini d’un mes mitjançant
edicte que s’inserirà en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, en un dels diaris
de premsa periòdica de més divulgació en l’àmbit municipal i en la seu electrònica de
l’Ajuntament, perquè s’hi puguin formular les al·legacions que s’estimin pertinents.
Durant aquest període, el projecte també es trobarà disponible, per a la seva consulta,
a la seu electrònica municipal.
Tercer.- Sol·licitar informe als organismes afectats per raó de llurs competències
sectorials.
Contra aquests acords no procedeix interposar cap tipus de recurs atès que es tracta
d’actes de tràmit no qualificats.»
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per assentiment.
Seguidament es tracta en sessió pública els temes següents:
5. Recursos Humans. Sol·licitud compatibilitat per activitat privada del Sr.
L.G.R. treballador Ajuntament de Reus
«Vista la sol·licitud presentada en data 14 de setembre de 2020 pel Sr. Laureano
Garreta Roselló, que ocupa un lloc de treball de tècnic especialista de comeses
especials a la regidoria delegada de l’Àrea de Medi Ambient, com a personal funcionari
interí de la plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament de Reus, en que sol·licita el
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reconeixement de compatibilitat per a l’exercici de l’activitat privada per compte aliè
com a funerari conductor.
Considerant que la vigent normativa en matèria d’incompatibilitats del personal al
servei de les entitats locals, i més concretament els articles 329 i següents del Decret
214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el reglament del personal al servei de les
entitats locals i art. 19 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del
Personal al Servei de les Administracions Públiques.
Vist el que estableix l’art. 329 del Decret 214/1990 de 30 de juliol, segons el qual:
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«... 1. Es podrà declarar la compatibilitat del desenvolupament d'un lloc de
treball en l'administració o de l'exercici d'activitats públiques amb les activitats
privades en els supòsits següents:
b) si el càrrec ocupat en l’entitat local requereix la presència efectiva de
l’interessat en aquesta durant un horari igual o superior a la meitat de la
jornada ordinària, només quan aquest càrrec tingui la consideració de
prestació a temps parcial....
2. Sens perjudici del que disposa el punt anterior, en cap cas la suma de jornades
de l’activitat pública principal i de l’activitat privada no pot superar la jornada
ordinària que tingui establerta l’entitat local, incrementada en un 50%....»
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Vist l’informe emès pel Cap de Servei de Medi Ambient en el que s’informa que el
contracte de treball presentat per l’interessat estableix una jornada de 20 hores
setmanals.
Vist l’informe tècnic emès pel Departament de Recursos Humans de l’Ajuntament de
Reus que conclou que concorren elements normatius que impossibilitin l’autorització
de la concessió de la compatibilitat sol·licitada.
Atès que la sol·licitud de compatibilitat interessada incorre en un 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.
Donat que la Junta de Govern Local és competent per a l’adopció dels acords
resolutoris sobre situacions de compatibilitat o incompatibilitat dels empleats públics
municipals, en virtut de l’acord del Ple de data 3 de juliol de 2019 – que confirma
l’adoptat en sessió de 28 de juny de 2019 – pel qual es van delegar totes les
competències delegables del Ple de la Corporació a la Junta de Govern Local, d’acord
amb el que estableix l’article 22.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril Reguladora de les
Bases de Règim Local.
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
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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),
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. No reconèixer la compatibilitat de l’exercici del lloc de treball ocupat pel
Sr. Laureano Garreta Roselló, tècnic especialista de comeses especials a la
regidoria delegada de l’Àrea de Medi Ambient, com a personal funcionari interí
de la plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament de Reus, amb l’exercici
de l’activitat privada per compte aliè com a funerari conductor.
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2. La denegació de l’autorització del Sr. Garreta Garcia 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.
6. Recursos Humans. Sol·licitud de compatibilitat per activitat privada del Sr.
J.E.B treballador de l'Ajuntament de Reus.
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«Vista la sol·licitud presentada en data 10 de desembre de 2020 pel Sr. Josep Escaño
Bové, personal eventual 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 periodista freelance i gestió de xarxes
socials.
Considerant la normativa vigent en matèria d’incompatibilitats del personal al servei
de les entitats locals, i més concretament els articles 329 i següents del Decret
214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el reglament del personal al servei de les
entitats locals.
Vist que l'art. 329 del Decret 214/1990 de 30 de juliol, estableix:
«1. Es podrà declarar la compatibilitat del desenvolupament d'un lloc de treball
en l'administració o de l'exercici d'activitats públiques amb les activitats privades
en els supòsits següents:
(...)
b) Si el càrrec ocupat en l’entitat local requereix la presència efectiva de
l’interessat en aquesta durant un horari igual o superior a la meitat de la
jornada ordinària, només quan aquest càrrec tingui la consideració de
prestació a temps parcial.
(...)
2. Sens perjudici del que disposa el punt anterior, en cap cas la suma de jornades
de l’activitat pública principal i de l’activitat privada no pot superar la jornada
ordinària que tingui establerta l’entitat local, incrementada en un 50%.»
Vist l’informe emès per la Vicealcaldessa en el que s’informa que el lloc de treball que
ocupa l’interessat en aquest Ajuntament no implica causa de incompatibilitat amb
l’exercici de l’activitat privada esmentada.
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Vist l’informe tècnic emès pel Departament de Recursos Humans de l’Ajuntament de
Reus que conclou que no concorren elements 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.
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Vistos els articles 321 i següents del Reglament del personal al servei de les entitats
locals i els preceptes els aplicables de la Llei 53/1984, de 26 de desembre,
d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques, la Llei
21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de
l’administració de la Generalitat de Catalunya i la disposició final tercera del Real
Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de
l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (TREBEP).
Atès que, de conformitat amb l’article 333.a) del Decret 214/1990, de 30 de juliol i
l’article 22.2 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, correspon al Ple de la Corporació,
previ informe, en el seu cas, del director de l’ens que correspongui, resoldre les
sol·licituds de compatibilitat.
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Atès que la Junta de Govern Local és competent per a l’adopció dels acords resolutoris
sobre situacions de compatibilitat o incompatibilitat dels empleats públics municipals,
en virtut de l’acord del Ple de data 3 de juliol de 2019 – que confirma l’adoptat en
sessió de 28 de juny de 2019 – pel qual es van delegar totes les competències
delegables del Ple de la Corporació a la Junta de Govern Local, d’acord amb el que
estableix l’article 22.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril Reguladora de les Bases de Règim
Local.
Per tot l’exposat, es proposa a la Junta de Govern Local, previ dictamen de la Comissió
Informativa de Serveis d’Hisenda i de Serveis Generals, l’adopció del següents acords:
1. Reconèixer la compatibilitat de l’exercici del lloc de treball ocupat pel Sr.
Josep Escaño Bové, personal eventual de l’Ajuntament de Reus, amb l’activitat
privada, per compte propi, com a periodista freelance i gestió de xarxes socials.
2. L’autorització atorgada al Sr. Josep Escaño Bové 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.
7. Recursos Humans. Sol·licitud de compatibilitat per activitat privada del Sr.
V.P.CH treballador de l'Ajuntament de Reus.
«Vista la sol·licitud presentada en data 3 de desembre de 2020 pel Sr. Victor Pereda
Chiapella, contractat com a educador social temporal de l’Ajuntament de Reus
mitjançant contracte de relleu per substituir al Sr. Francesc Crua Carreras que passa a
situació de jubilació parcial, interessant la declaració de compatibilitat de l’exercici de
llur lloc de treball en aquest Ajuntament, amb l’exercici de l’activitat privada, compte
d’altre, com a tècnic audiovisual.
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Considerant la normativa vigent en matèria d’incompatibilitats del personal al servei
de les entitats locals, i més concretament els articles 329 i següents del Decret
214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el reglament del personal al servei de les
entitats locals.
Vist que l'art. 329 del Decret 214/1990 de 30 de juliol, estableix:
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«1. Es podrà declarar la compatibilitat del desenvolupament d'un lloc de treball
en l'administració o de l'exercici d'activitats públiques amb les activitats privades
en els supòsits següents:
(...)
b) Si el càrrec ocupat en l’entitat local requereix la presència efectiva de
l’interessat en aquesta durant un horari igual o superior a la meitat de la
jornada ordinària, només quan aquest càrrec tingui la consideració de
prestació a temps parcial.
(...)
2. Sens perjudici del que disposa el punt anterior, en cap cas la suma de jornades
de l’activitat pública principal i de l’activitat privada no pot superar la jornada
ordinària que tingui establerta l’entitat local, incrementada en un 50%.»
Vist l’informe emès per la Cap de Servei de Serveis Socials a en el que s’informa que
el lloc de treball que ocupa l’interessat en aquest Ajuntament no implica causa de
incompatibilitat amb l’exercici de l’activitat privada esmentada.
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Vist l’informe tècnic emès pel Departament de Recursos Humans de l’Ajuntament de
Reus que conclou que no concorren elements normatius que impossibilitin
l’autorització de la concessió de la compatibilitat sol·licitada.
Atès que la sol·licitud de compatibilitat interessada no incorre en cap dels supòsits que
impedeixin l’autorització de la mateixa, per a l’exercici de l’activitat privada
esmentada, d’acord amb el que estableix l’art. 12 de la Llei 53/1984, de 26 de
desembre, d’Incompatibilitats del Personal al Servei de les Administracions Públiques i
l'art. 330 del Decret 214/1990, de 30 de juliol.
Vistos els articles 321 i següents del Reglament del personal al servei de les entitats
locals i els preceptes els aplicables de la Llei 53/1984, de 26 de desembre,
d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques, la Llei
21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de
l’administració de la Generalitat de Catalunya i la disposició final tercera del Real
Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de
l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (TREBEP).
Atès que, de conformitat amb l’article 333.a) del Decret 214/1990, de 30 de juliol i
l’article 22.2 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, correspon al Ple de la Corporació,
previ informe, en el seu cas, del director de l’ens que correspongui, resoldre les
sol·licituds de compatibilitat.
Atès que la Junta de Govern Local és competent per a l’adopció dels acords resolutoris
sobre situacions de compatibilitat o incompatibilitat dels empleats públics municipals,
en virtut de l’acord del Ple de data 3 de juliol de 2019 – que confirma l’adoptat en
sessió de 28 de juny de 2019 – pel qual es van delegar totes les competències
delegables del Ple de la Corporació a la Junta de Govern Local, d’acord amb el que
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estableix l’article 22.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril Reguladora de les Bases de Règim
Local.
Per tot l’exposat, es proposa a la Junta de Govern Local, previ dictamen de la Comissió
Informativa de Serveis d’Hisenda i de Serveis Generals, l’adopció del següents acords:
1. Reconèixer la compatibilitat de l’exercici del lloc de treball ocupat pel Sr.
Victor Pereda Chiapella contractat com a educador social temporal de
l’Ajuntament de Reus mitjançant contracte de relleu per substituir al Sr.
Francesc Crua Carreras que passa a situació de jubilació parcial, amb l’activitat
privada, per compte d’altre, com a tècnic audiovisual.
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2. L’autorització atorgada al Sr. Victor Pereda Chiapella 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.
I, sense més assumptes a tractar s'aixeca la sessió de la qual, com a secretari en
funcions, estenc aquesta acta, amb el vistiplau del Molt Il·lustre Sr. Alcalde.
L’alcalde
funcions

El

secretari

en
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