ESBORRANY ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Núm: 5/2021
Caràcter: Ordinària
Data: 26/03/2021
Horari: 09:06 h - 9:21h
Lloc: Telemàtica

Signat electrònicament
Josep Maria Sabate Vidal
14/04/2021

Hi assisteixen:
Carles Pellicer Punyed, alcalde-president
Montserrat Villella Cuadrada
Daniel Recasens Salvador
Teresa Pallarès Piqué
Montserrat Flores Juanpere
Montserrat Caelles Bertran
Carles Prats Alonso
M. Luz Caballero Gabas
S’han excusat:
Noemí Llauradó Sans
Daniel Rubio Angosto
Hi assiteix també:
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 5 de març 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 i certificacions d'obres,
serveis i subministraments.
5. Patrimoni del Sòl. Autorització de la cancel·lació de les condicions resolutòries
que graven els solars situats al C/ de les Roses, núm. 41, 43 i 45.
6. Gestió Urbanística. Aprovació inicial del projecte dels Estatuts i de les Bases
d’Actuació de la Junta de Compensació del Pla parcial urbanístic del sector C.6 «Camí
Roquís», presentat per INDÚSTRIAS PRECIBER, SA i d’altres propietaris de terrenys del
sector.

Aquest document ha estat signat electrònicament amb data 14/4/2021
L'autenticitat d'aquest document es pot comprovar a https://serveis.reus.cat/cve mitjançant el CVE: 202186D911660560143113232D97EA7686ABB84B056D0414163812

7. Gestió Urbanística. Aprovació inicial de la Modificació puntual del Pla parcial
urbanístic del sector G.6 «Urbanització Mercader» pel que afecta a l’illa 1a Bloc AC ,
presentada per Residencias Reus Resir, SL.
8. Salut i Ciutadania. Liquidació de l’encàrrec a la Fundació Educativa i Social (FES)
del servei de desenvolupament de polítiques d’envelliment actiu al Municipi i
dinamitzar els Casals Municipals de la Gent Gran 2019-2020.
9. Benestar social. Aprovació de la liquidació de l’encàrrec de gestió a la Fundació
Educativa i Social (FES) del servei d’ajuda a domicili (SAD), per al període del 8 d’abril
al 31 de desembre de 2020.
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10. Benestar Social. Aprovació de l’encàrrec a la Fundació Educativa i Social per a la
gestió del servei de 29 places d’acolliment residencial per a gent gran per a persones
grans dependents a la residència Horts de Miró per a l’any 2021.
Seguidament es tractarà en sessió pública els temes següents:
SERVEIS D'HISENDA I SERVEIS GENERALS
11. Assessoria Jurídica. Sol·licitud de compatibilitat de la Sra. H.S.B., treballadora
de l’Institut Municipal Reus Cultura, per a l’exercici d’una activitat privada.
12. Servei d’Aprovisionaments, Contractació i Patrimoni. Aprovació de la
pròrroga del contracte del Servei de manteniment i desenvolupament de les webs
municipals de l'Ajuntament, Organismes Autònoms i Empreses Municipals.
13. Patrimoni del sòl. Autorització de canvi d’activitat de les parades núm. 13, 14,
15 i 16 del Mercat Central.
SERVEIS DE TERRITORI I URBANISME
14. Medi Ambient. Imposar al Sr. G.LL.S. una sanció de multa de 2.404,06 euros per
no disposar de la llicència per a la tinença d' un gos considerat potencialment perillós.
BENESTAR SOCIAL I CIUTADANIA
15. Benestar Social. Aprovació del conveni de col·laboració entre Generalitat i
l'Ajuntament de Reus per al Servei d'Informació Mediadora (SIM).
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.
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El Sr. Pellicer informa de diverses activitats institucionals realitzades des de la darrera
sessió de la Junta de Govern Local:
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•

Missa i benedicció de la imatge restaurada de Sant Josep pel Gremi Comarcal de
Fusters i Ebenistes a la Parròquia Sant Francesc.

•

Celebració de l'Eucaristia amb l'ofrena del Ciri Pasqual per la Confraria Sant
Bernat Calvó a la Parròquia Sant Bernat Calvó.

•

Reunió amb alcaldes de 10 ciutats referent a les ajudes estatals als municipis, el
nou sistema de finançament de les entitats locals i l'accés al finançament
europeu dels ajuntaments al fons espanyols.

•

Presentació del llibre de Pregons de Setmana Santa a El Círcol.

•

Recepció a una representació d’alumnes de 6è curs de l'Escola Teresa Miquel i
Pàmies, que han fet un mapa dels nostres carrers amb noms femenins
anomenat Passeig de les dones anònimes.

•

Reunió amb els presidents de les AV en relació al pont de l'Estació Bellisens a la
Sala de Premsa.

3. Aprovació de l’acta de la Junta de Govern Local de la sessió de 5 de març
de 2021.
S’aprova l’acta de la Junta de Govern Local de la sessió del dia 5 de març 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 i
certificacions d'obres, serveis i subministraments.
«Vistos els Decrets de la regidora delegada de l’Àrea d’Hisenda que figuren als
expedients D-HISMUN 1903/2020 i 5586/2020-COVID d’aprovació de factures i
certificacions d’obra, serveis i subministraments que es detallen:
Decret núm.

Data

Expedient

2021000188
2021000204
2021000238
2021000867
2021000876
2021000893
2021000899

11/01/2021
11/01/2021
12/01/2021
18/01/2021
18/01/2021
18/01/2021
18/01/2021

2021000936
2021001097
2021001103
2021001381
2021001546
2021001547

19/01/2021
20/01/2021
20/01/2021
25/01/2021
26/01/2021
26/01/2021

184
237
49
62
56-61
223-253
231-232-233236-238-244
256
51
201-235-248
240-255
258-234-239-241
243-254-257

Import
3.882,03€
6.866,75€
16.375,43€
21.731,81€
20.204,08€
36.968,01€
189.960,15€
9.363.60€
309.734,28€
1.109.992,49€
81.572,12€
193.217,29€
361.563,09€
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2021001548
2021001558
2021001565
2021001863
2021001928
2021001933
2021001934
2021001935
2021001936
2021001938
2021001941
2021001942
2021001943
2021001946
2021001947
2021001956
2021001958
2021001959
2021001960

26/01/2021
26/01/2021
26/01/2021
29/01/2021
29/01/2021
290/01/2021
290/01/2021
290/01/2021
29/01/2021
29/01/2021
29/01/2021
29/01/2021
29/01/2021
29/01/2021
29/01/2021
29/01/2021
29/01/2021
29/01/2021
29/01/2021

371.320,06€
1.285,64€
6.705,12€
9.415,47€
46.882,90€
52.534,90€
329.607,06€
22.821,51€
13.394,49€
23.986,25€
32.549,64€
13.104,30€
21.956,66€
44.327,96€
6.612,65€
51.442,76€
13.502,85€
234.373,79€
142.700,99€

05/02/2021
05/02/2021
08/02/2021
08/02/2021
10/02/2021
10/02/2021
11/02/2021
11/02/2021
12/02/2021
16/02/2021
16/02/2021
17/02/2021
18/02/2021
23/02/2021
23/02/2021
01/03/2021
02/03/2021
08/03/2021
11/03/2021
11/03/2021
15/03/2021

51
57
66-67
72
245-247
267
265
46
53
269
70
73
246
41
58
59-69
63
64
268-270-249261-262
272
74
65
242-252-260263-271
75
250-251-264
274
76
78
259
276
68
77
71-80
79
273-277
83
278-280
266-279
281
282
81
82
283
60

2021002088
2021002089
2021002090
2021002091

01/02/2021
01/02/2021
01/02/2021
01/02/2021

2021002358
2021002368
2021002549
2021002550
2021002726
2021002735
2021002888
2021002920
2021003041
2021003215
2021003217
2021003241
2021003342
2021003514
2021003516
2021004225
2021004334
2021004730
2021005153
2021005154
2021005289
2021004333

02/03/2021

39-COVID

103.301,50€

44.385,34€
12.121,57€
35.386,38€
193.346,50€
6.581,43€
62.230,07€
24.345,51€
23.276,83€
18.125.85€
229.133,82€
80.856,60€
4.726,62€
13.722,51€
11.716,48€
2.436,59€
340.491,53€
5.154,24€
401.412,91€
136.592,23€
55.636,96€
27,70€
19.703,21€
297.901,29€
390.753,78€
24.734,98€

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
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de l'Àrea d'Hisenda, en relació a l'aprovació de factures i certificacions d’obres, serveis
i subministraments, donant-se compte mensualment a la Junta de Govern local.
En conseqüència es proposa l'adopció dels acords següents:
Donar compte dels decrets de la regidora delegada de l’Àrea d’Hisenda que figuren als
expedients D-HISMUN 1903/2020 i 5586/2020-COVID d’aprovació de factures i
certificacions d’obres, serveis i subministraments.»
Els membres es donen per assabentats.
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5. Patrimoni del Sòl. Autorització de la cancel·lació de les condicions
resolutòries que graven els solars situats al C/ de les Roses, núm. 41, 43 i
45.
«Vist l’Acord de la Junta de Govern Local adoptat en sessió de data 16.09.05 en el qual
es va acordar, entre altres, adjudicar definitivament la venda a la mercantil
DESEXCOM, SLU, mitjançant concurs, de les finques situades al C/ de les Roses, núm.
41 (Ref. Cad. 1239806 CF4513G 0001 RX, inscrita al Registre de la Propietat núm. 1
de Reus al Volum 1.771, Llibre 1.179, Full 77, Finca
53.386), núm. 43 (Ref. Cad.
1239807 CF4513G 0001 DX, inscrita al Registre de la Propietat núm. 1 de Reus al
Volum 1.771, Llibre 1.179, Full 73, Finca 53.384), i núm. 45 (Ref. Cad. 1239808
CF4513G 0001 XX inscrita al Registre de la Propietat núm. 1 de Reus al Volum 1.771,
Llibre 1.179, , Full 69, finca 53.382).
Atès que l’esmentada venda es va formalitzar en escriptura pública atorgada davant el
Notari de Reus, Carlos Huidobro Arreba, en data 15.12.2005, núm. 2.025 del seu
protocol. De conformitat amb l’establert al Plec de condicions que va regir el concurs
de venda, es va subjectar a condició resolutòria el compliment de les obligacions
imposades per la clàusula segona, apartats A) i B) (no transmissió fins que s’hagi
acabat la construcció de l’edificació i terminis de començament i acabament de les
obres), així com el compromís de l’adjudicatari de reducció els terminis d’inici i
finalització de les obres (clàusula tercera, apartat 2, punt 3).
Vista la sol·licitud formulada pel Sr. Carles Serra Gomez, copropietari actual dels
esmentats solars, en data 03/02/2021, núm. 12382 del Registre General d’Entrada,
demanant autorització per la cancel·lació de les condicions resolutòries que graven els
solars situats al C/ de les Roses, núm. 41, 43 i 45, atès que ja ha prescrit el termini
d’exercici de l’acció.
Atès que de conformitat amb l’establert al Codi Civil de Catalunya, art. 121-20, les
pretensions de qualsevol classe prescriuen als deu anys des de que es pot exercitar la
pretensió. En el present supòsit la condició resolutòria era exercitable des del dia
27/02/2011 (dos anys després de la notificació de l’adquisició de la condició de solar),
per tant l’exercici d’aquesta condició resolutòria prescriu el proper dia 27/02/2021.
Atès que les condicions resolutòries a les que es subjecten les transmissions de bens
del patrimoni públic de sòl i habitatge venen regulades a l’art. 170 del D. Leg 1/2010,
de 3 d’agost, en la redacció donada per la Llei 3/2012, de 22 de gener, i tenen per
objecte garantir el compliment de les finalitats dels patrimonis públics de sòl i
habitatge (els solars esmentats en formaven part) establint l’obligació de no
transmetre els bens adquirits per actes inter vius, mentre no s’hagi donat compliment
a aquestes finalitats llevat que l’administració ho autoritzi. Així mateix estan
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subjectes, pel que fa al seu exercici
121.20 del Codí civil de Catalunya.

al termini de prescripció que resulta de l’art.

Vist el contingut de l’informe jurídic d’aquesta petició existent a l’expedient, i atenent
a la vegada als principis que van inspirar la venda de la finca esmentada (foment de
l’edificació, compliment del destí dels béns del patrimoni del sòl i habitatge), es
considera que es pot accedir a la petició formulada en els termes que s’indicaran a la
part dispositiva.
Ateses les consideracions anteriors, la documentació i informe jurídic incorporats a
l’expedient, de conformitat amb l’establert a la Llei 7/85 de 2 d’abril, al Codi Civil de
Catalunya i al D. Leg. 1/2010, de 3 d’agost, i en ús de la competència delegada per
Decret de l’Alcaldia de data 10/07/2019, núm. 11502, (BOPT 22/07/2019).
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En conseqüència es proposa l'adopció dels acords següents:
PRIMER.- AUTORITZAR a partir del proper dia 27 de febrer de 2021, la cancel·lació de
les condicions resolutòries que graven els solars situats al C/ de les Roses, núm. 41
(Ref. Cad. 1239806 CF4513G 0001 RX, inscrita al Registre de la Propietat núm. 1 de
Reus al Volum 1.771, Llibre 1.179, Full 77, Finca 53.386), núm. 43 (Ref. Cad. 1239807
CF4513G 0001 DX, inscrita al Registre de la Propietat núm. 1 de Reus al Volum 1.771,
Llibre 1.179, Full 73, Finca 53.384), i núm. 45 (Ref. Cad. 1239808 CF4513G 0001 XX
inscrita al Registre de la Propietat núm. 1 de Reus al Volum 1.771, Llibre 1.179, , Full
69, finca 53.382).
SEGON.- FACULTAR al Sr. Alcalde i a la Regidora Delegada d’Urbanisme i Mobilitat, Sra.
Marina Berasategui Canals, perquè qualsevol d’ambdós indistintament, en nom i
representació de l'Ajuntament subscriguin els documents públics i privats necessaris
per l’execució d’aquest acords.
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."
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per assentiment.
6. Gestió Urbanística. Aprovació inicial del projecte dels Estatuts i de les
Bases d'Actuació de la Junta de Compensació del Pla parcial urbanístic del
sector C.6 "Camí Roquís", presentat per INDÚSTRIAS PRECIBER, SA i d'altres
propietaris de terrenys del sector.
«Vist el projecte dels Estatuts i de les Bases d’Actuació de la Junta de Compensació del
Pla parcial urbanístic del sector C.6 “Camí Roquís”, presentat en data 13 d’agost de
2019 pel Sr. Miquel Domingo Rodríguez en representació de la mercantil INDUSTRIAS
PRECIBER, SA i d’altres propietaris de terrenys del sector la superfície dels quals
supera el quòrum exigit per l’article 130.3 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost,
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, per a la iniciativa del sistema
d’actuació urbanística per reparcel·lació en la seva modalitat de compensació bàsica.
Aquest projecte es va presentar a tràmit simultàniament amb el pla parcial urbanístic i
el projecte d’urbanització.

Aquest document ha estat signat electrònicament amb data 14/4/2021
L'autenticitat d'aquest document es pot comprovar a https://serveis.reus.cat/cve mitjançant el CVE: 202186D911660560143113232D97EA7686ABB84B056D0414163812

Atès que Pla parcial urbanístic del sector C.6 «Camí Roquís» es va aprovar inicialment,
amb condicions, per la Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament en la sessió de
data 29 de gener de 2021.
Vistos els informes tècnics i jurídics emesos al respecte, dels quals resulta que cal
esmenar les següent determinacions:
Informe de l’arquitecta cap de Servei d’Urbanisme, de 14 de novembre de 2019:
«Examinades les Bases d’actuació de la junta de compensació del sector C.06 “Camí
del Roquís”, es creu convenient manifestar:
Signat electrònicament
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«Per a l’execució de les obres d’urbanització cal establir els criteris per a la selecció
dels contractistes que garanteixin l’adjudicació en les millors condicions per a la
comunitat de reparcel·lació des del punt de vista tècnic i econòmic. A aquests efectes,
i llevat d’acord unànime dels membres de la junta, cal garantir la concurrència de
diverses ofertes, amb un mínim de tres. (art 172.1 RLUC).»
Informe del tècnic de Serveis Territorials, de 23 de febrer de 2021:
«Quant al contingut del projecte presentat, cal fer-hi les esmenes següents:
- A la Base 15 (o bé a la Base 8, o a ambdues) cal que s’hi facin constar, d’acord amb
el que estableix l’article 172.1 del RLU, els criteris per a la selecció dels contractistes
en les millors condicions per a la comunitat de reparcel·lació des del punt de vista
tècnic i econòmic.
- L’article 1.2 dels Estatuts ha de canviar la numeració dels articles del TRLU a què fa
referència (del 130 al 134 en comptes del 124 al 129).
- A l’article 6, apartat g, la referència a l’article 36 dels Estatuts s’ha de referir a
l’article 35 d’aquest mateix instrument.
- L’article 10.1 fa una referència inexacta al contingut de l’article 130.5 del TRLU, que
caldria esmenar o bé suprimir.
- L’article 12.4 fa una referència errònia al contingut de l’art. 50.2 del RLU.
- Els articles 26.3 i 26.4 estableixen que cada membre de la Junta de Delegats és
titular d’un vot amb independència de la seva quota de participació en la Junta de
Compensació, i que els acords seran adoptats per majoria de vots, reconeixent-se al
president el vot diriment en cas d’empat. Això contravé l’article 197.g) del RLU, que
disposa que el còmput de vots per a l’adopció d’acords en els òrgans de govern i
d’administració ha de ser proporcional als drets de cadascuna de les propietats, llevat
d’acord unànime en un altre sentit.
- Caldrà aclarir a quin apartat de l’art. 22 (2 o 3) fa referència l’article 34 (Modificació
d’Estatuts) en referir-se al quòrum.
- A l’art. 39.1 es fa una referència a l’art. 131.2 del TRLU que hauria de referir-se al
131.3.»
D’acord amb l’establert a l’article 119 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme i disposicions reglamentàries
concordants, i en ús de la competència delegada pel Decret d'alcaldia de data 10 de
juliol de 2019 (BOPT 22/7/2019), i sempre en el benentès que l’executivitat d’aquest
instrument de gestió quedarà condicionada a l’aprovació definitiva del Pla parcial
urbanístic del sector C.6 «Camí Roquís» i del projecte d’urbanització.
En conseqüència es proposa l'adopció dels acords següents:
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Primer. Aprovar inicialment el projecte dels Estatuts i de les Bases d’Actuació de la
Junta de Compensació del Pla parcial urbanístic del sector C.6 “Camí Roquís”,
presentat per INDUSTRIAS PRECIBER, SA i d’altres propietaris de terrenys del sector,
condicionat a esmenar-lo d’acord amb les determinacions que resulten dels informes
emesos per l’arquitecta cap de Servei d’Urbanisme, de data 14 de novembre de 2019 i
pel tècnic de Serveis Territorials, de 23 de febrer de 2021, detallades a la part
expositiva d’aquest acord.
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Segon. Sotmetre-ho a informació pública per un 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 dels Estatuts i de les Bases d’Actuació també es
trobarà disponible, per a la seva consulta, a la seu electrònica municipal.
Tercer.- Notificar individualment l'acord a les persones interessades i concedir-los un
període d'audiència durant el termini d’un mes, comptat a partir del dia següent al de
la notificació d'aquest acord, perquè puguin examinar l’expedient i presentar, si
s’escau, les al·legacions que es considerin convenients i, en el seu cas, per a
manifestar la seva decisió sobre la incorporació a la junta de compensació o
comprometre la seva participació en l'execució, d'acord amb el que estableix l'article
136 del Reglament de la Llei d'urbanisme, amb la indicació expressa que la manca
d'adhesió i la no manifestació del compromís de participar en l'execució pot donar lloc a
les conseqüències previstes a l'article 136.4 de l'esmentat Reglament.
Quart. 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.
7. Gestió Urbanística. Aprovació inicial de la Modificació puntual del Pla
parcial urbanístic del sector G.6 "Urbanització Mercader" pel que afecta a
l'illa 1a Bloc AC, presentada per Residencias Reus Resir, SL.
«Vist el Pla parcial urbanístic del sector G.6 «Urbanització Mercader», aprovat
definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona en la seva sessió
de 20 de novembre de 2002, i publicat al DOGC núm. 3906, de data 17 de juny de
2003.
Atès que el projecte de reparcel·lació de l’esmentat sector de planejament va ser
aprovat per la Junta de Govern Local el 4 de març de 2005 i inscrit al Registre de la
Propietat i el d’urbanització el 18 d’agost de 2005, i pel que fa a les obres
d’urbanització del sector, aquestes es troben rebudes parcialment, restant pendent de
recepció el pont de l’av. Universitat, passarel·la Adif, escales entrada ZV i jardineria.
Vist el projecte de Modificació puntual del Pla parcial urbanístic del sector G.6
«Urbanització Mercader» pel que afecta a l’illa 1a Bloc AC, presentat en data 7 de
desembre de 2020 per la mercantil Residencias Reus Resir, SL, amb la qual es proposa
la modificació de la parcel·la situada en la illa definida pels carrers Pau Gargallo, av. de
la Universitat, av. de Salou, i carrer de l’Agricultura, amb referència cadastral
2162301CF4526C0001UK, i es planteja augmentar el sostre per a ús comercial i
disminuir el sostre per a ús residencial de l’illa 1a definida en el Pla parcial, mantenintse el còmput total del sostre, modificant-se els corresponents paràmetres normatius.
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Vist l’informe emès en data 10 de març de 2021 per l’arquitecta dels Serveis Tècnics
d’Urbanisme d’aquest Ajuntament, del que s’extrau el comparatiu de dades del
planejament vigent i de la proposta, i es fan les consideracions següents:
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Quadre comparatiu:
Pla Parcial
ús
hab
Bloc A
Habitatge
Bloc A+C PB
Comercial
Bloc C
Habitatge

N Plantes*
32
4 PP
PB
32
4 PP

Alçada max m2 construïts
11 m
3.430,500
5m
2.215,872
11 m
3.053,572

Proposta
ús
hab
Bloc A
Habitatge
Bloc A+C PB
Comercial
Bloc C
Habitatge

N Plantes*
40
4 PP
PB
20
4 PP

Alçada max m2 construïts
11 m
3.296,000
5m
3.640,400
11 m
3.053,572

Consideracions:
«En conclusió la proposta dona compliment al paràmetres establerts pel Planejament
general per aquest sector.
Fer present que les cobertes del sòcol comercial seran alhora les terrasses dels
habitatges i la coberta dels comerços, seran molt visibles des dels habitatges formant
part del seu paisatge urbà. El projectes edificatoris hauran de resoldre la convivència
harmònica de l’habitatge i el comerç, fent especial atenció a l’ordre de les cobertes
del sòcols comercials.»
Errades:
«Es detecta la següent errada que cal esmenar: la cota de referència de la part
escrita i de la documentació gràfica en el local comercial no són coincidents, en la
proposta de la normativa diu 90,60 i en el plànols de proposta diu 90,50.»
Vist l’informe jurídic de data 19 de març de 2021, que consta a l’expedient.
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:
Primer.- Aprovar inicialment la Modificació puntual del Pla parcial urbanístic del sector
G.6 «Urbanització Mercader» pel que afecta a l’illa 1a Bloc AC, presentada per
Residencias Reus Resir, SL, condicionat a l’esmena de l’errada advertida que resulta
de l’informe emès en data 10 de març de 2021 per l’arquitecta dels Serveis Tècnics
d’Urbanisme, detallada a la part expositiva 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.
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Tercer.- Sol·licitar informe als organismes afectats per raó de llurs competències
sectorials.
Quart.- 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.
8. Salut i Ciutadania. Liquidació de l'encàrrec a la Fundacío Educativa i Social
(FES) del servei de desenvolupament de polítiques d'envelliment actiu al
municipi i dinamitzar els casals municipals de la Gent Gran 2019-2020.
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«Atès que per decret de l’Alcaldia 2019015139 de data 23 de setembre de 2019, es va
aprovar l’encàrrec a la Fundació Educativa i Social per desenvolupar polítiques
d’envelliment actiu al municipi i dinamitzar els Casals Municipals de la Gent Gran,
durant el període que va del 23 de setembre de 2019 al 26 de juny de 2020, per una
despesa màxima de 28.578,49 € (import no subjecte a IVA), repartits en dos exercicis
(9.983,75 € a l’exercici 2019 i 18.594,74 € a l’exercici 2020) amb càrrec de la partida
pressupostària 31037 23200 260 del pressupost de despeses de l’Ajuntament de Reus.
Atès que aquest encàrrec va ser ampliat fins al 31 d’agost de 2020 per acord de la
Junta de Govern Local de data 5 de juny de 2020 i es va incrementar l’import
d’execució fins als 35.246,59 € (import no subjecte a IVA). Aquesta despesa addicional
de 6.668,10 € es va aplicar a la partida pressupostària 30438 23200 260 del
pressupost de despeses de l’Ajuntament de Reus per a l’any 2020.
L’encàrrec aprovat preveu que si la liquidació 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 minoració.
En data 11 de febrer de 2021, la tècnica de Programes i Projectes i la gerència d'àmbit
de serveis a la persona han emès un informe en el qual es manifesta que s'han
realitzat els treballs en els termes previstos a l’encàrrec formalitzat en el seu moment i
informen favorablement la liquidació de l’encàrrec, per un import de 32.594,51 €, de
conformitat amb el detall que consta a l’informe esmentat, i ofereixen la informació
que justifica aquesta minoració.
En data 10 de març de 2021, la intervenció ha emès informe de fiscalització prèvia,
d'acord amb l'article 13 del Reial Decret 424/2017, de 28 d'abril, pel que es regula el
règim jurídic del control intern a les entitats del Sector Públic Local i les Bases
d'Execució del Pressupost d'aquesta Corporació.
Vist, així mateix, el decret de l’alcaldia número 2019011502 de data 10 de juliol de
2019, pel qual es delega en la Junta de Govern local l’aprovació dels encàrrecs, les
encomanes de gestió i els convenis de cooperació i col·laboració quan per raó del seu
import sigui competent l’alcalde i la seva quantia excedeixi els límits atribuïts als/les
regidors/es delegats/des.
Atès que els regidors delegats ostenten competències per aprovar aquells encàrrecs
l’import dels quals no superi els 25.000 euros, d'acord amb el decret de l'Alcaldia
número 2019017983 de data 27 de novembre de 2019.
Atès que l'òrgan competent per a la liquidació de la comanda ha d'ésser el competent
per a la seva aprovació.
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Atès, doncs, que la liquidació de la comanda correspon a la Junta de Govern Local, per
delegació de l’Alcaldia.
Per tot l’exposat, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents
acords:
PRIMER: Aprovar la liquidació de l’encàrrec a la Fundació Educativa i Social (FES) del
servei de desenvolupament de polítiques d’envelliment actiu al Municipi i dinamitzar
els casals municipals de la Gent Gran, per un import de 32.594,51 €.
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SEGON: Aprovar la baixa de l’import sobrant de 2.652,08 € (dels quals 481,66 €
corresponen a la partida 31037 23200 260 del pressupost municipal de despeses de
l’exercici 2019, i 692,92 € corresponen a la partida 31037 23200 260 del pressupost
municipal de despeses de l’exercici 2020, i els 1.477,50 € restants corresponen a la
partida 30438 23200 260 del pressupost municipal de despeses de l’exercici exercici
2020.
TERCER: Notificar aquest acord a la Fundació Educativa i Social (FES) , als efectes
pertinents.
Aquesta acord és definitiu en via administrativa i contra ell 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.
9. Benestar social. Aprovació de la liquidació de l'encàrrec de gestió a la
Fundació Educativa i Social (FES) del servei d'ajuda a domicili (SAD), per al
període del 8 dabril al 31 de desembre de 2020.
«Mitjançant decret d’avocació de l’Alcalde número 2020005180 de data 8 d’abril de
2020 es va aprovar l’encàrrec a la FUNDACIÓ EDUCATIVA I SOCIAL del Servei d’Ajuda a
Domicili per al període del 8 d’abril al 31 de desembre de 2020, amb una despesa de
1.013.081,90€ (exempt d’IVA), que s'imputaven a l'aplicació pressupostària 3042223115-250 del pressupost municipal de despeses per a l'any 2020:
El Servei d’atenció a domicili inclou els serveis següents:
• Servei d’ajut a la llar
• Servei d’auxiliar de la llar
• Servei de seguiment de persones grans, majors de 80 anys.
• Servei d'Atenció a la Llar (SALL) nocturns, diumenges i festius
A l'esmentat acord també es van aprovar les tarifes a aplicar al Servei d’Ajuda a
Domicili per a l’any 2020 següents :
•
•
•

Tarifa categoria de Treballadora Familiar
..........16,83€ preu/hora
Tarifa de categoria d’Auxiliar de la llar ..........14,83€preu/hora
Tarifa de categoria de Treballadora Familiar amb horari nocturns, diumenges i
festius (increment del 25% del preu) ..........21,04€ preu/hora
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Aquests imports estan exempts d’IVA.
Donat l’augment de la demanda ciutadana del servei, per Decret d’avocació núm.
2020018930 de data 30 de desembre de 2020 s’aprovà ampliar l’encàrrec a la
FUNDACIÓ EDUCATIVA I SOCIAL, per la gestió del servei d'ajuda a domicili, per un
import màxim de 150.000,00€ (exempt d’IVA) de tal manera que el seu import global
màxim es xifrà en 1.163.081,90€.
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En data 12 de març de 2021 la Cap de Servei de Serveis Socials ha emès informe en el
qual manifesta que s'han realitzat els treballs en els termes previstos a l'encàrrec i al
document de condicions tècniques que s'elaborà per formular-lo i que l'encàrrec es
liquida per un import de 1.161.454,57€ pels motius que s’exposen als antecedents,
per la qual cosa s’ha produït un augment de 148.372,67 € respecte el pressupost
original, pel que hi ha un sobrant de 1.627,33€.
En data 18 de març de 2021 la intervenció ha emès informe de fiscalització prèvia,
d’acord amb l’article 13 del Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril, pel que es regula el
règim jurídic del control intern a les entitats del Sector Públic Local i les Bases
d’Execució del Pressupost d’aquesta Corporació.
Per Decret de l’alcaldia número 2019011502 de data 10 de juliol de 2019, pel qual es
delega en la Junta de Govern local l’aprovació dels encàrrecs, les encomanes de
gestió, 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.
Atès que els regidors delegats ostenten competències per aprovar aquells encàrrecs
l’import dels quals no superi els 25.000 euros, d’acord al decret de l’Alcaldia número
2019017983 de data 27 de novembre de 2019.
Atès que l'òrgan competent per a la liquidació de la comanda ha d'ésser el competent
per a la seva aprovació.
Atès, doncs, que la liquidació de la comanda correspon a la Junta de Govern Local, per
delegació de l’Alcaldia.
En conseqüència es proposa l'adopció dels acords següents:
PRIMER: APROVAR la liquidació de l’encàrrec a la FUNDACIÓ EDUCATIVA I SOCIAL, per
la gestió del Servei d'ajuda a domicili, per al període del 8 d’abril al 31 de desembre
de 2020 que s’efectuà mitjançant decret de l’Alcaldia núm. 2020005180 del dia 8
d’abril de 2020.
Aquest encàrrec, que s’efectuà per un import inicial de 1.013.081,90 € i que es va
ampliar en 150.000,00€, (1.163.081,90€ en total) , es liquida per 1.161.454,57€ pels
motius que s’exposen als antecedents, per la qual cosa ha hagut un augment de
148.372€ respecte el pressupost original.
SEGON: Aprovar la baixa de la RC del NIO 2202 000 33005 per la diferència entre el
pressupost de l’encàrrec i l’import a liquidar per un import de 148.372€.
TERCER: Notificar aquest acord a la Fundació Educativa i Social als efectes escaients.
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Aquest acord és definitiu en via administrativa i contra ell 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.»
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per assentiment.

Signat electrònicament
Josep Maria Sabate Vidal
14/04/2021

10. Benestar Social. Encàrrec amb la Fundació Educativa i Social per a la
gestió del servei de 29 places dacolliment residencial per a gent gran per a
persones grans dependents a la residència Horts de Miró per a lany 2021..
«L'Ajuntament de Reus és propietari de l'edifici construït al solar situat al carrer Sant
Antoni M. Claret número 3, amb referència cadastral 1877802CF4517F0001RS, inscrit
al Registre de la Propietat número 2 de Reus, al volum 758, llibre 345, Full 89 Finca
registral número 21.257, inscripció 1a. En aquest edifici s’hi ha ubicat i equipat una
residència assistida i un centre de dia per a gent gran, amb el nom Residència Horts
de Miró, i es posà a disposició del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, 29
places de residència assistida per a gent gran.
L’Ajuntament de Reus, en sessió plenària de data 20 de setembre de 2019, aprovà un
conveni amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de
Catalunya per a la prestació de la gestió conjunta del servei de 29 places d'acolliment
residencial per a gent gran dependent. L'esmentat conveni, que es formalitzà en data
14 d'octubre de 2019, és vigent fins al dia 31 de desembre de 2019.
La formalització de l'esmentat conveni estableix les relacions de gestió conjunta entre
l’Ajuntament i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de
Catalunya per a la prestació del servei de 29 places d’acolliment residencial per a
persones grans dependents de la Residència d'Horts de Miró, inscrita en el Registre
d'Entitats, Serveis i Establiments Socials (RESES) amb el número de registre 09623.
L’esmentat conveni també identifica, en els seus antecedents quart i cinquè, a la FES
com a entitat prestadora efectiva del servei.
La Fundació Educativa i Social, en virtut dels documents formalitzats amb la Fundació
per a l’Atenció Social, disposava en aquell moment dels recursos i elements adients
per prestar el servei de la Residencia per a gent gran amb centre de dia.
L'Ajuntament de Reus no disposava dels recursos adients per a la gestió del servei de
29 places d'acolliment residencial per a gent gran a la Residència Horts de Miró, per la
qual cosa la Junta de Govern local, en sessió de data 22 de novembre de 2019, d’una
banda, va aprovar l’encàrrec a la Fundació Educativa i Social per a la gestió del servei
esmentat pel període comprès del 9 al 31 de desembre de 2019; i d’altra banda, va
aprovar les tarifes aplicables per a la gestió de l’esmentat servei, que coincidien amb
les fixades al conveni de col·laboració formalitzat amb la Generalitat de Catalunya,
mitjançant el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies:
•
•
•

Tarifa estada diària Grau I: 45,53€
Tarifa estada diària Grau II: 54,31€
Tarifa estada diària Grau III: 61,46€
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Mitjançant decret de l’alcaldia núm. 2019016862 de data 30 d'octubre de 2019,
l’Ajuntament va sol·licitar a la Generalitat la pròrroga, per a l’any 2020, del conveni
formalitzat el dia 14 d’octubre de 2019 per a la prestació del servei de residència
assistida per a gent gran, i la corresponent dotació pressupostària.
El Ple municipal, en sessió de data 20 de desembre de 2019, va aprovar el document
de pròrroga per a l’any 2020 al conveni formalitzat en data 14 d’octubre de 2019 amb
la Generalitat de Catalunya a través del Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies per a la prestació en règim de gestió conjunta del servei de 29 places
d'acolliment residencial per a gent gran dependent.
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L’esmentat document de pròrroga incloïa una modificació en la tarifa per als usuaris
amb dependència de Grau II, dels 54,31€/ estada als 57,50€/ estada.
El conveni originari preveu que en cas que durant la seva vigència, la Generalitat de
Catalunya modifiqués les tarifes vigents, aquestes noves tarifes seran aplicables des
de la seva entrada en vigor, sense que s’hagi de modificar el conveni.
Per tal de mantenir l’encàrrec efectuat a la Fundació Educativa i Social, mitjançant
Decret de l’alcaldia 2019019262 de data 30 de desembre de 2019, es van aprovar les
tarifes i l’encàrrec a la Fundació Educativa Social per a la gestió del servei de 29
places d'acolliment residencial per a gent gran per a persones grans dependents a la
residència Horts de Miró, per al període corresponent de l’1 de gener al 31 de
desembre de l'any 2020, coincident amb el període de vigència del conveni; les tarifes
aplicables a aquest període són les que es relacionen a continuació:
•
•
•

Tarifa estada diària Grau I: 45,53€
Tarifa estada diària Grau II: 57,50€
Tarifa estada diària Grau III: 61,46€

Mitjançant decret número 2020009753 de data 9 de juliol de 2020, aquest Ajuntament
va sol·licitar a la Generalitat la pròrroga, per a l’any 2021, del conveni formalitzat el
dia 14 d’octubre de 2019 per a la prestació del servei de residència assistida per a
gent gran, i la corresponent dotació pressupostària.
El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat va remetre per
EACAT el 16 de novembre de 2020 el document de pròrroga per l’any 2021 del
Conveni de col·laboració interadministrativa per a la prestació del servei de residència
assistida per a gent gran dependent “Residència HORTS DE MIRÓ”.
L’Ajuntament de Reus, en sessió de la Junta de Govern Local de data 11 de desembre
de 2020, va aprovar el document de pròrroga per a l’any 2021 al conveni formalitzat
en data 14 d’octubre de 2019 amb la Generalitat de Catalunya a través del
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per a la prestació en règim de gestió
conjunta del servei de 29 places d'acolliment residencial per a gent gran dependent.
Aquest conveni es formalitzà per ambdues parts els dies posteriors a la seva
aprovació.
L'esmentat document de pròrroga manté el nombre places, si bé s’incrementa el
nombre de places per a dependència mitja (passant de tenir 15 places de grau II per
l’any 2020 a 25 places de grau II per l’any 2021) i es redueixen, en conseqüència, les
places per a dependència alta (de 14 places de grau III per l’any 2020 a 4 places de
grau III de 2021).
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Paral·lelament, mitjançant Decret Llei 39/2020, de 3 de novembre, de mesures
extraordinàries de caràcter social per fer front a les conseqüències de la COVID 19, es
modifiquen diverses tarifes, de manera que ens els articles article 13 i 14 i a l'annex 1,
s’equipara el cost de referència del Grau II amb el de Grau III, esdevenint per un i altre
grau de 61,46€/estada. Amb aquesta equiparació la redistribució de places esmentada
al paràgraf anterior suposa que el canvi en les places no comporta una minoració dels
ingressos provinents de la Generalitat de Catalunya, que estarien tal i com es
relacionen a continuació:
Any 2021
Signat electrònicament
Josep Maria Sabate Vidal
14/04/2021

Residència HORTS DE MIRÓ F23188 S09623
Període
De

Dependència
Fins a

Capacitat registral 29
Places

Dies

Mòdul

Import
màxim

Sense IVA Sense IVA

01/01/202 31/12/2021
1

365 Baixa

0

45,53 €

0,00 €

01/01/202 31/12/2021
1

365 Mitja

25

61,46 €

560.822,50 €

01/01/202 31/12/2021
1

365 Alta

4

61,46 €

89.731,60 €

01/01/202 31/12/2021
1

365 Vacants

0

61,46 €

0,00 €

Total

365

Tota RGG

29

650.554,10
€
650.554,10
€

Tenint en compte la previsió del conveni originari, en virtut del qual en ''cas que
durant la vigència d'aquest conveni es modifiquin les tarifes vigents, aquestes noves
tarifes seran aplicables des de la seva entrada en vigor sense que s'hagi de modificar
el conveni, ajustant-se l'import de les reserves pressupostàries al nou import'', no es
fa necessària la modificació del document de pròrroga per a què aquestes tarifes
resultin directament aplicables.
L’Ajuntament de Reus segueix sense disposar dels recursos humans i materials idonis
per gestionar el servei, i la Fundació Educativa i Social continua disposant dels
recursos i elements adients per seguir prestant el servei de la Residencia per a gent
gran amb centre de dia, per la qual cosa, en data 12 de març de 2021 la Cap de
Serveis Socials emet informe pel qual proposa renovar l'encàrrec de gestió del servei
de 29 places de la residència assistida per a gent gran al centre ‘’Residència d’Horts
de Miró’’ fins al 31 de desembre de l'any 2021.
La Fundació Educativa i Social 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

Aquest document ha estat signat electrònicament amb data 14/4/2021
L'autenticitat d'aquest document es pot comprovar a https://serveis.reus.cat/cve mitjançant el CVE: 202186D911660560143113232D97EA7686ABB84B056D0414163812

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 del Patronat de la citada Fundació de data 26 de
juliol de 2018 i elevats a escriptura pública davant la notari de Reus, Sra. Elena Cantos
Márquez, el dia 31 d'octubre de 2018, amb el número 1521 del seu protocol.
Mitjançant acord del Ple de data 4 de març de 2019, es declarà la condició de la
FUNDACIÓ EDUCATIVA I SOCIAL (FES) de Mitjà Propi Personificat i servei tècnic
respecte de l'Ajuntament de Reus, de tal manera que aquest darrer li pot formular
encàrrecs de gestió en relació a les activitats compreses dins del seu objecte i
activitats fundacionals, a l'empara del que disposa l'article 32 de la Llei 9/2017, de 8
de novembre, de contractes del sector públic.
Signat electrònicament
Josep Maria Sabate Vidal
14/04/2021

L'esmentat encàrrec exigeix el tractament de dades personals, per la qual cosa la
Fundació Educativa i Social ha d’ostentar, en relació a aquest encàrrec, la condició de
tercer encarregat del tractament de dades de caràcter personal i, per tant, ha
d'ajustar la seva actuació en aquest àmbit a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de
desembre, de protecció de dades de caràcter personal i garantia dels drets digitals i al
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).
Consta a l’expedient l'esborrany de contracte d'encarregat de tractament de dades de
caràcter personal entre l'Ajuntament de Reus i la Fundació Educativa i Social.
En data 17 de març de 2021 l'Assessoria Jurídica emet informe en relació al present
encàrrec.
En data 22 de març de 2021 s’emet l’informe d'Intervenció Municipal de fiscalització
prèvia limitada, d'acord amb l'article 13 del Reial Decret 424/2017, de 28 d'abril, pel
que es regula el règim jurídic del control intern a les entitats del Sector Públic Local i
les bases d'execució del pressupost d'aquesta Corporació.
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.
Atès que les tarifes que s’aplicarien a l’esmentat encàrrec són les fixades al Decret
Llei 39/2020, de 3 de novembre, de mesures extraordinàries de caracter social per fer
front a les conseqüències de la COVID-19, que modifica parcialment les xifres
previstes al pacte segon del document de pròrroga, que ja no s'ajusten a la disposició
normativa esmentada.
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La despesa i pagament d’aquesta retribució a la Fundació Educativa i Social s’articula
en els termes previstos a la clàusula vuitena i en l’Annex II del conveni entre
l’Ajuntament de Reus i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la
Generalitat de Catalunya, de tal manera que l’encàrrec no genera una despesa ni més
obligacions financeres i de tresoreria per part de l’Ajuntament de Reus.
Per 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.

Signat electrònicament
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Per 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.
L'import de l'encàrrec supera 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 Junta de Govern Local l’adopció dels següents
acords:
PRIMER: Aprovar les noves tarifes aplicables per a la gestió de les places d’acolliment
residencial a la residència Horts de Miró, per al període corresponent de I’1 de gener al
31 de desembre de l'any 2021:
Tarifa estada diària Grau I: 45,53€
Tarifa estada diària Grau II: 61,46€
Tarifa estada diària Grau III: 61,46€
SEGON: Aprovar l’encàrrec a la Fundació Educativa i Social (FES), per a la gestió del
servei de 29 places d'acolliment residencial per a gent gran per a persones grans
dependents a la residència Horts de Miró, fins al 31 de desembre de l'any 2021
L’esmentat encàrrec s’efectua, en els termes i condicions, que s’indiquen als informes
tècnics emesos per la cap de Serveis Socials de data 19 de desembre de 2019, i de
data 12 de març de 2021, i que es relacionen amb major detall als annexos que
consten al conveni signat entre l’Ajuntament de Reus i el Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya formalitzat en data 14 d’octubre
de 2019.
Per a dur a terme l'encàrrec, la Fundació Educativa i Social posarà a disposició de
l'Ajuntament els recursos humans i materials necessaris per tal de portar a terme les
esmentades activitats.
La Fundació Educativa i Social 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.
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El personal afecte a la prestació de les tasques encarregades, dependrà a tots els
efectes de la Fundació Educativa i Social 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.

Signat electrònicament
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TERCER: De conformitat amb el nombre màxim i la naturalesa de les places i amb el
règim tarifari derivat de la pròrroga del conveni entre l’Ajuntament de Reus i el
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, la
despesa màxima és de 650.554’10 euros.
QUART: El pagament d'aquest encàrrec es realitzarà prèvia emissió i presentació, per
part de la Fundació Educativa i Social a la Generalitat de Catalunya, de les
corresponents factures, que s'emetran per mesos vençuts, dins dels 5 primers dies del
mes següent, amb la relació nominal de les persones usuàries. D’aquestes factures
se’n facilitarà còpia a l’Ajuntament de Reus, entitat emissora del present encàrrec.
Si la liquidació final de l'encàrrec s'ha d'efectuar per un import inferior al màxim que
s’ha indicat, 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, sens perjudici del fet que el mecanisme de finançament de l’encàrrec
comportarà la prèvia formalització de la corresponent modificació del conveni amb la
Generalitat de Catalunya.
CINQUÈ: Correspon a l'Ajuntament la superior direcció, el control i supervisió de
l'encàrrec.
L'entitat receptora de l'encàrrec previst en aquest acord 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.
SISÈ: Aprovar el contracte d'encarregat de tractament entre aquest Ajuntament i la
Fundació Educativa i Social per al tractament de les dades de caràcter personal
derivades de l’encàrrec aprovat en el tercer punt d’aquest acord.
SETÈ: 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.
VUITÈ: Donar trasllat del present acord a la Fundació Educativa i Social als efectes
pertinents.
NOVÈ: Aquest acord és definitiu en via administrativa i contra ell 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.
Seguidament es tracta en sessió pública els temes següents:
SERVEIS D'HISENDA I SERVEIS GENERALS
11. Assessoria Jurídica. Sol·licitud de compatibilitat de la Sra. H.S.B.,
treballadora de l’Institut Municipal Reus Cultura, per a l’exercici d’una
activitat privada.
Signat electrònicament
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«Vista la sol·licitud presentada en data 12 de gener de 2021, per la Sra. Helena Sardà
Basora, personal laboral de l’Institut Municipal Reus Cultura ( en endavant IMRC),
interessant la declaració de compatibilitat de l’exercici de llur lloc de treball en aquest
organisme amb l’exercici de l’activitat privada com a investigadora i de tasques de
recerca i documentació històrica, arqueològica i fotogràfica a grups de recerca i
museus de Catalunya.
Vist l’informe emès per la gerència de l’IMRC en data 17 de febrer de 2021 en el que
s’informa que el lloc de treball que ocupa la interessada en l’IMRC no implica causa de
incompatibilitat amb l’exercici de l’activitat privada esmentada.
Vist l’informe jurídic emès que conclou que no concorren elements normatius que
impossibilitin l’autorització de la concessió de la compatibilitat sol·licitada.
Considerant que l’Institut Municipal Reus Cultura és un organisme autònom de
l’Ajuntament de Reus.
Atès que el personal de l’IMRC es troba inclòs en l’àmbit d’aplicació de la Llei 53/1984,
de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions
Públiques (article 2.1.c: «El personal al servei de les Corporacions Locals i dels
Organismes d'elles dependents.), de la Llei 21/1987, de 26 de novembre,
d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la Generalitat (article
1.2.d: «el personal al servei de les corporacions locals i dels ens, els organismes i les
empreses que en depenen») i dels 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 l'article 329 del Decret 214/1990 de 30 de juliol, que 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
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ordinària que tingui establerta l’entitat local, incrementada en un 50%.»
Vist, així mateix, el que disposen els articles 11 a 15 de les lleis 21/1987, i els articles
11 i següents de la Llei 53/1984, en relació als requisits i limitacions per a l'exercici
d'una activitat privada per part del personal inclòs en l'àmbit d'aplicació d'ambdues
lleis.
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’article 12 de la Llei 53/1984, de 26 de
desembre, d’Incompatibilitats del Personal al Servei de les Administracions Públiques i
l'article 330 del Decret 214/1990, de 30 de juliol.
Signat electrònicament
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Vista la declaració jurada realitzada per la interessada on manifesta que es
compromet a l’estricte compliment de la normativa aplicable i que la suma de les
jornades no superarà la jornada ordinària a l’IMRC augmentada en un 50%.
Vistos els articles 321 i següents del Reglament del personal al servei de les entitats
locals i els preceptes els aplicables de la Llei 53/1984, de 26 de desembre,
d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques, la Llei
21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de
l’administració de la Generalitat de Catalunya i la disposició final tercera del Real
Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de
l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (TREBEP).
Atès que, de conformitat amb l’article 333.a) del Decret 214/1990, de 30 de juliol i
l’article 22.2 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, correspon al Ple de la Corporació,
previ informe, en el seu cas, del director de l’ens que correspongui, resoldre les
sol·licituds de compatibilitat.
Atès que la Junta de Govern Local és competent per a l’adopció dels acords resolutoris
sobre situacions de compatibilitat o incompatibilitat dels empleats públics municipals,
en virtut de l’acord del Ple de data 3 de juliol de 2019 – que confirma l’adoptat en
sessió de 28 de juny de 2019 – pel qual es van delegar totes les competències
delegables del Ple de la Corporació a la Junta de Govern Local, d’acord amb el que
estableix l’article 22.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril Reguladora de les Bases de Règim
Local.
Per tot l’exposat, es proposa a la Junta de Govern Local, previ dictamen de la Comissió
Informativa de Serveis d’Hisenda i de Serveis Generals, l’adopció del següents acords:
1) Reconèixer la compatibilitat de l’exercici del lloc de treball ocupat per la Sra.
Helena Sardà Basora, personal laboral de l’Institut Municipal Reus Cultura, amb
l’activitat privada, com a investigadora i per tasques de recerca i documentació
històrica, arqueològica i fotogràfica a grups de recerca i museus de Catalunya.
2) L’autorització atorgada a la Sra. Helena Sardà Basora 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.
3)
Notificar aquest acord a la Sra. Helena Sardà Basora i a l'Institut Municipal
Reus Cultura, als efectes escaients.
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4) Aquest acord és definitiu en via administrativa i contra ell es pot interposar
recurs contenciós administratiu davant dels Jutjats del Contenciós Administratiu de
Tarragona, o en el cas que el domicili de la interessada sigui a Catalunya però fora
d'aquesta a la circumscripció on tingui el domicili, 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 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 present notificació.»
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per assentiment.
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12. Servei d’Aprovisionaments, Contractació i Patrimoni. Aprovació de la
pròrroga del contracte del Servei de manteniment i desenvolupament de les
webs municipals de l'Ajuntament, Organismes Autònoms i Empreses
Municipals.
«Atès que per Decret número 2017001221 del Regidor delegat de l'Àrea d'Hisenda i
Recursos Generals, de data 1 de febrer de 2017, es va adjudicar a ESTUDIO GENESIS
PROJECTS SL el servei de manteniment i desenvolupament de les webs municipals de
l'Ajuntament, Organismes Autònoms i Empreses Municipals, per una quantitat total de
119.040,00 euros (més l'IVA que li correspongui), d'acord amb el que consta en la seva
oferta econòmica.
Atès que en data de 27 de febrer de 2017 es va formalitzar el corresponent contracte
administratiu, amb inici de prestacions a partir del dia 1 de març de 2017.
Atès que, d’acord amb els termes previstos al pacte segon del referit contracte, la
durada es fixà per un període inicial de quatre (4) anys, a comptar des de la data d’inici
del servei.
Atès que aquest contracte es podrà prorrogar per períodes anuals fins a dues (2)
anualitats més, per mutu acord de les parts, manifestat expressament abans de la
finalització de la seva vigència inicial. La durada total del contracte, incloses les
pròrrogues, no podrà excedir de sis (6) anys, de conformitat amb el que disposen els
articles 23 i 303 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova
el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (en endavant, TRLCSP).
Vist l’informe del Coordinador del Servei de Tecnologies de la Informació i
Telecomunicacions, de data 8 d’octubre de 2020, en el qual s’informa favorablement
sobre la pròrroga del referit contracte per una anualitat, amb efectes a partir del dia 1
de març de 2021.
Vist que de conformitat amb la disposició transitòria primera de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic, aquest expedient es regeix per la
normativa anterior (RDL 3/2011, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic).
Vist el que disposa l’article 23 del TRLCSP, en relació a la pròrroga dels contractes.
Vist l’informe de fiscalització prèvia per part de la Intervenció Municipal a l’empara de
l’article 116 i la disposició addicional tercera de la LCSP.
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En conseqüència es proposa a la Junta de Govern Local, en virtut de la delegació de
competències que resulten de l’acord de Ple de data 3 de juliol de 2019, l'adopció dels
acords següents:
1.- Formalitzar la pròrroga del contracte del servei de manteniment i desenvolupament
de les webs municipals de l'Ajuntament, Organismes Autònoms i Empreses Municipals,
subscrit amb ESTUDIO GENESIS PROJECTS SL, per un període d’un any, amb efectes a
partir del dia 1 de març de 2021.
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2.- Aquesta resolució és definitiva en via administrativa i contra ella podeu interposar
recurs especial en matèria de contractació amb caràcter potestatiu. Aquest recurs es
podrà interposar davant del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic,
prèviament o alternativament, a la interposició del recurs contenciós administratiu, en
el termini de 15 dies hàbils, a comptar des del dia següent al de la recepció d’aquesta
notificació, o bé, a comptar des de la data d’enviament de la mateixa, sempre que
l’acte objecte de notificació s’hagués publicat el mateix dia al perfil del contractant, de
conformitat amb el que estableix l’article 50 de la Llei de Contractes del Sector Públic.
Tanmateix es pot interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat
Contenciós administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del
dia següent al de la recepció d’aquesta notificació.»
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per assentiment.
13. Patromoni del Sòl. Autorització de canvi d’activitat de les parades núm.
13, 14, 15 i 16 del Mercat Central.
«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 la instància presentada per la societat municipal REUS MOBILITAT I SERVEIS, SA
en data 10/12/2020, núm. 95492 del Registre General d’Entrades, demanant que
s'aprovi una modificació de la concessió referida, consistent en el canvi d’activitat de
les parades 13, 14, 15 i 16 del Mercat Central.
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.
Atès que mitjançant Decret del Regidor Delegat de l’Àrea d’Empresa i Ocupació de
data 15/01/2021, núm. 560 es va resoldre exposar al públic, durant el termini de 20
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
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de la part expositiva d’aquest acord, tal i com s’ha dit. Per aquests motius es
considera convenient autoritzar la sol·licitud referida atès que són en benefici del
dinamisme i activitat comercial del Mercat Central.
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:
Signat electrònicament
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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. 13, 14, 15 i
16 del Mercat Central.
A continuació s’indica la nova classificació de cadascuna de les parades, i entre
parèntesi la classificació antiga:
Parada núm. 13: Celler (carnisseria).
Parada núm. 14: Celler (xarcuteria-cansaladeria).
Parada núm. 15: Celler (xarcuteria-cansaladeria).
Parada núm. 16: Altres activitats, productes selectes en conserva i escabetxos
(carnisseria).
SEGON.- 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.»
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per assentiment.
SERVEIS DE TERRITORI I URBANISME
14. Medi Ambient. Imposar al Sr. G.LL.S. una sanció de multa de 2.404,06
euros per no disposar de la llicència per a la tinença d'un gos considerat
potencialment perillós.
«Per Decret del regidor delegat de l'Àrea de Medi Ambient i Recursos Humans núm.
2020003534 de 26 de febrer de 2020, es va requerir el Sr. G.LL.S, ***2442**, perquè
en un termini de 20 dies presentés la documentació necessària per a renovar la
llicència administrativa per a la possessió i conducció de gossos perillosos, el termini
de vigència de la qual havia finalitzat en data 14 d'octubre de 2019.
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La resolució es va notificar mitjançant la publicació d'un edicte al BOP en data 20 de
juny de 2020, després d’intentar la notificació per correu al domicili de l’interessat,
carrer ******, i ser retornada pel servei de correus, d’acord amb el certificat que
consta a l’expedient.
No consta que l’interessat hagués presentat
renovació de la llicència.

la documentació requerida per a la
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En data 2 d’octubre de 2020, s’emet Decret del regidor delegat de l’Àrea de Medi
Ambient i Recursos Humans d’inici de procediment sancionador contra el Sr. G.LL.S. ,
per la suposada comissió d’una infracció molt greu tipificada a l’article 13.1.b de la Llei
50/1999, de 23 de desembre sobre el règim jurídic per la tinença d’animals
potencialment perillosos, consistent en la manca de la preceptiva llicència
administrativa.
La resolució es va notificar el 8 d’octubre de 2020 per correu al domicili de l’interessat,
carrer ******, en la persona que consta identificada com a MªD.S., DNI ***6606**,
«familiar», d’acord amb el justificant de recepció que consta a l’expedient.
En data 28 de gener de 2021 l’instructor de l’expedient emet la proposta de resolució
sancionadora, consistent en imposar al Sr. G.LL.S. la sanció de multa de 2.404,06
euros, que correspon a les infraccions molt greus, d’acord amb l’article 13.5 en relació
a l’article 13.1.b de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic per la
tinença d’animals potencialment perillosos,
La proposta de resolució es notifica en data 12 de febrer de 2021 per correu al domicili
de l’interessat, carrer ****** en la persona que consta identificada com a MªD.S., DNI
***6606** , «familiar», d’acord amb el justificant de recepció que consta
a
l’expedient.
S’ha tramitat el procediment sancionador corresponent, d’acord amb els articles 64 i
següents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
L’interessat no ha formulat recusació contra els càrrecs de l’instructor i secretari de
l’expedient ni ha presentat al·legacions, aportat documents o proposat la pràctica de
qualsevol tipus de proves en el termini concedit a aquest efecte.
De la instrucció d’aquest procediment resulten provats els fets imputats i que n’és
responsable el Sr. G.LL.S.
D’acord amb l’article 13 de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos
considerats potencialment perillosos, segons modificació feta per la llei 7/2004, de 16
de juliol, de mesures fiscals i administratives, la competència correspon al Ple de
l’ajuntament; no obstant això, s’ha delegat a la Junta de Govern Local, per acord del
Ple de la Corporació, en reunió de data 3 de juliol del 2019, de conformitat amb
l’article 22.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases del règim local.
Per tot el què s’ha exposat, es proposa a la Junta de Govern Local, previ dictamen de
la Comissió Informativa de Serveis de Territori i Urbanisme, l’adopció dels següents
acords:
ÚNIC. IMPOSAR al Sr. G.LL.S. , amb DNI núm. ***2442** la sanció de multa de
2.404,06 euros, com a responsable d’una infracció molt greu consistent en no
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disposar de llicència per la tinença d’un gos potencialment perillós, d’acord amb
l’article 13, apartat 1.b), en relació amb l’apartat 5 del mateix article, de la la Llei
50/1999, de 23 de desembre.
L’import de la sanció s’ha de fer efectiu a les oficines de la Recaptació Municipal,
situada al carrer Sant Llorenç, 25, de Reus, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores, en
els següents terminis:
a) Si la notificació es realitza entre els dies 1 i 15 del mes, el pagament haurà de
fer-se des de la data de recepció de la notificació fins al dia 20 del mes posterior o,
si aquest no fos hàbil fins l’immediat hàbil següent.
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b) Si la notificació es realitza entre els dies 16 i el darrer del mes, el pagament
haurà de fer-se, des de la data de recepció de la notificació fins el dia 5 del segon
mes posterior o, si aquest no fos hàbil fins l’immediat hàbil següent.
Aquesta resolució no posa fi a la via administrativa i contra ella es pot interposar
recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a
comptar des del dia següent de la recepció de la seva notificació.
La interposició del recurs no atura l'acció administrativa per al cobrament, llevat que
es sol·liciti en el termini d'interposició del recurs de reposició la suspensió de
l'execució de l'acte adjuntant alguna de les garanties admeses per la llei.»
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per assentiment.
BENESTAR SOCIAL I CIUTADANIA
15. Benestar Social. Aprovació del conveni de col·laboració entre Generalitat
i l’Ajuntament de Reus per al Servei d'Informació Mediadora (SIM).
«La mediació familiar, i la civil en general, regulades ambdues a l’article 2 de la Llei
15/2009, del 22 de juliol, de mediació en l’àmbit del dret privat, és un mètode de
resolució de conflictes que pot ajudar les persones a gestionar pacíficament les seves
discrepàncies, evitar l’obertura de procediments judicials de caràcter contenciós i
posar fi als ja iniciats o reduir-ne l’abast.
L’article 20 de l’esmentada llei, determina que el Centre de Mediació de Dret Privat de
Catalunya, és un òrgan adscrit al Departament competent en matèria de dret civil,
que té per objecte promoure i administrar la mediació, i facilitar que s’hi pugui
accedir. Segons l’article 21.a) de la Llei esmentada, una de les funcions d’aquest
Centre és la de fomentar i difondre la mediació.
L’esmentada llei estableix, en la seva disposició addicional primera, que «El
departament competent en matèria de dret civil, mitjançant el centre directiu al qual
està adscrit el Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya, ha de promoure, per
mitjà de la signatura de convenis de col·laboració amb ajuntaments.....la creació i la
gestió d'una xarxa de punts d'informació i d'orientació sobre la mediació que abasti
tot Catalunya, i també la formació dels equips vinculats a la xarxa».
En data 30 de gener de 2008, es va signar el conveni de col·laboració entre el
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Reus per a la
gestió del Servei d’Informació Mediadora, amb una vigència des de la seva signatura
fins al 31 de desembre de 2020.
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Des de l’Ajuntament de Reus, es té interès en continuar impulsant, promovent i fent
difusió la mediació en el seu àmbit de competència, amb l’objectiu de facilitar la
gestió pacífica dels conflictes que puguin sorgir entre els ciutadans i ciutadanes del
municipi, com a mètode de resolució de conflictes en l’àmbit familiar i en qualsevol
tipus de qüestió o pretensió en matèria de dret privat que es pugui conèixer en un
procés judicial i que es caracteritzi perquè s’hagi trencat la comunicació personal
entre les parts.
Els destinataris del SIM són totes les persones interessades en la mediació regulada per
la Llei 15/2009 i que compleixin els requisits establerts per l’article 4 i estiguin en els
supòsits de l’article 2, ambdós de la Llei 15/2009, del 22 de juliol, de mediació en l’àmbit
del dret privat.
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Consta a l’expedient la proposta de conveni, consensuada entre les parts signants per a
l’establiment d’aquesta col·laboració, pel qual l’Ajuntament de Reus portarà a terme la
gestió del Servei d’Informació Mediadora, (SIM), en col·laboració amb el Centre de
Mediació de Dret Privat de Catalunya, amb una vigència de quatre anys i es podrà
acordar unànimement i de forma expressa la pròrroga per un període de fins a quatre
anys addicionals.
Per a un millor seguiment del compliment del conveni i una efectiva avaluació dels
resultats, es constituirà una comissió de seguiment.
Les prestacions que constitueixen l'objecte del conveni no tenen caràcter contractual.
El SIM es presta en l’horari i en l’espai que s’indiquen. Les dades que identifiquen
aquest SIM són les següents:
Punt d’informació: Àrea de Benestar Social de l’Ajuntament de Reus
Adreça: C. Sant Joan, 34, baixos. CP 43201 Reus
Telèfon: 977 010 034 i 977 010 010
Correu electrònic: vcarrillo@reus.cat
Responsable: Vanessa Carrillo Diaz de los Bernardos
Horari d’atenció al públic: De 9 a 14h. (hores concertades)
Freqüència setmanal: de dilluns a divendres
En data 12 de març de 2021 la Cap de Servei de Serveis socials emet informememòria favorable en què proposa l’aprovació i signatura del conveni de col·laboració
amb el Departament de Justícia de la Generalitat.
En data 12 de març de 2021 l’Assessoria jurídica emet informe favorable en relació al
contingut del conveni que es proposa.
En data 15 de març de 2021, la Cap de programes i Serveis de l’Àrea de Benestar
Social, emet informe complementari.
Resulten d’aplicació els articles els articles 47 i següents de la Llei 40/2015, d'1
d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, l’article 108 i següents de la Llei 26/2010,
del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya; i els articles 303 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals; pel que fa a la
regulació dels convenis de col·laboració.
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La competència per l’aprovació dels convenis interadministratius de col·laboració,
d’acord amb la interpretació a sensu contrario de l'article 309.2 del Decret 179/1995, de
13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals,
correspondria al Ple, no obstant, per la delegació de competències de l’acord del ple de
l’Ajuntament, en sessió de data 3 de juliol de 2019, correspon a la Junta de Govern Local.
Per tot l’exposat, es proposa a la Junta de Govern Local, previ dictamen de la Comissió
Informativa de Benestar Social i Ciutadania, l’adopció dels següents acords:
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PRIMER: APROVAR el conveni de col·laboració entre el Departament de Justícia de la
Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Reus, per als anys 2021-2024, pel qual
l'Ajuntament de Reus portarà a terme la gestió del Servei d’Informació Mediadora (SIM)
en col·laboració amb el Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya per impulsar i
difondre la mediació com a mètode de resolució de conflictes familiars i civils, en general
a la ciutat de Reus.
SEGON: FORMALITZAR els documents que esdevinguin necessaris per fer possible el
desenvolupament d’aquest projecte.
TERCER: Facultar la Regidora delegada de l’Àrea de Benestar Social per tal que
formalitzi el conveni i els documents necessaris per tal de fer efectius els acords
anteriors.
QUART: NOMENAR la Sra. Vanessa Carrillo Diaz de los Bernardos, Coordinadora de
l’àmbit de violència com a representant de l’Ajuntament de Reus en la Comissió de
seguiment del conveni de col·laboració.
CINQUÈ: Notificar aquest acord al Departament de Justícia de la Generalitat de
Catalunya, als efectes escaients.»
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.
El secretari en funcions
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