ESBORRANY ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Núm: 6/2021
Caràcter: Ordinària
Data: 30/04/2021
Horari: 09:01 h – 09:09h
Lloc: Telemàtica

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
11/05/2021

Hi assisteixen:
Carles Pellicer Punyed, alcalde-president
Noemí Llauradó Sans
Montserrat Villella Cuadrada
Daniel Rubio Angosto
Daniel Recasens Salvador
Teresa Pallarès Piqué
Montserrat Flores Juanpere (que s'incorpora al moment que es dirà)
Montserrat Caelles Bertran
Carles Prats Alonso
M. Luz Caballero Gabas
Assisteixen també:
Jaume Renyer Alimbau, secretari general
Josep Maria Sabaté Vidal, vicesecretari
ORDRE DEL DIA
1. Ratificació de la necessitat de celebrar de forma telemàtica aquesta sessió de la
Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Reus.
2. Informació de l’Alcaldia.
3. Aprovació de l’acta de la Junta de Govern Local de la sessió de 26 de març de 2021.
Seguidament es tractarà en sessió pública els temes següents :
SERVEIS D'HISENDA I SERVEIS GENERALS
4. Assessoria Jurídica. Sol·licitud de compatibilitat del Sr. J.I. S., treballador de
l’empresa REUS ESPORT I LLEURE SA, per a l’exercici d’una activitat privada.
5. Coordinació Jurídica Ajuntament-Empreses municipals i Defensa Jurídica.
Conveni entre l’Ajuntament de Reus i l’Ajuntament de Constantí per la cooperació
mútua en matèria de sanejament.
6. Patrimoni del Sòl. Autorització de canvi d’activitat de la parada núm. 85 i de la
permuta de la parada núm. 84 del mateix Mercat.
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SERVEIS DE TERRITORI I URBANISME
7. Patrimoni del Sòl. Acceptació de l’Acord del Jurat d’Expropiació de Catalunya, de
data 13-10-2020, fixant el preu just de la 1/6 part indivisa de l’immoble núm. 22 del c/
Roger de Llúria, afectat per sistema viari.
8. Servei d'Aprovisionaments, Contractació i Patrimoni. Aprovació inicial del
«Projecte d'endegament d'un tram de la riera de L'Abeurada per a la protecció
d'avingudes».
9. Medi Ambient. Aprovació inicial de les bases reguladores dels Premis Pacte pel
Medi Ambient Ciutat de Reus per a l'any 2021.
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10. Medi Ambient. Sancionar a la Sra. L P L amb una multa de 2.404,06 euros com a
responsable d'una infracció molt greu consistent en posseir o conduir gossos
potencialment perillosos sense disposar de la preceptiva llicència.
11. Medi Ambient. Sancionar al Sr. I S C amb una multa de 2.404,06 euros, com a
responsable d'una infracció molt greu consistent en posseir o conduir gossos
potencialment perillosos sense renovar la llicència un cop exhaurida la vigència.
ACTIVITATS DE LA PERSONA
12. Educació. Aprovació de la tercera addenda al conveni de col·laboració entre
l'Administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament d'Educació i
l'Ajuntament de Reus per al Pla Educatiu d'Entorn, per al curs 2020-2021.
Assumptes sobrevinguts, si s'escau.
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
Oberta la sessió per la presidència es passen a tractar els temes següents:
1. Ratificació de la necessitat de celebrar de forma telemàtica aquesta
sessió de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Reus.
L’alcalde exposa els motius i necessitat de continuar celebrant de forma telemàtica les
sessions de la Junta de Govern i sotmesa la proposta a votació, s'aprova per
assentiment.
2. Informació de l'Alcaldia.
El Sr. Pellicer informa de diverses activitats institucionals realitzades des de la darrera
sessió de la Junta de Govern Local:
•

Diada de Sant Jordi. Visita a les parades de llibres i flors al Parc Sant Jordi.

•

Recepció al Sr. Xavier i Tomàs Pàmies (Forn Sistaré ) pel 2n Premi al IV Concurs
al Millor Pa de Sant Jordi.

•

Acte «Roses contra l'oblit» al c/Alt Sant Pere.
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•

Demostració de motos Ducati a Folch Endurance.

•

Assistència a la presentació del llibre "Tastets de Poblet" organitzat per
l'Associació Dr. Tosquelles a El Círcol.

•

Assistència al recital de poemes en homenatge a la Sra. Maria Cabré-Pere
Calderó a l'A.V. Niloga Reus Nord, c/ Bernat de Bell-lloc, 5.

•

Sortida del Biela Club 600 al Polígon AgroReus.

•

Assistència a la exposició fotogràfica "El sentiment de la Germandat de St. Josep
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Obrer"a la parròquia de Sant Josep Obrer.
•

Jornada tècnica referent a l'Estació Intermodal Camp Tarragona, organitzada per
la Cambra de Comerç de Reus de forma telemàtica.

•

Recepció al Sr. Jordi Palau, nou cap de Bombers del parc de Reus.

•

Acte de donació d'un quadre de Josep Tapiró per part de la família Oriol-Salvat, a
El Círcol.

3. Aprovació de l’acta de la Junta de Govern Local de la sessió de 26 de març
de 2021.
S’aprova l’acta de la Junta de Govern Local de la sessió del dia 26 de febrer de 2021
per assentiment.
Seguidament es tracta en sessió pública els temes següents:
SERVEIS D'HISENDA I SERVEIS GENERALS
4. Assessoria Jurídica. Sol·licitud de compatibilitat del Sr. J. I. S., treballador
de l'empresa Reus Esport i Lleure, SA, per a l'exercici d'un activitat privada.
"Atès que el senyor Joaquin Izquierdo Sánchez és treballador de l’empresa municipal
REUS ESPORT I LLEURE SA (d’ara en endavant, RELLSA), en virtut d’un contracte
d’obra i servei a jornada completa per a la realització de tasques d’auxiliar tècnic
esportiu.
Atès que el Sr. Joaquin Izquierdo Sánchez ha sol·licitat, el dia 15 de març de 2021, que
s'autoritzi la compatibilitat de l'activitat que desenvolupa a RELLSA amb una activitat
privada que consisteix en la coordinació de tots els equips de futbol 7 per a l’entitat
Futbol Base Reus Fundació Privada.
Vist l'informe emès pel gerent apoderat de RELLSA, de data 17 de març de 2021, en el
qual s’informa favorablement la concessió de la compatibilitat de l’exercici del lloc de
treball pel treballador al servei de l’esmentada empresa, Sr. Joaquin Izquierdo
Sánchez, amb l’activitat demanada, en els termes i amb els condicionants previstos al
mateix informe.
Vist l’informe jurídic emès pels serveis jurídics de l'Ajuntament de Reus, de data 9
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d’abril de 2021, que conclou que no concorren elements normatius que impossibilitin
«ex lege» l’autorització de la concessió de la compatibilitat sol·licitada.
Considerant que RELLSA és una societat unipersonal que pertany íntegrament a
l’Ajuntament de Reus.
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Atès que el personal de RELLSA es troba inclòs en l’àmbit d’aplicació de la Llei
53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les
Administracions Públiques, i (art. 2.1.g: «g) el personal al servicio de entidades,
corporaciones de derecho público, fundaciones y consorcios cuyos presupuestos se
doten ordinariamente en más de un 50 % con subvenciones u otros ingresos
procedentes de les Administraciones Públicas”) i de la Llei 21/1987, de 26 de
novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la
Generalitat (art. 1.2.d: «el personal al servei de les corporacions locals i dels ens, els
organismes i les empreses que en depenen»).
Vist el que disposen els articles 11 a 15 de les lleis 21/1987, i els articles 11 i següents
de la Llei 53/1984, en relació als requisits i limitacions per a l'exercici d'una 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
n’impedeixin l’autorització, per a l’exercici de l’activitat privada esmentada, d’acord
amb el que estableix l’article 12 de la Llei 53/1984, i l’article 11 de la Llei 21/1987.
Atès que de conformitat amb els articles 14 de la llei 53/1984, i 21 de la Llei 21/1987,
correspon al Ple de la Corporació, previ informe, en el seu cas, del director de l'ens que
correspongui resoldre les sol·licituds de compatibilitat.
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió duta a terme el dia 3 de juliol de 2019,
delegà en la Junta de Govern Local totes les competències de caràcter delegable.
Per tot l'exposat amb el dictamen previ de la Comissió Informativa de Serveis
d'Hisenda i Serveis Generals, es proposa la Junta de Govern Local l'adopció dels
següents acords:
PRIMER: Autoritzar al Sr. Joaquin Izquierdo Sánchez la compatibilitat del contracte
que ostenta a RELLSA amb la realització d’activitat privada que consisteix la
coordinació de tots els equips de futbol7 a l’entitat Futbol Base Reus Fundació
Privada .
SEGON: L'autorització atorgada al Sr. Joaquin Izquierdo Sánchez resta condicionada a
l'estricte compliment de les limitacions legals establertes a la Llei 53/1984, i a la Llei
21/1987 i, de forma específica, al compliment de la jornada i l'horari de treball i la
resta d'obligacions que pertoquen a l’interessat a RELLSA, i condicionat al requisit
normatiu que la suma d’ambdues jornades no pot superar la jornada ordinària de
l’Administració incrementada en un 50 %.
TERCER: Traslladar a l’empresa l’informe jurídic que consta a l’expedient, per tal que
tingui en compte les consideracions que s’hi efectuen en relació al procediment,
dedicació horària màxima..."
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per assentiment.
5. Coordinació Jurídica Ajuntament-Empreses municipals i Defensa Jurídica.
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Expedient CO- 10/2021.AIG - Conveni entre l'Ajuntament de Reus i
l’Ajuntament de Constantí per la cooperació mútua en matèria de
sanejament que es prestarà mitjançant la societat municipal íntegrament
municipal, RSM SA.
"El 21 de gener de 2021, el cap de l’Àrea d’Infraestructures de la Divisió d’Aigües de
l’empresa municipal Reus Serveis Municipals SA, va emetre l’informe tècnic en relació
als avantatges que suposa per ambdós municipis la formalització entre Reus i
Constantí d’un Conveni de cooperació per a la gestió de l’Estació Depuradora d’Aigües
Residuals (en endavant, EDAR) del Polígon Industrial de Constantí (en endavant, PIC) i
el posterior abocament de les aigües tractades al Sistema de Sanejament de Reus. Es
detalla la justificació tècnica, així com la justificació econòmica que inclou l’Annex de
compromisos econòmics.
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El 21 de gener de 2021, el cap de l’Àrea d’Infraestructures i el director gerent de la
Divisió d’Aigües de Reus Serveis Municipals SA, van emetre l’informe amb la Memòria
justificativa de la formalització d’un conveni de cooperació amb l’Ajuntament de
Constantí per la gestió del PIC de Constantí, en el qual s’exposaven els antecedents
que consten en l’informe tècnic anterior, l’objecte del conveni, la necessitat i
oportunitat del conveni, l’impacte econòmic i rescabalament dels costos i, també, el
caràcter no contractual de l’activitat. Finalment, es proposa l’aprovació del conveni
esmentat.
El 22 de gener de 2021, el director gerent de la Divisió d’Aigües de Reus Serveis
Municipals SA va presentar una petició a l’Ajuntament de Reus, amb registre d’entrada
núm. 2021007635, en què adjuntava la documentació esmentada en els paràgrafs
anteriors –l’informe tècnic de 21 de gener de 2021 amb l’Annex econòmic i la
memòria justificativa de 21 de gener de 2021– i, a més, la darrera proposta del text
del conveni, de 23 de desembre de 2020, consensuada tècnica i jurídicament amb el
secretari general de l’Ajuntament de Constantí.
El 28 de gener de 2021, el Ple de l’Ajuntament de Constantí va aprovar el text
proposat, del qual consta el certificat de l’acord en l’expedient.
El 3 de març de 2021, el gerent de Serveis Generals de l’Ajuntament de Reus va
emetre informe justificant la conveniència i necessitat del conveni.
El 8 de març de 2021, el Departament de Coordinació Jurídica d’Empreses Municipals i
Defensa Jurídica, amb el vistiplau del secretari general, va emetre l’informe jurídic en
què consten els fonaments de dret següents:
La relació de col·laboració entre ambdós ajuntaments es justifica per a la
consecució d’una mateixa finalitat d’interès públic.
La col·laboració que és objecte de conveni entre l’Ajuntament de Reus i
l’Ajuntament de Constantí s’emmarca en una relació interadministrativa a fi de
satisfer una finalitat en comú que és d’interès públic: la preservació i millora
de la qualitat del medi.
Més concretament, la finalitat en comú d’ambdues administracions és evitar
episodis de contaminació de les aigües superficials i subterrànies que circulen
per la Riera de la Boella que, en gran part, discorren pel terme municipal de
Reus, i on hi ha diferents aprofitaments que serveixen d’abastament a la
població.
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La col·laboració que és objecte de conveni encaixa amb la que defineix la
Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (Sala Novena) de 4 de juny
de 2020, cas «Ramondis» assumpte C-429/19 STJUE (Sala novena) de 4 de juny
de 2020, que diferencia de la contractació pública ordinària en els termes
següents:
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«(...) la celebración de un acuerdo de cooperación entre entidades del sector
público debe aparecer como la culminación de una acción de cooperación entre
las partes del mismo (véase, en este sentido, la sentencia de 9 de junio de
2009, Comisión/Alemania, C-480/06, EU:C:2009:357, (apartado 38). La
elaboración de una cooperación entre entidades del sector público
presenta, en efecto, una dimensión intrínsecamente colaborativa, que
no existe en un procedimiento de adjudicación de un contrato público al que
resultan aplicables las normas previstas en la Directiva 2014/24.
33. Así, la preparación de un acuerdo de cooperación presupone que
las entidades del sector público que se proponen celebrar tal acuerdo
definan en común sus necesidades y las soluciones que hayan de
aportarse. En cambio, tal fase de evaluación y de definición de las
necesidades es, por regla general, unilateral en el marco de la adjudicación de
un contratopúblico ordinario. En este último supuesto, el poder adjudicador se
limita, en efecto, a convocar una licitación en la que se mencionan las
especificaciones que él mismo ha adoptado.
34. Cabe colegir de lo anterior que la existencia de una cooperación
entre entidades del sector público se basa en una estrategia, común
para los socios de dicha cooperación, y requiere que los poderes
adjudicadores unan sus esfuerzos para prestar servicios públicos»
(STJUE 4 de juny de 2020, apartats 32 a 34)
Els convenis administratius (o de col·laboració o de cooperació) estan regulats
al Capítol VI del Títol Preliminar (articles 47 a 53) de la Llei 40/2015, d’1
d’octubre, de règim jurídic del sector públic (en endavant, LRJSP), al Capítol II
del Títol IX (articles 108 a 112) de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic
i de procediment de les administracions públiques de Catalunya (en endavant,
Llei 26/2010), així com al Capítol I del Titol 7 (articles 303 a 311) del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i
serveis dels ens locals (en endavant, ROAS). El present conveni s’ajusta a la
definició i característiques que estableix la normativa esmentada.
En l’àmbit local, la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local (en endavant, LRBRL), en l’article 55, estableix que, per a l'efectivitat de la
coordinació, i l'eficàcia administrativa, les entitats locals en les seves relacions
recíproques, han de prestar, en l'àmbit propi, la cooperació i assistència actives
que les altres Administracions puguin precisar per l'eficaç compliment de les
seves tasques. Igualment, l'article 57 del mateix text legal, estableix que la
cooperació econòmica, tècnica i administrativa, tant en serveis locals com en
assumptes d'interès comú, es desenvoluparà amb caràcter voluntari, sota les
formes i en els termes previstos a les lleis, podent tenir lloc, en tot cas,
mitjançant els consorcis o convenis administratius que subscriguin.
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En tot cas, són d’aplicació els principis de cooperació i col·laboració de les
administracions públiques, els principis d’eficàcia i d’eficiència, entre d’altres,
previstos a l’article 3 de la LRJSP i a l’article 31 de la Llei 26/2010.
Així mateix, aquest conveni està exclòs de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic, ja que compleix les condicions establertes en
l’article 6: les entitats que intervenen no tenen vocació de mercat, la finalitat
del conveni és la de garantir que els serveis públics es prestin de manera que
s’aconsegueixin els objectius que ambdues entitats tenen en comú i el
desenvolupament de la cooperació es guia únicament per consideracions
relacionades amb l’interès públic.
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El tractament d’aigües residuals és una competència pròpia del municipi,
d’acord amb l’article 25.2.c) de la LRBRL, l’article 66.3.l) del Decret legislatiu
2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya (en endavant, TRLMRLC), i l’article 5 del Decret
legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la
legislació en matèria d'aigües de Catalunya. Així doncs, en el cas del text
proposat es tracta d’un de conveni de tipus interadministratiu, signat entre dues
administracions públiques, per a l’exercici de competències pròpies, sense que
això suposi cessió de la titularitat de la competència, de conformitat amb
l’apartat a) de l’article 47.2 i l’article 48.1 de la LRJSP. Igualment, es produeix en
l’àmbit de les competències respectives i per a la consecució de finalitats
d’interès comú, d’acord amb l’article 108.1 de la Llei 26/2010.
L’Ajuntament de Reus presta el servei d’abastament i sanejament d’aigües
residuals mitjançant gestió directa i en, concret, mitjançant la societat Reus
Serveis Municipals SA (Divisió d’Aigües de Reus), a l’empara de l’article 85.2 de
la LRBRL, l’article 249.3 del TRLMRLC i l’article 188.2 del ROAS.
Per aquest motiu, al conveni es preveu que «les funcions atribuïdes a
l’Ajuntament de Reus es realitzaran mitjançant l’ens instrumental de gestió
directa de què disposa l’Ajuntament de Reus, que és la societat de capital
públic REUS SERVEIS MUNICIPALS SA (en endavant, també RSM), que té
encarregada la gestió del cicle integral de l’aigua a la ciutat, inclosa la gestió de
la xarxa de sanejament a la que s’integraran les aigües provinents del PIC».
La Memòria justificativa de 21 de gener de 2021, analitza la necessitat i
oportunitat del conveni, el seu impacte econòmic, el caràcter no contractual de
l’activitat i el compliment de la LRJSP, de conformitat amb l’article 50.1. També
exposa els antecedents i defineix l’objecte del conveni. A més a més, aquesta
es complementa amb la justificació de la necessitat i oportunitat que consta en
l’informe tècnic de 21 de gener de 2021 i de l’impacte econòmic detallat en
l’Annex de compromisos econòmics.
El text del conveni incorpora el contingut preceptiu segons disposen l’article 49
de la LRJSP, l’article 110 de la Llei 26/2010 i l’article 308 del ROAS;
concretament: els subjectes i la seva capacitat jurídica, la competència,
l’objecte i actuacions a realitzar per cada subjecte, les obligacions i
compromisos econòmics, les conseqüències aplicables en cas d’incompliment,
els mecanismes de seguiment, vigilància i control de l’execució, el règim de
modificació, les causes i formes d’extinció i el termini de vigència.
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En el text aprovat per l’Ajuntament de Constantí no es fa referència als motius
que justifiquen la celebració del conveni per part de l’Ajuntament de Reus,
mentre que, pel que fa a l’Ajuntament de Constantí, aquesta motivació és
palesa en el text.
Així doncs, d’acord amb la naturalesa jurídica de la cooperació horitzontal es
considera necessari que la part expositiva del text del conveni justifiqui, en
essència, allò que es troba exposat a la memòria justificativa i que es resumeix
en la garantia de la qualitat de les aigües residuals que transcorren per zones
en el terme municipal de Reus amb aprofitaments d’aigües subterrànies que cal
preservar.
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El termini de vigència s’ajusta a la durada màxima que determina l’apartat h)
de l’article 49 de la LRJSP, essent de quatre anys, amb una pròrroga de fins a
quatre anys més.
Respecte a l’extinció i els seus efectes, s’estableix en concordança amb els
articles 51 i 52 de la LRJSP.
Està prevista la publicitat del conveni, d’acord amb l’article 110.3 de la Llei
26/2010 i l’article 14.3 de la Llei de 19/2014, del 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern, tant en els diaris
oficials com en el Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la
Generalitat.
Es manifesta l’obligació del compliment de la normativa de protecció de dades,
en especial al Reglament UE 2016/679, 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 s i pel qual es deroga la Directiva
95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) i a la Llei Orgànica 3/2018,
de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets
digitals.
És preceptiu l’informe de la Intervenció municipal, donat que l’administració
s’obliga, mitjançant el conveni, a assumir despeses específiques amb càrrec al
seu pressupost, tal com estableix l’article 111 de la Llei 26/2010 sobre el
procediment de tramitació de l’expedient. Tanmateix, de la subscripció del
conveni no se’n deriven transferències corrents per part de l’Ajuntament de
Reus ja que el cost del servei és assumit i reemborsat íntegrament per part de
l’Ajuntament de Constantí.
Pel que fa a la legislació pressupostària i a la d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera, s’han de complir els requisits de validesa establerts als
apartats 3, 4, 5 i 6 de l’article 48 de la LRJSP.
Així mateix i, si s’escau, una vegada subscrit el conveni, caldrà comunicar-ho a
l’Agència Catalana de l’Aigua com a autoritat que exerceix les competències de
la Generalitat en matèria d'aigües i d'obres hidràuliques, de conformitat amb
l’article 7.1 i concordants del Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel
qual s'aprova el Text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya.
Pel que fa a l’òrgan competent d’aprovació de l’expedient, d’acord amb el que
preveu l’article 47.2 de la LRBRL, l’article 114.3 del TRLMRLC i l’article 309.2 del
ROAS, la competència és del ple de la Corporació i, per delegació d’aquest òrgan
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en virtut d’acord de 3 de juliol de 2019, la Junta de Govern local, ja que
mitjançant el conveni no es transfereixen funcions o d’activitats entre ambdues
administracions. L’acord no requereix majoria absoluta, tampoc recau sobre
una matèria indelegable i, per tant, la Junta de Govern Local pot exercir aquesta
competència delegada en aquest supòsit.
Així doncs, la Junta de Govern local pot adoptar, per delegació del ple, l’acord
de celebració del conveni.
Pel que fa a la formalització del conveni, en virtut del decret de 29 de novembre
de 2019 que modifica el decret de 5 de juliol de 2019, es deleguen a la
vicealcaldessa les competències en matèria de gestió de l’aigua, així com la
signatura de convenis amb altres administracions.
Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
11/05/2021

El secretari de l’ajuntament actuarà com a fedatari públic en la formalització del
conveni, d’acord amb l’article 3.2.i) del Reial decret 128/2018, de 16 de març,
pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d’Administració local amb
habilitació de caràcter nacional.
El 10 de març de 2021, la Intervenció municipal va emetre informe favorable amb
observacions.
El 16 de març de 2021, una vegada esmenades les observacions, la Intervenció
municipal va emetre informe favorable sense observacions.
D’acord amb el que preveuen els articles 22.2.q) i 47.2.h) de la LRBRL, els articles
52.2.r) i 114.3.e) del TRLMRLC i, sobretot, l’article 309.2 del ROAS, la competència és
del ple de la Corporació i per delegació d’aquest òrgan en virtut de l’acord de 3 de
juliol de 2019, a l’empara de l’article 22.4 de la LRBRL i l’article 52.4 del TRLMRLC, la
Junta de Govern local.
Per tot l’exposat, es proposa a la Junta de Govern Local, previ dictamen de la Comissió
Informativa de Serveis d’Hisenda i Serveis Generals, l’adopció dels acords següents:
PRIMER.- APROVAR la formalització d’un conveni entre l’Ajuntament de Reus i
l’Ajuntament de Constantí per la cooperació mútua en matèria de sanejament que es
prestarà mitjançant la societat municipal íntegrament municipal, Reus Serveis
Municipals SA, d’acord amb la proposta que consta a l’expedient administratiu i el text
que s’hi annexa.
SEGON.- FACULTAR a a la Vicealcaldia per a la signatura del conveni i la subscripció
dels documents necessaris per a la seva plena efectivitat.
TERCER.- NOTIFICAR el present acord a l’Ajuntament de Constantí.
QUART.- COMUNICAR a Reus Serveis Municipals, Divisió d’Aigües de Reus, l'aprovació
d’aquest conveni.
CINQUÈ.- COMUNICAR a l‘Agència Catalana de l’Aigua la celebració d’aquest
conveni."
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per assentiment.
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6. Patrimoni del Sòl. Autorització de canvi d’activitat de la parada núm. 85 i
de la permuta de la parada núm. 84 del mateix Mercat.
"Vista la concessió de l'explotació i manteniment dels llocs de venda fixos del Mercat
Central de Reus, respecte a la qual es va aprovar el Plec de condicions per acord del
Ple de data 27/07/1990, i l'adjudicació del llocs es va aprovar per acord del Ple de data
03/09/1990.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
11/05/2021

Vistes les instàncies presentades, per la societat municipal REUS MOBILITAT I
SERVEIS, SA i els concessionari de les parada particular afectada, demanant que
s'aprovi una modificació de la concessió referida, consistent en la permuta, en els
termes sol·licitats, de la parada núm. 84, 1 i també el canvi d’activitat de la parada
núm. 85 del Mercat Central. Aquesta sol·licitud s’ha fet en paral·lel a la sol·licitud de
la Sra. MTGF de canvi de nom a favor del Sr. NRM de la parada núm. 84 del Mercat
Central i tenen, des del punt de vista de la concessió, com a finalitat executar un altre
item de les recents actuacions de reforma i dinamització 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 28/01/2021, núm. 1653 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; i finalitzat el qual no s’ha formulat cap al·legació.
Atès l’art. 35 del Reglament de Mercats Municipals de Reus permet que l’Ajuntament
autoritzi el canvi d’article de venda, havent de tenir en compte el nombre de llocs de
cada grup existent. En el present supòsit la sol·licitud ha estat informada
favorablement per Reus Mobilitat i Serveis, SA, pels motius indicats al paràgraf quart
de la part expositiva d’aquest acord, tal i com s’ha dit. Aquests mateixos motius són
els que justifiquen l’informe favorable de RMS, SA pel que fa a les permutes
demanades, en el marc de la normativa del Reglament referit. Per aquest motius es
considera convenient autoritzar la sol·licitud referida atès que són en benefici del
dinamisme i activitat comercial del Mercat Central.
Vistos els informes incorporats a l’expedient, de conformitat amb l’establert a la Llei
7/85, de 2 d’abril, D. Leg. 2/2003, de 28 d’abril, i Decret 179/1995, de 13 de juny, i la
delegació de competències efectuada per acord del Ple de data 03/07/2019 (BOP
25/07/2019).
Per tot l’exposat, es proposa a la Junta de Govern Local, previ dictamen de la Comissió
Informativa de Serveis d’Hisenda i de Serveis Generals, l’adopció dels següents
acords:
PRIMER.- APROVAR la modificació de la concessió de l'explotació i manteniment dels
llocs de venda fixos del Mercat Central de Reus; modificació que consisteix en
autoritzar el canvi de classificació (article de venda) de la parada núm. 85 del Mercat
Central.
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A continuació s’indica la nova classificació de cadascuna de les parades, i entre
parèntesi la classificació antiga:
Parada núm. 85: Venda de sushi (carnisseria).
SEGON.- Autoritzar la permuta de les parades del Mercat Central sol·licitades, segons
la relació continguda al paràgraf segon de la part expositiva d’aquest acord. A
continuació s’indica la relació detallada de les permutes autoritzades per aquest
acord:
- Parada núm. 84 per la núm. 85.
Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
11/05/2021

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.
SERVEIS DE TERRITORI I URBANISME
7. Patrimoni del Sòl. Acceptació de l'Acord del Jurat d'Expropiació de
Catalunya, de data 13-10-2020, fixant el preu just de la 1/6 part indivisa de
l’immoble núm. 22 del c/ Roger de Llúria, afectat per sistema viari.
"Vist l’expedient administratiu d’expropiació forçosa de l’immoble situat al c/ Roger de
Llúria, 22, afectat per sistema viari del PGOU, iniciat per acord de la JGL en sessió de
data 8-11-2019.
Vist l’acord del Jurat d’Expropiació de Catalunya de data 13-10-2020 fixant el preu just
de la 1/6 part indivisa de l’immoble situat al c/ Roger de Llúria, 22, afectat per sistema
viari del PGOU. Pel que fa a la resta de quotes indivises de propietat de l’immoble, el
preu just es va fixar de mutu acord.
Vist l’establert a la Llei 7/85 de 2 d’abril, Llei d’Expropiació Forçosa, als informes
incorporats a l ‘expedient, i a la proposta de la Comissió informativa de Serveis de
Territori i Urbanisme.
En conseqüència es proposa l'adopció dels acords següents:
PRIMER.- ACCEPTAR en la seva integritat l’acord del Jurat d’Expropiació de Catalunya
de data 13-10-2020 fixant el preu just de la 1/6 part indivisa de l’immoble situat al c/
Roger de Llúria, 22, afectat per sistema viari del PGOU, que importa la quantitat de
6.390,83€.
SEGON.- Tramitar -per part dels serveis municipals corresponents- la documentació
necessària pel pagament del preu just, així com per l’aixecament de les actes de
pagament i ocupació.
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TERCER.- L’ordre de pagament que derivarà de la present resolució, s’haurà d’emetre
amb caràcter de “a justificar”. Ateses les característiques de la mateixa, el pagament
s’emetrà directament a nom del tercer beneficiari del dret de crèdit contra
l’Ajuntament i, per tant, la justificació diferida es farà per part del responsable del
servei una vegada lliurats els fons mitjançant la documentació acreditativa de
l’operació jurídica corresponent."
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per assentiment.
En aquest moment la regidora Sra. Montserrat Flores Juanpere s'incorpora a la sessió.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
11/05/2021

8. Servei d'aprovisionaments, Contractació i Patrimoni. Aprovació inicial del
«Projecte d’endegament d’un tram de la riera de L’Abeurada per a la
protecció d’avingudes».
"Atès que existeix informe del Cap de Servei de Medi Ambient sobre la necessitat
d'iniciar la tramitació de l'aprovació del «Projecte d’endegament d’un tram de la riera
de L’Abeurada per a la protecció d’avingudes», amb un pressupost base de licitació de
243.341,33 euros (IVA inclòs), i en el qual consta la supervisió favorable del mateix.
Atès que aquestes obres comporten expropiació forçosa i d’acord amb el que
determina l’article 31 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (en endavant, ROAS), s’incorpora
una relació detallada dels béns i drets que s’han d’ocupar i, en el seu cas, expropiar-se
i així com la seva valoració individualitzada, que ascendeix a un import de 26.231,03
euros.
Atès que és necessari sol·licitar informe a l’Agència Catalana de l’Aigua, de conformitat
amb la legislació sectorial aplicable.
Atès que és necessari procedir a l'aprovació inicial del projecte a l'empara de l'article
235.2 b) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya (en endavant, TRLMRLC) i els articles 37 i 38
del ROAS.
Vist que l’article 38.1 del ROAS, estableix que l’aprovació dels projectes d’obres
ordinàries correspon als diferents òrgans dels ens locals, segons la distribució de
competències en matèria de contractació que estableix el TRLMRLC, llevat que
l’execució d’aquests comporti expropiació forçosa, que en aquest cas han de ser
aprovats pel Ple de la Corporació.
Vist que per acord de Ple de data 3 de juliol de 2019 s’ha d’entendre delegada en la
Junta de Govern Local la competència d’aprovació de projectes d’obres que comporti
expropiació forçosa.
Per tot l’exposat, es proposa a la Junta de Govern Local, previ dictamen favorable de la
Comissió Informativa de Serveis de Territori i Urbanisme, l’adopció dels següents acords:
1.- APROVAR inicialment el «Projecte d’endegament d’un tram de la riera de
L’Abeurada per a la protecció d’avingudes», amb un pressupost base de licitació de
243.341,33 euros (IVA inclòs).
2.- SOTMETRE a tràmit d’informació al públic el projecte d’acord amb l’article 235.2 del
TRLMRLC, per un termini de 30 dies hàbils, als efectes del seu examen i presentació de
reclamacions.
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3.- SOL·LICITAR informe a l’Agència Catalana de l’Aigua de conformitat amb la
legislació sectorial aplicable.
4.- NOTIFICAR individualment l’adopció d’aquest acord als afectats per les
expropiacions forçoses dels terrenys, en la seva qualitat d’interessats de conformitat
amb el que disposa l’article 4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i l’article 37.2 del ROAS.
.
5.- Contra aquest acord no procedeix interposar cap tipus de recurs, atès que es tracta
d’un acte de tràmit no qualificat. "
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per assentiment.
Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
11/05/2021

9. Medi Ambient. Aprovació inicial de les bases reguladores dels Premis
Pacte pel Medi Ambient Ciutat de Reus per a l'any 2021.
"La regidoria delegada de Medi Ambient convoca els Premis Pacte pel Medi Ambient
Ciutat de Reus, que té per objecte reconèixer públicament les millors pràctiques
mediambientals implantades durant el període 2020-2021 per les empreses adherides
a la iniciativa de reduir l’ impacte ambiental negatiu de la seva activitat i millorar la
seva relació amb l’entorn.
Els objectius d’aquests premis són:
1. Premiar, reconèixer i difondre públicament els esforços per a combatre el canvi
climàtic i els seus efectes.
2. Donar a conèixer i mostrar exemples d'actuacions d'utilitat pràctica en l'àmbit
empresarial que puguin funcionar com a guies i models a seguir, i que siguin
transferibles a altres empreses.
3. Aconseguir la implicació, la motivació, i la consciència ambiental, tant de les
gerències com de tota la plantilla de les empreses.
4. Fomentar el respecte a l'entorn i incentivar accions a favor de el foment de el
desenvolupament sostenible, en relació a tot tipus d'activitat empresarial.
5. Descobrir noves formes de fer negoci, de fer empresa, on els impactes
ambientals positius contribueixen a millorar la qualitat de vida de totes les
persones i el planeta.
Poden ser candidates a aquests premis les empreses que compleixin els requisits
generals i específics que fixen les bases 2 i 3:






Estar adherida al Pacte pel Medi Ambient Ciutat de Reus.
Estar ubicada al terme municipal de Reus.
Complir amb els requisits de la normativa vigent i trobar-se al corrent en el
compliment de les obligacions tributàries i de Seguretat Social imposades per
les disposicions vigents, en els termes que es determinin.
En cap cas l'empresa pot estar o haver estat sotmesa a un procediment
sancionador per part de l'administració.

En data 6 d’abril de 2021 emet informe el tècnic del departament de Medi ambient
que justifica aprovar les bases reguladores dels premis elaborades pel departament.
D’acord amb els articles 2 i 4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions aquests premis resulten subjectes al règim jurídic de les subvencions.
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Per tant són aplicables els preceptes bàsics de la esmentada Llei 38/2003, així com del
Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, que aprova el Reglament que la desenvolupa, i
del Decret 179/1995, de 13 de juny, que aprova el Reglament d'obres, activitats i
serveis dels ens locals (ROAS); així com l’Ordenança general de subvencions publicada
al Butlletí Oficial de la Província núm. 214 en data 16 de setembre de 2010.
D’acord amb l’article 124.3 del Decret 179/1995, de 13 de juny, el qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, la competència per aprovar les
bases correspon al Ple de la Corporació, si bé aquest, en reunió de 3 de juliol de 2019,
va acordar delegar en la Junta de Govern Local totes les competències de caràcter
delegable, circumstància que es produeix en relació a les bases que es pretén aprovar
Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
11/05/2021

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 del següent
acord:
Primer. Aprovar inicialment les bases dels Premis pel Medi Ambient Ciutat de Reus en
els termes i amb el contingut que consta en l’expedient de referència.
Segon. Sotmetre les bases esmentades al tràmit d’informació pública en els termes
previstos en el Decret 179/1995, de 13 de juny, el qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals."
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per assentiment.
10. Medi Ambient. Sancionar a la Sra. L. P. L. amb una multa de 2.404,06
euros com a responsable d'una infracció molt greu consistent en posseir o
conduir gossos potencialment perillosos sense disposar de la preceptiva
llicència.
"Per Decret núm. 2019009269 de data 24 de Maig de 2019 del regidor delegat de
l’Àrea de Medi Ambient i Recursos Humans es va requerir a la Sra. L P L perquè en un
termini de vint dies, presentés la sol·licitud i tota la documentació necessària per a
obtenir la corresponent llicència per a la tinença d’un gos potencialment perillós.
La resolució consta notificada el 11 de juny a la mateixa interessada per correu al seu
domicili de l’avinguda Cardenal i Barraquer, 26, 07 02.L
En data 16 de novembre de 2020, s’emet Decret d’inici de procediment sancionador
contra la Sra. L P L per la suposada comissió d’una infracció de caràcter molt greu
consistent en posseir o conduir un gos potencialment perillós sense disposar de la
preceptiva llicència administrativa, tipificada a l’article
56.a) de l’Ordenança
protecció, benestar i convivència amb els animals de companyia i la fauna urbana,
publicada al BOPT en data 26 de març del 2019, que en l’article 64.2 de la mateixa
Ordenança té revista una sanció de multa de 2.404,06 euros a 15.025,31euros.
La resolució consta notificada el 3 de desembre de 2020 a la mateixa interessada per
correu al seu domicili de l’avinguda Cardenal i Barraquer, 26, 07 02.
Una vegada transcorregut el termini concedit, la interessada no va presentar la
documentació requerida per a renovar la preceptiva llicència.
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En data 16 de febrer de 2020 l’instructor de l’expedient va dictar la proposta de
resolució sancionadora, que es va notificar per correu a la interessada en el seu
domicili el 23 de febrer de 2021.
A data d’avui, l’interessat no ha presentat la documentació requerida per a l’obtenció
de la preceptiva llicència.
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.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
11/05/2021

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 la Sra. L P L.
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 del següent
acord:
ÚNIC. IMPOSAR a la Sra. L P L , amb NIF. ***3685** , la sanció de multa de 2.404,06
euros com a responsable d’una infracció molt greu consistent en posseir o conduir
gossos potencialment perillosos sense disposar de la llicència; d’acord amb els articles
56.a) i 64.2 de l’Ordenança municipal de protecció, benestar i convivència amb els
animals de companyia i la fauna urbana, publicada al BOPT en data 26 de març del
2019.
L’import de la sanció s’ha de fer efectiu a les oficines de la Recaptació Municipal,
situada al carrer Sant Llorenç, 25, de Reus, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores, en
els següents terminis:
a) Si la notificació es realitza entre els dies 1 i 15 del mes, el pagament haurà de
fer-se des de la data de recepció de la notificació fins al dia 20 del mes posterior o,
si aquest no fos hàbil fins l’immediat hàbil següent.
b) Si la notificació es realitza entre els dies 16 i el darrer del mes, el pagament
haurà de fer-se, des de la data de recepció de la notificació fins el dia 5 del segon
mes posterior o, si aquest no fos hàbil fins l’immediat hàbil següent.
Aquesta resolució no posa fi a la via administrativa i contra ella es pot interposar
recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a
comptar des del dia següent de la recepció de la seva notificació.
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La interposició del recurs no atura l'acció administrativa per al cobrament, llevat que
es sol·liciti en el termini d'interposició del recurs de reposició la suspensió de
l'execució de l'acte adjuntant alguna de les garanties admeses per la llei."
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per assentiment.
11. Medi Ambient. Sancionar al Sr. I. S. C. amb una multa de 2.404,06 euros,
com a responsable d'una infracció molt greu consistent en posseir o conduir
gossos potencialment perillosos sense renovar la llicència un cop exhaurida
la vigència.
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"Per Decret núm. 2019009118 de data 23 de Maig de 2019 del regidor delegat de
l’Àrea de Medi Ambient i Recursos Humans es va requerir al Sr. I S C perquè en un
termini de vint dies, presentés la sol·licitud i tota la documentació necessària per a
renovar la llicència per a la tinença d’un gos potencialment perillós.
La resolució es va notificar mitjançant la publicació d'un edicte al BOP en data 2
d’agost de 2019, després d’intentar dos vegades la notificació per correu al domicili de
l’interessat, carrer Cambrils, 14, 04 04, i ser retornades pel servei de correus, d’acord
amb els certificats que consta en l’expedient.
En no constar que l’interessat presentés la documentació requerida, per Decret de
data 21 de desembre de 2020, s’inicia un procediment sancionador per la suposada
comissió d’una infracció tipificada com a molt greu en l’article 56.a) de l’Ordenança
municipal de protecció, benestar i convivència amb els animals de companyia i la
fauna urbana, publicada al BOPT en data 26 de març del 2019, consistent en la manca
de la preceptiva llicència per a la tinença I conducció d’un gos considerat
potencialment perillós.
La resolució es va notificar el 8 de gener de 2021 per correu al domicili de l’interessat,
Cr. Cambrils, 14, 04 04, en la persona que consta identificada com a “ Montse Català ,
DNI ***7675**, «mare».
No consta que l’interessat presentés la documentació necessària per a renovar la
preceptiva llicència per a la tinença de gossos potencialment perillosos.
En data 16 de febrer de 2021 l’instructor de l’expedient va dictar la proposta de
resolució sancionadora, que es va notificar per correu en data 26 de febrer al mateix
interessat en el seu domicili, d’acord amb el justificant de recepció que consta a
l’expedient.
A data d’avui, l’interessat no ha presentat la documentació requerida per a l’obtenció
de la preceptiva llicència.
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. I S C.
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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 del següent
acord:
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IMPOSAR al Sr. I S C, amb NIF. ***1806**, la multa de 2.404,06 euros, com a
responsable d’una infracció molt greu consistent en posseir o conduir gossos
potencialment perillosos sense renovar la llicència un cop exhaurida la vigència;
d’acord amb els articles 56.a) i 64.2 de l’Ordenança municipal de protecció, benestar i
convivència amb els animals de companyia i la fauna urbana, publicada al BOPT en
data 26 de març del 2019.
L’import de la sanció s’ha de fer efectiu a les oficines de la Recaptació Municipal,
situada al carrer Sant Llorenç, 25, de Reus, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores, en
els següents terminis:
a) Si la notificació es realitza entre els dies 1 i 15 del mes, el pagament haurà de fer-se
des de la data de recepció de la notificació fins al dia 20 del mes posterior o, si aquest
no fos hàbil fins l’immediat hàbil següent.
b) Si la notificació es realitza entre els dies 16 i el darrer del mes, el pagament haurà
de fer-se, des de la data de recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes
posterior o, si aquest no fos hàbil fins l’immediat hàbil següent.
Aquesta resolució no posa fi a la via administrativa i contra ella es pot interposar
recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el 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.
ACTIVITATS DE LA PERSONA
12. Educació. Aprovació de la tercera addenda al conveni de col·laboració
entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el
Departament d'Educació i l'Ajuntament de Reus per al Pla Educatiu d'Entorn,
per al curs 2020-2021.
"Atès que l’article 40 de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació, insta a les
diferents administracions educatives a impulsar acords de col·laboració per potenciar
conjuntament accions educatives de l’entorn.
Atès que l’article 156 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol d’educació, determina que
l’Administració educativa és l’Administració de la Generalitat que actua mitjançant el
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Departament d’Educació, així com que els ens locals tenen la condició d’Administració
educativa en l’exercici de les competències pròpies, d’acord amb l’Estatut i exerceixen
també les competències que els hi atribueix la pròpia Llei d’educació.
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Atès que es desenvolupen a la ciutat des de l’any 2005 els plans educatius d’entorn
(en endavant, PEE), una eina per donar una resposta integrada i comunitària a les
necessitats educatives de la nostra societat, coordinant i dinamitzant l’acció educativa
dels diferents àmbits de la vida dels infants i dels joves. Els PEE són una proposta de
cooperació educativa entre el Departament d’Educació i les entitats municipals, amb
el suport i la col·laboració d’altres departaments de la Generalitat, que tenen com a
objectiu aconseguir l’èxit educatiu de tot l’alumnat i contribuir a la cohesió social
mitjançant l’equitat, l’educació intercultural, el foment de la convivència i l’ús de la
llengua catalana. Amb la participació de les entitats educatives del territori, es basa
en un model d’intervenció global que es posa a l’abast de l’alumnat de la zona escolar
o del municipi.
Atès que el desenvolupament d'aquests plans educatius a la ciutat es duu a terme a
partir del principi de corresponsabilitat entre aquest Ajuntament i el Departament
d'Educació de la Generalitat de Catalunya, de tal manera que ambdós ens
administratius aporten els recursos humans i econòmics necessaris, en els termes que
es definiran en la corresponent addenda al conveni.
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió duta a terme el dia 1 d’abril de 2019, va
aprovar el conveni de col·laboració entre el Departament d'Educació de la Generalitat
de Catalunya i l'Ajuntament de Reus per al desenvolupament conjunt del PEE per al
període comprès entre els cursos acadèmics 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 i 2022
i 2023, ambdós inclosos.
Atès que l'esmentat conveni es signà el dia 6 de maig de 2019.
Vist que el desenvolupament del PEE genera unes despeses, que cal atendre.
Vist que en data 22 d’octubre de 2020, es signà la segona addenda al conveni que
concreta el finançament del PEE per al curs 2020-2021, que preveu un compromís de
cofinançament del pressupost del PEE de Reus pel curs 2020-21, de 39.000 €, dels
quals 30.000 € els aporta el Departament d’Educació de la Generalitat i els 9.000 €
restants els aporta l’Ajuntament.
Vista la proposta de tercera addenda al conveni per al curs 2020-21, tramesa al
registre d'entrada de l'Ajuntament de Reus amb núm. 2021030983, de data 26 de
març de 2021, que concreta un finançament extraordinari del PEE per al curs 2020-21,
amb l’objectiu de desplegar a través del PEE diverses mesures del Pla de millora
d’oportunitats educatives, PROA+ i d’una de les actuacions del Programa d’orientació i
reforç per la millora i suport en l’educació (POEFE). El Departament d’Educació hi
col·laborarà aportant la quantitat total de 336.843,00 € i l’Ajuntament farà una
aportació per les mesures 16 i 18 de la part del cost salarial de la contractació de la
figura tècnica necessària per portar a terme les funcions corresponents i que no
cobreixi l’aportació del Departament d’Educació.
Vist l'informe memòria emès pels serveis tècnics d’Educació de data 8 d’abril de 2021
amb el vistiplau de la Gerent d’Àmbit de Serveis a la Persona, en el qual s'informa del
contingut de l’esmentada addenda, de les accions a desenvolupar amb la citada
addenda i del finançament previst per a aquestes accions, i s’informa favorablement
la formalització de l'esmentada addenda.
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Vist l'informe favorable de l'Assessoria Jurídica de data 9 d’abril de 2021 en relació al
contingut de l’addenda que es proposa.
Vist el que disposen, en relació als convenis de cooperació interadministratius, els
articles 47 i següents de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector
públic, els articles 108 i següents de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya; l'article 191.1 del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, per la qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya, que fa referència al conveni entre la Generalitat i els ens
locals per establir cooperacions econòmiques en assumptes d'interès comú, així com
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 de Catalunya.
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Vist l'article 309 del citat Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals de
Catalunya, del qual se'n dedueix que la competència per a l'aprovació d'aquests
convenis interadministratius corresponen al Ple de la Corporació.
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió duta a terme el dia 3 de juliol de 2019,
delegà en la Junta de Govern Local totes les competències de caràcter delegable del
Ple de la Corporació.
Per tot això, i amb el previ dictamen de la Comissió Informativa d’Activitats de la
Persona, es proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar la tercera addenda al conveni de col·laboració vigent entre
l'Administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament d'Educació i
l'Ajuntament de Reus per al PEE, per al curs 2020-2021.
El Departament d’Educació hi col·laborarà aportant la quantitat de 336.843,00 € amb
l’objectiu de donar suport a actuacions que fomentin l’èxit escolar, la participació de
les famílies i la cohesió social, xifra que s’addicionaria a la prevista en la segona
addenda.
Per la seva l’Ajuntament contribuirà econòmicament en les accions del projecte en les
mesures 16 i 18, assumit la part del cost salarial de la contractació de la figura tècnica
necessària per portar a terme les funcions corresponents i que no cobreixi l’aportació
del Departament d’Educació.
Aquesta addenda serà vigent des de la data de la seva signatura i fins al 31 de
desembre de 2021.
Segon.- Facultar al Molt Il·lustre Sr. Alcalde i al regidor delegat l’Àrea d’Educació, Sr.
Daniel Recasens Salvador, per tal que, qualsevol d’ells, indistintament, formalitzin
l’esmentada addenda
Tercer- Donar trasllat del present acord al Departament d’Educació, als efectes
pertinents.
Quart.- Contra aquest acord, que posa fi a la via administrativa, s’haurà d'interposar
recurs contenciós administratiu davant la sala Contenciosa Administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar des del dia
hàbil següent al de la seva notificació.
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Alternativament i amb caràcter previ, es pot efectuar un requeriment davant l’òrgan
que l'ha dictada, en el termini de dos mesos a comptar des del dia hàbil següent a la
recepció d'aquesta notificació, en els termes que s'indiquen a l'article 44 de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa."
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per assentiment.
I, sense més assumptes a tractar s'aixeca la sessió de la qual, com a secretari general,
estenc aquesta acta, amb el vistiplau del Molt Il·lustre Sr. Alcalde.
El secretari general
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