ESBORRANY ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Núm: 8/2021
Caràcter: Ordinària
Data: 28/05/2021
Horari: 09:04 h - 09:15h
Lloc: Telemàtica
Hi assisteixen:
Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
22/06/2021

Carles Pellicer Punyed, alcalde-president
Montserrat Villella Cuadrada
Daniel Rubio Angosto
Daniel Recasens Salvador
Teresa Pallarès Piqué
Montserrat Caelles Bertran
Carles Prats Alonso
M. Luz Caballero Gabas
S'han excusat:
Noemí Llauradó Sans
Montserrat Flores Juanpere
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 14 de maig de 2021.
4. Esports. Aprovació d'un conveni per regular la concessió d'una subvenció de
capital a Reus Esport i Lleure, S.A. per a l'any 2021-2022.
5. Gestió Urbanística. Recepció de les obres d'urbanització, instal·lacions i dotacions
corresponents a l’àmbit de la prolongació del c/ Escorxador, incloses dins del projecte
d'urbanització de l'Àrea discontinua 4.79 «Angullo», promogudes ALARCA, SL.
Seguidament es tractarà en sessió pública els temes següents:
SERVEIS D'HISENDA I SERVEIS GENERALS
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6. Assessoria Jurídica. Sol·licitud de compatibilitat de la Sra. N.N.F., treballadora de
l’Institut Municipal de Formació i Empresa «Mas Carandell», per l’exercici d’una
activitat privada.
7. Assessoria Jurídica. Conveni amb Reus Serveis Municipals SA (RSM) per a
l’articulació d’una subvenció de capital a RSM per fer front al desequilibri que li genera
el desplegament dels acords previstos en el Conveni firmat entre l’Ajuntament i la
Generalitat de Catalunya de reordenació dels serveis públics de Salut.
8. Servei d'Aprovisionaments, Contractació i Patrimoni. Aprovació del Plec de
clàusules administratives i tècniques particulars que ha de regir la licitació del servei
de neteja ordinària de les escoles públiques d’infantil, d’educació primària i educació
especial i de les escoles bressol.
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9. Rendes i Exaccions. Declaració d'utilitat municipal de diverses obres a efectes de
l'ICIO.
SERVEIS DE TERRITORI I URBANISME
10. Desenvolupament Urbà i Via Pública. Aprovació de la subscripció del conveni
de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Camp i l'Ajuntament de Reus per
regular la delegació del servei de recollida i transport de la fracció vegetal originada al
municipi de Reus
ACTIVITATS DE LA PERSONA
11. Educació. Aprovació dels preus públics del servei d'acolida dels casals d'estiu
municipals.
12. Educació. Aprovació dels preus públics i de l'oferta formativa del Centre de
Formació de Persones Adultes Marta Mata pel curs escolar 2021-2022.
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. Aprovació de l'acta de la sessió anterior.
S’aprova l’acta de la Junta de Govern Local de la sessió del dia 14 de maig de 2021 per
assentiment.
3. 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:
•

Assistència al Concert Joan Masdéu i els Ganxecs a la Sala Santa Llúcia.

• Assistència al partit d’hoquei femení Reus Deportiu - Palau Plegamans al Reus
Deportiu.
•

Assistència a la Jornada de portes obertes al nou espai social AV B. Gaudí.

•

Assistència al Concert de la Banda Simfònica Reus al Teatre Bartrina.

•

Asssitència al Concert de l'Ariel Santamaria a la Sala Santa Llúcia.
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• Intervenció a la presentació del llibre "El grup de pagesos actius de Mont-roig"a La
Llotja.
•

Visita al centre de vacunació al CIMIR.

•

Reunió amb Pimec Joves Empresaris a l'Alcaldia.

•

Rebuda del Sr. Xavier Martínez, de Vermuts Miró, guanyador de 3 certàmens
internacionals durant el 2021 a l’ Alcaldia.

4. Esports. Aprovació del conveni per regular la concessió d'una subvenció
de capital a Reus Esport i Lleure, S.A. per a l'any 2021-2022.
"El Pla d’Acció Municipal 2019-2023 de Reus, en l’apartat d’esports, té com inversions
previstes el potenciar les instal·lacions esportives de proximitat, amb l’actualització
dels equipaments esportius i altres espais complementaris, i la promoció de l’esport
per a tothom amb una aplicació informàtica de club virtual.
En data 20 de novembre de 2020 el Ple de l’Ajuntament de Reus va aprovar el
pressupost per a l’exercici 2021, que va quedar aprovat definitivament en data 30 de
desembre de 2020. L’import aprovat d’inversions de la Regidoria d’esports és de
1.084.800,00 €.
La societat municipal Reus Esport i Lleure SA gestiona els següents equipaments
esportius municipals, mitjançant adscripció: camps de futbol municipals (4), Estadi
Municipal, Piscines Municipals, Pavelló Olímpic i polilleugers (4), un dels quals està en
la fase final de construcció.
La societat municipal Reus Esport i Lleure SA gestiona els programes de la Regidoria
d’Esports i, en concret, els relacionats amb l’esport per a tothom.
D’acord amb l’informe del gerent apoderat de la societat municipal Reus Esport i
Lleure SA de data 10 de maig de 2021, els equipaments esportius municipals que
aquesta empesa gestiona, necessiten actualitzacions de forma periòdica per garantir
una pràctica esportiva segura als usuaris i per complir la normativa vigent que resulta
d’aplicació. També cal actualitzar les eines per assegurar que la gestió es fa de forma
correcta i àgil.
Per altra banda, també s’informa de la necessitat de comptar amb eines per promoure
i potenciar els programes de la Regidoria d’Esports gestionats per aquesta empresa.
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És voluntat d’aquesta Corporació dur a terme diverses actuacions d’adequació en
instal·lacions esportives municipals, les quals estan adscrites a RELLSA tal i com es
descriu anteriorment.
La previsió inicial dels costos que la societat haurà d'assumir pel conjunt de les
actuacions a desenvolupar per tal de potenciar les instal·lacions esportives de
proximitat i promoure l’esport per a tothom, amb finançament del pressupost 2021,
ascendeix a la quantitat total de 209.800 euros.
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Consta a l’expedient, un esborrany de conveni per tal de regular la concessió d’una
subvenció de capital a la societat de capital íntegrament municipal REUS ESPORT I
LLEURE SA, per a la realització de les actuacions que s’han de dur a terme per
desenvolupar els projectes esmentats amb un calendari de pagaments a l’avançada i
una liquidació final:
•

Un primer pagament per import de 190.000€, en concepte de bestreta amb
caràcter previ a la justificació, que s’efectuarà un cop formalitzat el
conveni.

•

Un segon pagament per import de 19.800€, que s’efectuarà un cop
aprovada la justificació de la subvenció presentada.

Com a terminis màxims, els treballs hauran de finalitzar el 31 de març de 2022 i la
justificació s’haurà de presentar abans del 30 de juny de 2022.
A l’expedient queda acreditat que RELLSA es troba al corrent del compliment de les
seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
En data 20 de maig de 2021 s’emet informe proposta favorable a l’aprovació del
conveni i a l’atorgament de la subvenció de capital a RELLSA per la realització de les
actuacions indicades.
En data 20 de maig de 2021, s’emet informe jurídic favorable a l’aprovació del
conveni.
En data 21 de maig de 2021 la Intervenció municipal emet informe de fiscalització
prèvia, d'acord amb l'article 13 del RD 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’Ajuntament de Reus, en virtut de l’article 25.2.l) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local, té competència en matèria de promoció de
l’esport i instal·lacions esportives i d’ocupació del temps lliure. L’article 66.3 apartat n)
i 67 apartat c) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya també atorga als municipis
competències pròpies en matèria d’activitats, instal·lacions culturals i esportives,
l’ocupació del lleure, el turisme, a més de les instal·lacions esportives d’ús públic
sempre que el municipi tingui una població superior als vint mil habitants.
L’article 39 del Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s’aprova el text únic
de la Llei de l’Esport, estableix que correspon als municipis promoure de manera
general l'activitat física i l'esport en llur àmbit territorial,especialment en l'àrea
escolar, i fomentar les activitats físiques de caire extraescolar i recreatives en el marc
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de les directrius de la Generalitat de Catalunya; construir, ampliar i millorar
instal·lacions esportives en llur territori; vetllar per la plena utilització de les
instal·lacions esportives existents en llur terme municipal, i el mateix precepte fixa,
per las municipis de més de 5.000 habitants, l'obligació de garantir l'existència en llur
territori d'instal·lacions esportives públiques.
D’acord amb el decret d’alcaldia número 2019011502 de data 10 de juliol de 2019, pel
qual es delega en la Junta de Govern local l’aprovació dels encàrrecs, les encomanes
de gestió i els convenis de cooperació i col·laboració quan per raó del seu import sigui
competent l’alcalde i la seva quantia excedeixi els límits atribuïts als/les regidors/res
delegats/des, correspon a la Junta de Govern Local l’aprovació d’aquest conveni
d’import superior a 50.000,00 euros, per delegació d’alcaldia.
Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
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En conseqüència es proposa l'adopció dels acords següents:
Primer.- APROVAR el conveni entre l’Ajuntament de Reus i Reus Esport i Lleure que
regula la concessió d’una subvenció de capital per dur a terme una sèrie d’actuacions
en equipaments esportius i espais complementaris, i promoure l’esport per a tothom.
Segon.- ATORGAR la subvenció de capital a la societat municipal REUS ESPORT I
LLEURE, SA, per un import de 209.800€, a càrrec de l’aplicació pressupostària 2122034260-74900 Esports-Altres instal.lacions esportives-Aport a soc. Mpals. del
pressupost d'inversions de 2021.
Tercer.- APROVAR el reconeixement de l’obligació a RELLSA per import de 190.000€ a
càrrec de la partida 21220- 34260-74900 Esports-Altres instal.lacions esportives-Aport
a soc mpals del pressupost d'inversions de 2021, i procedir al seu pagament, un cop
es formalitzi el conveni.
Quart.- Facultar al regidor delegat d’Esports per a la formalització del conveni.
Cinquè.- Donar trasllat de l’acord a l'empresa municipal REUS ESPORT I LLEURE, SA."
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per assentiment.
5. GESTIÓ URBANÍSTICA. Recepció de les obres d'urbanització, instal·lacions i
dotacions corresponents a l'àmbit de la prolongació del c/ Escorxador,
incloses dins del projecte d'urbanització de l'Àrea discontinua 4.79
«Angullo», promogudes ALARCA, SL.
"Vist l'acord adoptat per la Junta de Govern Local d'aquest Ajuntament en sessió de
data 11 de maig de 2018, mitjançant el qual es va aprovar definitivament el Projecte
d'urbanització de l'Àrea discontinua 4.79 «Angullo», promogut per la mercantil
ALARCA, SL (BOPT núm. 104, de 30/5/2018).
Atès que per acord de la Junta de Govern Local de data 1 de febrer de 2019, es van
rebre les obres d'urbanització, instal·lacions i dotacions corresponents a la zona verda
de l'avinguda de Sant Bernat Calbó, incloses dins del projecte d'urbanització de l'Àrea
discontinua 4.79 «Angullo».
Vista la sol·licitud presentada en 26 de febrer de 2021 pel tècnic director de les obres
d’urbanització, mitjançant la qual es demana la recepció de les obres que restaven
pendents dins l’àmbit, corresponents a la prolongació del c/ Escorxador, així com la
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documentació complementària presentada mitjançant sol·licitud de 26 de març de
2021.
Atès que en data 6 de maig de 2021, el cap del Servei d’Enginyeria d’aquest
Ajuntament, al respecte, ha informat el següent:
«Pel que fa a la sol·licitud de recepció de les obres de referència, per part d’aquest
Ajuntament s’informa que, realitzada una visita d’inspecció, a dia d’avui, les obres
objecte de cessió es troben correctes; per tant, s’informa favorablement.»
Atès que ALARCA, SL, en data 7 de març de 2019, va dipositar fiança per import de
117.632,00 euros, per garantir l’execució simultània de les obres d’urbanització i
d’edificació dins aquest àmbit.
Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
22/06/2021

D'acord amb l'establert a l’article 169 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament 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.- Rebre les obres d'urbanització, instal·lacions i dotacions corresponents a
l’àmbit de la prolongació del c/ Escorxador, incloses dins del projecte d'urbanització de
l'Àrea discontinua 4.79 «Angullo», promogudes ALARCA, SL, les quals, juntament amb
les obres de la zona verda de l'avinguda de Sant Bernat Calbó recepcionades en data
1 de febrer de 2019, completen la totalitat de l’Àrea.
Segon.- Retornar la fiança d'import cent disset mil sis-cents trenta-dos euros
(117.632,00€), dipositada en data 7 de març de 2019 per ALARCA, SL mitjançant aval
de La Caixa núm. 2052403-19, com a garantia de l'execució simultània de les obres
d’urbanització i d’edificació, dins de l’Àrea 4.79 «Angullo».
Tercer.- Facultar la regidora delegada d’Urbanisme i Mobilitat, Sra. Marina Berasategui
Canals, per subscriure l’acta de recepció i demés documents necessaris per fer efectiu
l'acord.
Quart.- Aquests acords són definitius en via administrativa i contra ells es pot
interposar recurs contenciós administratiu davant dels Jutjats del Contenciós
Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent
al de la recepció d’aquesta notificació.
No obstant això, amb caràcter potestatiu es podrà 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.
Seguidament es tractarà en sessió pública els temes següents:
SERVEIS D'HISENDA I SERVEIS GENERALS
6. Assessoria Jurídica. Sol·licitud de compatibilitat de la Sra. N.N.F.,
treballadora de l'Institut Municipal de Formació i Empresa «Mas Carandell»,
per a l'exercici d'una activitat privada.
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"Atès que la senyora Núria Navàs Farré és treballadora de l’Institut Municipal de
Formació i Empresa «Mas Carandell» (d’ara en endavant, IMFE), en virtut del contracte
d’obra i servei a jornada completa per a la realització de tasques de tècnica mitjana
d’orientació en el programa de la Fitxa 40.
Vista la sol·licitud presentada en data 19 de març de 2021, per la Sra. Núria Navàs
Farré, personal laboral de l’IMFE, interessant la declaració de compatibilitat de
l’exercici de llur lloc de treball en aquest organisme amb l’exercici de l’activitat
privada de classes i actuacions de música per compte propi.
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Vist l'informe emès per la Tècnica Responsable del Servei de Recursos Humans i la
directora de l’IMFE, de data 8 d’abril de 2021, en el sentit que s’informa favorablement
la concessió de la compatibilitat de l’exercici del lloc de treball per la treballadora al
servei d’aquest Institut, Sra. Núria Navàs Farré, amb l’activitat demanada, sempre que
no concorrin elements que impossibilitin l’autorització de la concessió de la
compatibilitat sol·licitada, d’acord amb la normativa vigent.
Vist l’informe jurídic emès pels serveis jurídics de l'Ajuntament de Reus, de data 26
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, l’Institut Municipal de Formació i Empresa «Mas Carandell, és un
organisme autònom de l’Ajuntament de Reus.
Atès que el personal de l’Institut Municipal de Formació i Empresa «Mas Carandell» 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
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
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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
Jaume Renyer Alimbau
22/06/2021

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, amb el dictamen previ de la Comissió Informativa de Serveis
d'Hisenda i Serveis Generals, es proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels
següents acords:
PRIMER: Reconèixer la compatibilitat de l’exercici del lloc de treball ocupat per la Sra.
Núria Navàs Farré, personal laboral de l’IMFE, amb una activitat privada de classes i
actuacions de música per compte propi.
SEGON: L'autorització atorgada a la Sra. Núria Navàs Farré resta condicionada al
compliment per la seva part de la jornada i l'horari de treball a l’IMFE, i a l'estricte
compliment de les limitacions legals establertes a la Llei 53/1984, i a la Llei 21/1987, i
al compliment de les condicions previstes en els articles 329, 330, 335, 343 del
Reglament del personal al servei de les entitats locals.
TERCER: Notificar aquest acord a la Sra. Navàs i a l’Institut Municipal de Formació i
Empresa «Mas Carandell».
QUART: 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.
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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 present notificació."
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per assentiment.
7. Assessoria Jurídica. Conveni amb Reus Serveis Municipals, SA per a
l'articulació d'una subvenció de capital a RSM per fer front al desequilibri
que li genera el desplegament dels acords previstos en el Conveni firmat
entre l'Ajuntament i la Generalitat de reordenació dels serveis públics de
Salut.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
22/06/2021

"En data 23 de desembre de 2019, el Ple de l’Ajuntament va aprovar el Conveni amb
la Generalitat de Catalunya i el Servei Català de la Salut Servei Català de la Salut per a
la racionalització de l'activitat assistencial del sistema públic de salut a les ciutats de
Reus i Móra d'Ebre, incloses les seves respectives zones d'influència. L’esmentat
conveni fou aprovat pel Govern de la Generalitat mitjançant ACORD GOV/193/2019, de
23 de desembre, i s'aprovà, en coherència amb les previsions del mateix Conveni, la
constitució i posada en funcionament de les dues entitats de dret públic que han de
gestionar i prestar l'activitat pròpia del sistema públic de salut sobre aquests àmbits
territorials.
Aquest conveni es formalitzà el dia 30 de desembre de 2019.
El Govern de la Generalitat, en sessió de 24 de març de 2020, va autoritzar la
formalització d’una addenda al Conveni esmenta al paràgraf anterior, que redefinia
alguns dels compromisos inicialment acordats. Aquest addenda es va formalitzar el dia
27 de març de 2020, que fou ratificada pel Ple de l'Ajuntament de Reus en sessió
tinguda el dia 3 d’abril de 2020.
L’objecte del Conveni (i de l’addenda) és establir el marc regulador de les diferents
operacions i actuacions que la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Reus
realitzaran amb la finalitat de reordenar el sistema públic de salut al camp de
Tarragona i les Terres de l’Ebre en l’àmbit de l’assistència primària i hospitalària per tal
de garantir l’optimització dels seus recursos, així com millorar l’assistència que s’hi
presta en condicions de qualitat i sota una perspectiva sostenible en termes socials i
econòmics que en faciliti la continuïtat de manera equilibrada.
L’operació de racionalització que regula està configurada a través de quatre grans
dimensions:
a) Adquisició mitjançant compra-venda de la societat Hospital Sant Joan de Reus, SAM
per part de SSJRBC, prèvia transmissió de les accions de les societats Centre MQ
Reus, SAM i Sagessa Assistència Sanitària i Social, SA al perímetre del sector públic
de l’Ajuntament de Reus.
b) Assumpció de l’activitat sanitària pública d’atenció primària i comunitària, i de
l’atenció hospitalària per part de les dues noves entitats de dret públic: Salut Terres
de l’EBRE (en endavant EDP STE), i Salut Sant Joan de Reus-Baix Camp (EDP
SSJRBC).
c) Cessió de la propietat de l’immoble de l’Hospital de Sant Joan de Reus al Servei
Català de la Salut, amb prèvia segregació en dues propietats, la constituïda per
l’aparcament soterrani i la constituïda per la resta de l’immoble. La cessió de la
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propietat de l’aparcament soterrani restarà sotmesa a condició suspensiva
vinculada al contracte de gestió i explotació del mateix. El Servei Català de la Salut
realitzarà l’adscripció de la propietat de l’Hospital a l’EDP SSJRBC.
d) Adquisició a les entitats bancàries prestadores de les dues operacions de deute a
llarg termini formalitzades per Reus Serveis Municipals, SA per finançar la
construcció de l’Hospital per part de la Generalitat de Catalunya i novació de la
posició de prestatari atorgant-la a l’EDP SSJRBC.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
22/06/2021

En data 20 d’abril de 2020 el Ple de la Corporació va aprovar vendre la companyia
mercantil Hospital Sant Joan de Reus, SAM a l’Administració de la Generalitat de
Catalunya, transmetent-li el ple domini de la mateixa i, conseqüentment, els actius i
passius que composen dita companyia mercantil, en compliment del Conveni
Regulador esmentat i la seva addenda i amb les condicions en ell estipulades.
En el marc del Conveni Regulador i per tal que l’Ajuntament de Reus pogués realitzar
els tràmits administratius i les operacions patrimonials pertinents per a recuperar la
plena propietat de l’immoble Hospital de Sant Joan de Reus, en data 22 de juliol de
2020 la Junta General Extraordinària i Universal de la societat REUS SERVEIS
MUNICIPALS, SA va aprovar la renúncia al dret de superfície sobre l’immoble núm. 2
de l’Av. del Doctor Josep Laporte (Hospital).
Mitjançant acord del Ple de la Corporació, en sessió de data 22 de juliol de 2020,
l’Ajuntament de Reus va acordar acceptar la renúncia de RSM al dret de superfície
sobre l’immoble núm. 2 de l’Av. del Doctor Josep Laporte i la cessió gratuïta de
l’immoble de l’Hospital al Servei Català de la Salut (CATSALUT).
El desplegament dels efectes previstos al Conveni esmentats als tres primers
paràgrafs del present acord, genera a RSM un desequilibri patrimonial si es
considera, en el seu conjunt, les despeses i ingressos que s’han derivat de la
construcció, finançament i posterior arrendament de l’Hospital Sant Joan de Reus.
Aquesta circumstància s’ha recollit als comptes anuals de la societat corresponents a
l’any 2020: en aquest sentit, la memòria dels comptes anuals de RSM, pendents
d’aprovació per la Junta General però formulats pel seu Consell d’Administració en
reunió del dia 29 de març de 2021, preveu: «en l’execució del conveni regulador
entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, el Servei Català de la Salut i
l'Ajuntament de Reus, tant l’Ajuntament de Reus com RSM han vetllat perquè a la
societat RSM no se li generi un desequilibri patrimonial si es considera, en el seu
conjunt, les despeses i ingressos que s’han derivat de la construcció, finançament i
posterior arrendament de l’Hospital Sant Joan de Reus.
La clàusula Cinquena del Conveni Regulador, relativa a la transmissió de la propietat
de l’immoble de l’Hospital de Sant Joan de Reus i altres estipulacions relacionades
amb el mateix, en el punt 6 preveu que: «L’Ajuntament de Reus portarà a aprovació
una modificació de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre béns immobles
per tal que, a partir de l’any 2025 i següents, l’immoble principal de l’Hospital es
beneficiï de l’exempció que preveu l’article 62.3 del text refós de la Llei Reguladora
de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
D’acord amb l’Informe de la Intervenció municipal en relació a l’aprovació de
Conveni regulador, pel que fa a l’afectació patrimonial a RSM, preveu que es produirà
la signatura d’un Conveni amb Ajuntament de Reus de finançament per
transferències de capital: 2.747.013 € (valor equivalent a la bonificació de l’impost
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sobre béns immobles de l’immoble de l’Hospital de Sant Joan de Reus no meritada
durant el període 2021-2024).»
Per fer front a aquest desequilibri, en data 16 de juliol de 2020 el Consell
d'Administració de RSM va acordar sol·licitar a l’Ajuntament de Reus la formalització
d’un Conveni de finançament per transferències de capital per un import de 2.747,013
€, import equivalent a la bonificació de l’IBI de l’Hospital no meritada durant el període
2021-2024.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
22/06/2021

La Intervenció municipal va emetre, el dia 15 de juliol de 2020, un informe relatiu als
acords que es proposaven adoptar per part del Consell d’Administració de RSM el dia
següent, vinculats al Conveni formalitzat entre la Generalitat de Catalunya i
l’Ajuntament de Reus per a la reordenació de la prestació dels serveis públics de la
salut de la ciutat de Reus i la seva Àrea d’influència, en el qual es feia esment al
Conveni a signar amb Ajuntament de Reus de finançament per transferències de
capital pel valor equivalent a la bonificació de l’IBI de l’Hospital no meritada durant el
període 2021-2024, i es preveia que aquesta aportació esdevenia una acció
compensatòria en relació a la variació patrimonial que es produeix a RSM pel fet de
perdre el seu principal actiu, que té la consideració d'estratègic des de el punt de vista
mercantil; i que en tant que el conveni de reordenació dels serveis públics de salut
preveu uns ingressos per IBI, que li corresponen a l'Ajuntament, el conveni a signar
únicament comportaria el trasllat d’aquests fons, RSM, qui és en definitiva qui pateix
una alteració patrimonial derivada de l'execució del citat conveni.
Tal i com posa de manifest l’interventor en l’esmentat informe, el conveni a signar
comportaria el trasllat d’uns recursos per pal·liar els efectes de la variació patrimonial
de RSM, per un import que es preveu equivalent als ingressos que es generaran
durant el període 2021-2024 amb l’IBI de l’Hospital, en la mesura que la clàusula
Cinquena punt 6 del Conveni formalitzat el dia 30 de desembre de 2019 entre aquest
Ajuntament, la Generalitat de Catalunya i el Servei Català de la Salut Servei Català de
la Salut per a la racionalització de l'activitat assistencial del sistema públic de salut a
les ciutats de Reus i Móra d'Ebre, incloses les seves respectives zones d'influència
Regulador, preveu que: «L’Ajuntament de Reus portarà a aprovació una modificació de
l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre béns immobles per tal que, a partir de
l’any 2025 i següents, l’immoble principal de l’Hospital es beneficiï de l’exempció que
preveu l’article 62.3 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,
aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.», de la qual cosa en resulta
que aquesta exempció no és vigent durant les anualitats pendents de transcórrer fins
al 2025.
Els serveis tècnics de RSM i municipals han definit el contingut concret de l’esmentat
conveni a formalitzar, en els termes i amb el contingut específic que consta a
l’expedient tramitat amb el present acord.
L’esmentat conveni preveu que l’Ajuntament atorga a RSM uns transferència de
capital de 2.747.013 euros pel dèficit derivat del desequilibri patrimonial per la
construcció, finançament i posterior arrendament de l'Hospital de Sant Joan, a pagar
durant els exercicis 2021 a 2024, en un import de 686.753’25 euros cada anualitat.
Vist l’informe emès per la gerència de serveis generals de data 10 de maig de 2021,
pel qual s’informa favorablement la formalització de l’esmentat conveni, que
contribueix a equilibrar el dèficit que genera a RSM les operacions derivades de
l’aplicació del conveni esmentat als primers paràgrafs del present acord i, en concret,
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el desequilibri patrimonial en la construcció, finançament i posterior arrendament de
l'Hospital de Sant Joan.
Atès que l’esmentat informa posa de manifest que existeix crèdit adequat i suficient a
l’aplicació 40832-93312-74900 del pressupost municipal de despeses del 2021 per
assumir aquesta obligació.
Vist l’informe emès per l’Assessoria jurídica de data 10 de maig de 2021.
Vist l'informe de fiscalització prèvia de la Intervenció municipal, de data 10 de maig
de 2021, 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.
Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
22/06/2021

Atès que la Base 26ª 4.2 de les Bases d’execució del pressupost de l’Ajuntament de
Reus aplicables per a l’exercici 2021 estableix que: «Les aportacions econòmiques de
caràcter corrent de l’Ajuntament als seus Organismes Autònoms, consorcis i altres ens
dependents que formin part del Sector Públic de l’Ajuntament, incloses en aquest
Pressupost o habilitades en modificacions pressupostàries, els hi seran abonades
mitjançant resolució de la regidora delegada d’hisenda, (...) Les aportacions a
aquestes entitats que no estan subjectes a un procediment de justificació específic en
tant que les mateixes estant sotmeses amb caràcter general a control financer per
part de la Intervenció General de l’Ajuntament.»
Vist el que disposen 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 de les Administracions públiques de Catalunya, així com
l'article 303 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels locals.
Vist el que disposa l'article 174 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals en relació als
compromisos de despesa de caràcter plurianual, del qual en resulta que l'òrgan
competent per a l'aprovació de l'esmentat conveni és el Ple de la Corporació, si bé
aquesta competència és delegable.
Vist l’acord del Ple de data 3 de juliol de 2019, pel qual delegà en la Junta de Govern
local totes les competències de caràcter delegable.
Per tot l’exposat, i amb el dictamen previ de la Comissió Informativa de Serveis
d’Hisenda i de Serveis Generals, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels
acords següents:
Primer.- Aprovar el Conveni entre l’Ajuntament de Reus i Reus Serveis Municipals, SA
pel qual s’articulen transferències de capital a RSM per un import total de 2.747.013 €,
per al període 2021-2024, per tal que a RSM no se li generi un desequilibri patrimonial
a conseqüència dels efectes del desplegament del Conveni reordenació dels serveis
públics de salut de Reus i la seva àrea d’influència, en els termes i amb el contingut
que consta a l’expedient de referència.
Segon.- Aprovar la despesa corresponent a l’exercici 2021, d’un import de
686.753’25 euros, amb càrrec a l’aplicació 40832-93312-74900 del pressupost
municipal de despeses del 2021.
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L’aprovació de la despesa plurianual comporta l’autorització per superar els
percentatges d’imputació d’aquesta despesa per a cada exercici que fixa l’article
174.3 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals.
Condicionar l’eficàcia de les aportacions corresponents als exercicis 2022 a 2024 a
l’existència de crèdit en els pressupostos corresponents, per la qual cosa s’adopta el
compromís d’habilitar en el pressupost de despeses per als exercicis 2022 a 2024 els
crèdits adequats i suficients per fer front als compromisos econòmics adquirits per
l’Ajuntament en virtut del conveni que s’aprova.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
22/06/2021

Tercer.- Facultar la Regidora delegada de l’Àrea d'Hisenda, la Sra. Maria Luz Caballero
Gabas per a la formalització de l'esmentat Conveni així com qualsevol altre document
que esdevingui necessari per a la seva plena eficàcia.
Quart.- Donar traslladat d’aquest acord a Reus Serveis Municipals, SA als efectes
escaients.
Cinquè.- 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.
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.
8. Serveis d’Aprovisionaments, Contractació i Patrimoni. Aprovació del Plec
de clàusules administratives i tècniques particulars que ha de regir la
licitació del Servei de neteja ordinària de les escoles públiques d’educació
infantil, d’educació primària i educació especial, i de les escoles bressol.
"Atès que per part de la Cap d’Educació i el Responsable de coordinació, inspecció i
control del servei, han emès informe en el qual es posa de manifest la necessitat de
licitar la contractació del servei de neteja ordinària de les escoles públiques d’infantil,
d’educació primària i educació especial, i de les escoles bressol, de conformitat amb el
que disposa l'article 28 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic 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 (en
endavant, LCSP).
Atès que és un contracte de serveis a l’empara de l’article 17 de la LCSP.
Atès que per Decret d’Alcaldia número 2021007866, de data 26 d’abril de 2021, es va
iniciar l’expedient d’aquesta contractació.
Atès que el valor estimat del contracte és de 9.775.106,71 euros (més l'IVA que li
correspongui).
Atès que el pressupost base de licitació anual és de 2.274.592,14 euros (IVA inclòs) .
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Atès que la durada d'aquest contracte es fixa per un període inicial de dos (2) anys.
Aquest contracte es podrà prorrogar per dues anualitats més. La durada total del
contracte, incloses les pròrrogues, no podrà excedir els quatre (4) anys.
Atès que s’ha redactat el plec de clàusules administratives particulars i tècniques que
ha de regir la seva contractació amb caràcter ordinari, el qual defineix el conjunt de
pactes i condicions definidores dels drets i les obligacions de les parts del contracte, a
l’empara de l’article 122 de la LCSP, els quals s’han d’incorporat a l’expedient, de
conformitat amb el que disposa l’article 116.3 del mateix text legal.
Atès que procedeix utilitzar el procediment obert, subjecte a regulació harmonitzada,
amb varis criteris d’adjudicació, a l'empara dels articles 22, 131, 156 i 158 de la LCSP.
Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
22/06/2021

Vistos els articles 116 i 117 de la LCSP relatius als tràmits preparatoris de l’expedient i
atès que consten justificats els extrems que es detallen a l’article 116.4 en el
corresponent informe de necessitats i/o en el propi plec de clàusules administratives.
Atès que existeix la consignació necessària per a contractar, de conformitat amb el que
disposa l'article 116.3 de la LCSP.
Vistos els informes de la Cap d’Educació i del Responsable de la coordinació, inspecció i
control del servei, de Secretaria i la fiscalització prèvia per part de la Intervenció
Municipal a l’empara de l’article 116 i la disposició addicional tercera de la LCSP.
Vist el que estableix la Disposició addicional segona, apartats primer i segon, de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP), en virtut de la qual
correspon al Ple la competència en matèria de contractació per a aquest expedient.
Vist que per acord de Ple de data 3 de juliol de 2019 s’ha d’entendre delegada en la
Junta de Govern Local la competència en matèria de contractació pública per aquest
expedient.
Per tot l’exposat, es proposa a la Junta de Govern Local, previ dictamen de la Comissió
Informativa de Serveis d'Hisenda i de Serveis Generals, l’adopció del següent acord:
1.- APROVAR la despesa corresponent a la contractació del Servei de neteja ordinària
de les escoles públiques d’infantil, d’educació primària i educació especial, i de les
escoles bressol, amb un pressupost base de licitació anual corresponent de 2.274.592,14
(IVA inclòs) i un valor estimat del contracte per un import de 9.775.106,71 euros (més
l'IVA que li correspongui).
2.- APROVAR l’expedient de contractació amb caràcter ordinari, mitjançant
procediment obert, subjecte a regulació harmonitzada, amb varis criteris
d’adjudicació, a l'empara dels articles 22, 131, 156 i 158 de la LCSP i aprovar el plec de
clàusules administratives i tècniques particulars que han de regir la licitació.
3.- PUBLICAR el corresponent anunci de licitació al Perfil del Contractant, d’acord amb el
que estableix l’article 63 i 135 de la LCSP, atorgant el termini de 30 dies naturals a
comptar des de l’enviament de l’anunci de licitació al DOUE. Si l’últim dia de presentació
de pliques coincideix en festiu o dissabte, es traslladarà el termini al primer dia hàbil
següent."
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per assentiment.
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9. Rendes i Exaccions. Declaració d'utilitat municipal de diverses obres a
efectes de l'ICIO.
"Vist que el Sr. Marc Ayala en representació de la DIPUTACIÓ DE TARRAGONA (NIF P4300000-I ), ha sol·licitat concessió de la bonificació de la quota de l’Impost sobre
construccions instal·lacions i obres, en base a l'establert a l'article 9.1 de l'ordenança
fiscal reguladora del tribut, en relació a les obres d’instal·lació d’un hidrant soterrat
contra incendis al CPEE Alba ubicat al passeig de Boca de la Mina d'aquesta ciutat,
obres que van ser informades favorablement per l'Arquitecte Cap de la Secció
d'Arquitectura en data 20/02/20 amb un pressupost d'execució material de 9.493,48€.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
22/06/2021

Vist que el Sr. Marc Ayala en representació de la DIPUTACIÓ DE TARRAGONA (NIF P4300000-I ), ha sol·licitat concessió de la bonificació de la quota de l’Impost sobre
construccions instal·lacions i obres, en base a l'establert a l'article 9.1 de l'ordenança
fiscal reguladora del tribut, en relació a les obres de retirada de rusc, rehabilitació,
pintura i col·locació de sistema de control anti aus al Conservatori de Música ubicat a
l'immoble número 15 del carrer de Llovera d'aquesta ciutat, obres que van ser
informades favorablement per l'Arquitecte Cap de la Secció d'Arquitectura en data
20/02/20 amb un pressupost d'execució material de 11.092,47€.
Vist que el Sr. Jordi Batista Pujol en representació de la GEN CAT DEP BENESTAR
SOCIAL I FAMILIA (NIF S-0811001-G ), ha sol·licitat concessió de la bonificació de la
quota de l’Impost sobre construccions instal·lacions i obres, en base a l'establert a
l'article 9.1 de l'ordenança fiscal reguladora del tribut, en relació a les obres de
reforma i rehabilitació del Centre Cívic Sant Josep Obrer ubicat a l'immoble número 55
de la plaça de Mas Pellicer d'aquesta ciutat, obres que van ser informades
favorablement per l'Arquitecte Cap de la Secció d'Arquitectura en data 17/08/20 amb
un pressupost d'execució material de 345.293,26€.
Vist que el Sr. Joan Tous Goma-Camps en representació de la CRISMAR SEMAXA, SLU
(NIF B43777242), ha sol·licitat concessió de la bonificació de la quota de l’Impost
sobre construccions instal·lacions i obres, en base a l'establert a l'article 9.1 de
l'ordenança fiscal reguladora del tribut, en relació a les obres de rehabilitació de la
façana de l'immoble número 15 del carrer Galanes d'aquesta ciutat, obres que van ser
informades favorablement per l'Arquitecte Cap de la Secció d'Arquitectura en data
05/07/2018 amb un pressupost d'execució material de 199.535,84€.
Vist que el Sr. Jordi Güell Alberich en representació del Sr. Oliver Güell Dudzik (NIF
39900891P), ha sol·licitat concessió de la bonificació de la quota de l’Impost sobre
construccions instal·lacions i obres, en base a l'establert a l'article 9.1 de l'ordenança
fiscal reguladora del tribut, en relació a les obres de reforma i rehabilitació de l’edifici
plurifamiliar ubicat a l'immoble número 19 del carrer del Vidre d'aquesta ciutat, obres
que van ser informades favorablement per
l'Arquitecte Cap de la Secció
d'Arquitectura en data 02/10/20 amb un pressupost d'execució material de
297.774,50€.
Atès que l'article 9.1 de l’Ordenança Fiscal núm. 5 reguladora de l’Impost sobre
instal·lacions, construccions i obres estableix.
«Gaudiran d’una bonificació de la quota, pels percentatges que es detallen, les
construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades d’especial interès o utilitat
municipal pel Ple, a petició de l’interessat.
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Sense perjudici de l’acord que adopti el Ple, es podran considerar obres d’especial
interès o utilitat municipal, les següents:
Aquelles en que els titulars siguin entitats de dret públic, fundacions degudament
registrades o associacions sense finalitat lucrativa i que persegueixin fins
d’assistència social.
(....)
La declaració d’especial interès o utilitat municipal correspon al Ple, i s’acordarà,
prèvia sol·licitud del subjecte passiu, pel vot favorable de la majoria simple dels seus
membres, quan els subjectes passius compleixin els dos requisits següents:
Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
22/06/2021

a). Que la construcció, instal·lació u obra correspongui a un ús de caràcter social,
cultural, religiós, o historicoartístic.
(...) «
En virtud de l’acord de Ple de data 28.06.19 confirmat pel Ple de data 03.07.19 segons
el qual es delega en la Junta de Govern Local totes les competències de caràcter
delegable del Ple de la Corporació.
En conseqüència es proposa l'adopció dels acords següents:
Primer.- Declarar d’interès o utilitat municipal les obres d’instal·lació d’un hidrant
soterrat contra incendis al CPEE Alba ubicat al passeig de Boca de la Mina d'aquesta
ciutat, als efectes previstos en l’art. 9 de l’Ordenança Fiscal núm. 5 reguladora de
l’Impost sobre construccions instal·lacions i obres.
Segon.Declarar d’interès o utilitat municipal les obres de retirada de rusc,
rehabilitació, pintura i col·locació de sistema de control anti aus al Conservatori de
Música ubicat a l'immoble número 15 del carrer de Llovera d'aquesta ciutat, als
efectes previstos en l’art. 9 de l’Ordenança Fiscal núm. 5 reguladora de l’Impost sobre
construccions instal·lacions i obres.
Tercer.- Declarar d’interès o utilitat municipal les obres de reforma i rehabilitació del
Centre Cívic Sant Josep Obrer ubicat a l'immoble número 55 de la plaça de Mas Pellicer
d'aquesta ciutat, als efectes previstos en l’art. 9 de l’Ordenança Fiscal núm. 5
reguladora de l’Impost sobre construccions instal·lacions i obres.
Quart.- Declarar d’interès o utilitat municipal les obres de rehabilitació de la façana de
l'immoble número 15 del carrer Galanes d'aquesta ciutat, als efectes previstos en l’art.
9 de l’Ordenança Fiscal núm. 5 reguladora de l’Impost sobre construccions
instal·lacions i obres.
Cinquè.- Declarar d’interès o utilitat municipal les obres de reforma i rehabilitació de
l’edifici plurifamiliar ubicat a l'immoble número 19 del carrer del Vidre d'aquesta
ciutat, als efectes previstos en l’art. 9 de l’Ordenança Fiscal núm. 5 reguladora de
l’Impost sobre construccions instal·lacions i obres."
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per assentiment.
SERVEIS DE TERRITORI I URBANISME
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10. Desenvolupament Urbà i Via Pública. Aprovar la subscripció del conveni
de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Camp i l'Ajuntament de
Reus per regular la delegació del servei de recollida i transport de la fracció
vegetal originada al municipi de Reus.
"En data 23 de desembre de 2020 l’Ajuntament de Reus i el Consell Comarcal del Baix
Camp van subscriure un conveni per regular la prestació del servei de tractament de
la fracció orgànica i la fracció vegetal dels residus municipals a les instal·lacions de la
Planta de Compostatge de Botarell per a l’any 2021.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
22/06/2021

La titularitat de les instal·lacions del Centre Comarcal de Gestió de Residus del Baix
Camp són
del Consorci de Gestió de Residus del Baix Camp, el qual va encarregar al Consell
Comarcal del Baix Camp la gestió íntegra dels serveis de tractament de residus a la
Planta de Compostatge, la deixalleria i altres serveis complementaris.
El Consell Comarcal presta aquest servei mitjançant la societat de Serveis Comarcals
Mediambientals, SA (SECOMSA).
L’Ajuntament de Reus no ha inclòs, dins l’actual concessió de serveis de gestió de
residus, la recollida i transport de la fracció vegetal, per la qual cosa queda oberta la
via de la delegació a través d’aquest conveni de col·laboració.
L’Ajuntament de Reus considera adient que sigui també el Consell Comarcal qui
assumeixi, per delegació de la corporació municipal, la gestió del servei de recollida
de la fracció vegetal produïda al seu municipi, per al seu transport, igualment, fins a la
planta de tractament de Botarell.
La delegació troba el seu fonament en el que disposa l’article 25.1 c) del Decret
legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de
l’organització comarcal de Catalunya, segons el qual, correspon a la comarca exercir
les competències que li deleguin o li encarreguin de gestionar els municipis.
Igualment, l’article 28 de la mateixa disposició normativa regula les funcions
d’assistència i cooperació de la comarca en relació als municipis de la seva
demarcació, com a entitat local de caràcter supramunicipal.
El Consell Comarcal assumeix la gestió d’aquest servei i disposa que la seva gestió es
realitzarà de forma directa a través de la seva societat anònima comarcal, de capital
íntegrament públic, SECOMSA, que esdevé un mitjà propi personificat de l’ens
comarcal.
El Consell Comarcal del Baix Camp gestionarà els serveis delegats mitjançant aquest
conveni de forma directa, a través de la societat SECOMSA, segons disposa l’article 32
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic i l'article 188 i
següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres,
activitats i serveis dels ens locals.
La viabilitat d'establir formes de col·laboració entre autoritats públiques per la
prestació d'un servei públic sense vulnerar la normativa sobre contractació pública ha
estat reconeguda pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea en diverses sentències,
establint que aquesta fórmula era possible sempre que la finalitat d'aquesta
cooperació fos, exclusivament, per la persecució d'objectius d'interès públic.
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La Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014,
sobre contractació pública i per la que es deroga la Directiva 2004/18/CE (art. 12),
exclou del seu àmbit d'aplicació les relacions de cooperació entre dos o més poders
adjudicadors, sempre que, en tot cas, resti garantit que en la prestació del servei
públic s'aconsegueixin objectius que les entitats cooperants tinguin en comú i, en tot
cas, que aquesta col·laboració es realitzi per la consecució d'un interès públic.
Qualsevol canvi en la modalitat de gestió dels serveis delegats que proposi el Consell
Comarcal requerirà la prèvia autorització de l’Ajuntament de Reus, que haurà
d’aprovar el seu òrgan competent.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
22/06/2021

La delegació dels serveis podrà ser revocada per acord de Ple de l’Ajuntament de
Reus, segons preveu l’article 9.6 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del
Sector Públic.
La proposta del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal i l'Ajuntament de
Reus per regular la delegació del servei de recollida i transport de la fracció vegetal
originada al municipi de Reus, és del tenor literal següent:
«5. Determinació dels preus del servei per a cada anualitat.
El preu del servei de recollida i transport de la fracció vegetal que haurà de pagar
l’Ajuntament de Reus (a raó d’un preu unitari €/bolcada) serà el mateix que el que
aprova anualment la societat SECOMSA per al conjunt de municipis de la comarca del
Baix Camp.
Per a l’any 2021 les tarifes aprovades per SECOMSA relatives al servei de recollida i
transport de restes vegetals són les següents:

El preu inclourà el cost del servei de recollida i transport de la fracció vegetal aprovat
per la societat SECOMSA per a cada anualitat, així com el lloguer dels contenidors o
caixes que, en el seu cas, s’hagin posat a disposició de l’Ajuntament a requeriment de
la mateixa corporació municipal.
El preu inclourà el cost del servei de recollida i transport de la fracció vegetal aprovat
per la societat SECOMSA per a cada anualitat, així com el lloguer dels contenidors o
caixes que, en el seu cas, s’hagin posat a disposició de l’Ajuntament a requeriment de
la mateixa corporació municipal.
A partir de l’any 2022 i per a cada nova anualitat en què sigui vigent el conveni, el
preu dels serveis objecte de delegació en virtut d’aquest conveni serà determinable
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d’acord amb les tarifes que aprovi el Consell d’Administració de la societat SECOMSA
per al conjunt de municipis del Baix Camp que hagin delegat la gestió d’aquest servei
a la comarca, inclòs el municipi de Reus.
En aquest sentit, el Consell d’Administració de SECOMSA haurà d’aprovar el preu
d’aquest serveis de recollida i transport de la fracció vegetal fins a la Planta de
Compostatge de Botarell, com a màxim, fins al 30 d’octubre de l’exercici immediat
anterior al de la seva aplicació, havent de comunicar aquesta tarifa per a tots els
municipis de la comarca, inclòs Reus, com a màxim el dia 5 de novembre de cada
anualitat.
A partir de la recepció d’aquesta comunicació, l’Ajuntament de Reus haurà de
manifestar:
Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
22/06/2021

a) La seva conformitat a l’aplicació de les noves tarifes proposades per SECOMSA per
a l’exercici següent i, en aquest cas, s’entendrà renovada la vigència d’aquest conveni
que regula la delegació dels serveis a la comarca per aquella nova anualitat; o bé,
b) La seva no conformitat als nous preus proposats per al següent exercici econòmic i,
en aquest cas, s’entendrà revocada la delegació per decisió unilateral de l’Ajuntament
i resolt el conveni amb data de 31 de desembre de l’any immediat anterior al de
l’aplicació dels nous preus aprovats per SECOMSA.
A tals efectes, l’Ajuntament de Reus assumeix el compromís de comunicar a la
societat SECOMSA o bé al Consell Comarcal del Baix Camp aquesta conformitat o no
conformitat dels preus proposats per al següent exercici econòmic, com a màxim, el
dia 1 de desembre de l’any immediat anterior al de la seva aplicació.
No obstant això, per garantir la seguretat jurídica que ha de regular aquest acord de
col·laboració, ambdues parts estableixen:
a) Que en el cas que la societat SECOMSA no comuniqui els nous preus a l’Ajuntament
de Reus, com a màxim el dia 5 de novembre de l’any immediat anterior al de la seva
aplicació, per aquell nou exercici econòmic s’aplicarà els mateixos preus unitaris
vigents fins aquell moment.
b) Que en el cas que l’Ajuntament de Reus no comuniqui al Consell Comarcal o a
SECOMSA, com a màxim el dia 1 de desembre de l’any immediat anterior al de
l’aplicació dels nous preus aprovats per la societat comarcal, la seva conformitat o
disconformitat a les noves tarifes que serien d’aplicació per al següent exercici
econòmic, en aquest cas, s’entendrà renovat igualment la vigència del conveni per a
l’any següent, essent d’aplicació els nous preus aprovats per SECOMSA, si bé en
aquest cas, l’Ajuntament de Reus podrà comunicar, en qualsevol moment, la seva
voluntat de resoldre anticipadament el conveni, la qual cosa es produirà sempre que
es comuniqui fefaentment amb un termini de preavís de 3 mesos.
Finalment, s’indica que dins els 10 primers dies de cada mes, la societat SECOMSA
presentarà a l’Ajuntament de Reus la factura electrònica corresponent als serveis
efectivament prestats durant el mes anterior, podent establir ambdues entitats una
periodicitat diferent de facturació de mutu acord.
Es posa de manifest que no es merita cap cànon per la prestació d’aquest servei, per
la qual cosa no procedeix definir el beneficiari de cap retorn en aquest sentit per part
de l’Agència de
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Residus de Catalunya.»
La vigència d’aquest conveni de col·laboració, que regula la delegació de la prestació
del servei de recollida i transport de la fracció vegetal entre el Consell Comarcal del
Baix Camp i l’Ajuntament de Reus, s’estableix per un termini de 4 anys, sense
perjudici de la seva renovació per un màxim de 4 anys més, si així ho aproven de
forma expressa ambdues parts,
segons l’article 49 lletra h) de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del
Sector Públic. Aquest conveni de col·laboració es formalitzarà i entrarà en vigor en la
data de l’última de les dues signatures electròniques de les parts intervinents.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
22/06/2021

Vist que en data 25 de març de 2021 s’ha emès informe jurídic per la tècnica de la
regidoria de desenvolupament urbà i via pública de l’Ajuntament de Reus, el qual és
favorable a la subscripció del Conveni.
Vist que en data 7 d’abril de 2021 s’ha emès informe favorable de la Intervenció de
fiscalització prèvia, sense cap observació.
Vistos els articles 55 a 62 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local, els articles 144 i següents del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que
aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i també segons
el disposat en els articles 47 i ss. de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic
del sector públic.
Vist l’article 22.2 q) de la Llei de Bases de Règim Local, en relació amb l'article 309, a
sens contrari i concordants del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya, la competència
per a l’aprovació d’aquest conveni és del Ple de la Corporació, no obstant, s’ha delegat
a la Junta de Govern Local, segons acord del Ple de la Corporació en reunió de data 3
de juliol del 2019, de conformitat amb l’article 22.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de bases de règim local.
En conseqüència es proposa l'adopció dels acords següents:
PRIMER.- Aprovar la subscripció del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal
del Baix Camp i l’Ajuntament de Reus per regular la delegació del servei de recollida i
transport de la fracció vegetal originada al municipi de Reus, que entrarà en vigor en
la data de l’última de les dues signatures electròniques de les parts intervinents en
l’esmentat conveni.
SEGON.- Aprovar les clàusules del conveni d’acord amb la proposta presentada.
TERCER.- Facultar al Regidor delegat de Desenvolupament Urbà i Via Pública, senyor
Hipòlit Montseny Gavaldà, la signatura d’aquest conveni."
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per assentiment.
ACTIVITATS DE LA PERSONA
11. Educació. Aprovació dels preus públics del servei d'acollida dels casals
d'estiu municipals.
"Atès que l’article 66.3.n) 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, disposa que els
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municipis per a la gestió dels seus interessos i en l’àmbit de la seva competència
poden promoure l’ocupació del lleure. Així mateix, la Llei orgànica 6/2006, de 19 de
juliol, de reforma de l’Estatut d’Autonomia, estableix atribució competencial als ens
locals per facilitar i promoure l’accés a les activitats d’educació en el lleure
Atès que en el Pla d’Acció Municipal 2019-2023 s’inclou en el punt 1.6.02 fomentar la
igualtat d’oportunitats i equitat en l’àmbit educatiu, i entre les accions a promoure
inclou una oferta d’activitats en temps no lectiu, inclusiva i de cohesió.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
22/06/2021

Atès que des de la Regidoria d’Educació i amb la voluntat de poder oferir més
oportunitats educatives als infants de Reus, durant l’estiu del 2020, es van promoure
casals per a infants de 6 a 14 anys, amb un caire educatiu, social i lúdic, i amb
temàtiques específiques de diferents àmbits. Aquesta va ser una mesura
complementària per tal de pal·liar les conseqüències tant a nivell relacional com
d’aprenentatges que la pandèmia del COVID 19 va produir en l’aprenentatge dels
infants.
Atès que el preu públic del servei de casals d’estiu municipals, en horari de 9 a 13 h,
s’aprovà en la Junta de Govern Local celebrada el 19 de juny del 2020, en funció de la
classificació que pertanyi l’infant, segons criteris d’exclusió social:

•
•
•

per a famílies sense cap tipus de necessitat d’inclusió social, o només 1 criteri
d’exclusió social: 50 € la setmana
per a famílies que hauran de complir de 2 a 5 dels criteris d’exclusió social: 25
€ la setmana
per a famílies que hauran de complir més de 5 criteris d’exclusió social: 5 € la
setmana

Llistat de criteris d’exclusió social :
• Algun membre de la família està identificat com a NESE B o NESE C
• Tenir menys ingressos que els establerts pel llindar de risc de pobresa.
• Situació d’atur dels progenitors (un o dos en funció de la tipologia familiar)
• Famílies monomarentals o monoparentals i /o famílies nombroses
• Famílies on els avis es fan càrrec dels infants
• Famílies amb mares adolescents.
• Rebre algun tipus de protecció social: RMI, ajut al lloguer, expedient als Serveis
Socials.
• Infant o jove tutelat per la Generalitat.
• La família és refugiada.
• Família que comparteix habitatge amb altres nuclis familiars.
• La família viu en condicions d’infrahabitatge (viure en un immoble que es
destina a habitatge sense tenir cèdula d’habitabilitat ni condicions per obtenirla) o un habitatge en ocupació
• Fer menys de dos anys que es resideix a Catalunya i el nucli familiar no coneix
la llengua vehicular
• Tots els progenitors són d’origen estranger.
• L’alumne és d’un curs superior que P3 però no ha estat escolaritzat prèviament
o amb una escolarització insuficient
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Atès que la necessitat d’enriquir educativament l’estiu es manté, fonamenta i
complementa amb alguns informes i instruccions que es publiquen des d’entitats i
administracions educatives, com la Fundació Bofill, la Diputació de Barcelona, el
Departament d’Educació i el Departament de Benestar de la Generalitat de Catalunya,
que situen en aquests moments les necessitats educatives en un moment
d’emergència educativa.
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Vist l’informe elaborat pels serveis tècnics de l’Àrea d’Educació de data 14 de maig de
2021, en el qual s’exposa la necessitat d’incorporar el servei d’acollida setmanal als
casals d’estiu municipals per donar resposta a les necessitats de conciliació de vida
laboral i familiar, des de la doble modalitat del servei:
-servei d’acollida setmanal de 8 a 9 h
-servei d’acollida setmanal de 13 a 14 h
En conseqüència, es realitza un estudi econòmic en base a la previsió d’ingressos i
despeses, i es proposa l’establiment del preu públic del servei d’acollida dels casals
d’estiu municipals, en funció de la classificació que pertanyi l’infant, segons els
mateixos criteris d’exclusió social establerts en els preus públics del servei de casal
d’estiu, en els termes que seguidament es relacionen:

•
•
•

per a famílies sense cap tipus de necessitat d’inclusió social, o només 1 criteri
d’exclusió social: 1 servei d’acollida setmanal 12 €
per a famílies que hauran de complir de 2 a 5 dels criteris d’exclusió social: 1
servei d’acollida setmanal 6 €
per a famílies que hauran de complir més de 5 criteris d’exclusió social: 1 servei
d’acollida setmanal 1 €

Vist l’informe de la Intervenció Municipal de data 18 de maig de 2021, en relació a la
proposta de preus públics.
Vist que l’article 127 del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova
el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, preveu que els ajuntaments
poden establir i exigir els preus públics per a la prestació de serveis o la realització
d’activitats de competència municipal, segons les normes contingudes al capítol VI del
títol I de l’esmentada Llei.
Vist allò que preveu l’article 44 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i l’article 24.3 de
l ‘Ordenança General de gestió, recaptació i inspecció dels tributs i altres ingressos de
dret públic local de l’Ajuntament de Reus, conforme l’import dels preus públics ha de
cobrir com a a mínim el cost del servei prestat o l’activitat realitzada, si bé, quan hi
hagi raons socials, benèfiques, culturals o d’interès públic que ho aconsellin,
l’Ajuntament podrà fixar preus públics per sota d’aquest límit. En l’informe tècnic de
l’Àrea d’Educació de data 14 de maig de 2021 es posa de manifest l’interès social que
concorre en aquest servei atesa la urgència educativa ,per la qual cosa es preveu la
cobertura del dèficit que generi a càrrec de diverses aplicacions pressupostàries del
programa: 30919-32630 Educació-Educació en el lleure, d’altres de capítol 2 de la
pròpia Àrea en funció dels serveis imputats, així com la part corresponent a capítol 1 i
a despeses indirectes imputades a aplicacions externes a l’Àrea.
Atès que de conformitat amb l’article 47 de l’esmentat Reial Decret Legislatiu 2/2004,
d’establiment o modificació dels preus públics correspon al Ple de la Corporació, sens
perjudici de les seves facultats de delegació en la Junta de Govern Local.
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Vist l’acord del Ple de la Corporació de data 3 de juliol de 2019, pel qual aquest òrgan
delega en la Junta de Govern Local totes les seves competències de caràcter
delegable, inclòs l’establiment i modificació de preus públics per la prestació de
serveis i realització d’activitats de competència municipal.
Per tot l’exposat,es proposa a la Junta de Govern Local, previ dictamen de la Comissió
Informativa d’Activitats de la Persona, l’adopció dels següents acords:
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Primer- Aprovar els preus públics del servei d’acollida dels casals d’estiu, en funció de
la classificació que pertanyi l’infant , segons criteris d’exclusió social:
• per a famílies sense cap tipus de necessitat d’inclusió social, o només 1 criteri
d’exclusió social: 1 servei d’acollida setmanal 12 €
• per a famílies que hauran de complir de 2 a 5 dels criteris d’exclusió social: 1
servei d’acollida setmanal 6 €
• per a famílies que hauran de complir més de 5 criteris d’exclusió social: 1 servei
d’acollida setmanal 1 €
Llistat de criteris d’exclusió social :
• Algun membre de la família està identificat com a NESE B o NESE C
• Tenir menys ingressos que els establerts pel llindar de risc de pobresa.
• Situació d’atur dels progenitors (un o dos en funció de la tipologia familiar)
• Famílies monomarentals o monoparentals i /o famílies nombroses
• Famílies on els avis es fan càrrec dels infants
• Famílies amb mares adolescents.
• Rebre algun tipus de protecció social: RMI, ajut al lloguer, expedient als Serveis
Socials.
• Infant o jove tutelat per la Generalitat.
• La família és refugiada.
• Família que comparteix habitatge amb altres nuclis familiars.
• La família viu en condicions d’infrahabitatge (viure en un immoble que es
destina a habitatge sense tenir cèdula d’habitabilitat ni condicions per obtenirla) o un habitatge en ocupació
• Fer menys de dos anys que es resideix a Catalunya i el nucli familiar no coneix
la llengua vehicular
• Tots els progenitors són d’origen estranger.
• L’alumne és d’un curs superior que P3 però no ha estat escolaritzat prèviament
o amb una escolarització insuficient.
Aquests preus s'integren a la resta de preus públics del servei de casal d’estiu,
aprovats en Junta de Govern Local de data 19 de juny de 2020, en funció de la
classificació que pertanyi l’infant, segons els mateixos criteris d’exclusió social
esmentats, i que mantenen la seva vigència.
Segon- Els preus públics del servei d’acollida dels casals d’estiu municipals seran
vigents a partir de la seva aprovació, i fins a nova modificació o derogació expressa.
Tercer- Procedir a la publicació del present acord en el Butlletí Oficial de la Província de
Tarragona i en el tauler d’edictes municipal."
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Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per assentiment.
12. Educació. Aprovació dels preus públics i de l'oferta formativa del CFA
Marta Mata, curs escolar 2021-2022.
"Atès que el Ple de la Corporació, en sessió de data 12 de maig de 2017, acordà
aprovar l’oferta formativa del Centre de Formació d’Adults Escola Marta Mata i els
preus públics en concepte de matrícula per a cadascuna de les activitats incloses a
l’esmentada oferta formativa, i que aquesta oferta formativa i els preus aprovats
serien aplicables a partir del curs 2017-2018.
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Atès que el Ple de la Corporació, en sessió de 14 de maig de 2018, acordà aprovar
l’oferta formativa i els preus públics en concepte de matrícula per a cadascuna de les
activitats del Centre de formació d’adults Escola Marta Mata, gairebé idèntica a
l’aprovada en la sessió de 12 de maig de 2017, amb la novetat de l’ofertació del curs
COMPETIC 2. El preu públic per a aquest curs de COMPETIC 2 seria el mateix que ja es
fixà per als altres cursos de COMPETIC.
Vist l’informe proposta d’oferta formativa i d’aprovació de preus públics emès per la
directora del CFA Escola Marta Mata de data 18 de maig de 2021.
Atès que l’esmentat informe incideix en el fet que el CFA Escola Marta Mata per al curs
2021-2022 proposa una reestructuració de la seva oferta formativa que afecta els
cursos de l’àmbit de Cohesió i de Participació Social per tal d’incloure cursos de
llengua catalana i de llengua castellana per donar resposta a la demanda que ens
arriba des de la Comissió Lingüística i alguns sectors de l’alumnat i, també, la inclusió
del curs COMPETIC 3 en modalitat trimestral dins l’àmbit de l’Educació per Adquirir
Competències Transprofessionals.
Atès que es tracta d’una reestructuració que implica reordenar l’oferta formativa
vigent mantenint els preus dels cursos existents sense afectació substancial a la
previsió d’ingressos i despeses d’exercicis anteriors.
Atès que es fa necessari aprovar la modificació de l’oferta formativa del CFA Escola
Marta Mata per a la incorporació del curs de llengua catalana en modalitat trimestral i
anual i l’aprovació del seu preu públic per un import de 12 euros, la incorporació del
curs de llengua castellana en modalitat trimestral i anual i l’aprovació del seu preu
públic per un import de 12 euros, i la incorporació del curs COMPETIC 3 en modalitat
trimestral i l’aprovació del seu preu públic per un import de 12 euros.
Atès que es fa necessari aprovar les diferents modalitats del preu de la matrícula a les
situacions socioeconòmiques d’atur, discapacitat, família nombrosa i monoparental
per als nous cursos de llengua catalana, llengua castellana i COMPETIC 3.
Atès que l’esmentada proposta s’ha elaborat a partir dels estudis de costos elaborats
per a cadascuna de les activitats, elaborades pels serveis tècnics municipals, i que
consten a l’expedient.
Atès que el Centre de Formació d’Adults Escola Marta Mata garanteix la formació per
als majors de 18 anys respectant la seva diversitat, facilita que desenvolupin les seves
capacitats, enriqueixin els coneixements i millorin les competències tècniques i
professionals tal com determina la Llei 12/2009 del 10 de juliol, d’Educació.
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Així mateix, l’esmentat informe posa de manifest l’interès social que concorre
aquest recurs, per la qual cosa es preveu cobertura del dèficit que generi a càrrec
diverses aplicacions pressupostàries del Capítol I del pressupost municipal
despeses per a l’any 2021, i a càrrec de les aplicacions pressupostàries que
determini en el pressupost de l’any 2022.

en
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Vist el que preveu l’article 127, en relació amb el que disposen els articles 41 a 47 del
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals.
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Vist allò que preveuen l’article 44 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i l’article 24.3 de
l’Ordenança general de gestió, recaptació i inspecció dels tributs i altres ingressos de
dret públic local de l’Ajuntament de Reus, conforme l’import dels preus públics ha de
cobrir com a mínim el cost del servei prestat o de l’activitat realitzada, si bé, quan hi
hagi raons socials, benèfiques, culturals o d’interès públic que així ho aconsellin,
l’ajuntament podrà fixar preus públics per sota d’aquest límit.
Atès que de conformitat amb l’article 47 del citat Reial Decret Legislatiu 2/2004,
l’establiment o modificació dels preus públics corresponen al Ple de la Corporació.
Per tot això, i amb el previ dictamen de la Comissió Informativa de Serveis a la
Persona, la Junta de Govern Local adopta els següents ACORDS:
PRIMER. Aprovar les modificacions de l’oferta formativa del Centre de Formació de
Persones Adultes Escola Marta Mata per al proper curs i posteriors, en els termes que
consta a l’expedient de referència.
SEGON. Aprovar els preus públics dels cursos corresponents a les modalitats dels
cursos següents: curs de llengua catalana, curs de llengua castellana i curs COMPETIC
3, en els termes que consten a continuació.
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Aquests preus s'integraran a la resta de preus públics corresponents als cursos que
conformen l'oferta formativa del Centre de Formació d'Adults Escola Marta Mata, que
foren aprovats per acords plenaris de 17 de maig de 2017 i de 14 de maig de 2018, i
que mantenen la seva vigència.

CRITERIS D’APLICACIÓ DE LES TARIFES DE MATRÍCULA I DOCUMENTS A
APORTAR
Atur
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Podran acollir-se a aquest preu públic les persones que en el moment de la matrícula
estiguin registrades a l’oficina de l’atur com a demandants d’ocupació.
Els beneficiaris dels preus públics per a persones en situació d’atur hauran d’acreditat
la seva situació amb la presentació del Document d’Alta i Renovació de la Demanada
d’Ocupació (DARDO) vigent (original).
Família nombrosa
Podran acollir-se a aquest preu públic les persones que en el moment de la matrícula
puguin demostrar la seva condició de família nombrosa de categoria general o
especial indistintament.
Els beneficiaris de la tarifa per família nombrosa hauran d’acreditar la seva situació
amb la presentació del corresponent Títol de família nombrosa general o especial,
vigent i expedit per la Secretaria de Família del Departament de Benestar Social i
Família de la Generalitat de Catalunya (original).
Família monoparental
Podran acollir-se a aquest preu públic les persones que en el moment de la matrícula
puguin demostrar la seva condició de família monoparental.
Els beneficiaris de la tarifa per família monoparental hauran d’acreditar la seva
situació amb la presentació del corresponent Títol de família nombrosa general o
especial, vigent i expedit per la Secretaria de Família del Departament de Benestar
Social i Família de la Generalitat de Catalunya (original).
Discapacitat
Podran acollir-se a aquesta tarifa les persones que en el moment de la matrícula
pateixen una discapacitat igual o superior del 33%.
Per a demostrar aquesta condició cal presentar la targeta acreditativa de la
discapacitat (original) o en absència, el certificat emès pel Departament de Benestar
de la Generalitat (original) on es determini el grau o percentatge de discapacitat
TERCER. L’oferta formativa i els preus públics aprovats seran vigents a partir de la
seva aprovació i fins a la seva modificació o derogació expressa.
PREUS PÚBLICS
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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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