ESBORRANY ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Núm: 9/2021
Caràcter: Ordinària
Data: 30/06/2021
Horari: 09:08 h - 09:19 h
Lloc: Telemàtica

Signat electrònicament
Josep Maria Sabate Vidal
09/07/2021

Hi assisteixen:
Carles Pellicer Punyed, alcalde-president
Noemí Llauradó Sans
Montserrat Villella Cuadrada
Daniel Rubio Angosto
Daniel Recasens Salvador (que s'incorpora a la sessió en el moment que es dirà)
Teresa Pallarès Piqué
Montserrat Caelles Bertran
Carles Prats Alonso
M. Luz Caballero Gabas
S’ha excusat:
Montserrat Flores Juanpere
Assisteix també:
Josep Maria Sabaté Vidal, vicesecretari que actua com a secretari en funcions
ORDRE DEL DIA
1. Ratificació de la necessitat de celebrar de forma telemàtica aquesta sessió de la
Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Reus.
2. Informació de l’Alcaldia.
3. Aprovació de l’acta de la Junta de Govern Local de la sessió de 28 de maig de
2021.
4. Esports. Aprovació de l'addenda del conveni per una subvenció de capital signat
entre l'Ajuntament de Reus i RELLSA, de data 30 de novembre de 2020, que modifica
els terminis d’execució i justificació.
5. Esports. Aprovació de la segona addenda del conveni per una subvenció de capital
signat entre l'Ajuntament de Reus i RELLSA de data 10 de juliol de 2018, que modifica
els terminis d'execució i justificació.
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6. Salut i Ciutadania. Aprovació de la liquidació de l’encàrrec a la Fundació
Educativa i Social per a la gestió i/o desenvolupament dels espais del Mas Pintat per a
l’anualitat 2020.
7. Salut i Ciutadania. Modificació de l'encàrrec a la Fundació Educativa i Social pel
servei de desenvolupament de polítiques d’envelliment actiu al municipi i dinamitzar
els Casals Municipals de la Gent Gran.
Seguidament es tractarà en sessió pública els temes següents:
SERVEIS D'HISENDA I SERVEIS GENERALS
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8. Empresa i Ocupació. Conveni amb el Ministerio de Educación y Formación
Profesional per al desenvolupament del Programa Aula Mentor i l’encàrrec de gestió a
l’IMFE Mas Carandell.
9. Servei d’Aprovisionaments, Contractació i Patrimoni. Adjudicació de la
licitació del servei d'un sistema integral de gestió operativa de la Guàrdia Urbana de
Reus i el seu servei de suport tècnic de manteniment.
10. Recursos Humans. Sol·licitud de compatibilitat per activitat privada de la Sra.
M.E.M. treballadora de l'Ajuntament.
11. Recursos Humans. Sol·licitud de compatibilitat per activitat privada de la
Sra.I.B.Z. treballadora de l'Ajuntament de Reus.
12. Recursos Humans. Sol·licitud de compatibilitat per activitat privada de la
Sra.T.B.A treballadora de l'Ajuntament de Reus.
SERVEIS DE TERRITORI I URBANISME
13. Assessoria Jurídica. Aprovació del conveni pel finançament del sistema de
transport públic regulars de transport urbà entre l'Ajuntament de Reus, l'empresa Reus
Transport Públic, SA i el Consorci del Transport Públic del Camp de Tarragona, Autoritat
Territorial de Mobilitat, per a l'any 2021.
14. Medi Ambient. Sancionar a P. G. G. amb multa de 2.404,06€ com a responsable
d'infracció molt greu per posseir gos potencialment perillós sense llicència i amb multa
de 300,52€ com a responsable d'infracció greu per portar sense corretja gos
potencialment perillós.
15. Medi Ambient. Sancionar al Sr. E. A. S. amb multa de 2.404,06€ com a
responsable d'una infracció molt greu per posseir o conduir gos potencialment perillós
sense llicència.
16. Medi Ambient. Sancionar al Sr. J. C. M. amb multa de 2.404,06€ com a
responsable d'una infracció molt greu consistent en posseir o conduir un gos
potencialment perillós sense llicència.
Assumptes sobrevinguts, si s'escau.
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
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Oberta la sessió per la presidència es passen a tractar els temes següents:
1. Ratificació de la necessitat de celebrar de forma telemàtica aquesta
sessió de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Reus.
L’alcalde exposa els motius i necessitat de continuar celebrant de forma telemàtica les
sessions de la Junta de Govern i sotmesa la proposta a votació, s'aprova per
assentiment.
2. Informació de l’Alcaldia.
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El Sr. Pellicer informa de diverses activitats institucionals realitzades des de la darrera
sessió de la Junta de Govern Local:
•

Presentació del llibre "Pel meu país", al Centre de Lectura.

•

Assistència a la projecció del documental sobre el Banquet Gegant a Cal Massó.

•

Exposició de vehicles GAVE al Parc Sant Jordi.

•

Presentació del Ball de Sederes a La Palma.

•

Partit de la lliga futbol americà Barcelona Dragons-Suttgart a l'Estadi Municipal.

•

Sortida Ral-li de Cotxes Històrics al C/ Recasens i Mercadé, 7.

•

Vermut solidari a l'AV El Roserar Mas Iglesies al Passeig Bernat Torroja.

•

Concert de bandes cornetes i tambors a La Palma.

•

Concurs de les colles sardanistes., Cobla Reus Jove a la Pl Anton Borrell.

•

Presentació del llibre ciclista Josep M. Sans Ciurana "Xatet", al Centre de Lectura

•

Arribada de la Flama del Canigó a l'Ajuntament.

•

Hissada Bandera al campanar.

•

Pregó de Sant Pere, a càrrec de l'Honorable Sra. Tània Verge i Mestres,
consellera d'Igualtat i Feminismes, al Saló de Plens.

•

Lliurament del Trofeu Carles Ferran de ciclisme al Pavelló Olímpic Municipal.

•

Lliurament de premis Golf PGA al Club Golf Gaudí Golf.

•

Esmorzar i plantada de rosers a l'Av Roserar al Mas Iglésies.

•

Commemoració de l'acte del Dia LGTB amb penjada de la bandera Arc de S.
Martí a la Casa Rull.

•

Celebració del 55è aniversari de la Benedicció del Temple de Sant Bernat Calvó.
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Diferents actes de la Festa Major de Sant Pere, com la passada dels grups

•

festius al Parc de la Festa, les Solemnes Completes i l’Ofici a la Prioral.
3. Aprovació de l’acta de la Junta de Govern Local de la sessió de 28 de maig
de 2021.
S’aprova l’acta de la Junta de Govern Local de la sessió del dia 28 de maig de 2021 per
assentiment.
4. Esports. Aprovació de l'addenda del conveni per una subvenció de capital
signat entre l'Ajuntament de Reus i RELLSA, de data 30 de novembre de
2020, que modifica els terminis dexecució i justificació.
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"La Junta de Govern Local, en sessió de data 27 de novembre de 2020, va aprovar el
conveni entre l'Ajuntament de Reus i la societat municipal Reus Esport i Lleure, S.A.
(en endavant RELLSA) signat en data 30 de novembre de 2020 que regula la
subvenció de capital per import màxim de 354.000€, per dur a terme les següents
actuacions:
NOM PROJECTE
1. Actualitzar els equipaments esportius i altres
espais complementaris i adequació mesures Covid19 (Annex I)
2. Desfibril·ladors polilleugers annexes a les escoles
Ciutat de Reus i Dr. Alberich i Casas (pressupostos
participatius 18-19, Projecte 2019/2/20342/1

TOTAL

PRES_INI
348.000,00 €

6.000,00 €
354.000,00
€

En el conveni signat, RELLSA es va comprometre a dur a terme els procediments de
licitació, adjudicació i contractació pertinents a tercers de les actuacions del present
conveni, d’acord amb la Llei de contractes del sector públic. Les actuacions descrites
s’havien d’executar abans del 30 de juny de 2021 i la justificació d’aquestes
actuacions s’havia de presentar abans del 30 de setembre de 2021.
En data 4 de juny de 2021, el director general i el gerent apoderat de RELLSA emeten
informe pel qual, posen de manifest que ha esdevingut impossible complir amb el
calendari previst inicialment d’execució dels projectes per les circumstàncies
següents:
•

«La previsió inicial d'execució dels treballs i justificació es va fer en base al
calendari de treball de la societat, que s’ha vist alterat per l’adequació del
servei a les variacions normatives relacionades amb la Covid-19, i tot plegat
ha suposat acumulació de tasques del departament de Contractació, tant per
noves licitacions com per tasques derivades de les que s’estan executant i
altres necessitats sobrevingudes. Pel mateix motiu, també la dedicació dels
responsables dels contractes s’ha vist alterada i algunes actuacions menors
no s’han pogut portar a terme fins ara.

•

Les licitacions de les 2 actuacions de més valor econòmic incloses en aquest
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conveni, el Projecte reforma del sistema de producció d'ACS (aigua calenta
sanitària), substitució de la instal·lació solar i renovació de la xarxa de
distribució d'AFS (aigua freda sanitària) i ACS , dels vestidors del camp de
futbol del barri Montserrat i el Projecte d’aplacats de les parets interiors del
Pavelló Olímpic ja s’estan tramitant i està previst que els treballs finalitzin el
mes d’octubre de 2021.»
L’informe de RELLSA, conclou que:
«S'ha produït una situació d'acumulació de tasques que han endarrerit el calendari de
tramitació i execució de les actuacions previst inicialment en el conveni de data 30 de
novembre de 2020.
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Es preveu que en el termini màxim de 31 d’octubre de 2021, es puguin donar per
acabades totes les actuacions previstes en el conveni.
Per tot això, s'informa de la necessitat d'ampliar el termini per finalitzar els treballs,
relatius al conveni de data 30 de novembre de 2020, signat entre l'Ajuntament de
Reus i RELLSA per dur a terme el conjunt d'actuacions necessàries els anys 2020 i
2021 en diverses instal·lacions esportives municipals (IEM), fins el dia 31 d’octubre de
2021 i presentar la justificació fins el dia 31 de desembre de 2021 [...].»
En data 8 de de juny de 2021, la gerent de Serveis a la Persona de l'Ajuntament de
Reus emet informe favorable a efectuar l’esmentada ampliació, i proposa la
formalització de la corresponent addenda al conveni signat, atès que considera
justificades les causes que han generat les diverses demores i retards en les
execucions dels projectes, i considera també raonable el nou calendari proposat per a
cadascuna de les actuacions.
Resulta d’aplicació l’establert a l’article 49 i següents de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre,
del règim jurídic del sector públic, en relació als convenis.
Considerant que el conveni s'aprovà per acord de la Junta de Govern Local, en virtut
de les atribucions que li delegà l'alcalde per decret de data 10 de juliol de 2019, per la
qual cosa correspon també a la Junta de Govern Local, l'aprovació de l’addenda al
conveni.
En conseqüència es proposa l'adopció dels acords següents:
PRIMER.- Aprovar l'ampliació del termini per a finalitzar els treballs, relatius el conveni
de data 30 de novembre de 2020 entre l'Ajuntament de Reus i la societat municipal
RELLSA que regula la subvenció de capital per import màxim de 354.000€, per dur a
terme les actuacions fins al 31 d’octubre de 2021.
SEGON.- Aprovar l’ampliació del termini de presentació de la justificació del conveni
indicat fins el dia 31 de desembre de 2021.
TERCER.- Aprovar l’addenda a l’esmentat conveni per la qual s’amplien els terminis
esmentats en els punts anteriors del present acord.
QUART.- Facultar al regidor delegat d’Esports per a la formalització de l’addenda al
conveni.
CINQUÈ.- Notificar aquest acord a l'empresa municipal REUS ESPORT I LLEURE, SA."
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Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per assentiment.
5. Esports. Aprovació de la segona addenda del conveni per una subvenció
de capital signat entre l'Ajuntament de Reus i RELLSA de data 10 de juliol de
2018, que modifica els terminis d'execució i justificació.
"La Junta de Govern Local, en sessió de data 6 de juliol de 2018, va aprovar el conveni
entre l'Ajuntament de Reus i la societat municipal Reus Esport i Lleure, S.A. (en
endavant RELLSA) signat en data 10 de juliol de 2018, que regula la subvenció de
capital per import màxim de 2.500.047,48 euros, per dur a terme les següents
actuacions:
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NOM PROJECTE

PRESSUPOST
INICIAL

1.PAVELLÓ POLILLEUGER ESCOLA CÈLIA ARTIGA

1.099.979,56€

2.PAVELLÓ POLILLEUGER ESCOLA JOAN REBULL

1.342.084,70€

3.PROJECTE EXECUTIU PAVELLÓ DOBLE POLIESPORTIU «EL
MOLINET», ANNEX A L’IES ROSETA MAURI I ALTRES
ACTUACIONS PRÈVIES
TOTAL

57.983,22€

2.500.047,48€

En el conveni signat, RELLSA es va comprometre a dur a terme els procediments de
licitació, adjudicació i contractació pertinents a tercers de les actuacions esmentades
anteriorment, d’acord amb la Llei de contractes del sector públic. Les accions descrites
s’havien d’executar abans del 31 de març de 2020 i la justificació d’aquestes accions
s’havia de presentar abans del 31 de maig de 2020.
La Junta de Govern Local de data 10 de juliol de 2020, va aprovar la addenda d’aquest
conveni i va modificar els terminis previstos en el conveni que formalitzaren
l'Ajuntament de Reus i la societat municipal RELLSA, de data 10 de juliol de 2018, pel
qual es regula la subvenció de capital per import màxim de 2.500.047,48 euros, per
dur a terme les actuacions que s’hi preveuen, de tal manera que els respectius
terminis màxims d’execució serien els següents:
Construcció Polilleuger Cèlia Artiga:
Construcció Polilleuger Joan Rebull:
Projecte Executiu d’Obra Pavelló Doble Poliesportiu el Molinet:

30/06/2020
30/12/2020
05/03/2021

Així mateix també es va modificar del termini màxim per justificar aquestes
actuacions, fixat al dia 30 de juny de 2021.
En data 4 de juny de 2021, el director general i el gerent apoderat de RELLSA han
emès informe, en el qual posen de manifest que ha esdevingut impossible complir
amb el calendari previst inicialment d’execució dels projectes per circumstàncies com
la petició d’indemnització per la Covid-19 de l’empresa adjudicatària de la construcció
del pavelló polilleuger annex a l’escola Cèlia Artiga, petició d’ampliació de terminis per
part de l’empresa adjudicatària de les obres d’execució del polilleuger annex a l’escola
Joan Rebull, primera licitació del servei de redacció del projecte del pavelló doble
poliesportiu «El Molinet» deserta, i posterior revisió del projecte per part d’una altra
administració, que comporten la impossibilitat de complir amb el calendari de
tramitació i execució dels projectes previst en l’addenda de data 16 de juliol de 2020.
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D’acord amb l’informe de RELLSA, tenint en compte aquestes circumstàncies i
l’afectació a les obres i projectes objecte d’aquest informe, s’ha fet una previsió de
dates de finalització de cada una de les actuacions previstes:
Construcció Polilleuger Joan Rebull:
Projecte Executiu d’Obra Pavelló Doble Poliesportiu el Molinet

30/09/2021
31/07/2021

Per aquest motiu, RELLSA sol·licita modificar el termini per finalitzar tot els treballs
d’acord amb la previsió anterior, i ampliar el termini de justificació fins la data 31 de
desembre de 2021.
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En data 8 de juny de 2021, la gerent de Serveis a la Persona de l'Ajuntament de Reus,
emet informe favorable i proposa la formalització de la corresponent addenda al
conveni signat, atès que considera justificades les causes que han generat les
diverses demores i retards en les execucions dels projectes.
Resulta aplicable l’establert a l’article 49 i següents de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre,
del règim jurídic del sector públic, en relació als convenis,
Considerant que el conveni s'aprovà per acord de la Junta de Govern Local, en virtut
de les atribucions que li delegà l'alcalde per decret número 7032 de data 15 de juny
de 2015, per la qual cosa correspon també a la Junta de Govern Local, també per
delegació de l’alcaldia, en virtut de les atribucions conferides per decret de data 10 de
juliol de 2019, l'aprovació de l’addenda.
En conseqüència es proposa l'adopció dels acords següents:
PRIMER.- Modificar el termini per a finalitzar els treballs, relatius el conveni de data 10
de juliol de 2018 entre l'Ajuntament de Reus i la societat municipal RELLSA que regula
la subvenció de capital per import màxim de 2.500.047,48 euros, per dur a terme les
actuacions amb els terminis següents:
Construcció Polilleuger Joan Rebull:

30/09/2021

Projecte Executiu d’Obra Pavelló Doble Poliesportiu el Molinet

31/07/2021

SEGON.- Aprovar l’ampliació del termini de presentació de la justificació del conveni
indicat fins el dia 31 de desembre de 2021.
TERCER.- Aprovar la segona addenda a l’esmentat conveni per la qual s’amplien els
terminis esmentats en els punts anteriors del present acord.
QUART.- Facultar al regidor delegat d’Esports per a la formalització de l’addenda al
conveni.
CINQUÈ.- Notificar aquest acord a l'empresa municipal REUS ESPORT I LLEURE, SA."
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per assentiment.
6. Salut i Ciutadania. Aprovació de la liquidació de l’encàrrec a la Fundació
Educativa i Social per a la gestió i/o desenvolupament dels espais del Mas
Pintat per a l’anualitat 2020.
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"Atès que per acord de la Junta de Govern Local de data 31 de gener de 2020 i es va
aprovar l’encàrrec a la Fundació Educativa i Social per a la gestió i/o desenvolupament
dels espais del Mas Pintat per a l’anualitat 2020, per una despesa màxima de
94.998,36 € (import no subjecte a IVA), amb càrrec a la partida pressupostària 30919
32690 250 del pressupost de despeses de l’Ajuntament de Reus per a l’any 2020.
L’encàrrec aprovat preveu que si la liquidació de l'encàrrec s'ha d'efectuar per un
import inferior al que s'aprovà en el moment de la seva formulació, l'òrgan competent
haurà d'aprovar aquesta liquidació, amb la prèvia emissió del corresponent informe
per part del departament tramitador on es justifiqui aquesta minoració.
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En data 15 de juny de 2021, la tècnica de Programes i Projectes i la gerència d'àmbit
de serveis a la persona han emès un informe, en el qual es manifesta que s'han
realitzat els treballs en els termes previstos a l’encàrrec formalitzat en el seu moment i
informen favorablement la liquidació de l’encàrrec, per un import de 80.608,23 €, de
conformitat amb el detall que consta a l’informe esmentat, i ofereixen la informació
que justifica aquesta minoració.
En data 17 de juny de 2021, la intervenció municipal ha emès informe de fiscalització
prèvia, d'acord amb l'article 13 del Reial Decret 424/2017, de 28 d'abril, pel que es
regula el règim jurídic del control intern a les entitats del Sector Públic Local i les
Bases d'Execució del Pressupost d'aquesta Corporació.
Vist, així mateix, el decret de l’alcaldia número 2019011502 de data 10 de juliol de
2019, pel qual es delega en la Junta de Govern local l’aprovació dels encàrrecs, les
encomanes de gestió i els convenis de cooperació i col·laboració quan per raó del seu
import sigui competent l’alcalde i la seva quantia excedeixi els límits atribuïts als/les
regidors/es delegats/des.
Atès que els regidors delegats ostenten competències per aprovar aquells encàrrecs
l’import dels quals no superi els 25.000 euros, d'acord amb el decret de l'Alcaldia
número 2019017983 de data 27 de novembre de 2019.
Atès que l'òrgan competent per a la liquidació de la comanda ha d'ésser el competent
per a la seva aprovació.
Atès, doncs, que la liquidació de la comanda correspon a la Junta de Govern Local, per
delegació de l’Alcaldia.
Per tot l’exposat, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents
acords:
PRIMER: Aprovar la liquidació de l’encàrrec a la Fundació Educativa i Social (FES) per a
la gestió i/o desenvolupament dels espais del Mas Pintat per a l’anualitat 2020, per un
import de 80.608,23 €.
SEGON: Aprovar la despesa de 1.198,50 € corresponent a la liquidació definitiva
d’aquest encàrrec amb càrrec a la partida 30438 32690 250 del pressupost municipal
de despeses per a l’any 2021.
TERCER: Notificar aquest acord a la Fundació Educativa i Social (FES) , als efectes
pertinents."
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per assentiment.
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7. Salut i Ciutadania. Modificació de l'encàrrec a la Fundació Educativa i
Social pel servei de desenvolupament de polítiques d’envelliment actiu al
municipi i dinamitzar els Casals Municipals de la Gent Gran.
"Per decret de l’Alcaldia núm. 2020012027 de data 4 de setembre de 2020 es va
aprovar l'encàrrec a la FUNDACIÓ EDUCATIVA I SOCIAL, per a desenvolupar polítiques
d’envelliment actiu al municipi i dinamitzar els Casals Municipals de Gent Gran, per al
període de l’1 de setembre de 2020 al 25 de juny de 2021, essent la previsió del cost
total de la despesa de 34.904,41 €.
Atès que a l’esmentat decret se li aplicaren les tarifes que havien estat aprovades per
decret de l’Alcaldia de 23 de setembre de 2019, i que es relacionen a continuació:
Signat electrònicament
Josep Maria Sabate Vidal
09/07/2021



Diplomat/da

..... 18,10 € preu/hora



Serveis TIC. Ordinador

..... 109,57 € preu/mes



Serveis TIC. Telefonia mòbil



Taller d’Informàtica

..... 11,73 € preu/mes
.....

17,33 € preu/mes

La tècnica de programes i projectes de la regidoria de Salut i Ciutadania ha emès un
informe amb el vist i plau de la gerent de l’àmbit de Serveis a la Persona, de data 1 de
juny de 2021, en el qual es proposa modificar l’encàrrec realitzat a la Fundació
Educativa i Social per decret de data 4 de setembre de 2020, pel desenvolupament
del servei de polítiques d’envelliment actiu al municipi i dinamitzar els Casals
Municipals de Gent Gran, en la mesura que esdevé necessari ampliar el servei ja que
es fa necessària una continuïtat de les polítiques de la regidoria de salut i ciutadania
per a la Gent Gran arran de la situació derivada de la Covid-19 i l'impacte d'aquesta
pandèmia en la gent gran de Reus.
D’acord amb
l’informe esmentat en el paràgraf anterior, aquesta modificació
representa una ampliació del període d’execució del servei de desenvolupament de
polítiques d’envelliment actiu al municipi i dinamització dels Casals Municipals de la
Gent Gran, durant el període del 26/06/2021 al 31/08/2021, ambdós inclosos; i que
aquesta ampliació comporta un increment de la despesa per un import màxim de
6.912,45 €, que s’imputarien a la partida pressupostària 30438 23200 260 del
pressupost municipal de despeses per a l’any 2021.
En aquest sentit, l’esmentat informe expressa que l’impacte d’aquesta pandèmia en el
col·lectiu de persones grans de Reus fa que sigui necessari generar una línia
continuada de treball per reforçar la salut de la població a partir dels 60 anys. Així
mateix, encara s’han d’aplicar mesures sanitàries en aquest col·lectiu, a la data
d’emissió de l’informe recollides en la Resolució SLT/1578/2021, de 21 de maig, per la
qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la
contenció del brot epidèmic de la pandèmia de la Covid-19 al territori de Catalunya.
Aquestes mesures s’han d’aplicar amb el servei de suport tècnic de les polítiques
d’envelliment actual al municipi i dinamització dels Casals Municipals de Gent Gran
encarregat a la FES.
Vist l'informe emès per l'Assessoria Jurídica de data 10 de juny de 2021 en relació a al
present encàrrec.
Vist l'informe favorable de fiscalització prèvia limitada de la Intervenció municipal de
data 14 de juny de 2021.
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Vist el Decret d'alcaldia número 2019017983, de 27 de novembre de 2019, pel qual es
defineix l'organització i funcionament de la direcció superior de l'Ajuntament, delega
en les respectives regidories delegades d'Àrea els encàrrecs i les encomandes de
gestió quan el seu import no superi els 25.000 euros.
Vist, així mateix, el Decret d'alcaldia número 11502, de 10 de juliol de 2019, pel qual
l'alcaldia fixa les delegacions a la Junta de Govern local, delega a l'esmentat òrgan els
encàrrecs, les encomanes de gestió i els convenis de cooperació i col·laboració quan
per raó del seu import sigui competent l'alcalde i la seva quantia excedeixi els límits
atribuïts als/les regidors/es delegats/des, és a dir, més dels 25.000 euros.

Signat electrònicament
Josep Maria Sabate Vidal
09/07/2021

Atès, doncs, que l'import de l'encàrrec que es modifica supera la xifra dels 25.000
euros, per la qual cosa correspon a la Junta de Govern Local, per delegació de
l’alcaldia, l'aprovació d’aquesta modificació, sens perjudici del fet que l’encàrrec
originari s’aprovà per decret de l’Alcaldia, que avocà la competència per aprovar
l’encàrrec originari per les raons d’urgència que s’indiquen en el mateix decret.
En conseqüència es proposa a la Junta de Govern local l'adopció dels acords següents:
PRIMER: Modificar l'encàrrec a la FES pel servei de desenvolupament de polítiques
d’envelliment actiu al municipi i dinamitzar els Casals Municipals de la Gent Gran que
fou aprovat per decret de data 4 de setembre de 2020, número 2020012027, en el
sentit d’ampliar l’encàrrec fins el 31 d’agost de 2021.
SEGON: Incrementar l'import de l'esmentat encàrrec en 6.912,45 €, de tal manera que
el seu import global màxim es xifra en 41.816,86 euros, amb càrrec a l'aplicació
pressupostària 30438 23200 260 del pressupost municipal de despeses de 2021.
TERCER: La resta de condicions de l'encàrrec de gestió amb la FES pel servei de
desenvolupament de polítiques d’envelliment actiu al municipi i dinamitzar els Casals
Municipals de la Gent Gran es mantenen segons el decret núm. 2020012027 de data 4
de setembre de 2020.
QUART: Notificar aquest acord a la FES, als efectes pertinents."
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per assentiment.
Seguidament es tractarà en sessió pública els temes següents:
SERVEIS D'HISENDA I SERVEIS GENERALS
8. Empresa i Ocupació. Conveni amb el Ministerio de Educación y Formación
Profesional per al desenvolupament del Programa Aula Mentor i l'encàrrec
de gestió a l'IMFE Mas Carandell.
"En data 27 de febrer de 2004 l’Ajuntament de Reus va signar amb el Ministeri
d’Educació, Cultura i Esport un conveni de cooperació, per mitjà de l’Institut Municipal
de Formació i Empresa «Mas Carandell», que té per objecte el desenvolupament del
programa de formació no reglada denominat Aula Mentor, que es realitza a través
d’internet i amb tutorització personalitzada, amb un extens catàleg de cursos
destinats a ampliar les competències personals i professionals de persones majors de
18 anys.
En els últims 13 anys han passat per l’Aula Mentor 2.040 alumnes i s’han fet més de
1000 cursos.
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Signat electrònicament
Josep Maria Sabate Vidal
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La Subdirección General de Orientación y Aprendizaje de la Secretaría General de
Formación Profesional del Ministerio de Educación y Formación Profesional ha posat de
manifest a aquest Ajuntament la necessitat de formalitzar un nou conveni en la
mesura que, al seu criteri, de la Disposició final segona del Reial decret llei 36/2020,
de 30 de desembre, pel qual s'aproven mesures urgents per a la modernització de
l'Administració Pública i per a l'execució del Pla de Recuperació, Transformació i
Resiliència (que ha entrat en vigor l’1 de gener de 2021), modifica la redacció de
l’article 48.8 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, que
estableix que l’eficàcia dels convenis subscrits per l'Administració General de l'Estat es
produirà una vegada s’hagin inscrit, en el termini de 5 dies hàbils des de la seva
formalització, en el Registre Electrònic estatal d'Òrgans i Instruments de Cooperació
del sector públic estatal; no obstant això, hauran de ser publicats en el termini de 10
dies hàbils des de la seva formalització en el BOE.
Per aquest motiu, i per donar compliment als tràmits que fixa la normativa vigent a
data d’avui, el Ministeri posa de manifest la necessitat de formalitzar de nou un
conveni per tal que pugui ésser tramitat en els termes previstos a la normativa vigent.
A l’expedient consta la proposta del text del nou conveni que ha remès la Secretaria
General de Formación Profesional del Ministerio de Educación y Formación Profesional.
El nou conveni proposat pel Ministeri detalla amb més profunditat que el conveni
formalitzat l’any 2004, l’abast del conveni i els compromisos assumits per ambdues
parts, i quantifica l’abast mínim i màxim dels compromisos econòmics derivats de la
seva aplicació.
El nou conveni preveu una vigència de quatre anys prorrogables per quatre anys
addicionals si hi ha acord exprés de les parts, per la qual cosa els compromisos de
despesa són de caràcter plurianual.
Vist l’informe-memòria emès el dia 8 de juny de 2021 pels serveis tècnics de l’IMFE
Mas Carandell (que desenvolupen les accions inherents a la formació i l’ocupació en
l’àmbit de la regidoria d’Empresa i Ocupació) amb el vist i plau del regidor delegat de
l’Àrea d’Empresa i Ocupació, pel qual s’informa favorablement el contingut del conveni
tramès pel Ministerio de Educación y Formación Profesional, l’assumpció dels
compromisos per part d’aquest Ajuntament, i es proposa que les activitats municipals
derivades del conveni continuïn sent exercides des de i per part de Mas Carandell, tant
per part de l’Institut Municipal de Formació i Empresa «Mas Carandell» com de la
Fundació, en virtut dels acords de col·laboració bilateral que han definit ambdues
entitats els darrers anys en aplicació del conveni esmentat al primer paràgraf del
present acord.
Vist l’informe emès per l'Assessoria Jurídica de data 8 de juny de 2021 en relació a la
proposta de conveni en el qual es posa de manifest l’aprovació del nou conveni, el
contingut del qual s’ajusta a les previsions de l’article 5 de la Llei 40/2015, comporta
la necessitat que amb l’entrada en vigor del conveni que es pretén aprovar quedi
sense efecte el formalitzat el dia 27 de febrer de 2004, en la mesura que la relació que
regula serà regulada pel nou document de col·laboració.
L’informe també posa de manifest la necessitat d’encarregar a l’IMFE Mas Carandell el
conjunt d’actes inherents a l’aplicació del conveni, sens perjudici de les accions
bilaterals de coordinació i col·laboració que aquest organisme autònom desenvolupa
amb la Fundació IMFE Mas Carandell.
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Vist l’informe de fiscalització prèvia de la Intervenció municipal, de data 9 de juny 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.
Vist el que disposen els articles 47 i següents de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de
règim jurídic del sector públic; l’article 6 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; l’article 146 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei municipal i del règim local de Catalunya; i els articles
303 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
Signat electrònicament
Josep Maria Sabate Vidal
09/07/2021

Vist el que disposa l’article 309.2 del Decret 179/1995, pel que fa a la competència per
a aprovar els convenis de col·laboració, del qual se’n desprèn que l’òrgan competent
en aquest cas és el Ple de la corporació.
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 la Corporació de data 3 de juliol de 2019, pel qual delegà en la
Junta de Govern Local totes les competències de caràcter delegable que li
corresponen.
Vist, així mateix, l’article 11 de la ja citada Llei 40/2015, i l’article 10 de la també ja
citada Llei 26/2010, en relació als encàrrecs de gestió.
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 formalització d’un nou conveni de col·laboració entre aquest
Ajuntament i el Ministerio de Educación y Formación Profesional per al
desenvolupament del programa de formació oberta denominat «Aula Mentor», i el
contingut que consta a l’expedient de referència.
SEGON: L’entrada en vigor del conveni que s’aprova en el punt anterior comportarà
que resti sense efecte el conveni de col·laboració signat en data 27 de febrer de 2004
entre aquest Ajuntament i el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte que tenia per
objecte el desenvolupament del projecte Aula Mentor de cursos de formació no
reglada a través d’internet per a majors de 18 anys.
TERCER: Mantenir l’encàrrec a l’Institut Municipal de Formació i Empresa “Mas
Carandell” del conjunt de tasques i compromisos assumits per l’Administració
municipal en el conveni aprovat en el primer punt del present acord, els quals
assumirà pel seu compte i càrrec.
L’encàrrec esmentat comporta l’assumpció per part de l’IMFE de les despeses
derivades de les obligacions assumides amb el conveni per part de l’Administració
municipal.

Aquest document ha estat signat electrònicament amb data 9/7/2021
L'autenticitat d'aquest document es pot comprovar a https://serveis.reus.cat/cve mitjançant el CVE: 202188D9DB326EF8EE15DC1A99EAD9160C1218F2AF280709093909

La durada d’aquest encàrrec coincidiria amb el de la vigència del conveni, i si s’escau,
de les successives pròrrogues.
QUART: Facultar el Molt Il·lustre Sr. Alcalde i al regidor delegat de l’Àrea d’Empresa i
Ocupació per tal que qualsevol d’ells, indistintament, formalitzin el conveni esmentat i
qualsevol altre document per fer efectiu aquests acords.
CINQUÈ: Notificar aquest acord a l’Institut Municipal de Formació i Empresa “Mas
Carandell”, i donar-li la publicitat adient, en els termes previstos a la normativa de
convenis i encàrrecs de gestió.

Signat electrònicament
Josep Maria Sabate Vidal
09/07/2021

SISÈ: Contra aquest acord, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs
contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el
termini de dos mesos a comptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació.
Alternativament i amb caràcter previ, es pot efectuar un requeriment davant de
l’òrgan que l'ha dictada, en el termini de dos mesos a comptar des del dia hàbil
següent a la recepció d'aquest acord, 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.
9. Servei d’Aprovisionaments, Contractació i Patrimoni. Adjudicació de la
licitació del servei d'un sistema integral de gestió operativa de la Guàrdia
Urbana de Reus i el seu servei de suport tècnic de manteniment.
"Atès que per Decret número 2020006800 de l’Alcalde, de data 4 de juny de 2020, es
va iniciar l’expedient per a la contractació del servei d’un sistema integral de gestió
operativa de la Guàrdia Urbana de Reus i el seu servei de suport tècnic de
manteniment.
Atès que per Acord de la Junta de Govern Local de data 31 de juliol de 2020, es va
aprovar el plec de clàusules administratives i tècniques particulars que havia de regir
l’esmentada contractació, amb un pressupost de licitació corresponent a la primera
anualitat és de 18.150,00 euros (IVA inclòs), i distribuït per anualitats (IVA inclòs) és el
següent:
1a
2a
3a
4a
5a

anualitat:
anualitat:
anualitat:
anualitat:
anualitat:

fase
fase
fase
fase
fase

1
2
2
2
2

implantació: 18.150,00 euros
suport i manteniment: 21.780,00 euros
suport i manteniment: 21.780,00 euros
suport i manteniment: 21.780,00 euros
suport i manteniment: 21.780,00 euros

Atès que el valor estimat del contracte és de 104.400,00 euros (més l'IVA que li
correspongui), segons el que es detalla en el quadre següent:
Durada inicial (5 anys)

Modificacions previstes
(20 % durada inicial)

Total

87.000,00 €

17.400,00 €

104.400,00 €
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Atès que la durada d'aquest contracte es fixa per un període inicial de cinc (5) anys,
comptats a partir de l’endemà de la formalització del corresponent contracte
administratiu.
Atès que és un contracte de serveis, a l’empara de l’article 17 de la Llei 9/2017, de 8
de novembre, de contractes del sector públic (en endavant, LCSP).
Atès que procedeix utilitzar el procediment obert, no subjecte a regulació harmonitzada i
amb varis criteris d’adjudicació, a l'empara dels articles 22, 131, 156 i 158 de la LCSP.
Atès que a la present licitació s’han presentat les següents empreses: DRAGCLIC, SL i
EUROCOP SECURITY SYSTEMS, S.L.
Signat electrònicament
Josep Maria Sabate Vidal
09/07/2021

Atès que en data 22 de setembre de 2020, la mesa de contractació va procedir a
l’obertura i qualificació de la documentació general (sobre A), presentada pels licitadors,
i va acordar admetre’ls a la licitació i procedir a l'obertura del sobre B, que conté la
documentació a valorar mitjançant criteris d’adjudicació subjectes a judici de valor, i es
va donar lectura del contingut del mateix.
Atès que en data 8 d'abril de 2021, la mesa de contractació va procedir a donar
compte del resultat de la valoració de la documentació a valorar mitjançant criteris
d’adjudicació basats en judici de valor, segons informe tècnic emès pel Coordinador
del Servei de Tecnologies de la Informació i Telecomunicacions de data 24 de març de
2021, i seguidament es va realitzar l’obertura del sobre C, que conté la documentació
a valorar mitjançant criteris quantificables automàticament.
Atès que en data 21 d’abril de 2021, la mesa de contractació va donar compte del
resultat de la valoració de la documentació a valorar mitjançant criteris quantificables
automàticament, segons l’informe tècnic valoratiu final, emès pel Coordinador del
Servei de Tecnologies de la Informació i Telecomunicacions, de data 16 d’abril de
2021, i es va fer la proposta d’adjudicació a favor de l'empresa DRAG CLIC S.L.
Atès que per Decret d’Alcaldia número 2021007901, del dia 28 d’abril de 2021, es va fer
requeriment previ a l'empresa DRAG CLIC S.L. per tal que presentés la documentació
que disposa la clàusula quinzena del plec de clàusules administratives i tècniques
particulars i diposités la garantia definitiva equivalent al 5% del preu final ofert
78.640,00 (IVA exclòs), per un import de 3.932,00 euros.
Atès que en el termini concedit, l’empresa DRAG CLIC S.L. va presentar la documentació
requerida i va dipositar la garantia definitiva.
Atès que en data 3 de juny de 2021, la mesa de contractació va procedir a la
qualificació de la documentació presentada per l’empresa DRAG CLIC S.L. la qual
acredita la personalitat, capacitat i solvència econòmica i financera i tècnica o
professional per a contractar, assenyalada al plec de clàusules administratives i
tècniques particulars.
Vist l'informe d'Intervenció de fiscalització prèvia a l'adjudicació de data 7 de juny de
2021.
Vist el que disposen els articles 150, 153 i 158 de la LCSP, en relació a l’adjudicació i
formalització dels contractes.
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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.
En conseqüència es proposa l'adopció dels acords següents:

Signat electrònicament
Josep Maria Sabate Vidal
09/07/2021

1.- ADJUDICAR a a l’empresa DRAG CLIC S.L el contracte de servei del sistema integral
de gestió operativa de la Guàrdia Urbana de Reus i el seu servei de suport tècnic pels
preus següents (IVA no inclòs), d'acord amb la seva oferta econòmica de data 6 de
setembre de 2020, i segons el següent detall:
Preu implantació: 13.480,00€
Preu de suport i manteniment tècnic anual: 16.290,00€
Preu hora de consultoria tècnica: 50,00€/hora
Preu hora de programació: 42,00€/hora
Preu llicenciament addicional 10 usuaris: 0,00€/any (sense cost addicional)
Llicenciament il·limitat: SI
Sistema s’instal·larà en el: NÚVOL
2.- FORMALITZAR el contracte administratiu un cop transcorregut el termini de 15 dies
hàbils des de que es remeti a l’empresa licitadora la notificació de l'adjudicació. A
aquest efecte es requerirà a l’empresa adjudicatària per a què formalitzi el contracte
en un termini no superior a cinc dies a comptar del següent a aquell en què hagi rebut
el requeriment, una vegada transcorregut el termini anterior esmentat sense que
s’hagi interposat recurs especial en matèria de contractació que porti aparellada la
suspensió de la formalització o que l’òrgan competent per a la resolució del recurs
hagi aixecat la suspensió.
3.- NOTIFICAR el present decret al licitador que ha participat en la licitació, i PUBLICARLO al perfil del contractant de l'Ajuntament de Reus.
4.- Aquesta resolució és definitiva en via administrativa i contra ella podeu interposar
recurs especial en matèria de contractació amb caràcter potestatiu. Aquest recurs es
podrà interposar davant del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic,
prèviament o alternativament, a la interposició del recurs contenciós administratiu, en
el termini de 15 dies hàbils, a comptar des del dia següent al de la recepció d’aquesta
notificació, o bé, a comptar des de la data d’enviament de la mateixa, sempre que
l’acte objecte de notificació s’hagués publicat el mateix dia al perfil del contractant, de
conformitat amb el que estableix l’article 50 de la Llei de Contractes del Sector Públic.
Tanmateix es pot interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat
Contenciós administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del
dia següent al de la recepció d’aquesta notificació."
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per assentiment.
10. Recursos Humans. Sol·licitud de compatibilitat per activitat privada de la
Sra. M.E.M., treballadora de l'Ajuntament.
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"Vista la sol·licitud presentada per la Sra. Meritxell Estivill Martí, funcionària auxiliar
administrativa interina de l’Ajuntament de Reus per cobrir la baixa per incapacitat
temporal de la treballadora la Sra. Sara Querol Ripollès, interessant la declaració de
compatibilitat de l’exercici de llur lloc de treball en aquest Ajuntament, amb l’exercici
de l’activitat privada, per compte d’altre, com a professora a l’escola de música
YAMAHA SCHOOL MUSIC, els dilluns en horari de 17: 30 hores a 20:15 hores.
Considerant la normativa vigent en matèria d’incompatibilitats del personal al servei
de les entitats locals, i més concretament els articles 329 i següents del Decret
214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el reglament del personal al servei de les
entitats locals.
Signat electrònicament
Josep Maria Sabate Vidal
09/07/2021

Vist que l'art. 329 del Decret 214/1990 de 30 de juliol, estableix:
«1. Es podrà declarar la compatibilitat del desenvolupament d'un lloc de treball
en l'administració o de l'exercici d'activitats públiques amb les activitats privades
en els supòsits següents:
(...)
b) Si el càrrec ocupat en l’entitat local requereix la presència efectiva de
l’interessat en aquesta durant un horari igual o superior a la meitat de la
jornada ordinària, només quan aquest càrrec tingui la consideració de
prestació a temps parcial.
(...)
2. Sens perjudici del que disposa el punt anterior, en cap cas la suma de jornades
de l’activitat pública principal i de l’activitat privada no pot superar la jornada
ordinària que tingui establerta l’entitat local, incrementada en un 50%.»
Vist l’informe emès per la Responsable de l’Oficina d’Atenció Ciutadana en el que
s’informa que el lloc de treball que ocupa la interessada en aquest Ajuntament no
implica causa de incompatibilitat amb l’exercici de l’activitat privada esmentada.
Vist l’informe tècnic emès pel Departament de Recursos Humans de l’Ajuntament de
Reus que conclou que no concorren elements normatius que impossibilitin
l’autorització de la concessió de la compatibilitat sol·licitada.
Atès que la sol·licitud de compatibilitat interessada no incorre en cap dels supòsits que
impedeixin l’autorització de la mateixa, per a l’exercici de l’activitat privada
esmentada, d’acord amb el que estableix l’art. 12 de la Llei 53/1984, de 26 de
desembre, d’Incompatibilitats del Personal al Servei de les Administracions Públiques i
l'art. 330 del Decret 214/1990, de 30 de juliol.
Vistos els articles 321 i següents del Reglament del personal al servei de les entitats
locals i els preceptes els aplicables de la Llei 53/1984, de 26 de desembre,
d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques, la Llei
21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de
l’administració de la Generalitat de Catalunya i la disposició final tercera del Real
Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de
l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (TREBEP).
Atès que, de conformitat amb l’article 333.a) del Decret 214/1990, de 30 de juliol i
l’article 22.2 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, correspon al Ple de la Corporació,
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previ informe, en el seu cas, del director de l’ens que correspongui, resoldre les
sol·licituds de compatibilitat.
Atès que la Junta de Govern Local és competent per a l’adopció dels acords resolutoris
sobre situacions de compatibilitat o incompatibilitat dels empleats públics municipals,
en virtut de l’acord del Ple de data 3 de juliol de 2019 – que confirma l’adoptat en
sessió de 28 de juny de 2019 – pel qual es van delegar totes les competències
delegables del Ple de la Corporació a la Junta de Govern Local, d’acord amb el que
estableix l’article 22.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril Reguladora de les Bases de Règim
Local.
Per tot l’exposat, es proposa a la Junta de Govern Local, previ dictamen de la Comissió
Informativa de Serveis d’Hisenda i de Serveis Generals, l’adopció del següents acords:
Signat electrònicament
Josep Maria Sabate Vidal
09/07/2021



Reconèixer la compatibilitat de l’exercici del lloc de treball ocupat per la Sra.
Meritxell Estivill Martí, funcionària auxiliar administrativa interina de
l’Ajuntament de Reus per cobrir la baixa per incapacitat temporal de la
treballadora la Sra. Sara Querol Ripollès, amb l’exercici de l’activitat privada,
per compte d’altre, com a professora a l’escola de música YAMAHA SCHOOL
MUSIC, els dilluns en horari de 17,30 a 20,15 h.

L’autorització atorgada a la Sra. Meritxell Estivill Martí ve subjecte al compliment de
les condicions previstes en els articles 329, 330, 335, 343 del Reglament del personal
al servei de les entitats locals."
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per assentiment.
11. Recursos Humans. Sol·licitud compatibilitat per activitat privada de la
Sra I.B.Z treballadora de l'Ajuntament de Reus.
"Vista la sol·licitud presentada per la Sra. Imane Bensar Zerrouk, funcionària auxiliar
administrativa interina de l’Ajuntament de Reus per cobrir la reducció del terç de la
jornada concedida a la Sra. Aranzazú Pastor Almendro (7 hores setmanals), interessant
la declaració de compatibilitat de l’exercici de llur lloc de treball en aquest
Ajuntament, amb l’exercici de l’activitat privada, per compte propi, com autònoma
dependenta a una fruiteria, realitzant un total de 33 hores setmanals.
Considerant la normativa vigent en matèria d’incompatibilitats del personal al servei
de les entitats locals, i més concretament els articles 329 i següents del Decret
214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el reglament del personal al servei de les
entitats locals.
Vist que l'art. 329 del Decret 214/1990 de 30 de juliol, estableix:
«1. Es podrà declarar la compatibilitat del desenvolupament d'un lloc de treball
en l'administració o de l'exercici d'activitats públiques amb les activitats privades
en els supòsits següents:
(...)
b) Si el càrrec ocupat en l’entitat local requereix la presència efectiva de
l’interessat en aquesta durant un horari igual o superior a la meitat de la
jornada ordinària, només quan aquest càrrec tingui la consideració de
prestació a temps parcial.
(...)
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2. Sens perjudici del que disposa el punt anterior, en cap cas la suma de jornades
de l’activitat pública principal i de l’activitat privada no pot superar la jornada
ordinària que tingui establerta l’entitat local, incrementada en un 50%.»
Vist l’informe emès per la Cap de Programes i Serveis de Serveis Socials en el que
s’informa que el lloc de treball que ocupa la interessada en aquest Ajuntament no
implica causa de incompatibilitat amb l’exercici de l’activitat privada esmentada.
Vist l’informe tècnic emès pel Departament de Recursos Humans de l’Ajuntament de
Reus que conclou que no concorren elements normatius que impossibilitin
l’autorització de la concessió de la compatibilitat sol·licitada.

Signat electrònicament
Josep Maria Sabate Vidal
09/07/2021

Atès que la sol·licitud de compatibilitat interessada no incorre en cap dels supòsits que
impedeixin l’autorització de la mateixa, per a l’exercici de l’activitat privada
esmentada, d’acord amb el que estableix l’art. 12 de la Llei 53/1984, de 26 de
desembre, d’Incompatibilitats del Personal al Servei de les Administracions Públiques i
l'art. 330 del Decret 214/1990, de 30 de juliol.
Vistos els articles 321 i següents del Reglament del personal al servei de les entitats
locals i els preceptes els aplicables de la Llei 53/1984, de 26 de desembre,
d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques, la Llei
21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de
l’administració de la Generalitat de Catalunya i la disposició final tercera del Real
Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de
l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (TREBEP).
Atès que, de conformitat amb l’article 333.a) del Decret 214/1990, de 30 de juliol i
l’article 22.2 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, correspon al Ple de la Corporació,
previ informe, en el seu cas, del director de l’ens que correspongui, resoldre les
sol·licituds de compatibilitat.
Atès que la Junta de Govern Local és competent per a l’adopció dels acords resolutoris
sobre situacions de compatibilitat o incompatibilitat dels empleats públics municipals,
en virtut de l’acord del Ple de data 3 de juliol de 2019 – que confirma l’adoptat en
sessió de 28 de juny de 2019 – pel qual es van delegar totes les competències
delegables del Ple de la Corporació a la Junta de Govern Local, d’acord amb el que
estableix l’article 22.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril Reguladora de les Bases de Règim
Local.
Per tot l’exposat, es proposa a la Junta de Govern Local, previ dictamen de la Comissió
Informativa de Serveis d’Hisenda i de Serveis Generals, l’adopció del següents acords:


Reconèixer la compatibilitat de l’exercici del lloc de treball ocupat per la Sra.
Imane Bensar Zerrouk, funcionària auxiliar administrativa interina de
l’Ajuntament de Reus per cobrir la reducció del terç de la jornada concedida a la
Sra. Aranzazú Pastor Almendro (7 hores setmanals), amb l’activitat privada, per
compte propi, com autònoma dependenta a una fruiteria, realitzant un total de
33 hores setmanals.

L’autorització atorgada a la Sra. Imane Bensar Zerrouk ve subjecte al compliment de
les condicions previstes en els articles 329, 330, 335, 343 del Reglament del personal
al servei de les entitats locals."
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per assentiment.
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12. Recursos Humans. Sol·licitud compatibilitat per activitat privada de la
Sra.T.B.A. treballadora de l'Ajuntament de Reus
"Vista la sol·licitud presentada per la Sra. Teresa Barceló Alentorn, educadora social de
l’Ajuntament de Reus, interessant la declaració de compatibilitat de l’exercici de llur
lloc de treball en aquest Ajuntament, amb l’exercici de l’activitat privada, per compte
propi, com a titular de l’activitat de celler, els caps de setmana.
Considerant la normativa vigent en matèria d’incompatibilitats del personal al servei
de les entitats locals, i més concretament els articles 329 i següents del Decret
214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el reglament del personal al servei de les
entitats locals.
Signat electrònicament
Josep Maria Sabate Vidal
09/07/2021

Vist que l'art. 329 del Decret 214/1990 de 30 de juliol, estableix:
«1. Es podrà declarar la compatibilitat del desenvolupament d'un lloc de treball
en l'administració o de l'exercici d'activitats públiques amb les activitats privades
en els supòsits següents:
(...)
b) Si el càrrec ocupat en l’entitat local requereix la presència efectiva de
l’interessat en aquesta durant un horari igual o superior a la meitat de la
jornada ordinària, només quan aquest càrrec tingui la consideració de
prestació a temps parcial.
(...)
2. Sens perjudici del que disposa el punt anterior, en cap cas la suma de jornades
de l’activitat pública principal i de l’activitat privada no pot superar la jornada
ordinària que tingui establerta l’entitat local, incrementada en un 50%.»
Vist l’informe emès per la Cap de Programes i Serveis de Serveis Socials en el que
s’informa que el lloc de treball que ocupa la interessada en aquest Ajuntament no
implica causa de incompatibilitat amb l’exercici de l’activitat privada esmentada.
Vist l’informe tècnic emès pel Departament de Recursos Humans de l’Ajuntament de
Reus que conclou que no concorren elements normatius que impossibilitin
l’autorització de la concessió de la compatibilitat sol·licitada.
Atès que la sol·licitud de compatibilitat interessada no incorre en cap dels supòsits que
impedeixin l’autorització de la mateixa, per a l’exercici de l’activitat privada
esmentada, d’acord amb el que estableix l’art. 12 de la Llei 53/1984, de 26 de
desembre, d’Incompatibilitats del Personal al Servei de les Administracions Públiques i
l'art. 330 del Decret 214/1990, de 30 de juliol.
Vistos els articles 321 i següents del Reglament del personal al servei de les entitats
locals i els preceptes els aplicables de la Llei 53/1984, de 26 de desembre,
d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques, la Llei
21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de
l’administració de la Generalitat de Catalunya i la disposició final tercera del Real
Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de
l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (TREBEP).
Atès que, de conformitat amb l’article 333.a) del Decret 214/1990, de 30 de juliol i
l’article 22.2 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, correspon al Ple de la Corporació,
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previ informe, en el seu cas, del director de l’ens que correspongui, resoldre les
sol·licituds de compatibilitat.
Atès que la Junta de Govern Local és competent per a l’adopció dels acords resolutoris
sobre situacions de compatibilitat o incompatibilitat dels empleats públics municipals,
en virtut de l’acord del Ple de data 3 de juliol de 2019 – que confirma l’adoptat en
sessió de 28 de juny de 2019 – pel qual es van delegar totes les competències
delegables del Ple de la Corporació a la Junta de Govern Local, d’acord amb el que
estableix l’article 22.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril Reguladora de les Bases de Règim
Local.
Per tot l’exposat, es proposa a la Junta de Govern Local, previ dictamen de la Comissió
Informativa de Serveis d’Hisenda i de Serveis Generals, l’adopció del següents acords:
Signat electrònicament
Josep Maria Sabate Vidal
09/07/2021



Reconèixer la compatibilitat de l’exercici del lloc de treball ocupat per la Sra.
Teresa Barceló Alentorn, educadora social de l’Ajuntament de Reus amb
l’exercici de l’activitat privada, per compte propi, com a titular de l’activitat de
celler els caps de setmana.

L’autorització atorgada a la Sra. Teresa Barceló Alentorn ve subjecte al compliment de
les condicions previstes en els articles 329, 330, 335, 343 del Reglament del personal
al servei de les entitats locals."
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per assentiment.
SERVEIS DE TERRITORI I URBANISME
13. Assessoria Jurídica. Aprovació del conveni pel finançament del sistema
de transport públic regulars de transport urbà entre l'Ajuntament de Reus,
l'empresa Reus Transport Públic, SA i el Consorci del Transport Públic del
Camp de Tarragona, Autoritat Territorial de Mobilitat, per a l'any 2021.
"Atès que els municipis ostenten competències en matèria de transport col·lectiu urbà
de viatgers, de conformitat amb el previst a l’article 25.2.g) de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local, i l'article 66.3.m) del Decret legislatiu
2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya i és un servei de prestació obligatòria per als municipis de més de
50.000 habitants.
Atès que l’Ajuntament, en la seva condició de titular del servei públic de transport
urbà de viatgers del municipi de Reus, presta l’esmentat servei a través de l’empresa
Reus Transport Públic, SA.
Atès que en compliment del previst a la Llei 9/2003, de 13 de juny de la mobilitat, que
impulsa la creació d’autoritats territorials de la mobilitat, amb funcions de planificació i
coordinació dels serveis de transport públic i d’establiment de tarifes dels serveis de
transport, que adoptaran la forma de consorcis, constituïts pel departament de la
Generalitat de Catalunya competent en matèria d’infraestructures de mobilitat i
transport i pels ens locals.
Atès que l’any 2003 es constituí el Consorci del Transport Públic del Camp de
Tarragona, l’àmbit territorial del qual és el de les comarques de l’Alt Camp, Baix Camp,
Baix Penedès, Conca de Barberà, Priorat i Tarragonès.
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Atès que de conformitat amb l’article 5 dels seus estatuts, el Consorci del Transport
Públic del Camp de Tarragona té per funcions, entre d’altres, el disseny de la política
de finançament per subvenir el dèficit dels serveis i les despeses de funcionament de
l’estructura de gestió i l’establiment de relacions amb altres administracions per al
millor compliment de les funcions atribuïdes al Consorci de conformitat amb els
esmentats Estatuts.
Atès que l’any 2007, el Consorci del Transport Públic del Camp de Tarragona va
formalitzar un contracte programa amb l’Ajuntament de Reus i Reus Transport Públic,
SA per a determinar les condicions de prestació i requeriments de qualitat dels serveis
de transport públic urbà de determinats serveis de la seva competència amb la fixació
d’un seguit d’obligacions de servei públic i el seu règim de finançament per part de
l’Autoritat Territorial de Mobilitat.
Signat electrònicament
Josep Maria Sabate Vidal
09/07/2021

Atès que segons consta en els informes obrants a l’expedient, els anys 2010, 2012,
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 i 2020 es formalitzaren successius
contractes programa amb la mateixa finalitat.
Atès que el Consorci del Transport Públic del Camp de Tarragona ha avançat a aquest
Ajuntament en data 27 d’abril de 2021, una proposta de conveni de finançament en el
qual es determinen les condicions de prestació, els objectius de servei, els indicadors
de seguiment i el règim econòmic de la prestació de les noves expedicions dels
serveis de transport públic urbà del municipi de Reus per a l’any 2021.
Vist l’esmentat conveni, obrant a l’expedient, del qual en resulten, en essència,
obligacions per al Consorci del Transport Públic del Camp de Tarragona i per a
l’empresa Reus Transport Públic, SA i preveu, entre altres aspectes, un compromís de
finançament per part del Consorci per contribuir al manteniment de l’equilibri
econòmic de l’explotació de les línies L10, L11 i L20 per un import màxim de
121.954,60€.
Vist l’informe emès el dia 29 d’abril de 2021 per la gerència de la societat Reus
Transport Públic, SA amb el vist i plau del gerent – coordinador de Serveis Territorials,
pel qual s’informa favorablement la formalització de l’esmentat conveni.
Vist l’informe emès pel cap de servei de l’Assessoria Jurídica, de data 2 de juny de
2021.
Vist el que disposen els articles 29 i 30 de la Llei 12/1987, de 28 de maig, de regulació
de viatgers per carretera mitjançant vehicles de motor, en relació als serveis regulars
urbans.
Vist, així mateix, el que disposa l’article 26 de la Llei 21/2015, del 29 de juliol, de
finançament dels sistema de transport públic de Catalunya, que possibilita la
subscripció de convenis de finançament del sistema de transport públic de viatgers.
Vist el que disposen els articles 47 i següents de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del
règim jurídic del sector públic, i els articles 108 i següents de la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya, en relació als convenis de col·laboració entre entitats del sector públic.
Vist el que disposa l’article 309 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova
el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, la competència per a
l’aprovació del present conveni correspondria al Ple de la corporació.
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Atès que el Ple de la Corporació, en sessió duta a terme el dia 3 de juliol de 2019,
delegà en la Junta de Govern Local totes les competències de caràcter delegable del
Ple de la Corporació.
Per tot l'exposat, es proposa a la Junta de Govern Local, previ dictamen de la Comissió
Informativa de Serveis de Territori i Urbanisme, l'adopció dels següents ACORDS:
PRIMER: Aprovar el conveni de col·laboració pel finançament del sistema de transport
públic regulars de transport urbà per a l’any 2021 entre l’Ajuntament de Reus,
l’empresa Reus Transport Públic, SA i el Consorci del Transport públic del Camp de
Tarragona, Autoritat Territorial de Mobilitat.
Signat electrònicament
Josep Maria Sabate Vidal
09/07/2021

SEGON: Donar trasllat del present acord al Consorci del Transport Públic del Camp de
Tarragona, Autoritat Territorial de Mobilitat i a l’empresa Reus Transport Públic, SA.
TERCER: Aquests acords són definitius en via administrativa i contra ells es pot
interposar recurs contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos a comptar des del dia següent al de la recepció de la seva notificació.
Alternativament i amb caràcter previ, es pot efectuar un requeriment davant l’òrgan
que els ha dictat, en el termini de dos mesos a comptar des del dia hàbil següent a la
recepció de la corresponent notificació, en els termes que s'indiquen a l'article 44 de
la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa."
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per assentiment.
14. Medi Ambient. Sancionar a P. G. G. amb multa de 2.404,06€ com a
responsable d'infracció molt greu per posseir gos potencialment perillós
sense llicència i amb multa de 300,52€ com a responsable d'infracció greu
per portar sense corretja gos potencialment perillós.
"En data 20 de Juny de 2020 els agents de la Guàrdia urbana van aixecar una acta
d’intervenció amb animals núm. 23348/2020 al C/ Morera del Montsant, núm. 2, amb
motiu que el Sr. P. G. G., amb DNI ***4595**, duia un gos de nom BEGGIE i de raça
AMERICAN BULLY considerat potencialment perillós, sense documentació ni corretja.
Per Decret núm. 2020009530 de data 6 de juliol de 2020 del regidor delegat de l’Àrea
de Medi Ambient i Recursos Humans es va requerir al Sr. P. G. G. 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.
D’acord amb l’evidència del procés de notificació electrònica que consta en
l’expedient, aquesta es va posar a disposició de l’interessat en data 6 de juliol de
2020 i en data 17 de juliol de 2021 va ser rebutjada pel sistema eNOTUM, en no ser
acceptada.
La resolució es va notificar mitjançant la publicació d'un edicte al Butlletí Oficial de
l’Estat en data 26 de setembre de 2020, després d’intentar també la notificació per
correu al domicili de l’interessat que consta a l’acta de la Guàrdia urbana, C/ Serra
Nevada, 18, i ser retornada pel servei de correus, d’acord amb el certificat que consta
a l’expedient.
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Una vegada transcorregut el termini concedit, l’interessat no va presentar la
documentació requerida.
Per Decret 2021000830 de data 18 de gener de 2021 del regidor delegat de Medi
Ambient i Recursos Humans, es va iniciar un procediment sancionador contra el Sr. P.
G. G., per la suposada comissió d’una infracció de caràcter molt greu en l’article 56.a)
i una infracció tipificada com a greu en l’article L’article 55.x) 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.
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D’acord amb la evidència del procés de notificació electrònica que consta en
l’expedient, aquesta es va posar a disposició de l’interessat en data 18 de gener de
2021 i en data 29 de gener de 2021 va ser rebutjada pel sistema eNOTUM, en no ser
acceptada.
La resolució es va notificar el 26 de gener de 2021 per correu al domicili de
l’interessat, C/ Serra Nevada, 18, en la persona que consta identificada com a
Misericòrdia Guimerà amb DNI ***8878**, «Madre».
En data 22 de març de 2021, l’instructor de l’expedient va dictar la proposta de
resolució sancionadora, que d’acord amb la evidència del procés de notificació
electrònica que consta a l’expedient, va ser posada a disposició de l’interessat en data
23 de març de 2021 i en data 3 d’abril de 2021 va ser rebutjada pel sistema eNOTUM,
en no ser acceptada.
La resolució es va notificar mitjançant la publicació d'un edicte al Butlletí Oficial de
l’Estat en data 6 de maig de 2021, després d’intentar també la notificació per correu al
domicili de l’interessat que consta a l’acta de la Guàrdia urbana, C/ Serra Nevada, 18, i
ser retornada pel servei de correus, d’acord amb el certificat que consta a l’expedient.
S’ha tramitat el procediment sancionador corresponent d’acord amb els articles 64 i
següents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
L’interessat no ha formulat recusació contra els càrrecs de l’instructor i secretari de
l’expedient ni ha presentat al·legacions, aportat documents o proposat la pràctica de
qualsevol tipus de proves en el termini concedit a aquest efecte.
De la instrucció d’aquest procediment i atesa la presumpció de veracitat de l’acta de
la guàrdia urbana i la documentació que consta en l’expedient, resulten provats els
fets imputats i que n’és responsable el Sr. P. G. G. amb DNI ***4595**.
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 per resoldre aquest
expedient correspon al Ple de l’Ajuntament; no obstant això, aquesta es va delegar 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.
En conseqüència es proposa l'adopció dels acords següents:
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PRIMER.-. IMPOSAR al Sr. P. G. G. , amb NIF. ***4595** , 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.
SEGON.- IMPOSAR al Sr. P. G. G. , amb NIF. ***4595** , la sanció de multa de 300,52
euros com a responsable d’una infracció greu consistent en portar sense corretja un
gos considerat potencialment perillós, d’acord amb els articles 55.x) 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.
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Josep Maria Sabate Vidal
09/07/2021

L’import de les sancions 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.
15. MEDI AMBIENT. Sancionar al Sr. E. A. S. amb multa de 2.404,06 € com a
responsable d'una infracció molt greu per posseir o conduir gos
potencialment perillós sense llicència.
"En data 5 de juny de 2020 els agents de la Guàrdia urbana van aixecar una acta
d’intervenció amb animals núm. 21528/2020 al C/ Vapor Vell núm.12, amb motiu que
el Sr. E. A. S., amb DNI ***3111**, duia un gos de nom THOR i de raça AMERICAN
STAFFORSHIRE TERRIER considerat potencialment perillós, sense llicència.
Per Decret núm. 2020009690 de data 8 de juliol de 2020 del regidor delegat de l’Àrea
de Medi Ambient i Recursos Humans es va requerir al Sr. E. A. S. perquè en un termini
de vint dies, censés i 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 es va notificar el 24 de juliol de 2020 per correu al domicili de l’interessat,
C/ Sant Lluís, 36, 02 01, en la persona que consta identificada com a A. S. E., DNI
***3111**, «destinatario».
En data 8 de gener de 2021, s’emet Decret 2021000106, pel qual s’inicia un
procediment sancionador contra el Sr. E. A. S. per la suposada comissió d’una infracció
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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.
La resolució es va notificar el 5 de febrer de 2021 per correu al domicili de l’interessat,
C/ Sant Lluís, 36, 02 01, en la persona que consta identificada com a A. S. E., DNI
***3111**, «interessat».
En data 3 de març de 2021, l’instructor de l’expedient va dictar la proposta de
resolució sancionadora.
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La proposta de resolució es va notificar en data 23 d’abril de 2021 per correu al
domicili de l’interessat, al C/ Sant Lluís, 36, 02 01, en la persona que consta
identificada com a E. A., DNI ***3111**, «destinatari».
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 i atesa la presumpció de veracitat de l’acta de
la guàrdia urbana i la documentació que consta en l’expedient resulten provats els
fets imputats i que n’és responsable el Sr. E. A. S. amb DNI ***3111**.
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 per resoldre aquest
expedient correspon al Ple de l’Ajuntament; no obstant això, aquesta es va delegar 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 al Sr. E. A. S., amb DNI. ***3111** , 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.
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b) Si la notificació es realitza entre els dies 16 i el darrer del mes, el pagament
haurà de fer-se, des de la data de recepció de la notificació fins el dia 5 del segon
mes posterior o, si aquest no fos hàbil fins l’immediat hàbil següent.
Aquesta resolució no posa fi a la via administrativa i contra ella es pot interposar
recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a
comptar des del dia següent de la recepció de la seva notificació.
La interposició del recurs no atura l'acció administrativa per al cobrament, llevat que
es sol·liciti en el termini d'interposició del recurs de reposició la suspensió de
l'execució de l'acte adjuntant alguna de les garanties admeses per la llei.PART
RESOLUTIVA: Tot el què estigui fora no es tractarà."
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Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per assentiment.
16. MEDI AMBIENT. Sancionar al Sr. J. C. M. amb multa de 2.404,06 € com a
responsable d'una infracció molt greu consistent en posseir o conduir un gos
potencialment perillós sense llicència.
"En data 28 d’Abril de 2020 els agents de la Guàrdia urbana van aixecar una acta
d’intervenció amb animals núm. 17201/2020 a MAS PELLICER, NÚM.1, amb motiu que
el Sr. J C M duia un gos de nom TYSON i número de xip 94100001438065 de raça PIT
BULL TERRIER considerat potencialment perillós, sense llicència.
Per Decret núm. 2020013007 de data 23 de Setembre de 2020 del regidor delegat de
l’Àrea de Medi Ambient i Recursos Humans es va requerir al Sr. J C M perquè en un
termini de vint dies, censés i 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 es va notificar mitjançant la publicació d'un edicte al BOP en data 24
d’octubre de 2020, després d’intentar la notificació per correu al domicili de
l’interessat, Cr. Mas Pellicer, 49, 01 03, i ser retornada pel servei de correus, d’acord
amb el certificats que consta a l’expedient.
En data 8 de gener de 2021, s’emet Decret 2021000112, pel qual s’inicia un
procediment sancionador contra el Sr. J C M 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.
La resolució es va notificar el 27 de gener de 2021 per correu al domicili de
l’interessat, Cr. Mas Pellicer, 49, 01 03, en la persona que consta identificada com a
Gloria Rodríguez , DNI ***8656**.
En data 3 de març de 2021 l’instructor de l’expedient va dictar la proposta de
resolució sancionadora, consistent en una 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.
La proposta de resolució es va notificar mitjançant la publicació d’un edicte al BOE en
data 15 de maig de 2021, després d’intentar la notificació al domicili de l’interessat i
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ser retornada pel servei de correus, d’acord amb el justificant que consta a
l’expedient.
S’ha tramitat el procediment sancionador corresponent d’acord amb els articles 64 i
següents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
L’interessat no ha formulat recusació contra els càrrecs de l’instructor i secretari de
l’expedient ni ha presentat al·legacions, aportat documents o proposat la pràctica de
qualsevol tipus de proves en el termini concedit a aquest efecte.
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De la instrucció d’aquest procediment i atesa la presumpció de veracitat de l’acta de
la guàrdia urbana i la documentació que consta en l’expedient, resulten provats els
fets imputats i que n’és responsable el Sr. J C M.
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 per resoldre aquest
expedient correspon al Ple de l’Ajuntament; no obstant això, aquesta es va delegar 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:
MPOSAR al Sr. J C M, amb NIF. ***6871** una 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.
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."
El Sr. Recasens s'incorpora en aquest moment a la sessió.
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per assentiment.
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I, sense més assumptes a tractar s'aixeca la sessió de la qual, com a secretari en
funcions, estenc aquesta acta, amb el vistiplau del Molt Il·lustre Sr. Alcalde.
El secretari en funcions
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