ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Núm: 13/2021
Caràcter: Ordinària
Data: 24/09/2021
Horari: 09:02 h - 09:15 h
Lloc: Telemàtica
Hi assisteixen:
Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
11/10/2021

Carles Pellicer Punyed, alcalde-president
Noemí Llauradó Sans
Montserrat Villella Cuadrada
Daniel Rubio Angosto
Daniel Recasens Salvador (s'incorpora a la sessió en el moment que es dirà)
Montserrat Caelles Bertran
Carles Prats Alonso
M. Luz Caballero Gabás
S'han excusat:
Teresa Pallarès Piqué
Montserrat Flores Juanpere

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
11/10/2021

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 10 de setembre de
2021.
4. Gestió Econòmica i Pressupostària. Donar compte de diferents decrets de la
regidora delegada de l'Àrea d'Hisenda d'aprovació de factures i certificacions d'obres,
serveis i subministraments.
5. Gestió Urbanística. Recepció parcial de les obres d'urbanització, instal·lacions i
dotacions del Pla parcial del subsector 2 del sector F.2 «Camí dels Morts».
6. Gestió Urbanística. Aprovació inicial de la Modificació puntual del Pla parcial
urbanístic del sector H.12 «Mas Sunyer» que afecta a l’àmbit delimitat pel c/ de
Salvador Torrell Eulàlia, c/ de Josep Pin i Soler, c/ d’Andreu Nin i Pérez i c/ de Rosa
Sensat, promoguda per la Junta de Compensació.
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7. Coordinació Jurídica d'Empreses Municipals i Defensa Jurídica. Aprovació de
l’encàrrec a Reus Serveis Municipals SA del servei de suport per a la Gerència de
l’Ajuntament, prèvia aprovació de les tarifes corresponents.
Seguidament es tractarà en sessió pública els temes següents:
SERVEIS D'HISENDA I SERVEIS GENERALS
8. Assessoria Jurídica. Sol·licitud de compatibilitat del Sr. M.B.C., treballador de
l’empresa REUS DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC, SA, per a l’exercici d’una activitat
privada.
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9. Patrimoni del sòl. Autorització de canvi d’activitat de les parades núm. 111, 112,
141 i 142 del Mercat Central.
10. Recursos Humans. Sol·licitud de compatibilitat per activitat privada de la Sra.
M.P.H. treballadora de l'Ajuntament de Reus.
11. Servei d’Aprovisionaments, Contractació i Patrimoni. Aprovació del Plec de
clàusules administratives i tècniques particulars que ha de regir la licitació del
subministrament, mitjançant arrendament i suport tècnic, de la infraestructura TIC de
la corporació municipal distribuïda en els centres de processament de dades (CPD) i
interconnectats amb fibra òptica fosca.
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12. Servei d’Aprovisionaments, Contractació i Patrimoni. Aprovació del Plec de
clàusules administratives i tècniques particulars que ha de regir la licitació del
subministrament, implantació i serveis d’explotació d’un sistema d’informació per a la
gestió tributària i de recaptació.
13. Servei d’Aprovisionaments, Contractació i Patrimoni. Aprovació de la revisió
de les tarifes de la concessió administrativa d’explotació de l’aparcament públic del
Centre del Pallol.
14. Servei d’Aprovisionaments, Contractació i Patrimoni. Aprovació del Plec de
clàusules administratives i tècniques particulars que ha de regir la licitació del
subministrament i instal·lació dels punts d’accés, manteniment i connexió a internet
d’alta capacitat en l’àmbit del projecte Wifi4EU.
SERVEIS DE TERRITORI I URBANISME
15. Servei d'Aprovisionaments, Contractació i Patrimoni. Aprovació definitiva
del «Projecte d'endegament d'un tram de la riera de L'Abeurada per a la protecció
d'avingudes»
BENESTAR SOCIAL I CIUTADANIA
16. Benestar Social. Ratificació de l'Addenda complementària al ContractePrograma amb el Departament de Drets socials en matèria de Serveis socials per
implementar mesures relacionades amb la Covid-19.
Assumptes sobrevinguts, si s'escau.
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
Oberta la sessió per la presidència es passen a tractar els temes següents:
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1. Ratificació de la necessitat de celebrar de forma telemàtica aquesta
sessió de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Reus.
L’alcalde exposa els motius i necessitat de continuar celebrant de forma telemàtica les
sessions de la Junta de Govern i sotmesa la proposta a votació, s'aprova per
assentiment.
2. Informació de l’Alcaldia.
L'alcalde informa de les principals activitats institucionals dutes a terme per l'alcaldia
des de la passada Junta de Govern:
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•

Inauguració de la Joieria JUD, al C/ Ample, 6.

•

Acte Ravals en Dansa, a la Sala Santa Llúcia.

•

Diferents actes de la Festa Major de Misericòrdia, entre altres: De Reus al Cel
(Prioral); Sones de Pasión (La Palma); Trobada elements Fets x Tu (Pl. Anton
Borrell); Guitarreus (Prioral); Romanços i altres canonades (La Palma); Seguici
Petit (Pg. Misericòrdia).

•

Inauguració de l'Expo Bonsais, a la Casa Rull.

•

Cloenda dels 120 anys de l'Arxiconfraria Sant Crist de la Creu al Santuari
Misericòrdia.

•

Trobada anual de les Associacions de Veïns a Bodegues Muller.

•

Sortida Trobada Biela club 600, al Pol·lígon Agro-Reus.

•

Caminada popular per l'Alzheimer a favor de la Fundació M. Rosa Vivar.

•

Missa de la 41a Trobada Misericòrdies, al Santuari de Misericòrdia.

•

55è Aplec Baix Camp, a la plaça del Santuari.

•

Presentació de la temporada CF Roig i Negre i Trofeu BC al Camp Futbol districte
V.

•

Visita i inauguració oficial del Centre Terapèutic per a l'Alzheimer promogudes
per la Fundació Rosa M. Vivar

•

Lectura del manifest pel Dia Mundial de l'Alzheimer a la plaça Mercadal.

•

Lliurament dels Guardons de la Ciutat al Saló Plens:

•

Lliurament de les Mencions Honorífiques municipals a:
• Centro Latinoamericano de Reus, 33è aniversar
• L'Àliga de Reus, 25 any
• Gremi de Fusters i Ebenistes del Baix Camp, centenar
• Confraria de Sant Bernat Calvó, 65è aniversar
• Sr. Bartolomé Pluma, a títol pòstum.
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•

•

Lliurament de Medalles de la Ciutat a:
• Associació de Concerts de Reus, 100 anys.
• l'Institut Pere Mata, 125è aniversari.

Cicle Vi i Música pel135è aniversari de la Cambra de Comerç a la Llotja de Reus.

En aquest moment s'incorpora a la sessió el Sr. Recasens.
3. Aprovació de l’acta de la Junta de Govern Local de la sessió de 10 de
setembre de 2021.
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S’aprova l’acta de la Junta de Govern Local de la sessió del dia 10 de setembre de
2021 per assentiment.
4. Gestió Econòmica i Pressupostària. Donar compte de diferents decrets de
la regidora delegada de l'Àrea d'Hisenda d'aprovació de factures i
certificacions d'obres, serveis i subministraments.
«1-Vistos els Decrets de la regidora delegada de l’Àrea d’Hisenda que figuren a
l’expedient D-HISMUN 2219/2021 d’aprovació de factures i certificacions d’obra,
serveis i subministraments que es detallen:
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Decret núm.

Data

Expedient

2021007777
2021009894
2021010264
2021010272
2021010276
2021010968
2021010972
2021010973
2021010992
2021011235
2021011237
2021011470
2021011471
2021011620
2021011621
2021011792
2021011996
2021011997
2021011998
2021011999
2021012233
2021012234
2021012383

23/04/2021
25/05/2021
01/06/2021
01/06/2021
01/06/2021
10/06/2021
10/06/2021
10/06/2021
10/06/2021
14/06/2021
14/06/2021
17/06/2021
17/06/2021
18/06/2021
18/06/2021
21/06/2021
25/06/2021
25/06/2021
25/06/2021
25/06/2021
02/07/2021
02/07/2021
05/07/2021

2021012384
2021012391
2021012404

05/07/2021
06/07/2021
06/07/2021

15
40
78-79-84
67-76
25
10
88
9-11
81-82-85
101
23
47
41
46
24-27-48
92-94-95-97
107
104
56
42-49
32-36
28
89-91-99-100110
96
39-50
40-59-61

Import
12.834,99€
133.004,14€
49.504,94€
84.860,20€
2.233,04€
20.560,32€
87.899,61€
15.258,71€
109.783,86€
7.649,17€
366.439,61€
89.813,67€
16.350,71€
36.591,76€
47.670,10€
1.304.118,63€
64.826,66€
1.398,92€
7.096,76€
26.264,29€
17.605,78€
4.341,37€
387.138,53€
4,66€
18.893,93€
15.156,23€
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2-Vistos els Decrets de la regidora delegada de l’Àrea d’Hisenda que figuren a
l’expedient D-HISMUN 565/2021-COVID d’aprovació de factures i certificacions d’obra,
serveis i subministraments que es detallen:
Decret núm.

Data

Expedient

2021010571
2021010970
2021013824
2021015648

04/06/2021
10/06/2021
28/07/2021
30/0/2021

10
11
12
13

Import
9.088,38€
17.516,50€
4.196,74€
6.562,94€
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Vist el Decret de l’Alcaldia núm. 2019017983 de data 27 de novembre de 2019 (BOPT
de 12 de desembre de 2019), de delegació de competències a la Regidoria delegada
de l'Àrea d'Hisenda, en relació a l'aprovació de factures i certificacions d’obres, serveis
i subministraments, donant-se compte mensualment a la Junta de Govern local.
En conseqüència es proposa l'adopció dels acords següents:
Donar compte dels decrets de la regidora delegada de l’Àrea d’Hisenda que figuren als
expedients D-HISMUN 2219/2021 i D-HISMUN 565/2021-COVID d’aprovació de factures
i certificacions d’obres, serveis i subministraments."
Els membres de la Junta de Govern Local es donen per assabentats.
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5. Gestió Urbanística. Recepció parcial de les obres d'urbanització,
instal·lacions i dotacions del Pla parcial del subsector 2 del sector F.2 «Camí
dels Morts».
«Vist l'acord adoptat per la Junta de Govern Local d'aquest Ajuntament, en sessió de
data 19 de gener de 2007, mitjançant el qual es va aprovar definitivament el Projecte
d'urbanització del Pla parcial del subsector 2 del sector F.2 «Camí dels Morts»,
promogut per la Junta de compensació (BOPT núm. 32, del 08/02/2007).
Atès que per acord de la Junta de Govern Local d’11 d’octubre de 2019, es va aprovar
definitivament la Modificació del projecte d'ordenació de la zona verda del subsector 2
del sector F.2 «Camí dels Morts» (BOPT 29/10/2019), presentada per la Junta de
compensació.
Vista la sol·licitud presentada en 5 de desembre de 2020 pel tècnic Sr. Alfred Lerga
Ramos, amb la qual s’acompanya escrit de la Junta de Compensació pel qual es
demana la recepció de les obres d’urbanització a excepció de les zones verdes
pendents d’executar, així com diferent documentació final d’obra.
Vist així mateix l’escrit complementari a la sol·licitud de recepció, presentat en data
31 de març de 2021, pel qual es comunica l’acord pres per la Junta de Compensació
en assemblea del dia 29 de març de 2021, pel qual es va acordar no exercitar el dret
a sol·licitar llicències d’edificació sobre les parcel·les de titularitat privada del
subsector 2 del sector F.2 mentre no estigui executada la urbanització referida de les
zones verdes, comprometent-se a portar a terme les actuacions necessàries per
complir tal obligació en el termini màxim d’un any.
Atès que en data 8 de setembre de 2021, el cap del Servei d’Enginyeria d’aquest
Ajuntament, al respecte, ha informat favorablement la recepció parcial del projecte
d’urbanització (vials) llevat de les obres d’enjardinament al carrer Bernat Metge
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davant el convent i la zona verda definida al «Text Refós 2 de la modificació del
projecte d’ordenació de zona verda. Annex al PU Sector F2 Subsector 2».»
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:
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Primer.- Rebre les obres d'urbanització, instal·lacions i dotacions corresponents als
vials del Pla parcial del subsector 2 del sector F.2 «Camí dels Morts», restant pendent
de recepció les corresponents a l’enjardinament al carrer Bernat Metge davant el
convent i la zona verda definida al «Text Refós 2 de la modificació del projecte
d’ordenació de zona verda. Annex al PU Sector F2 Subsector 2».»
Segon.- Atorgar a la Junta de Compensació del Pla parcial del subsector 2 del sector
F.2 «Camí dels Morts», el termini d’un any comptat a partir del dia següent al de la
notificació d’aquest acord, per executar i lliurar l’obra d’urbanització pendent.
Tercer.- 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
d’aquesta notificació.
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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.
6. Gestió Urbanística. Aprovació inicial de la Modificació puntual del Pla
parcial urbanístic del sector H.12 «Mas Sunyer» que afecta a l’àmbit
delimitat pel c/ de Salvador Torrell Eulàlia, c/ de Josep Pin i Soler, c/ d’Andreu
Nin i Pérez i c/ de Rosa Sensat, promoguda per la Junta de Compensació.
«Vist l'acord adoptat per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona, en sessió de
data 23 de març de 2006, mitjançant el qual es va aprovar definitivament el Pla
parcial urbanístic del sector H.12 «Mas Sunyer», promogut per la Junta de
Compensació del sector (DOGC 02.10.2006).
Atès que el projecte de reparcel·lació d’aquest sector H.12 es troba inscrit al Registre
de la Propietat i, pel que fa a les obres d’urbanització, aquestes es troben executades i
rebudes, a excepció de la xarxa de sanejament.
Vista la documentació de la Modificació puntual del Pla parcial urbanístic del sector
H.12 «Mas Sunyer» que afecta a l’àmbit delimitat pel c/ de Salvador Torrell Eulàlia, c/
de Josep Pin i Soler, c/ d’Andreu Nin i Pérez i c/ de Rosa Sensat, presentada en data 30
de juliol de 2021, així com la nova documentació presentada en data 8 de setembre
de 2021.
Atès que segons certificació de la Junta de Compensació, que consta a l’expedient,
aquesta proposta de modificació puntual va ser aprovada per l’Assemblea General de
la Junta de Compensació del sector H.12 «Mas Sunyer», en sessió de 26 de juliol de
2021.
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Atès que segons resulta de la memòria del document presentat, aquesta modificació
puntual té com a objecte la creació d’una illa de mida superior a les actualment
existents en el sector capaç de donar resposta a la demanda real del mercat actual la
qual delimitarà una nova zona qualificada d’Indústria Aïllada Gran amb una superfície
de 175.255 m2. Aquest fet comporta necessàriament l’eliminació dels trams de vials
que resten a l’interior així com de les infraestructures de serveis en ells associades.
La justificació de la necessitat i conveniència de la present modificació del Pla Parcial,
es detalla en l’apartat 6 de la memòria pels motius següents:
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«- Dotar al nou sector industrial de parcel·les de mida superior a les actualment
existents de manera que s’ ampliï l’oferta i s’adapti a les exigències del mercat actual.
Val a dir que la present zonificació d’industria en Filera (en parcel·les inferiors als
800,00m2) representa un 17,20% del total de la superfície qualificada d’industrial i
que a l’actualitat després de 15 anys no s’ha produït cap venta.
- Es considera aquest canvi de zonificació raonable i necessari de cara a la futura
comercialització del sector el qual disposa d’un 47,98 de sòl públic que representa
una despesa de manteniment molt significativa impossible d’afrontar a nivell públic
restant en perill de deteriorament irreversible davant la manca d’ocupació per part del
sector privat.»
Les superfícies resultants són:
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SUPERFÍCIE
ABANS
DE %
LA
MODIFICACI
Ó
SÒL
PÚBLIC

351.958,12

47,98

SÒL
PRIVAT

382.158,42

52,02

TOTAL

734.116,54

SUPERFÍCIE
DESPRÈS DE %
LA
MODIFICACIÓ

326.224,12

407.892,42

100,0 734.116,54

DIFERÈNCIA
m²
SÒL ABANSDESPRÈS DE
LA
MODIFICACIÓ

44,37

55,63
100,00

-25.734

+25.734
0,00

0
M2 Sostre
Edificable

381.858,42

SÒL PRIVAT

Superfíci
e m2

IF

Indústria
Filera

en 41.895,17

IA

Indústria Aïllada

IAG

Indústria

72.724,89

Aïllada 175.255

381.858,42

0,00

%
respecte Sostre edificable
Total sector
Coef
m2
sostre
5,71

1,00
41.895,17

9,91

1,00
72.724,89

23,87

0.85316253459
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Gran
CDiS

149.521

Centre
117.717,3
Direccional i de 6
Serveis

STSH Serveis
Tècnics 300
de
Sistemes
Hidràulics
TOTAL
PRIVAT

16,04

1,00
117.717,36

0,04

-

SÒL 407.892,4 55,56
2

381.858,42
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Així mateix en el document es conclou que el sòl públic de vialitat i aparcament que
passa a sòl privat com a parcel·la industrial IAG no genera més drets d’aprofitament
urbanístic, ja que no incrementa ni el sostre edificable ni la superfície d’ocupació en
planta de la parcel·la resultant.
Vist l’informe informe emès en data 13 de setembre de 2021 per l’arquitecta Cap de
Servei d’Urbanisme d’aquest Ajuntament, del que resulten les observacions següents:
«L’apartat de compromisos no està signat pels propietaris afectats per la modificació
puntual.
Hi ha una errada material a la pàg. 40 ja que l’ocupació permesa al planejament
vigent amidada sobre CAD és de 111.381m2 i al document indica que és de
99.820m2.»
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Vist l’informe jurídic de data 20 de setembre de 2021.
Atès que en data 2 d’agost de 2021, en compliment de l’establert a la DA 2 a del RD
2591/1998, de 4 de desembre, sobre ordenació dels aeroports d’interès general i la
seva zona de serveis, s’ha sol·licitat informe a la Direcció General d’Aviació Civil.
D'acord amb l'establert als articles 85, 96 i concordants del Decret Legislatiu 1/2010,
de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, i en ús de la
competència delegada pel Decret d'alcaldia de data 10 de juliol de 2019 (BOPT
22/7/2019).
En conseqüència es proposa l'adopció dels acords següents:
Primer - Aprovar inicialment la Modificació puntual del Pla parcial urbanístic del
sector H.12 «Mas Sunyer» que afecta a l’àmbit delimitat pel c/ de Salvador Torrell
Eulàlia, c/ de Josep Pin i Soler, c/ d’Andreu Nin i Pérez i c/ de Rosa Sensat, promoguda
per la Junta de Compensació, condicionat a esmenar el document d’acord amb les
observacions assenyalades per l’arquitecta Cap de Servei d’Urbanisme en el seu
informe de data 13 de setembre de 2021, transcrites a la part expositiva d’aquest
acord.
Segon.- Sotmetre-ho a informació pública durant el termini d’un mes mitjançant
edicte que s’inserirà en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, en un dels diaris
de premsa periòdica de més divulgació en l’àmbit municipal i en la seu electrònica de
l’Ajuntament, perquè s’hi puguin formular les al·legacions que s’estimin pertinents.
Durant aquest període, el projecte també es trobarà disponible, per a la seva consulta,
a la seu electrònica municipal.
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Tercer.- Sol·licitar informe als organismes afectats per raó de llurs competències
sectorials.
Quart.- Contra aquests acords no procedeix interposar cap tipus de recurs atès que
es tracta d’actes de tràmit no qualificats.»
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per assentiment.
7. Coordinació Jurídica d'Empreses Municipals i Defensa Jurídica. Aprovació
de l'encàrrec a Reus Serveis Municipals SA del servei de suport per a la
Gerència de l’Ajuntament, prèvia aprovació de les tarifes corresponents.
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«Vist l'informe de necessitats emès en data 21 de setembre de 2021 per part del
Gerent d’Organització i Serveis Interns en què es posa de manifest que l’Ajuntament
de Reus precisa la prestació de tasques de suport tècnic (econòmic, organitzatiu i
jurídic) per als projectes, licitacions i contractacions estratègies que comanda la
Gerència de Serveis Generals, així com tasques de suport a la Gerència de Serveis
Econòmics, a la Gerència de Serveis Territorials i a la Gerència d’Organització i Serveis
Interns.
En aquest informe es destaca que l’Ajuntament no ostenta els recursos adients per a
l’execució d’aquestes funcions amb el grau d’especialització professional i de
dedicació que requereixen per raó de la matèria. Es detallen les tasques i es concreten
en el document adjunt: “Serveis objecte d’encàrrec”.
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Amb aquesta finalitat, es proposa aprovar les tarifes a aplicar als serveis a prestar per
Reus Serveis Municipals SA (en endavant, també RSM) a l’Ajuntament, exposades en
el document adjunt “Tarifes hora d’acord a estructura de costos”, en què es determina
el cost/hora, tenint en compte els conceptes dels costos de personal, despeses
generals indirectes i estructurals, despeses associades a personal, i despeses TIC,
telefonia i LOPD.
Consta a l’expedient la proposta d'encàrrec de l'Ajuntament a RSM, en la qual
s'especifiquen les prestacions objecte d'encàrrec, per a les anualitats 2021
31.685,48_€ (exempt d’IVA) , a comptar des de la data de la formalització de
l’encàrrec, i 126.741,92 € per a l’any 2022.
Igualment, consta a l’expedient la identificació de la forma de pagament i la durada,
que es concreta des de la data de la formalització de l’encàrrec fins la data prevista de
finalització de la seva vigència, el 31 de desembre de 2022.
Consta, igualment, informe jurídic de data 21 de setembre de 2021 emès pel
departament de Coordinació Jurídica Ajuntament i Empreses Municipals i Defensa
Jurídica en el que s’analitza i s’informa favorablement l’encàrrec del servei que es
demanda a Reus Serveis Municipals SA atès que aquesta societat és mitjà propi
personificat de l’Ajuntament, d’acord amb l’article 2 dels seus Estatuts vigents,
sempre i quan l’informe de la Intervenció sigui favorable i s’aprovin, amb caràcter
previ, les tarifes compensatòries a aplicar.
Em data 21 de setembre de 2021 la Intervenció municipal ha informat favorablement
l’aprovació de les tarifes, l’encàrrec en sí mateix i la proposta d’acord a subscriure
amb la societat municipal.
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La competència per a l’adopció de l’acord és de la Junta de Govern Local en virtut de
la competència delegada que resulta del Decret d'alcaldia número 11502 de 10 de
juliol de 2019 per raó de l’import de l’encàrrec, ja que supera amb escreix en el Decret
d’alcaldia número 1783 de 27 de novembre de 2019 de delegació de competències de
l’Alcalde als regidors/es delegats/es.
En conseqüència es proposa l'adopció dels acords següents:
PRIMER: Aprovar les següents tarifes a aplicar als serveis a prestar per Reus Serveis
Municipals SA (RSM) a l’Ajuntament de Reus:
- Tarifa període servei: 40,21 €/hora

Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
11/10/2021

SEGON:
Aprovar la despesa derivada del present encàrrec, d'un import de
31.685,48_€ (exempt d’IVA), que s'imputen a l'aplicació pressupostària
21108/92001/250 del pressupost municipal de despeses per a l'any 2021. Es preveu
que per a l’any 2022 aquest import sigui de 126.741,92 €.
Aquesta dotació podrà ser ampliable en funció de les necessitats i de les
disponibilitats pressupostàries.
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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La liquidació per un import superior requerirà la prèvia aprovació de l'ampliació de
l'encàrrec.
TERCER: Aprovar l'encàrrec a RSM per a les anualitats 2021 i 2022.
L'encàrrec s'executarà en els termes previstos en aquest acord i en l’inventari dels
serveis a prestar per RSM a l’Ajuntament de Reus elaborat per la Gerència de
Coordinació d'Organizació i Serveis Interns de l’Ajuntament de Reus, que consta a
l'expedient.
QUART: El pagament d’aquest encàrrec es realitzarà mitjançant factura mensual
emesa per RSM. L’import de cada factura correspondrà als serveis efectivament
prestats.
CINQUÈ: APROVAR el contracte d’encarregat de tractament de dades entre aquest
Ajuntament i RSM per al tractament de les dades de caràcter personal inherents a les
accions de col·laboració derivades de l’encàrrec aprovant el tercer punt d’aquesta
resolució.
SISÈ: FACULTAR a la regidora delegada de l’Àrea d’Hisenda per a la signatura dels
documents necessaris per a la plena efectivitat de l’encàrrec.
SETÈ: INSTAR a RSM per realitzar els tràmits necessaris per desenvolupar el present
encàrrec.
VUITÈ: Correspondrà a l’Ajuntament la superior direcció, control i supervisió de
l’encàrrec efectuat.
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NOVÈ: L'entitat receptora de l'encàrrec prevista en aquest acord tindrà l'obligació de
facilitar a l'Ajuntament la informació que preveu l'article 3.2 de la Llei 19/2014, del 29
de desembre, de transparència, d'accés a la informació pública i bon govern.
DESÈ: El present encàrrec tindrà com a clàusula resolutòria expressa de compliment
per part de l'entitat receptora de l'encàrrec, del compliment de la condició de mitjà
propi personificat, en els termes previstos a l'article 32 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic.
L'incompliment sobrevingut dels requisits per mantenir aquesta condició comportarà
la impossibilitat de seguir efectuant encàrrecs i, si s'escau, la resolució anticipada i
liquidació del present encàrrec, sens perjudici, de l'establiment del règim transitori
que s'escaigui, atesa la rellevància del servei que es gestiona.
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ONZÈ: Publicar el present encàrrec al perfil del contractant, en els termes previstos al
primer paràgraf de l'article 63.6 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes
del sector públic."
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per assentiment.
Seguidament es tracten en sessió pública els temes següents:
SERVEIS D'HISENDA I SERVEIS GENERALS
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8. Assessoria Jurídica. Sol·licitud de compatibilitat del Sr. M.B.C., treballador
de l'empresa REUS DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC, SA, per a l'exercici d'una
activitat privada.
«Atès que el senyor Miquel Benabarre Casals és treballador de l’empresa REUS
DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC, SA (d’ara en endavant, REDESSA), en virtut d’un
contracte d’obra i servei a jornada completa per a la realització de tasques de tècnic
jurídic de REDESSA.
Atès que el Sr. Miquel Benabarre Casals ha sol·licitat, el dia 23 de juliol de 2021, que
s'autoritzi la compatibilitat de l'activitat que desenvolupa a REDESSA amb una
activitat privada que consisteix en assessorament jurídic i assumptes judicials.
Vist l'informe emès pel gerent de REDESSA i tramès a l’Ajuntament en data 6 de
setembre de 2021, en el qual s’informa favorablement la concessió de la
compatibilitat de l’exercici del lloc de treball pel treballador al servei de l’esmentada
empresa, Sr. Miquel Benabarre Casals, amb l’activitat demanada, en els termes i amb
els condicionants previstos al mateix informe.
Vist l’informe emès pels serveis jurídics de l'Ajuntament de Reus, de data 8 de
setembre de 2021, que conclou que per a l’exercici de l’advocacia amb despatx propi
cal el previ reconeixement de la compatibilitat, i que aquesta resta condicionada al
compliment del que preveuen els articles aplicables de la Llei 53/1984, de 26 de
desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques;
de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de
l’Administració de la Generalitat, i del Reial decret 598/1985, de 30 d’abril, sobre
incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de l’Estat, de la Seguretat
Social i dels ens, organismes i empreses que en depenen, i en aquest darrer cas s’ha
de fer especial esment a les limitacions inherents als articles 11.2 i 11.5 del darrer
Reial decret esmentat.
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Considerant que REDESSA és una societat anònima municipal de l’Ajuntament de
Reus.
Atès que el personal de REDESSA es troba inclòs en l’àmbit d’aplicació de la Llei
53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les
Administracions Públiques, i (art. 2.1.g: «g) el personal al servicio de entidades,
corporaciones de derecho público, fundaciones y consorcios cuyos presupuestos se
doten ordinariamente en más de un 50 % con subvenciones u otros ingresos
procedentes de les Administraciones Públicas”) i de la Llei 21/1987, de 26 de
novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la
Generalitat (art. 1.2.d: «el personal al servei de les corporacions locals i dels ens, els
organismes i les empreses que en depenen»).
Signat electrònicament
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Vist el que disposen els articles 11 a 15 de les lleis 21/1987, i els articles 11 i següents
de la Llei 53/1984, en relació als requisits i limitacions per a l'exercici d'una activitat
privada per part del personal inclòs en l'àmbit d'aplicació d'ambdues lleis.
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Atès que la sol·licitud de compatibilitat interessada, d’acord amb els informes que
consten a l’expedient, no incorre formalment en els supòsits que n’impedeixin
l’autorització, per a l’exercici de l’activitat privada esmentada, d’acord amb el que
estableix l’article 12 de la Llei 53/1984, i l’article 11 de la Llei 21/1987, si bé. D’acord
amb els esmentats informes, l’exercici de l’activitat a compatibilitzar requereix per
part del peticionari una avaluació contínua de la seva activitat que garanteixi que no
es produeix una situació de conflicte d’interessos, en els termes previstos a l’article
11.5 del Reial Decret 598/1985, i que l’eventual activitat judicial derivada de l’activitat
a compatibilitzar no col·lisioni amb les limitacions que fixa l’article 11.2 del mateix
Reial Decret .
Atès que de conformitat amb els articles 14 de la llei 53/1984, i 21 de la Llei 21/1987,
correspon al Ple de la Corporació, previ informe, en el seu cas, del director de l'ens que
correspongui resoldre les sol·licituds de compatibilitat.
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió duta a terme el dia 3 de juliol de 2019,
delegà en la Junta de Govern Local totes les competències de caràcter delegable.
Per tot l'exposat amb el dictamen previ de la Comissió Informativa de Serveis
d'Hisenda i Serveis Generals, es proposa la Junta de Govern Local l'adopció dels
següents acords:
PRIMER: Autoritzar al Sr. Miquel Benabarre Casals la compatibilitat del contracte que
ostenta a REDESSA amb la realització d’activitat privada que consisteix en
assessorament jurídic i assumptes judicials, amb l’abast que es fixa en el punt
següent.
SEGON: L'autorització atorgada al Sr. Miquel Benabarre Casals resta condicionada a
l'estricte compliment de les limitacions legals establertes a la Llei 53/1984, al Reial
decret 598/1985 i a la Llei 21/1987 i, de forma específica, al compliment de la jornada
i l'horari de treball i la resta d'obligacions que pertoquen a l’interessat a REDESSA, i
condicionat igualment al requisit normatiu que la suma d’ambdues jornades no pot
superar la jornada ordinària de l’Administració incrementada en un 50 %. Així mateix,
l’àmbit de la tasca a compatibilitzar i la seva dedicació ha de garantir el ple
compliment de les limitacions derivades de l’article 11.2 i 11.5 del Reial decret
598/1985.
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TERCER: Notificar aquest acord a REDESSA i al treballador peticionari; així mateix,
traslladar a l’empresa i al treballador peticionari l’informe jurídic obrant a l’expedient,
per tal que tinguin en compte les consideracions que s’hi efectuen i les limitacions a
l’exercici de l’activitat a compatibilitzar, que hauran d’ésser objecte d’un autoanàlisi
continu per part del treballador, i d’un seguiment adient per part de l’empresa.
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 l’interessat 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.
9. Patrimoni del Sòl. Autorització de canvi d’activitat de les parades núm. 111,
112, 141 i 142 del Mercat Central.
«Vista la concessió de l'explotació i manteniment dels llocs de venda fixos del Mercat
Central de Reus, respecte a la qual es va aprovar el Plec de condicions per acord del Ple
de data 27/07/1990, i l'adjudicació del llocs es va aprovar per acord del Ple de data
03/09/1990.
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Vista la instància presentada per la societat municipal REUS MOBILITAT I SERVEIS, SA
en data 17-05-2021, núm. E/001826-2021 del Registre EACAT, demanant el canvi de
classificació (article de venda) de les parades núm. 111, 112, 141 i 142 del Mercat
Central.
Atès que l’esmentades peticions han estat informades favorablement per Reus
Mobilitat i Serveis, SA que té encarregada la gestió administració i explotació dels
mercats públics d’aquesta ciutat.
Atès que la sol·licitud referida s’emmarca i és un acte d’execució de les actuacions de
reforma del Mercat Central que resulten de l’estudi elaborat el setembre de 2019
(Gabinet Ceres) i de la recent campanya de comercialització d’espais.
Atès que mitjançant Decret del Regidor Delegat de l’Àrea d’Empresa i Ocupació de
data 10/06/2021, núm. 2021010969 es va resoldre exposar al públic, durant el termini
de 10 dies, al tauler d’anuncis municipal i al del Mercat Central, les sol·licituds de
canvi de l’activitat referides. Durant aquest termini d’exposició no s’ha formulat cap
al·legació.
Atès l’art. 35 del Reglament de Mercats Municipals de Reus permet que l’Ajuntament
autoritzi el canvi d’article de venda, havent de tenir en compte el nombre de llocs de
cada grup existent. En el present supòsit la sol·licitud ha estat informada
favorablement per Reus Mobilitat i Serveis, SA, pels motius indicats al paràgraf quart
de la part expositiva d’aquest acord, tal i com s’ha dit.
Vistos els informes incorporats a l’expedient, de conformitat amb l’establert a la Llei
7/85, de 2 d’abril, D. Leg. 2/2003, de 28 d’abril, i Decret 179/1995, de 13 de juny, i la
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delegació de competències efectuada per acord del Ple de data 03/07/2019 (BOP
25/07/2019)
Per tot l’exposat, es proposa a la Junta de Govern Local, previ dictamen de la Comissió
Informativa de Serveis d’Hisenda i de Serveis Generals, l’adopció dels següents
acords:
PRIMER.- APROVAR la modificació de la concessió de l'explotació i manteniment dels
llocs de venda fixos del Mercat Central de Reus; modificació que consisteix en
autoritzar el canvi de classificació (article de venda) de les parades núm. 111, 112,
141 i 142 del Mercat Central.

Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
11/10/2021

A continuació s’indica la nova classificació de cadascuna de les parades, i entre
parèntesi la classificació antiga:
Parada núm. 111: Aus, ous i cacera (xarcuteria-cansaladeria)
Parada núm. 112: Aus, ous i cacera (precuinats)
Parada núm. 141: Xarcuteria-cansaladeria (aus, ous i cacera)
Parada núm. 142: Precuinats (aus, ous i cacera)
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SEGON.- Aquesta resolució és definitiva en via administrativa i contra ella podeu
interposar recurs contenciós administratiu davant dels Jutjats del Contenciós
Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent
al de la recepció d’aquesta notificació.
No obstant això, amb caràcter potestatiu podeu interposar recurs previ de reposició
davant l’òrgan que ha dictat l’acte en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà
de la recepció de la present notificació."
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per assentiment.
10. Recursos Humans. Sol·licitud compatibilitat per activitat privada de la Sra.
M.P.H treballadora de l'Ajuntament de Reus.
«Vista la sol·licitud presentada en data 3 de juny de 2021 per la Sra. Mireia Prades
Hurtado treballadora social de l’Ajuntament de Reus, interessant la declaració de
compatibilitat de l’exercici de llur lloc de treball en aquest Ajuntament, per a l’exercici de
l’activitat privada, per compte propi, com treballadora social a Sagessa, Fundació
Educativa i Social Centre Residencial Horts de Miró, el dimarts i dijous de les 16:00 hores
a les 20:30 hores, fora de la jornada laboral.
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:
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(...)
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%.»

Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
11/10/2021

Vist l’informe emès per la Cap de 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.
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Que en relació a l’òrgan competent per aprovar la compatibilitat, de conformitat amb
l’article 333 a) del Decret 214/1990, de 30 de juliol i l’article 22.2 de la Llei 21/1987,
de 26 de novembre, correspon al Ple de la Corporació, previ informe, en el seu cas, del
director de l’ens que correspongui, resoldre les sol·licituds de compatibilitat.
Donat que la Junta de Govern Local és competent per a l’adopció dels acords
resolutoris sobre situacions de compatibilitat o incompatibilitat dels empleats públics
municipals, en virtut de l’acord del Ple de data 3 de juliol de 2019 – que confirma
l’adoptat en sessió de 28 de juny de 2019 – pel qual es van delegar totes les
competències delegables del Ple de la Corporació a la Junta de Govern Local, d’acord
amb el que estableix l’article 22.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril Reguladora de les
Bases de Règim Local.
Vistos els articles 321 i següents del Reglament del personal al servei de les entitats
locals i els aplicables de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del
personal al servei de les administracions públiques, la Llei 21/1987, de 26 de
novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de l’administració de la
Generalitat de Catalunya, la disposició final tercera del Real Decret Legislatiu 5/2015,
de 30 d’octubre pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de
l’Empleat Públic (TREBEP),
Per tot l’exposat, es proposa a la Junta de Govern Local, previ dictamen de la Comissió
Informativa de Serveis d’Hisenda i de Serveis Generals, l’adopció del següents acords:
1) Reconèixer la compatibilitat de l’exercici del lloc de treball ocupat per la Sra.
Mireia Prades Hurtado treballadora social de l’Ajuntament de Reus, per a
l’exercici de l’activitat privada, per compte propi, com treballadora social a
Sagessa, Fundació Educativa i Social Centre Residencial Horts de Miró, el
dimarts i dijous de les 16:00 hores a les 20:30 hores , fora de la jornada laboral.
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2) L’autorització atorgada a la Sra. Mireia Prades Hurtado 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. Servei d’Aprovisionaments, Contractació i Patrimoni. Aprovació del Plec de
clàusules administratives i tècniques particulars de la licitació del
subministrament,
mitjançant
arrendament
i
suport
tècnic,
de
la
infraestructura TIC de la corporació municipal distribuïda en els centres de
processament de dades (CPD) i interconnectats amb fibra òptica fosca.
Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
11/10/2021

«Atès que per part del Cap del departament d’Infraestructura Tecnològica Servei de
Tecnologies de la Informació i Telecomunicacions, juntament amb el Coordinador del
Servei de Tecnologies de la Informació i Telecomunicacions, ha emès informe en el qual
es posa de manifest la necessitat de licitar subministrament, mitjançant arrendament i
suport tècnic, de la infraestructura TIC de la corporació municipal distribuïda en els
centres de processament de dades (CPD) i interconnectats amb fibra òptica fosca, 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 subministrament a l’empara de l’article 16 de la LCSP.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
11/10/2021

Atès que es tracta d’una contractació conjunta, a on hi participen l’Ajuntament de
Reus, l’Institut Municipal de Formació i Empresa, Reus Mobilitat i Serveis, Reus Serveis
Municipals – Div. Aigües, l’Institut Municipal Reus Cultura, Reus Desenvolupament
Econòmic SA, Reus Esport i Lleure SA, Reus Serveis Municipals – Div. Funerària,
l’Agència Promoció de Ciutat, el Consorci Teatre Fortuny, Reus Transport Públic, Reus
Serveis Municipals – Div. Central i el Consorci Teatre Bartrina.
Atès que per Decret d’Alcaldia número 2021009722, de data 24 de maig de 2021, es va
iniciar l’expedient d’aquesta contractació.
Atès que el valor estimat del contracte és de 961.632,00 euros (més l'IVA que li
correspongui).
Atès que el pressupost base de licitació anual és de 193.929,12 euros (IVA inclòs) .
Atès que la durada d'aquest contracte es fixa per un període inicial de cinc (5) anys a
partir de l’acta de recepció d’entrega del subministrament que estigui totalment operatiu
en les instal·lacions municipals d’acord als requisits tècnics una vegada executat el pla
d’implantació i formació, a partir del qual s’aplicaran 60 quotes mensuals per
l’arrendament.
No es preveuen pròrrogues.
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.
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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.
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 de conformitat amb l'article 117.2 i la Disposició addicional tercera, apartat
segon, de la LCSP, es tracta d'un expedient de tramitació anticipada per la qual cosa
l’execució del contracte resta condicionada a l'existència de crèdit adient i suficient per
finançar les obligacions derivades del contracte en l'exercici pressupostari corresponent.

Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
11/10/2021

Vistos els informes del cap del departament d’Infraestructura Tecnològica Servei de
Tecnologies de la Informació i Telecomunicacions, juntament amb el Coordinador del
Servei de Tecnologies de la Informació i Telecomunicacions, 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.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
11/10/2021

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 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.
2.- CONDICIONAR l’execució del contracte a l’existència de crèdit adient i suficient per
finançar les obligacions derivades del contracte en l'exercici pressupostari corresponent.
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.
12. Servei d’Aprovisionaments, Contractació i Patrimoni. Aprovació del Plec de
clàusules administratives i tècniques particulars que ha de regir la licitació del
subministrament, implantació i serveis d'explotació d'un sistema d'informació
per a la gestió tributària i de recaptació.
«Atès que per part del Coordinador del Servei de Tecnologies de la Informació i
Telecomunicacions s’ha emès informe en el qual es posa de manifest la necessitat de
licitar el subministrament, la implantació i els serveis d’explotació d’un sistema
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d’informació per a la gestió tributària i de recaptació, 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 mixt de subministraments i serveis a l’empara de l’article 18
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 per Decret d’Alcaldia número 2021013945, de data 29 de juliol de 2021, es va
iniciar l’expedient d’aquesta contractació.
Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
11/10/2021

Atès que el valor estimat del contracte és de 3.000.000,00 euros (més l'IVA que li
correspongui).
Atès que el pressupost base de licitació és de 3.025.000,00 euros (IVA inclòs) .
Atès que la durada d'aquest contracte es fixa per un període inicial de (10) deu anys
d’acord amb la vida útil de la inversió realitzada, i no es preveuen pròrrogues.
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.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
11/10/2021

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.
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 del cap del departament del Coordinador del Servei de Tecnologies de
la Informació i Telecomunicacions, 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:
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1.- APROVAR la despesa corresponent a la contractació del subministrament,
implantació i serveis d’explotació d’un sistema d’informació per a la gestió tributària i de
recaptació, amb un pressupost base de licitació corresponent a 3.025.000,00 (IVA inclòs)
i un valor estimat del contracte per un import de 3.000.000,00 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.

Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
11/10/2021

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.
13. Servei d’Aprovisionaments, Contractació i Patrimoni. Aprovació de la
revisió de les tarifes de la concessió administrativa d'explotació de
l'aparcament públic del Centre del Pallol.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
11/10/2021

«Atès que per Acord de Ple de data 04.08.1999, es va adjudicar a l’empresa ALEDORA SA
la concessió per a l’execució del polígon núm. 2 del PERI del Nucli Antic i per a la
construcció i explotació d’un aparcament, formalitzant-se el corresponent contracte
administratiu en data 01.10.1999, i essent aprovada la subrogació de l’empresa JOSEL SL
en tots els drets i obligacions de l’empresa ALEDORA SA, per acord de la Junta de Govern
Local de data 22.07.2005.
Atès que en data de 8 de març de 2006, es va formalitzar l’escriptura pública de la
concessió administrativa de l’explotació de l’aparcament públic, davant del notari de
l’Il·lustre Col·legi de Catalunya, Sr. Jose Manuel Vaño Girones, amb número 243 del seu
protocol.
Atès que en data de 20.02.2007, l’empresa JOSEL SL va presentar al Registre General
de l’Ajuntament escrit pel qual es comunicava a la corporació municipal que era
voluntat de la societat concessionària procedir a l’obertura de l’aparcament en data
18.05.2007.
Vist que d’acord amb els termes que s’estableixen a la clàusula 10 c) del plec de
condicions tècniques que regula el contracte de concessió de l’execució del polígon 2
del Pla Especial de Reforma Interior del Casc Antic, i construcció i explotació d’un
aparcament, disposa que les tarifes que s’estableixen seran revisades anualment,
prèvia sol·licitud de l’adjudicatari, d’acord amb l’IPC, que aprovarà el Ple de la
Corporació.
Vist que per acord de la Junta de Govern Local de data 14.12.2007 es va aprovar el
Reglament de règim interior de la concessió administrativa d’explotació de
l’aparcament públic del Centre del Pallol, i es van aprovar les tarifes per a l’any 2007.
Vist que per acord de la Junta de Govern Local de data 27 de novembre de 2020 es va
aprovar la revisió de les tarifes amb efectes 1 de juny de 2020.
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Vist el que disposa l’article 6 de l’esmentat Reglament referent a la revisió de les
tarifes.
Vist que l’empresa JOSEL SL va presentar en data al Registre general d’entrada
d’aquesta Corporació de 19 de juliol de 2021, un escrit sol·licitant la revisió de les
tarifes.
Vist que segons les dades facilitades per l’Institut Nacional d’Estadística, la variació de
l’índex general de preus de consum durant el període de maig de 2020 a maig de 2021
ha estat del +2,7 %.

Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
11/10/2021

Atès que de conformitat amb la disposició transitòria primera de la Llei 9/2017, de 8
de novembre, de Contractes del Sector Públic, aquest expedient es regeix per la
normativa anterior (RDL 3/2011, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic (TRLCSP)).
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.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
11/10/2021

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 revisió de les tarifes de la concessió administrativa d’explotació de
l’aparcament públic del Centre del Pallol, sol·licitada per l’empresa
JOSEL SL, amb efectes 1 de juny de 2020, segons el següent detall:
Preu total
Preu total
2020
2021
concepte
període
BI 2021
(IVA 21%
(IVA 21%
inclòs)
inclòs)
Vehicles de
preu per
El 1ers 120
0,0313
0,0304 €/min 0,025833
rotació
minut
minuts
€/min
Vehicles de
preu per
a partir dels
0,0249
0,0242 €/min 0,020571
rotació
minut
121 minuts
€/min
Estàncies
11,34154
dia complet
24 hores
13,36 €/dia
13,72 €/dia
9
Abonament
55,67321
12 hores
mensual
65,59€/mes
67,36 €/mes
vehicles
5
Abonament
78,33717
24 hores
mensual
92,30 €/mes
94,79 €/mes
vehicles
7
Abonament
30,92823
24 hores
mensual
36,44 €/mes
37,42 €/mes
motos
5
Abonament
24 hores
mensual
10,93 €/mes 9,280863 11,23 €/mes
bicicletes
2) Aquesta resolució és definitiva en via administrativa i contra ella es pot interposar
recurs contenciós administratiu davant dels Jutjats del Contenciós Administratiu de
Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció
de la seva notificació.
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No obstant això, amb caràcter potestatiu es pot interposar recurs previ de reposició
davant l’òrgan que ha dictat l’acte en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de
la recepció de la seva notificació.»
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per assentiment.
14. Servei d’Aprovisionaments, Contractació i Patrimoni. Aprovació del Plec de
clàusules administratives i tècniques particulars que ha de regir la licitació del
subministrament i instal·lació dels punts d’accés, manteniment i connexió a
internet d’alta capacitat en l’àmbit del projecte Wifi4EU.

Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
11/10/2021

«Atès que per part del Coordinador del Servei de Tecnologies de la Informació i
Telecomunicacions s’ha emès informe en el qual es posa de manifest la necessitat de
licitar el subministrament i instal·lació dels punts d’accés, manteniment i connexió a
internet d’alta capacitat en l’àmbit del projecte Wifi4EU, 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 mixt de subministraments i serveis a l’empara de l’article 18
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).

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
11/10/2021

Atès que per Decret d’Alcaldia número 2021015266 de data 26 d’agost de 2021, es va
iniciar l’expedient d’aquesta contractació.
Atès que el valor estimat del contracte és de 59.996,69 euros (més l'IVA que li
correspongui).
Atès que el pressupost base de licitació anual és de 6.413,00 euros (IVA inclòs) una
vegada subministrat i implantat el sistema.
Atès que la durada d'aquest contracte es fixa per un període inicial de (5) cinc anys, i no
es preveuen pròrrogues.
Atès que s’ha redactat el plec de clàusules administratives i tècniques particulars 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 simplificat sumari a l'empara de
l’article 159.6 de la LCSP.
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.
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Vistos els informes del Cap del departament d’infraestructura tecnològica
i del
Coordinador del Servei de Tecnologies de la Informació i Telecomunicacions, 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.
Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
11/10/2021

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 subministrament i
instal·lació dels punts d’accés, manteniment i connexió a internet d’alta capacitat en
l’àmbit del projecte Wifi4EU, amb un pressupost base de licitació anual de 6.413,00
euros (IVA inclòs) una vegada subministrat i implantat el sistema, i un valor estimat del
contracte de 59.996,69 euros (més l’IVA que correspongui).
2.- APROVAR l’expedient de contractació amb caràcter ordinari, mitjançant
procediment obert simplificat sumari a l'empara de l‘article 159.6 de la LCSP i aprovar
el plec de clàusules administratives i tècniques particulars que han de regir la licitació.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
11/10/2021

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 10 dies hàbils per a la
presentació de les pliques, a comptar des de l’endemà d’aquesta publicació.»
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per assentiment.
SERVEIS DE TERRITORI I URBANISME
15. Servei d’Aprovisionaments, Contractació i Patrimoni. Aprovació definitiva
del «Projecte d'endegament d'un tram de la riera de L'Abeurada per a la
protecció d'avingudes»
«Atès que per acord de la Junta de Govern Local, adoptat en sessió de data 30 d’abril de
2021, es va aprovar inicialment el «Projecte d’endegament d’un tram de la riera de
L’Abeurada per a la protecció d’avingudes», amb un pressupost base de licitació de
243.341,33 euros (IVA inclòs), es va sotmetre a informació pública el projecte per un
termini de 30 dies hàbils, als efectes del seu examen i presentació de reclamacions i es
va sol·licitar informe a l’Agència Catalana de l’Aigua, de conformitat amb la legislació
sectorial aplicable.
Atès que es va notificar individualment l’adopció de l’acord de la Junta de Govern Local
esmentat als afectats per les expropiacions forçoses dels terrenys, en la seva qualitat
d’interessats de conformitat amb el que disposa l’article 4 de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i
l’article 37.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS).
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Atès que en data 22 de juliol de 2021 va finalitzar el termini d’exposició al públic per tal
que tots aquells que es consideressin interessats poguessin formular al·legacions,
inclosos els afectats per les expropiacions forçoses dels terrenys, i d’acord amb el
certificat emès pel Secretari municipal en data 6 d’agost de 2021 no se n’han formulat.
Vist l’informe favorable emès per l’Agència Catalana de l’Aigua en data 8 d’agost de
2021.
Atès que és necessari procedir a l’aprovació definitiva del projecte a l’empara dels
articles 37 i 38 del ROAS.

Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
11/10/2021

Vist l’article 38.1 del ROAS que estableix que l’aprovació dels projectes d’obres
ordinàries correspon als diferents òrgans dels ens locals, segons la distribució de
competències en matèria de contractació que estableix el 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, llevat que l’execució d’aquests comporti expropiació forçosa, que en
aquest cas han de ser aprovats pel Ple de la Corporació.
Vist que per acord de Ple de data 3 de juliol de 2019 s’ha d’entendre delegada en la
Junta de Govern Local la competència d’aprovació de projectes d’obres que comporti
expropiació forçosa.
Per tot l’exposat, es proposa a la Junta de Govern Local, previ dictamen favorable de la
Comissió Informativa de Serveis de Territori i Urbanisme, l’adopció dels següents acords:

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
11/10/2021

1.- Aprovar definitivament el «Projecte d’endegament d’un tram de la riera de
L’Abeurada per a la protecció d’avingudes», amb un pressupost base de licitació de
243.341,33 euros (IVA inclòs).
2.- Publicar l’edicte d’aprovació definitiva en els butlletins oficials corresponents, de
conformitat amb el que disposa l’article 38 del ROAS.
.3.- Notificar individualment l’adopció d’aquest acord als afectats per les expropiacions
forçoses dels terrenys, en la seva qualitat d’interessats de conformitat amb el que
disposa l’article 4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú
de les Administracions Públiques i l’article 37.2 del ROAS.
.
.4.- Aquesta resolució és definitiva en via administrativa i contra ella 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.

BENESTAR SOCIAL I CIUTADANIA
16. Benestar social. Ratificació de l’Addenda complementària al ContractePrograma entre el Departament de Drets socials i l’Ajuntament de Reus en
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matèria de Serveis socials, Altres Programes i Serveis relatius al Benestar
social i Polítiques d’Igualtat per implementar noves mesures extraordinàries
relacionades amb la Covid-19.
«En data 3 d’agost de 2016 es va signar el Contracte programa per a la coordinació, la
cooperació i la col·laboració entre el Departament de Treball, Afers socials i Famílies i
l'Ajuntament de Reus, en matèria de serveis socials, altres programes relatius al
benestar social i polítiques d’igualtat període 2016-2019. El Contracte-Programa
estableix els eixos estratègics, els objectius generals, els mecanismes d’avaluació i el
finançament que permeten major eficiència i eficàcia en la gestió dels serveis.

Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
11/10/2021

L’acord tretzè del contracte-programa en regula la vigència, que és des del dia 1 de
gener del 2016 fins el 31 de desembre del 2019, sens perjudici de les actuacions que
es desprenguin de l’avaluació del CP del 2019, que s’executarien el 2020, i sens
perjudici que podia ser revisat d’acord amb les modificacions del marc normatiu català
que es poguessin produir i en funció dels resultats dels treballs que les parts
signatàries acordaren en aquest document.
Amb posterioritat, i fins a data d’avui s’han anat signant diferents addendes i
pròrrogues, que han comportat l’aprovació de mesures complementàries.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
11/10/2021

En data 4 d’agost de 2021 la Generalitat de Catalunya Departament de Drets Socials
(abans Departament Treball Afers Socials i Família) ha tramès una proposta de
l’Addenda Complementària en matèria de serveis socials, altres programes i serveis
relatius al benestar social i polítiques d’igualtat per implementar noves mesures
extraordinàries relacionades amb l’impacte social de la COVID-19 (quarta addenda
COVID) que inclou les mesures següents:
- Mesura 45.12. Serveis d’atenció domiciliària (SAD) per atendre nous casos
generats per la COVID-19.
- Mesura 45.13. Atenció a persones sense llar: posada en marxa de serveis
d’atenció a les persones sense llar basats en l’aplicació de la metodologia
housing first i en la provisió d’habitatges d’inclusió i espais per a l’acollida de
temporers.
- Mesura 45.14. Reforç dels serveis bàsics d’atenció social (SBAS).
- Mesura 45.19. Envelliment quilòmetre 0.
L’Addenda també contempla les següents mesures, ambdues sense dotació
econòmica, i que d’acord amb la informació rebuda des del Departament de Drets
Socials totes les mesures que no tenen import, no comporten cap compromís per a
l’Ajuntament de Reus.
- Mesura 45.15. Projecte Sostre 360º: intervenció integral i comunitària
d’atenció social a joves en situació de vulnerabilitat al carrer.
- Mesura 45.17. Suport en l’emergència als serveis d’intervenció socioeducativa
(SIS), sense desenvolupament de contingut.
En data 26 d’agost de 2021, la Cap de Servei de Serveis Socials emet un informe
favorable del contingut de les mesures que es gestionen des del seu departament i
proposa l’adopció dels acords pertinents per a l’aprovació de Addenda esmentada als
dos paràgrafs anteriors; així mateix, en data 6 de setembre de 2021 els serveis
tècnics de la Regidoria delegada de Salut i Ciutadania, han emès informe favorable del
contingut de la mesura 45.19 de l’Addenda referenciada.
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En data 23 d’agost de 2021, l’Assessoria Jurídica emet informe pel qual es posa de
manifest que no concorren aspectes de naturalesa jurídica que impedeixin l’aprovació
de l'Addenda esmentada.
En data 14 de setembre de 2021, la Comissió Informativa de Benestar Social i
Ciutadania d’aquest ajuntament ha informat favorablement l’aprovació de l’Addenda,
de forma prèvia a la seva aprovació per la Junta de Govern local, l’òrgan competent
per fer-ho d’acord mb els informes que costen a l’expedient.

Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
11/10/2021

Vist l’informe de la Cap de Servei de Serveis Socials de data 20 de setembre de 2021,
on es posa de manifest la urgència manifestada per la Generalitat de disposar del
conveni firmat pel representant municipal amb data 15 de setembre de 2021, per la
qual cosa, l’alcalde va signar el conveni i es va remetre a la Generalitat a través de la
plataforma EACAT el mateix dia 15 de setembre de 2021.
La Generalitat ha signat el document d’addenda en data 16 de setembre de 2021, i
l’ha remès aquest mateix dia (registre d’entrada EACAT número E/004401-2021).
Atès que es fa necessari, un cop dictaminat i formalitzat el conveni, sotmetre’l si més
no a la seva ratificació per part de l’òrgan competent per a la seva aprovació.
En conseqüència es proposa l'adopció dels acords següents:

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
11/10/2021

Ratificar l’Addenda complementària al Contracte-Programa entre el Departament de
Drets socials i l’Ajuntament de Reus en matèria de Serveis socials, Altres Programes i
Serveis relatius al Benestar social i Polítiques d’Igualtat per implementar noves
mesures extraordinàries relacionades amb l’impacte social de la Covid-19 (quarta
Addenda Covid), que havia estat prèviament dictaminada per la Comissió informativa
corresponent, i que incorpora les mesures següents:
- Mesura 45.12. Serveis d’atenció domiciliària (SAD) per atendre nous casos
generats per la COVID-19.
- Mesura 45.13. Atenció a persones sense llar: posada en marxa de serveis
d’atenció a les persones sense llar basats en l’aplicació de la metodologia
housing first i en la provisió d’habitatges d’inclusió i espais per a l’acollida de
temporers.
- Mesura 45.14. Reforç dels serveis bàsics d’atenció social (SBAS).
- Mesura 45.19. Envelliment quilòmetre 0.
SEGON: Donar trasllat d’aquest acord al Departament de Drets Socials de la
Generalitat de Catalunya, als efectes pertinents.»
En aquest moment la Sra. Vilella s’absenta per tal d'abstenir-se en el tractament
d'aquest punt de l'ordre del dia.
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.
L’alcalde

El secretari general
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