ESBORRANY ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Núm: 15/2021
Caràcter: Ordinària
Data: 29/10/2021
Horari: 09:01 h - 09:11 h
Lloc: Palau Municipal
Hi assisteixen:
Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
23/11/2021

Daniel Rubio Angosto, que actúa com a president accidental
Daniel Recasens Salvador
Marina Berasategui Canals
Carles Prats Alonso
S'han excusat:
Carles Pellicer Punyed
Noemí Llauradó Sans
Montserrat Villella Cuadrada
Teresa Pallarès Piqué
Montserrat Caelles Bertran
M. Luz Caballero Gabas
ORDRE DEL DIA
1. Informació de l’Alcaldia.
2. Aprovació de l’acta de la Junta de Govern Local de la sessió de 8 d’octubre de 2021.
Seguidament es tractarà en sessió pública els temes següents:
SERVEIS D'HISENDA I DE SERVEIS GENERALS
3. Servei d’Aprovisionaments, Contractació i Patrimoni. Aprovació de la revisió
de preus del contracte del servei públic d’explotació de la central de recollida
pneumàtica al municipi de Reus.
4. Servei d’Aprovisionaments, Contractació i Patrimoni. Ratificació del Decret
d’Alcaldia número 2021018463, de 7 d’octubre de 2021, relatiu a l’adjudicació del
servei de neteja ordinària de les escoles públiques d’infantil, d’educació primària i de
les escoles bressol municipals.
5. Recursos Humans. Sol·licitud de compatibilitat per a l’exercici d’una activitat
privada del Sr. D.R.R treballador de l'Ajuntament de Reus.
6. Recursos Humans. Sol·licitud compatibilitat per activitat privada del Sr. L.G.R.
treballador de l'Ajuntament de Reus.
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7. Recursos Humans. Sol·licitud de compatibilitat per a l’exercici d’una activitat
privada del Sr. JM.C.B treballador de l'Ajuntament de Reus.
8. Recursos Humans. Sol·licitud compatibilitat per activitat privada de la Sra. M.C.E.
treballadora de l'Ajuntament de Reus.
SERVEIS DE TERRITORI I URBANISME
9. Medi Ambient. Sancionar al Sr. R.B.J amb una multa de 2.404,06 euros com a
responsable d’una infracció molt greu consistent en posseir o conduir gossos
potencialment perillosos sense disposar de la preceptiva llicència.
Assumptes sobrevinguts, si s'escau.
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
Oberta la sessió per la presidència es passen a tractar els temes següents:
1. Informació de l’Alcaldia.
No n’hi ha.
2. Aprovació de l’acta de la Junta de Govern Local de la sessió de 8 d’octubre
de 2021.
S’aprova l’Acta de la Junta de Govern Local de la sessió de 8 d’octubre de 2021 per
assentiment.
Seguidament es tracta en sessió pública els temes següents:
3. Servei d’Aprovisionaments, Contractació i Patrimoni.- Aprovar la revisió
de preus del contracte del servei públic d’explotació de la central de
recollida pneumàtica al municipi de Reus.
«Atès que per Acord del Ple de data 06.07.2012 es va adjudicar a l’empresa ENVAC
IBERIA SA la gestió del servei públic d’explotació de la central de recollida pneumàtica al
municipi de Reus, en règim de concessió administrativa.
Atès que en data 27.07.2012 es va formalitzar el corresponent contracte administratiu.
Atès que el pacte PRIMER del referit contracte estableix que ENVAC IBERIA SA societat
unipersonal, s’obliga a l’execució de la gestió del servei públic d’explotació de la central
de recollida pneumàtica al municipi de Reus, en règim de concessió administrativa, per
les quantitats totals anuals i d’acord amb els preus que es detallen a continuació:
PREU FIX
Desglossat de la forma següent:
-Despeses del personal
-Despeses de vehicles i maquinària
Subministres a la Central
-Despeses de reposició dels elements mecànics
subjectes a desgast
-Despeses generals d’estructura,inclosa la part

125.931,69€
(més l’IVA que li
correspongui)
57.720,18 €
6.194,56 €
14.536,57 €
8.354,17 €
15.111,80 €
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proporcional relativa a la supervisió tècnica
d’enginyeria
-Despeses auxiliars (mòbil, campanya informativa,
neteja sala annexa)
-Despeses de reparació d’equips (inclou la reparació
qualsevol equip avariat de la central i de la xarxa)
-Benefici industrial
PREU PER ACTUALITZACIÓ I REPOSICIÓ
D’EQUIPS:
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IMPORT FIX ANUAL PER INVERSIONS PENDENTS
D’AMORTITZAR

3.380,69 €
11.818,50 €
8.815,22 €
54.513,77 €
(més l’IVA que li
correspongui)
103.085,60 €

Atès que de conformitat amb el pacte QUART del mateix contracte i la clàusula II.6 del
plec, i a partir de la segona anualitat, els preus s’han d’actualitzar aplicant el 85% del
percentatge de variació anual de l’IPC (Índex de Preus al Consum) general estatal, que
publica l’INE (Institut Nacional d’Estadística) referit al mes anterior al de signatura del
contracte, i que només hi haurà actualització de preus en el que respecta al servei, (això
és, sobre el “preu fix” i sobre “preu per actualització i reposició d’equips”) i els altres
conceptes no tenen revisió.
Atès que per Acord del ple de data 30.12.2020 es va aprovar la darrera revisió de preus
del contracte del servei públic d’explotació de la central de recollida pneumàtica al
municipi de Reus, amb efectes d’01.08.2020, i d’acord amb el següent detall, (més l’IVA
que correspongui):
PREU FIX
PREU PER ACTUALITZACIÓ I REPOSICIÓ D’EQUIPS

131.786,07 €
57.048,04 €

Atès que segons les dades facilitades per l’Institut Nacional d’Estadística, la variació de
l’índex general de preus de consum (IPC) durant el període de juny de 2020 a juny de
2021 ha estat del 2’7 %, per la qual cosa el percentatge a aplicar és de 2’295 %.
Atès que, de l’aplicació de l’esmentat en el paràgraf anterior, en resultarien els següents
preus revisats d’acord amb l’informe del Cap de Servei de Medi Ambient de data
21.09.2021:
PREU FIX
PREU PER ACTUALITZACIÓ I REPOSICIÓ D’EQUIPS

134.810,57 €
58.357,29 €

I resta sense variació:
IMPORT FIX ANUAL PER INVERSIONS PENDENTS D’AMORTITZAR

103.085,60 €

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.
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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:
1) APROVAR la revisió de preus, amb efectes d’01.08.2021, del contracte del servei
públic d’explotació de la central de recollida pneumàtica al municipi de Reus, signat en
data 27.07.2012, amb l’empresa ENVAC IBERIA SA d’acord amb el següent detall, (més
l’IVA que correspongui):
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PREU FIX
PREU PER ACTUALITZACIÓ I REPOSICIÓ D’EQUIPS

134.810,57 €
58.357,29 €

2) NOTIFICAR la present resolució a l’empresa ENVAC IBERIA SA.
3) INDICAR que aquest acord és definitiu en via administrativa i contra ell es pot
interposar recurs contenciós administratiu davant dels Jutjats del Contenciós
Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent
al de la recepció de la seva notificació.
No obstant això, amb caràcter potestatiu es pot interposar recurs previ de reposició
davant l’òrgan que ha dictat l’acte en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà
de la recepció de la seva notificació.
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per assentiment.
4. Servei d’Aprovisionaments, Contractació i Patrimoni. Ratificació del
Decret d’Alcaldia número 2021018463, de 7 d’octubre de 2021, relatiu a
l’adjudicació del servei de neteja ordinària de les escoles públiques
d’infantil, d’educació primària i de les escoles bressol municipals.
«Atès que en data 7 d’octubre de 2021 va ser dictat Decret d’Alcaldia, número
2021018463, pel qual es va resoldre l’adjudicació del servei de neteja ordinària de les
escoles públiques d’infantil, d’educació primària i de les escoles bressol municipals, a
favor de l’empresa ISS FACILITY SERVICES SA, i que es reprodueix a continuació:
«Atès que per Decret d’Alcaldia núm. 2021007866, de data 26 d’abril de l’any 2021, es
va resoldre iniciar l'expedient per a la contractació del servei de neteja ordinària de les
escoles públiques d’infantil, d’educació primària i educació especial, amb un pressupost
de licitació anual (despesa màxima estimada) de 2.274.592,14 € (IVA inclòs) i un valor
estimat del contracte de 9.775.106,71 euros (més l'IVA que li correspongui).
Atès que per acord de la Junta de Govern Local de data 28 de maig de l’any 2021, es va
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 es va aprovar el plec de clàusules
administratives i tècniques particulars que han de regir la licitació.
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).
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Atès que a la present licitació s’hi han presentat les empreses ISS FACILITY SERVICES,
S.A, ACCIONA FACILITY SERVICES, S.A, i CLANSER, S.A.
Atès que en data 27 de juliol de l’any 2021, la mesa de contractació va procedir a
l’obertura i a la qualificació de la documentació general sobre «A» i, després de
qualificar-la, es va acordar admetre a les empreses presentades i, acte seguit, es va
procedir a l'obertura dels sobres «B» que contenien la documentació a valorar
mitjançant criteris d’adjudicació subjectes a judici de valor. I després de donar-ne
lectura, es va trametre als Serveis Tècnics de Coordinació, Inspecció i Control, per tal
que l’examinessin i emetessin informe valoratiu al respecte.
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Atès que en data 27 d’agost de l’any 2021, es va donar compte del resultat de la
valoració de la documentació presentada per les empreses (sobre B), a valorar
mitjançant criteris d’adjudicació basats en judici de valor, segons informe tècnic emès
pel Coordinador d’inspecció i control del servei de data 25 d’agost de l’any 2021, i a la
vista del qual, es va proposar l’exclusió de la licitació a l’empresa Clanser SA, atès que
ha presentat una oferta incomplerta la qual no recull els documents que exigeix el
plec tècnic. Seguidament es va procedir a l’obertura dels sobres «C» de de les
empreses licitadores admeses, que contenien la documentació a valorar mitjançant
criteris de quantificació automàtica, se’n va fer la seva lectura i es va trametre als
Serveis Tècnics de Coordinació, inspecció i control del servei per tal que l’examinessin
i emetessin informe valoratiu al respecte.
Atès que en data 9 de setembre de l’any 2021 es va donar compte del resultat de la
valoració de la documentació presentada pels licitadors admesos, a valorar mitjançant
criteris d'adjudicació automàtics, segons informe tècnic emès pel tècnic de coordinació,
inspecció i control, de data 1 de setembre de l’any 2021, a la vista del qual es va
proposar com adjudicatària a l’empresa ISS FACILITY SERVICES, S.A.
Vist el que disposen els articles 107 i 150 de la LCSP i la clàusula quinzena del plec en
relació a la garantia definitiva i al requeriment que s'ha de fer a l'empresa proposada
com a adjudicatària.
Vist que s'ha de constituir una garantia definitiva del 5% (IVA exclòs) corresponent a la
durada inicial del contracte, a l’empara de l’article 107 de la LCSP i l'apartat L del quadre
de característiques del contracte que consta al plec de clàusules administratives
particulars. Aquest percentatge s’aplicarà sobre els conceptes de l’oferta corresponents
a l’import d’adjudicació del servei ordinari de neteja, a la despesa màxima estimada per
serveis extraordinaris i a la despesa màxima estimada de reposició de material higiènic,
i en resulta un import de garantia definitiva de 179.903,16 euros.
Atès que per Decret d’Alcaldia número 2021016446, del dia 10 de setembre de l’any
2021, es va fer requeriment previ a l’empresa ISS FACILITY SERVICES, S.A. per tal que
presentés la següent documentació:
- La documentació que disposa la clàusula quinzena del plec de clàusules
administratives i tècniques particulars.
- La garantia definitiva per un total de 179.903,16 euros.
Atès que en el termini concedit, l’empresa ISS FACILITY SERVICES, S.A va presentar la
documentació requerida, així com va dipositar la garantia definitiva per un import de
179.903,16 euros, tal i com consta per mitjà de la carta de pagament del dia 22 de
setembre de l’any 2021.
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Atès que en data 1 de setembre de l’any 2021 la mesa de contractació va procedir a la
qualificació de la documentació presentada per l’empresa ISS FACILITY SERVICES, S.A 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 5 d’octubre
de 2021.
En ús de les competències que em confereix la disposició addicional segona apartat
primer de la LCSP, HE RESOLT:
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1.- EXCLOURE l’empresa Clanser SA, pels motius recollits per l’acta de la mesa de
contractació del dia 27 d’agost de l’any 2021 i a l’informe tècnic emès el dia 25
d’agost de l’any 2021.
2.-ADJUDICAR a l’empresa ISS FACILITY SERVICES, S.A la contractació del servei de
neteja ordinària de les escoles públiques d’infantil, d’educació primària, educació
especial i de les escoles bressol municipal, pels imports que seguidament es detallen,
tots ells contemplats a la seva oferta de data 28 de juny de l’any 2021:
IMPORT SERVEI DE NETEJA ORDINARI ESCOLES BRESSOL
Centres

Import anual IVA exclòs

Escola Joan Rebull

127.583,59 euros

Escola Pompeu fabra

51.033,44 euros

Escola Montsant

51.033,44 euros

Escola Rubió i Ors

97.814,09 euros

Escola Eduard Toda

93.561,30 euros

Escola Rosa Sensat

70.170,98 euros

Escola Marià Fortuny

102.066,87 euros

Escola Sant Bernat Calvó

102.066,87 euros

Escola General Prim

68.044,58 euros

Escola Misericòrdia

51.033,44 euros

Escola Teresa Miquel

119.078,02 euros

Escola Cèlia Artiga

42.527,86 euros

Escola Alberich Casas

102.066,87 euros

Ciutat de Reus

21.263,93 euros

Escola Vitxeta

106.319,66 euros

Escola Prat de la Riba

36.148,68 euros

Escola Pi del Burgar

126.733,03 euros

Escola Isabel Besora

85.055,73 euros

Escola Ganxets

52.096,63 euros

Escola Mowgli

51.033,44 euros
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CEE Ciutat de Reus

42.527,86 euros

Escola bressol El Marfull

36.148,68 euros

Escola bressol El Margalló

14.884,75 euros

Escola bressol l'Olivera

36.148,68 euros

Escola bressol La Ginesta

38.275,08 euros

Escola bressol Montsant

17.011,15 euros

Escola bressol El Lligabosch

12.758,36 euros

Total Oferta IVA exclòs

1.754.487,02 euros
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SERVEI DE NETEJA EXTRAORDINARI IVA EXCLÒS
Preu hora netejador/a diürn laborable
Preu
hora
laborable
Preu hora
laborable

netejador/a
netejador/a

13,73 euros /hora

nocturn 15,37 euros /hora

diürn

festiu 21,52 euros /hora

Preu hora netejador/a nocturn festiu

23,45 euros /hora

Preu hora especialista diürn laborable

13,87 euros /hora

Preu
hora
laborable
Preu hora
laborable

especialista
especialista

nocturn 15,47 euros /hora

diürn

festiu 22,03 euros /hora

Preu hora especialista nocturn festiu

23,43 euros /hora

PREUS UNITARIS CONSUMIBLES HIGIÈNICS
PREUS UNITARIS HIGIÈNICS
DETALL TÈCNIC UNITATS
FORMAT

iva
Llargad
exclòs
a

Volum

Pes net Capes

Relle Colo Ample
u
r

Paper
higiènics
industrial

3,4 dm3

490 gr

2

sí

blan 9 cm
c

915
serveis
160 m

1,00
euros

Paper
higiènics
domèstic

9,1 dm3

686 gr

2

sí

blan 9’2 cm
c

18,8 m

0,14
euros

de 3,7 dm3

570 gr

2

sí

blan 24’8
11,5 m 1,5
c
cm
(plegat) euros
(plegat
)

Paper
mans
"toalla
Z"
Recanvi
sabonera

en

500
ml

4,1
euros
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Sabó
mans

de

4,5
euros

SISTEMA CONTROL DE PRESÈNCIES
1. Control de presències mitjançant X
lector d'empremta dactilar fitxe al
centre
2. Control de presències mitjançant
smartphone amb geolocalització
3. Control de presències mitjançant
trucada telefònica
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4. Consultable remotament lligat a X
plataforma on line de gestió de dades
3.- 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.
4.- PUBLICAR l’anunci de la formalització del contracte al DOUE i en el perfil del
contractant, a l’empara del que disposen els articles153 i 154 de la LCSP.
5.- NOTIFICAR el present decret als licitadors que han participat en la licitació.»
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.
Vist que es va dictar el Decret d’Alcaldia esmentat atès que convenia accelerar la
tramitació de l’expedient per raons d’interès públic, i no estava convocada la Comissió
Informativa de Serveis d'Hisenda i de Serveis Generals.
En conseqüència es proposa l'adopció dels acords següents:
1) RATIFICAR el Decret d’Alcaldia número 2021018463, de 7 d’octubre de 2021, relatiu
a l’adjudicació del servei de neteja ordinària de les escoles públiques d’infantil,
d’educació primària i de les escoles bressol municipals, a favor de l’empresa ISS FACILITY
SERVICES SA.
2) INDICAR que aquest acord és definitiu en via administrativa i contra el mateix 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.
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5. Recursos Humans. Sol·licitud de compatibilitat per a l’exercici d’una
activitat privada del Sr. D.R.R treballador de l'Ajuntament de Reus.
«Vista la sol·licitud presentada pel Sr. David Rodríguez Robles, tècnic de manteniment
de la plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament de Reus, interessant la
declaració de compatibilitat de l’exercici de llur lloc de treball per a l’exercici de
l’activitat privada, per compte propi, com autònom, els dimecres i divendres de 16:00
hores a 20:00 hores setmanals, 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:
(...)
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 pel Coordinador de la Brigada Municipal en el que s’informa que el
lloc de treball que ocupa l’interessat en aquest Ajuntament no implica causa de
incompatibilitat amb l’exercici de l’activitat privada esmentada.
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.
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
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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),
Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
23/11/2021

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 següents acords:

1. Reconèixer la compatibilitat de l’exercici del lloc de treball ocupat pel Sr. David
Rodríguez Robles, tècnic de manteniment de la plantilla de personal funcionari
de l’Ajuntament de Reus, per a l’exercici de l’activitat privada, per compte
propi, com autònom, els dimecres i divendres de 16:00 hores a 20:00 hores
setmanals fora de la jornada laboral.
L’autorització atorgada al Sr. Rodríguez Robles 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.
6. Recursos Humans. Sol·licitud compatibilitat per activitat privada del Sr.
L.G.R. treballador de l'Ajuntament de Reus.
«Vista la sol·licitud presentada pel Sr. Laureano Garreta Roselló, tècnic especialista de
comeses especials de l’Ajuntament de Reus, interessant la declaració de compatibilitat
de l’exercici de llur lloc de treball per a l’exercici de l’activitat privada, per compte
d’altre, com a funerari, 15 hores setmanals nocturnes.
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.
(...)
2. Sens perjudici del que disposa el punt anterior, en cap cas la suma de jornades
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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 pel Cap de Serveis de Medi Ambient en el que s’informa que el lloc
de treball que ocupa l’interessat en aquest Ajuntament no implica causa de
incompatibilitat amb l’exercici de l’activitat privada esmentada.
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.
Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
23/11/2021

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 pel Sr.
Laureano Garreta Roselló, tècnic especialista de comeses especials de
l’Ajuntament de Reus, per a l’exercici de l’activitat privada, per compte d’altre,
com a funerari, 15 hores setmanals nocturnes.
2. L’autorització atorgada al Sr. Garreta Roselló 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.
7. Recursos Humans. Sol·licitud de compatibilitat per a l’exercici d’una
activitat privada del Sr. JM.C.B treballador de l'Ajuntament de Reus.
«Vista la sol·licitud presentada pel Sr. Josep Maria Calvet Boronat, arquitecte tècnic de
la plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament de Reus, interessant la declaració
de compatibilitat de l’exercici de llur lloc de treball per a l’exercici de l’activitat pública
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com a regidor a l’oposició a l’Ajuntament de Torredembarra, un cop al mes, per assistir
al Ple municipal (tercer dijous de cada mes), de les 18:00 hores fins a la seva
finalització amb una durada aproximada de 3/4 d’hora i l’activitat privada, per compte
propi, com autònom, de 3 a 4 hores setmanals 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:

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
23/11/2021

«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 pel Coordinador de la Brigada Municipal en el que s’informa que el
lloc de treball que ocupa l’interessat en aquest Ajuntament no implica causa de
incompatibilitat amb l’exercici de l’activitat privada esmentada.
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.
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,
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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 pel Sr.
Josep Maria Calvet Boronat, arquitecte tècnic de la plantilla de personal
funcionari de l’Ajuntament de Reus, per a l’exercici de l’activitat pública com a
regidor a l’oposició a l’Ajuntament de Torredembarra, un cop al mes, per assistir
al Ple municipal (tercer dijous de cada mes), de les 18:00 hores fins a la seva
finalització amb una durada aproximada de 3/4 d’hora i l’activitat privada, per
compte propi, com autònom, de 3-4 hores setmanals fora de la jornada laboral.
Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
23/11/2021

2.- L’autorització atorgada al Sr. Calvet Boronat 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.
8. Recursos Humans. Sol·licitud compatibilitat per activitat privada de la
Sra. M.C.E. treballadora de l'Ajuntament de Reus.
«Vista la sol·licitud presentada per la Sra. Maria Escoda Cabré, arquitecta tècnica de la
plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament de Reus, interessant la declaració de
compatibilitat de l’exercici de llur lloc de treball per a l’exercici de l’activitat privada
per compte propi com autònoma, 12 hores a la setmana ( horari de les 16:00 hores a
19:00 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:
(...)
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 pel Cap de Servei d’Arquitectura 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.
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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.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
23/11/2021

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 següent acord:

2. Reconèixer la compatibilitat de l’exercici del lloc de treball ocupat per la Sra.
Maria Escoda Cabré, arquitecta tècnica de la plantilla de personal funcionari de
l’Ajuntament de Reus, per a l’exercici de l’activitat privada per compte propi
com autònoma, 12 hores ( horari de 16:00 hores a les 19:00 hores) a la
setmana fora de la jornada laboral.
L’autorització atorgada a la Sra. Escoda Cabré 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.
9. Medi Ambient. Sancionar al Sr. R.B.J amb una multa de 2.404,06 euros
com a responsable d'una infracció molt greu consistent en posseir o conduir
gossos potencialment perillosos sense disposar de la preceptiva llicència.
«En data 27 de setembre de 2019, a l'expedient MED 1806/2018, la Junta de Govern
Local va acordar sancionar al Sr. R.B.J. com a responsable de dues infraccions de
caràcter greu, consistents en portar un gos potencialment perillós sense morrió en
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espais públics els dies 26 d'abril i 10 de juny de 2018 i com a responsable d’una
infracció molt greu, consistent en no disposar de la preceptiva llicència.
La resolució consta notificada el 5 de novembre de 2019 a l’interessat per correu al
seu domicili.
Per Decret núm. 2020006088 de data 1 de juny de 2020 del regidor delegat de l’Àrea
de Medi Ambient i Recursos Humans es va tonar a requerir al Sr. R.B.J perquè en un
termini de vint dies, presentés la sol·licitud i tota la documentació necessària per a
obtenir la corresponent llicència per a la tinença d’un gos potencialment perillós.
La resolució es va notificar a l’interessat en data 10 de juliol de 2020, d'acord amb el
justificant del servei de correus que consta a l'expedient.
Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
23/11/2021

Una vegada transcorregut el termini concedit, la interessada no va presentar la
documentació requerida per a renovar la preceptiva llicència.
En data 20 de novembre de 2020 els agents de la Guàrdia urbana van aixecar l'acta
d'intervenció amb animals núm. 45891/2020 al parc Federico Garcia Lorca amb motiu
que el Sr. R. B. J. duia sense corretja, morrió ni la preceptiva llicència el mateix gos de
raça potenciament perillosa que va ser objecte de l'anterior expedient sancionador
(MED 1806/2018), el gos de raça pitbull terrier, núm. de xapa 11151, i de nom Athor.
En data 20 de maig de 2021, s’emet Decret 2021009482, pel qual s’inicia un
procediment sancionador contra el Sr. R.B.J. per la suposada comissió d’una infracció
tipificada com a molt greu en l’art. 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, que en l’article 64.2 de la mateixa Ordenança té
revista una sanció de multa de 2.404,06 euros a 15.025,31euros.
La resolució consta notificada el 11 de juny de 2021 al mateix interessat per correu al
seu domicili del Cr. Alcover, 4, 01 03, de Reus.
No consta que l'interessat presentés la sol·licitud de llicència requerida en el termini
que se li va concedir a aquest efecte.
En data 5 de juliol de 2021 l’instructor de l’expedient va dictar la proposta de resolució
sancionadora, que es va notificar mitjançant la publicació d'un edicte al Butlletí Oficial
de l’Estat en data 27 d’agost de 202, després d’intentar la notificació per correu al
l’adreça que consta a l’acta de la Guàrdia urbana núm. 45891/2020 com a domicili de
l’interessat, carrer Miramar, 27, P1 i a l’adreça Cr. Alcover, 4, 01 03, de Reus. , i ser
retornades pel servei de correus , d’acord amb els certificats que consta a l’expedient.
A data d’avui, la interessada no ha presentat la documentació requerida per a
l’obtenció de la preceptiva llicència.
S’ha tramitat el procediment sancionador corresponent d’acord amb els articles 64 i
següents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
L’interessat no ha formulat recusació contra els càrrecs de l’instructor i secretari de
l’expedient ni ha presentat al·legacions, aportat documents o proposat la pràctica de
qualsevol tipus de proves en el termini concedit a aquest efecte.
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De la instrucció d’aquest procediment resulten provats els fets imputats i que n’és
responsable el Sr. . R.B.J amb N.I.F ***9909**.
D’acord amb l’article 13 de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos
considerats potencialment perillosos, segons modificació feta per la llei 7/2004, de 16
de juliol, de mesures fiscals i administratives, la competència correspon al Ple de
l’ajuntament; no obstant això, s’ha delegat a la Junta de Govern Local, per acord del
Ple de la Corporació, en reunió de data 3 de juliol del 2019, de conformitat amb
l’article 22.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases del règim local.
Per tot el què s’ha exposat, es proposa a la Junta de Govern Local, previ dictamen de
la Comissió Informativa de Serveis de Territori i Urbanisme, l’adopció del següent
acord:
Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
23/11/2021

ÚNIC. IMPOSAR al Sr. . R.B.J, , amb NIF. ***9909** , la sanció de multa de 2.404,06
euros com a responsable d’una infracció molt greu consistent en posseir o conduir
gossos potencialment perillosos sense disposar de la llicència; d’acord amb els articles
56.a) i 64.2 de l’Ordenança municipal de protecció, benestar i convivència amb els
animals de companyia i la fauna urbana, publicada al BOPT en data 26 de març del
2019.
L’import de la sanció s’ha de fer efectiu a les oficines de la Recaptació Municipal,
situada al carrer Sant Llorenç, 25, de Reus, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores, en
els següents terminis:
a) Si la notificació es realitza entre els dies 1 i 15 del mes, el pagament haurà de
fer-se des de la data de recepció de la notificació fins al dia 20 del mes posterior o,
si aquest no fos hàbil fins l’immediat hàbil següent.
b) Si la notificació es realitza entre els dies 16 i el darrer del mes, el pagament
haurà de fer-se, des de la data de recepció de la notificació fins el dia 5 del segon
mes posterior o, si aquest no fos hàbil fins l’immediat hàbil següent.
Aquesta resolució no posa fi a la via administrativa i contra ella es pot interposar
recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el temini 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.
I, sense més assumptes a tractar s'aixeca la sessió de la qual, com a secretari general,
estenc aquesta acta, amb el vistiplau del president accidental.
El secretari general
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