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Àrea de Cultura i Política Lingüística
Cultura
Exp. CULT 15/2020 OF.

DECRET
Atès que la situació de crisis sanitària que ha provocat la pandèmia produïda pel
covid19 ha donat lloc a canvis en diferents àmbits de la vida social i familiar, entre
ells, a l’àmbit educatiu, provocant el tancament de les escoles primerament i una
reorganització de les condicions acadèmiques actualment, mitjançant l’adopció
d’una serie de mesures a seguir.
Atès que el Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc
de la pandèmia aprovat pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya
preveu al punt 5.4.1 que un cop identificats i assignats els espais, dins del centre
educatiu, per a grups estables, cal detectar si hi ha necessitats de més espais fora
del centre i si són necessaris aquests espais externs, el centre ho ha de comunicar a
la inspecció educativa i els serveis territorials han d’analitzar i acordar
conjuntament amb els ajuntaments el pla de cobertura d’espais.
Un cop definits els espais d’altres administracions i/o entitats i les condicions de la
cessió temporal d’aquests espais per a ús educatiu, cal formalitzar aquesta cessió
administrativament.
Atès que el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya es veu en la
necessitat d’utilitzar un espai de titularitat pública, en concret, les instal·lacions del
Giny , per ubicar part de les dependències de l’IES Tapiró.
Atès que és voluntat de l’Ajuntament de Reus col·laborar amb el Departament
d’Educació mitjançant la cessió d’ús gratuïta de la planta baixa i els espais exteriors
del GINY, de dilluns a divendres, i durant el curs escolar 2020-2021, de les 8.30h fins
a les 15h, sens prejudici d’una possible pròrroga d’un mòdul prefabricat ubicat en
una finca de titularitat municipal per possibilitar que s’hi duguin a terme actuacions
que beneficiïn la comunitat de veïns.
Vist l'esborrany de conveni obrant a l'expedient consensuat per ambdues parts.
Vist l’informe conjunt de la Sra. Yolanda Fontgivell com a Directora Coordinadora de
festes i festivals i de la Sra. Núria Bruno Mas com a Cap d’Educació.
Atès que el Centre de les Arts Gestuals i del Circ de Reus (GINY) resta adscrit per
acord de la Junta de Govern Local de data 19 de gener de 2018 a l’Institut Municipal
Reus Cultura, per la qual cosa l’organisme autònom ha estat coneixedor del
contingut del conveni mostrant la seva conformitat.
Atès el previst als articles 73 i següents del Reglament de patrimoni dels ens locals,
aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d’octubre.
Atès que es tracta d’un conveni que afecta a diferents departaments municipals i
per tant, per qüestions d’economia processal la formalització del conveni convé
sigui assumida per l’Alcaldia.
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HE RESOLT:
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre el Departament d'Educació de la
Generalitat De Catalunya i l’Ajuntament de Reus (IMRC) per a la ubicació d’una part
de L’institut Josep Tapiró al Giny en el marc de la situació derivada De La Pandèmia
De Covid-19.
Segon: Sotmetre l'expedient al tràmit d'informació pública per un termini de 15
dies.
Tercer: Notificar la present resolució a l’IMRC als efectes escaients.
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.
Ho mana i signa el Molt Il·lustre Sr. Alcalde, a la ciutat de Reus, el dia que consta en
la diligència de registre.
L'Alcalde

El Secretari general

Carles Pellicer Punyed

Jaume Renyer Alimbau

Aquest document és còpia autèntica del decret número 2020013741 de data 06 d'octubre
de 2020 de conformitat amb l'article 26 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.
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