ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Núm: 10/2022
Caràcter: Extraordinària
Data: 06/07/2022
Horari: 09:00 h - 09:08 h
Lloc: Palau Municipal
Hi assisteixen:
Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
15/07/2022

Carles Pellicer Punyed
Noemí Llauradó Sans
Daniel Rubio Angosto
Daniel Recasens Savaldor
Teresa Pallarès Piqué
Carles Prats Alonso
M. Luz Caballero Gabás
S'han excusat:
Montserrat Flores Juanpere
Montserrat Caelles Bertran
Pere Aluja Balsells

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
15/07/2022

Assisteix també:
Jaume Renyer Alimbau, secretari general
ORDRE DEL DIA
1. Servei d'Aprovisionaments, Contractació i Patrimoni.
«Projecte aparcament soterrani àrea 3.02. La Hispània».

Aprovació inicial del

2. Servei d' Aprovisionaments, Contractació i Patrimoni. Aprovació inicial del
«Projecte executiu d'edifici de 48 habitatges i equipament. La Hispània»
Assumptes sobrevinguts, si s'escau.
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
Oberta la sessió per la presidència es passen a tractar en sessió pública els temes
següents:
SERVEIS DE TERRITORI I URBANISME
1. Servei d'Aprovisionaments, Contractació i Patrimoni. Aprovació inicial del
«Projecte aparcament soterrani àrea 3.02. La Hispània».
"Atès que Reus Mobilitat i Serveis, SA ha tramès per a la seva aprovació el «Projecte
aparcament soterrani àrea 3.02. La Hispània».
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Atès que per part del Cap de Servei d’Arquitectura, en data 6 de maig de 2022 i en
data 22 de juny de 2022, ha emès informe favorable de supervisió del «Projecte
aparcament soterrani àrea 3.02. La Hispània», amb un pressupost base de licitació
d’11.176.858,79 euros (IVA inclòs), de conformitat amb l’article 235 i la D.A. tercera,
apartat sisè, de Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP).
Atès que és necessari procedir a l'aprovació inicial del projecte a l'empara de l'article
235.2 b) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC) i els articles 37 i 38 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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15/07/2022

Atesa la Disposició addicional segona, apartat segon, de la LCSP i l’article 22.2 ñ) de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, el Ple municipal és
l’òrgan competent per aprovar aquest projecte.
Vist que per acord del Ple municipal, 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.
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:
1.- APROVAR inicialment el «Projecte aparcament soterrani àrea 3.02. La Hispània»,
amb un pressupost base de licitació d’11.176.858,79 euros (IVA inclòs).
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2.- SOTMETRE a tràmit d’informació al públic el projecte d’acord amb l’article 235.2 del
TRLMRLC, per un termini de 30 dies hàbils, als efectes del seu examen i presentació de
reclamacions."
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per assentiment.
2. Servei d'Aprovisionaments, Contractació i Patrimoni. Aprovació inicial del
«Projecte executiu d'edifici de 48 habitatges i equipament. La Hispània»
"Atès que Reus Desenvolupament Econòmic, SA ha tramès per a la seva aprovació el
«Projecte executiu d’edifici de 48 habitatges i equipament. La Hispània».
Atès que per part del Cap de Servei d’Arquitectura, en data 2 de maig de 2022 i en
data 22 de juny de 2022, ha emès informe favorable de supervisió del «Projecte
executiu d’edifici de 48 habitatges i equipament. La Hispània», amb un pressupost base
de licitació de 10.232.127,19 euros (IVA inclòs), de conformitat amb l’article 235 i la D.A.
tercera, apartat sisè, de Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic (LCSP).
Atès que és necessari procedir a l'aprovació inicial del projecte a l'empara de l'article
235.2 b) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC) i els articles 37 i 38 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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Atesa la Disposició addicional segona, apartat segon, de la LCSP i l’article 22.2 ñ) de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, el Ple municipal és
l’òrgan competent per aprovar aquest projecte.
Vist que per acord del Ple municipal, 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.
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:
1.- APROVAR inicialment el «Projecte executiu d’edifici de 48 habitatges i equipament.
La Hispània», amb un pressupost base de licitació de 10.232.127,19 euros (IVA inclòs).
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2.- SOTMETRE a tràmit d’informació al públic el projecte d’acord amb l’article 235.2 del
TRLMRLC, per un termini de 30 dies hàbils, als efectes del seu examen i presentació de
reclamacions."
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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