ESBORRANY ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Núm: 4/2019
Caràcter: Ordinària
Data: 08/03/2019
Horari: De 09:15h a 9:20h
Lloc: Palau Municipal

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
15/03/2019

Hi assisteixen:
Carles Pellicer Punyed, alcalde-president
Montserrat Vilella Cuadrada
Noemí Llauradó Sans
Jordi Cervera Martínez
Jaume Renyer Alimbau, secretari general
S'han excusat:
Hipòlit Monseny Gavaldà
Marc Arza Nolla
Joaquim Enrech Garola
Montserrat Caelles Bertran
Daniel Rubio Angosto
Montserrat Flores Juanpere
ORDRE DEL DIA
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior
2. Informació de l'Alcaldia
3. Benestar Social. Aprovació del conveni amb la Fundació Mossèn Frederic Bara i
Cortiella (FMFBC) per a la col·laboració en el projecte Centre Obert “Obrim somriures”
per a l’any 2019.
4. Gestió Urbanística. Aprovació inicial de la Modificació del projecte d'ordenació de
la zona verda del subsector 2 del sector F.2 «Camí dels Morts», presentada per la Junta
de compensació.
5. Gestió Urbanística. Declaració de caducitat de l'expedient del Pla parcial
urbanístic del sector G.2 «Granja Massó», promogut per MARINO LÓPEZ XXI, SA.
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
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Oberta la sessió per la presidència es passen a tractar els temes següents:
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior
S'aprova, per unanimitat, l'acta de la sessió de la Junta de Govern del 22 de febrer de
2019.
2. Informació de l'Alcaldia
El Sr. Pellicer informa del següent:
- De la reunió amb el Sr. Marcos Massó, nou president de la Federació d’Associacions
de Veïns de Reus i la seva Junta a l’Alcaldia.
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- Dels darrers actes del Carnaval.
- De la reunió amb la Sra. Mª Luisa Domínguez González, Directora General de
Planificación Estratégica y Proyectos de Adif, a Madrid.
- De la presentació del llibre «Veus» de Reusenques de Lletres al Casal de les Dones.
- De la descoberta del quadre de la Filla Adoptiva Neus Segrià a la Galeria de Fills
Il·lustres a l’Alcaldia.
3. Benestar Social. Aprovació del conveni amb la Fundació Mossèn Frederic
Bara i Cortiella (FMFBC) per a la col·laboració en el projecte Centre Obert
“Obrim somriures” per a l’any 2019.
"Atès que l’article 103 de la Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats
en la infància i l’adolescència, estableix que els serveis socials bàsics han de valorar
l’existència d’una situació de risc i promoure, si escau, les mesures i els recursos
d’atenció social i educativa que permetin disminuir o eliminar la situació de risc. A
més, l’article 104 estableix les mesures que es poden establir un cop valorada la
situació de risc, entre les quals preveu l’atenció en serveis d’intervenció
socioeducativa.
Atès que la Cartera de Serveis socials inclou els serveis d’intervenció socioeducativa
no residencial per a infants i adolescents en situació de risc com a serveis socials
bàsics i com a prestació garantida. Són, per tant, competència dels municipis de més
de 20.000 habitants i dels consells comarcals, amb finançament compartit entre la
Generalitat de Catalunya i els ens locals.
Considerant que aquests serveis porten a terme una tasca d’intervenció
socioeducativa no residencial fora de l’horari escolar, estimulen i potencien
l’estructuració i el desenvolupament de la personalitat, la socialització, l’adquisició
d’aprenentatges bàsics i l’esbarjo, i compensen les deficiències socioeducatives de les
persones ateses mitjançant el treball individual o en grup, la família, i el treball en
xarxa i amb la comunitat.
Atès que la Fundació Mn. Frederic Bara i Cortiella, amb CIF G43682509 domiciliada al
carrer Racona, 3-5 de Reus, CP 43201, és una fundació sense ànim de lucre que des
de fa més de 35 anys té per objectiu, realitzar una acció compensadora i preventiva
amb la infància, acollint i atenent preferentment mitjançant activitats educatives de
temps de lleure, a aquells nens i nenes que per diferents motius es troben amb

Aquest document ha estat signat electrònicament amb data 15/3/2019
L'autenticitat d'aquest document es pot comprovar a https://serveis.reus.cat/cve mitjançant el CVE: 20193028D60DAECFCAF7A90E263E410286817CA0AE3E0315111845

necessitats econòmiques, socials o familiars especials, oferint-los un espai, on els
acompanyen en el seu creixement com a persona.
Atès que la fundació realitza un treball en xarxa, de coordinació i cooperació amb tota
mena d’entitats públiques i privades per aconseguir abordar els seus objectius, des de
la globalitat de visions, la no duplicitat de recursos i l’eficiència i eficàcia de l’acció
socioeducativa de tots els agents que treballen en el mateix àmbit a la ciutat de Reus.
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Atès que La fundació porta a terme diversos programes per a la promoció social dels
menors i les seves famílies orientats a treballar la integritat de la persona, això és,
l’assistència i cobertura de necessitats bàsiques (alimentació, higiene, etc), i de
necessitats socials (educació, formació, participació, etc,), dins el Programa Infància i
adolescència, que compta amb diversos projectes, entre els quals, el Centre Obert
“Obrim somriures”: un establiment diürn d’acció socioeducativa destinat a infants i
adolescents d'entre 4 i 18 anys d'edat. Aquest projecte, aborda des de la prevenció,
una tasca que proporciona atenció a infants, adolescents i famílies que viuen a Reus i
que presenten indicadors de risc. La intervenció que es realitza té un caràcter
totalment preventiu per tal que les situacions personals dels infants i joves no
esdevinguin futures situacions de risc social, situacions que s’atendrien en el nou
model del servei d’intervenció socioeducatiu (SIS) que des de l’Ajuntament es
desenvolupa.
Considerant que l’Ajuntament de Reus a través de la Regidoria de Benestar Social, té,
entre els seus objectius i atribucions, I'estudi, definició i proposta d’estratègies, plans,
projectes i directrius, entre d’altres, en matèria d’atenció a la infància i I'adolescència.
Atès que el 4 de febrer de 2019 amb núm. de registre d'entrada de l’ajuntament
2019006624, l’entitat ha proposat formalitzar un conveni amb l’Ajuntament de Reus
per portar a terme l’esmentat projecte amb un pressupost de 70.400€, per
desenvolupar l’esmentat projecte i sol·licita una subvenció econòmica a l'Ajuntament
de Reus de 66.500€.
Considerant que els objectius del projecte estan alineats als que des de l’Àrea de
Benestar es tenen establerts en l’abordatge de les situacions de prevenció del risc
respecte els infants, adolescents i les seves famílies.
Atès que l’Ajuntament de Reus valora positivament la tasca desenvolupada amb
anterioritat per la Fundació Mn. Frederic Bara i Cortiella (FMFBC) en projectes similars,
i reconeix l’innegable interès de l’activitat referenciada per la qual cosa valora positiva
la col·laboració amb l’entitat en tots els nivells que sigui possible, tant tècnics com
econòmics.
Vista la proposta de conveni, que consta a l’expedient, i que ha estat consensuada
entre les parts signants per a l’establiment d’aquesta col·laboració i, per tant, per
regular els termes de l’atorgament d’una subvenció.
Atès que l’esmentat instrument de col·laboració tindria una vigència des del dia 1 de
gener fins al dia 31 de desembre 2019, ambdós inclosos.
Vist que l’Àrea de Benestar Social de l’Ajuntament de Reus actualment no té cap
convocatòria oberta de subvencions i tractant-se d’una situació excepcional en la que
hi concorren raons d’interès públic, social, humanitari i econòmic que dificulten una
convocatòria pública de subvencions d’acord amb l’establert en l’article 22.2 c) de la
Llei general de subvencions, procedeix la concessió directa d’una subvenció.
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Atès que les prestacions que constitueixen l'objecte del conveni no tenen caràcter
contractual.
Atès que el pagament de la subvenció s’efectuarà en els termes previstos en la
clàusula tercera del conveni:
a) El 80%, és a dir 53.200€ a partir de la signatura del conveni, com a lliurament de
fons amb caràcter previ a la justificació, com a finançament necessari per executar les
accions que són objecte del conveni.
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b) El 20%, és a dir 13.300€ que s’efectuarà prèvia presentació, per part del beneficiari
de la subvenció, de la pertinent justificació, en els termes previstos a la clàusula
quarta del present conveni.
En tot cas, abans de qualsevol pagament, s’ha d’acreditar per part de l’entitat:
a) Que es troba al corrent de les seves obligacions tributàries.
b) Que es troba al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social.
Pel que fa a les obligacions tributàries, s’autoritza a l’Ajuntament a la seva
comprovació, mentre l’interessat no mostri la seva oposició, i, pel que fa a les
obligacions amb la seguretat social, mitjançant certificació d’aquesta entitat.
No es farà cap lliurament mentre no es compleixi aquesta acreditació.
Atesa la naturalesa de l’entitat i el caràcter continuat de la col·laboració existent entre
l’Ajuntament de Reus i la Fundació Mn. Frederic Bara i Cortiella (FMFBC), per fer
efectius els pagaments esmentats, no es requereix a l’entitat la presentació de cap
tipus de garantia.
Considerant que la Fundació Mn. Frederic Bara i Cortiella (FMFBC) és responsable del
compliment de la finalitat de l’ajut concedit així com de la seva justificació documental
davant de l’Ajuntament de Reus, en els termes previstos a la clàusula quarta del
conveni.
Atès que les parts signants del conveni es comprometen a garantir, en el seu màxim
grau de seguretat, la confidencialitat de les dades dels infants/joves participants.
Aquestes dades seran objecte de tractament automatitzat exclusivament per part de
les parts signants a efectes d’inscripció, recepció d’informació i proveïment del servei,
en compliment del que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i
del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel
que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.
Cadascuna de les entitats signants serà responsable del compliment de les previsions
establertes en la normativa d’aplicació.
Atès que les parts es comprometen a formalitzar el corresponent document per
regular el tractament de les dades, que esdevindrà un annex a l’esmentat conveni.
Vist que per a un millor seguiment del compliment del conveni i una efectiva avaluació
dels resultats, es constituirà una comissió d'estudi i seguiment, d’acord amb la
clàusula desena d’aquest.
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Vist que la Fundació Mn. Frederic Bara i Cortiella (FMFBC), ha presentat els certificats
conforme es troba al corrent del compliment de les obligacions tributàries i de la
Seguretat social, que consten a l’expedient.
Vist l'informe favorable emès per la Cap de servei de Serveis socials de data 26 de
febrer de 2019, en virtut del qual es posa de manifest la voluntat de prestar suport a
aquest projecte.
Vist l’informe favorable de l’Assessoria jurídica de data 26 de febrer de 2019, en
relació al contingut del conveni que es proposa.
Vist l’informe favorable d'Intervenció Municipal de fiscalització prèvia limitada de data
1 de març de 2019.
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Vist l'article 47 i següents de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector
públic i l’article 150 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, en relació als convenis de
col·laboració.
D’acord amb l’article 28 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, l’article 65 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s’aprova el
Reglament de la Llei general de subvencions (RLGS), els articles 4 i següents de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, els articles 25.c) i 26 de
l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Reus, i les Bases d’Execució
del Pressupost per a l’exercici pressupostari de 2019 de l’Ajuntament de Reus.
Vist el decret de l’alcaldia número 7032 de data 15 de juny de 2015, pel qual es
delega en la Junta de Govern local l’aprovació dels convenis de cooperació i
col·laboració quan per raó del seu import sigui competent l’alcalde i la seva quantia
excedeixi els límits atribuïts als/les regidors/es delegats/des.
Atès doncs que, correspon a la Junta de Govern Local l’aprovació d’aquells convenis
d’import superior a 50.000€, per delegació de l’alcaldia.
En conseqüència es proposa l'adopció dels acords següents:
PRIMER: Aprovar el conveni amb la Fundació Mn. Frederic Bara i Cortiella (FMFBC),
amb CIF G43682509, per a la col·laboració en el projecte Centre Obert “Obrim
somriures”, un establiment diürn d’acció socioeducativa destinat a infants i
adolescents d'entre 4 i 18 anys, que porta a terme a la ciutat de Reus l’any 2019.
SEGON: Atorgar a la Fundació Mn. Frederic Bara i Cortiella (FMFBC), amb CIF
G43682509, una subvenció directa de 66.500€, en concepte de col·laboració d'acord
amb el que estableix la clàusula segona del conveni, a càrrec de la partida de
Benestar social número -30422-23109-489- del pressupost municipal de despeses de
l’any 2019.
El pagament de la subvenció s’efectuarà en els termes previstos en la clàusula tercera
i quarta del conveni:
1) El 80%, és a dir 53.200€ a partir de la signatura del conveni, com a lliurament de
fons amb caràcter previ a la justificació, com a finançament necessari per executar les
accions que són objecte del conveni.
2) El 20%, és a dir 13.300€ que s’efectuarà prèvia presentació, per part del beneficiari
de la subvenció, de la pertinent justificació, en els termes previstos a la clàusula
quarta del present conveni.
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Els pagaments s’abonaran a la Fundació Mn. Frederic Bara i Cortiella, mitjançant
transferència bancària al següent c. c. : ES22 2100 0227 1102 0029 4844
TERCER: Aprovar el reconeixement de l’obligació a la Fundació Mn. Frederic Bara i
Cortiella (FMFBC), amb CIF G43682509 del 80% de la subvenció atorgada, és a dir
53.200€ a càrrec de la partida número-30422-23109-489- de l’Àrea de Benestar
Social del pressupost municipal de despeses de l’any 2019 i procedir al seu pagament,
d’acord amb la clàusula tercera, apartat a) del conveni.
QUART: Aprovar el contracte d’encarregat de tractament de dades de caràcter
personal entre l’Ajuntament de Reus i la Fundació Mn. Frederic Bara i Cortiella
(FMFBC), inherent a les accions de col·laboració derivades del conveni aprovat en el
primer punt, i del qual n’esdevindrà un annex.
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CINQUÈ: Facultar la Regidora delegada de l’Àrea de Benestar Social per tal que
formalitzi el conveni i els documents necessaris per tal de fer efectius els acords
anteriors.
SISÈ: Dispensar la Fundació Mn. Frederic Bara i Cortiella (FMFBC), de la presentació de
cap tipus de garanties contemplades en l’art. 34.4 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions i l’art. 42 del reglament que la desenvolupa RD
887/2006, de 21 de juliol.
SETÈ: Nomenar la Sra. Teresa Barceló Alentorn, tècnica de l’Àrea de Benestar Social,
com a representant de l’Ajuntament de Reus en la comissió de seguiment prevista en
la clàusula desena del conveni de col·laboració.
VUITÈ: Formalitzar els documents que esdevinguin necessaris per fer possible el
desenvolupament d’aquest projecte.
NOVÈ: NOTIFICAR aquest acord a la Fundació Mn. Frederic Bara i Cortiella (FMFBC), als
efectes escaients."
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per assentiment.
4. Gestió Urbanística. Aprovació inicial de la Modificació del projecte
d'ordenació de la zona verda del subsector 2 del sector F.2 «Camí dels
Morts», presentada per la Junta de compensació.
"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).
Vist el document de Modificació del projecte d'ordenació de la zona verda, presentat
en format digital en data 21 de desembre de 2018 per la Junta de compensació del Pla
parcial del subsector 2 del sector F.2 «Camí dels Morts», resultat de la voluntat de la
Junta de compensació de continuar amb les obres d'urbanització de l'àmbit i les
gestions mantingudes amb els serveis tècnics municipals, per reordenar la
urbanització de la zona verda del sector més ajustada al moment actual mantenint,
però, les mateixes premisses de qualitat que l'inicial i amb especial atenció a
l’adaptació del mateix a la normativa actualment vigent.
Vistos els informes emesos al respecte pels serveis tècnics i jurídics municipals.
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D’acord amb l’establert a l'article 89.6 en relació al 119.2 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 15 de juny de 2015 (BOPT núm.
148, de 27/6/2015).
En conseqüència es proposa l'adopció dels acords següents:
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Primer- Aprovar inicialment la Modificació del projecte d'ordenació de la zona verda
del subsector 2 del sector F.2 «Camí dels Morts», presentada per la Junta de
compensació, condicionat a la presentació d'un nou document esmenat que incorpori
les determinacions resultants dels informes emesos en data 1 de març de 2019 pel
tècnic de Jardineria i per l'arquitecta cap de Servei de Planejament i Projectes urbans
d'aquest Ajuntament, que consten a l'expedient i s'adjunten com a fonament d'aquest
acord.
Segon. Sotmetre-ho a informació pública per un termini d’un mes perquè s’hi puguin
formular les al·legacions que s’estimin pertinents.
Tercer.- Notificar individualment l'acord a les persones interessades i concedir-los un
període d'audiència durant el termini d’un mes, comptat a partir del dia següent al de
la notificació d'aquest acord.
Quart. Si escau, sol·licitar informe als organismes públics i establir un termini d’un
mes perquè les empreses de subministrament de serveis afectats es pronunciïn sobre
l’esmentat projecte d’urbanització.
Cinquè. Contra el present acord no procedeix interposar cap tipus de recurs, atès que
es tracta d’un acte de tràmit no qualificat."
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per assentiment.
5. Gestió Urbanística. Declaració de caducitat de l'expedient del Pla parcial
urbanístic del sector G.2 «Granja Massó», promogut per MARINO LÓPEZ XXI,
SA.
"Vist l'acord adoptat per la Junta de Govern Local d'aquest Ajuntament en sessió de
data 1 d'abril de 2011, pel que es va aprovar inicialment, amb condicions, el Pla
parcial urbanístic del sector G.2 «Granja Massó», promogut per MARINO LÓPEZ XXI,
SA.
Vistos els diferents informes emesos pels organismes sectorials afectats, del que hi
consta un amb caràcter desfavorable (Agència Catalana de l'Aigua) i d'altres amb
condicions (DG Comerç, Autoritat Territorial de la Mobilitat, Regió d'Emergències de
Tarragona, DG d'Aviació Civil i Departament de Cultura), dels quals puntualment se
n'ha donat trasllat d'una còpia a la societat promotora a mesura que tenien entrada en
el Registre General d'aquesta Corporació a efectes d'esmena i compliment de
condicions.
Atès el temps transcorregut sense que la societat promotora hagués lliurat nova
documentació esmenada amb les condicions de l'aprovació inicial i la incorporació dels
condicionants i prescripcions dels esmentats informes sectorials, per Decret de 9
d'octubre de 2018, notificat el 7 de novembre de 2018 i publicat també anunci al BOE
del 2 de novembre de 2018, es va advertir a MARINO LÒPEZ XXI, SA que transcorregut
el termini de tres mesos sense que s'hagués lliurat la documentació necessària per
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prosseguir amb la tramitació del Pla parcial urbanístic del sector G.2 «Granja Massó»,
es declararà la caducitat del procediment i l'arxivament de les actuacions.
Atès que ha transcorregut amb escreix aquest termini de tres mesos sense haver-se
aportat la documentació requerida, per causa imputable a l'interessat.
Vist l'establert a l'article 89 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, que determina que, en tot cas, la
paralització de l'expedient per causa imputable a la part promotora en produeix la
caducitat, d'acord amb la legislació de procediment administratiu comú.
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Vist l’article 92 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment comú, aplicable d’acord amb la disposició
transitòria tercera de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques, que determina la caducitat dels expedients
iniciats a instància de l’interessat, i l’arxiu de les actuacions, quan el procediment es
paralitzi per causa que sigui imputable a l’interessat.
Per tot l'exposat, d'acord amb l'establert a l'article 178 del Reglament d'organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per RD 2568/1986, de 28 de
novembre, en relació l'article 92 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, i en ús de la
competència delegada pel Decret d'alcaldia de data 15 de juny de 2015 (BOPT núm.
148, de 27/6/2015).
En conseqüència es proposa l'adopció dels acords següents:
Primer.- Declarar la caducitat de l'expedient del Pla parcial urbanístic del sector G.2
«Granja Massó», promogut per MARINO LÓPEZ XXI, SA, i procedir a l'arxiu de totes i
cadascuna de les actuacions practicades.
Segon.- Aquest acord és definitiu en via administrativa i contra ell es pot interposar
recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar des del dia
següent al de la recepció d’aquesta notificació.
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.
I, sense més assumptes a tractar s'aixeca la sessióde la qual, com a secretari general,
estenc aquesta acta, amb el vistiplau del Molt Il·lustre Sr. Alcalde.
El secretari general
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