ESBORRANY ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Núm: 8/2019
Caràcter: Ordinària
Data: 03/05/2019
Horari: DE 09:15h a 9:25h
Lloc: Palau Municipal
Hi assisteixen:

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
14/05/2019

Carles Pellicer Punyed, alcalde-president
Hipòlit Monseny Gavaldà
Jordi Cervera Martínez
Montserrat Caelles Bertran
Jaume Renyer Alimbau, secretari general
S'han excusat:
Montserrat Vilella Cuadrada
Noemí Llauradó Sans
Marc Arza Nolla
Joaquim Enrech Garola
Daniel Rubio Angosto
Montserrat Flores Juanpere
ORDRE DEL DIA
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior
2. Informació de l'Alcaldia
3. Gestió Econòmica i Pressupostària. Donar compte de diferents decrets del
regidor delegat de l'Àrea d'Hisenda i Recursos Generals d'aprovació de factures i
certificacions d'obres, serveis i subministraments.
4. Gestió Urbanística. Declaració de caducitat de l'expedient de modificació
puntual del Pla parcial urbanístic del subsector 2 del sector F.2 «Camí dels Morts»,
promogut per FOMENT IMMOBILIARI MOBINMOB, SL.
5. Participació, Ciutadania i Transparència. Liquidació de l'encàrrec a la Fundació
per a l'Acció Educativa (FAE) del servei de dinamització dels Casals Municipals i els
tallers d'informàtica i creativitat de la Regidoria de Participació, Ciutadania i
Transparència per lany 2018.
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
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 Local del 12 d'abril
de 2019.
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2. Informació de l'Alcaldia
El Sr. Pellicer informa del següent:
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•

De la propera presentació de la 23a edició de la Fira del circ de Catalunya, el
Trapezi.

•

De la sortida de la caminada popular Reus-La Pineda a Mas Iglesies.

•

Del lliurament dels premis de la Final del campionat del Club Tennis Reus
Monterols.

•

Del lliurament dels trofeus de «XII Hores de MiniBàsquet La Salle Reus».

•

Del concert Orquestra de Cambra «Peret Ganxet» a Bràvium Teatre.

•

Del concert de Rams de la Cor Mestral a la Prioral de Sant Pere.

•

De la trobada d'autors locals a la Biblioteca Municipal Central Xavier Amorós.

•

De la signatura del patrocini de la Fundació Joan Petit Nens amb Càncer amb el
Reus Deportiu a la Sala Tinell del Palau Municipal.

•

Dels Actes de Setmana Santa.

•

De la serra de la última cama de la Vella Quaresma, a les Peixateries Velles.

•

De la processó de Tres Gràcies.

•

De la presentació del llibre del Sr. Jordi Sugranyes als Jardins de la Casa Rull.

•

De la Missa i de la tradicional funció «Coronació del Senyor» a la església de la
Puríssima Sang.

•

De la Diada de Sant Jordi.

•

De la signatura del conveni amb CaixaBank per al desenvolupament del
projecte «Reus i la Festa inclusiva» a la Sala Tinell.

•

De la visita de la Fira «Velèctric» a la plaça Llibertat.

•

De la desfilada de la moda solidària on els beneficis van destinats per la «Lliga
contra Càncer de les Comarques de Tarragona i Terres de l’Ebre»,al Centre d’Art
Cal Massó.

•

De la tercera edició del cicle «Vermusic» amb l’actuació del duet «Formiga &
Cigale» al Mas Calvó.

•

Del partit «Bàsquet a l'Antiga» a la plaça Mercadal.

•

De la inauguració de l’exposició «Ciutat del Bàsquet Català, Reus 2019» al
Museu de Reus de la plaça Llibertat.
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•

De la «24a Trobada de Caramelles», organitzada per la Colla Musical "Els
Tranquils" de Reus a La Palma.

•

De la festa de jubilació de la Sra. Isabel Solís pel tancament de la seva fruiteria i
verduleria al Raval Robuster.

•

De la lectura de «El Quixot» al Cafè Teatre del Centre de Lectura.

•

De la Missa i processó pels carrers del Barri de Montserrat.

•

De la «Gala Dansa» que organitza l’Associació de Professors de Dansa de les
Comarques de Tarragona, al Teatre Fortuny.

•

Dels balls al Centre Cultural de Andalucía de Reus amb motiu de la celebració
de la «Feria de Abril».

•

De la «Missa de Pasqua» de la comunitat romanesa a Església de l'Assumpció.

•

De l’espectacle "Tots Dansen" organitzat per la Coordinadora de dansa de Reus
a la plaça Mercadal.

•

Dels 40 anys del primer Reglament del Consell Regulador de la DOP Siurana
amb la participació de la consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació de la Generalitat, Teresa Jordà, a l’Estació Enològica.

•

Del dinar per celebrar el 45è aniversari de «El Cachirulo» a l’Hotel Gaudí.

3. Gestió Econòmica i Pressupostària. Donar compte de diferents decrets del
regidor delegat de l'Àrea d'Hisenda i Recursos Generals d'aprovació de
factures, certificacions d'obres, serveis i subministraments.
"Vistos els Decrets del regidor Delegat de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Generals que
figuren als Expedients D-HISMUN 2139/2018 i 2158/2019 d’aprovació de factures i
certificacions d’obra, serveis i subministraments que es detallen:
Decret núm.
2019003320
2019003768
2019004058
2019004350
2019004374
2019004668
2019005060
2019005062
2019005280
2019005281
2019005381
2019005451
2019005480
2019005481
2019005577
2019005891

Data
18-02-2019
25-02-2019
28-02-2019
06-03-2019
06-03-2019
11-03-2019
14-03-2019
15-03-2019
18-03-2019
18-03-2019
19-03-2019
20-03-2019
21-03-2019
21-03-2019
22-03-2019
27-03-2019

Expedient
2019/2
2019/3
2019/10
2019/1
2019/8-9
2019/1-5-11
2019/4
2019/13-24
2018/74
2018/288-289
2019/26
2019/25
2018/291-292
2018/75
2018/294
2019/28

Import
53.664,01€
10.511,39€
957.032,54€
39.004,06€
460.269,31€
280.065,05€
12.861,77€
70.495,10€
22.153,31€
357.027,93€
44.841,96€
207.318,20€
305.046,06€
33.532,06€
3.778,53€
26,05€
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2019005906
2019005912
2019005913
2019005918
2019005961
2019006157
2019006343
2019006499
2019006500
2019006721
2019006750
2019006764
2019006993
2019007013

28-03-2019
29-03-2019
29-03-2019
29-03-2019
29-03-2019
01-04-2019
03-04-2019
05-04-2019
05-04-2019
10-04-2019
11-04-2019
11-04-2019
15-04-2019
16-04-2019

2019/18
2019/28-41-42
2019/36
2019/37
2018/27
2018/76
2019/6-27
2018/56
2019/12-16-33
2019/19-23-30-41
2019/39
2019/43
2019/56-57
2019/3

64.449,18€
207.217,84€
1.109.631,46
446.447,48€
20.247,27€
32.264,39€
71.164,43€
3.440,91€
67.657,93€
136.161,56€
4.052,45€
812,61€
53.984,01€
16.954,44€

Vist el Decret de l’Alcaldia núm. 2016002499 de data 3 de març de 2016 (BOPT núm.
47 de data 9 de març de 2016), de delegació de competències a la Regidoria delegada
de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Generals, en relació a l’aprovació de factures i
certificacions d’obres, serveis i subministraments, donant-se compte mensualment a
la Junta de Govern local.
ES PROPOSA:
Donar compte dels decrets del regidor delegat de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Generals
que figuren als expedients D-HISMUN 2139/2018 i 2158/2019 d’aprovació de factures i
certificacions d’obres, serveis i subministraments."
Els membres de la Junta de Govern Local es donen per assabentats dels anteriors
decrets.
4. Gestió Urbanística. Declaració de caducitat de l'expedient de modificació
puntual del Pla parcial urbanístic del subsector 2 del sector F.2 «Camí dels
Morts», promogut per FOMENT IMMOBILIARI MOBINMOB, SL.
"Vist l'acord adoptat per la Junta de Govern Local d'aquest Ajuntament en sessió de
data 18 de febrer de 2011, pel que es va aprovar inicialment la modificació puntual del
Pla parcial urbanístic del subsector 2 del sector F.2 «Camí dels Morts», promogut per
FOMENT IMMOBILIARI MOBINMOB, SL, a l'objecte d'augmentar la densitat d'habitatges
per destinar-los a habitatges de protecció oficial.
Vist l'informe emès en data 5 d'abril de 2011 per l'Agència Catalana de l'Aigua, pel
qual informa favorablement amb condicions l'esmentada modificació puntual, i
l'informe de 6 de juny de 2011 de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, emès en
sentit favorable sempre i quan s'incorporin una sèrie de prescripcions. Així mateix,
d'acord amb l'informe que va emetre el cap del Servei d'Urbanisme d'aquest
Ajuntament en data 14 de juliol de 2011, es va detectar una errada del quadre
justificatiu de la proposta.
Atès el temps transcorregut sense que la societat promotora hagués lliurat nova
documentació esmenada, per Decret de 7 de novembre de 2018, notificat mitjançant
publicació al Tauler Edictal Únic del BOE del 26 de desembre de 2018, es va advertir a
FOMENT IMMOBILIARI MOBINMOB, SL que transcorregut el termini de tres mesos sense
que s'hagués lliurat la documentació necessària per prosseguir amb la tramitació de la
modificació puntual del Pla parcial urbanístic del subsector 2 del sector F.2 «Camí dels
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Morts», es declararà la caducitat del procediment i l'arxivament de les actuacions.
Aquest Decret es va notificar també, en data 13 de novembre de 2018, a la Junta de
compensació de l'esmentat instrument de planejament urbanístic.
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.
Vistos els informes tècnics i jurídics que consten a l'expedient; 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 de modificació puntual del Pla parcial
urbanístic del subsector 2 del sector F.2 «Camí dels Morts», promogut per FOMENT
IMMOBILIARI MOBINMOB, SL, i procedir a l'arxiu de totes i cadascuna de les actuacions
practicades.
Segon.- Comunicar-ho al promotor i a la Junta de Compensació del subsector 2 del
sector F.2 «Camí dels Morts».
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.
5. Participació, Ciutadania i Transparència. Liquidació de l'encàrrec a la
Fundació per a l'Acció Educativa (FAE) del servei de dinamització dels Casals
Municipals i els tallers d'informàtica i creativitat de la Regidoria de
Participació, Ciutadania i Transparència per l'any 2018.
"Atès que per decret d’avocació de l'Alcaldia de data 7 de febrer de 2018, número
2018001566, s'encarregà a la Fundació per l'Acció Educativa (en endavant, la FAE) el
desenvolupament de les activitats de dinamització, de fomentar el coneixement de la
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informàtica i de la creativitat pels Casals Municipals de la Gent Gran per a l'anualitat
2018, per un import de 28.312’45 euros.
Atès que posteriorment la Junta de Govern Local va aprovar en sessió de 15 de juny de
2018 modificar l’encàrrec efectuat a FAE davant la necessitat que l’ens receptor de
l’encàrrec es dotés d’un seguit de recursos i mitjans materials no sol·licitats en el
moment de tramitar i formular l’encàrrec, així com incrementar l’import de l’esmentat
encàrrec en 1.310’12 euros, de tal manera que el seu import global màxim es xifrà en
29.622’57 euros pel període de 2018.
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Vist que les factures presentades per FAE en relació al servei de dinamització dels
Casals Municipals i els tallers d’informàtica i creativitat de la Regidoria de Participació,
Cuitadania i Transparència per l’any 2018 que ascendeixen a un import total de
26.774’96 euros, import inferior al previst en l’encàrrec de 29.622’57 euros.
Vist que en data 29 de gener de 2019 la FAE va comunicar que per resolució de
18.01.2019 del Director general de Dret i d’Entitats Jurídiques del Departament de
Justícia s’ha aprovat la modificació dels articles 1,5 i 6 dels estatuts de la FUNDACIÓ
PER A L’ACCIÓ EDUCATIVA, en endavant denominada FUNDACIÓ EDUCATIVA I SOCIAL
(FES), atorgada el 31.10. 2018 davant la Notària de Reus senyora Elena Cantos
Márquez amb el núm. Protocol 1521/2018, i amb diligència de 22.01.2019 que ha estat
inscrita en el Registre de fundacions de la Generalitat de Catalunya.
Atès que per acord del Ple municipal de data 4 de març de 2019 s'ha reconegut la
condició de mitjà propi personificat de l’Ajuntament de Reus.
Vist l’informe emès en data 29 d’abril de 2019 per la coordinadora de Centres Cívics.
Vist l’informe de la intervenció general de fiscalització prèvia de data 29 d'abril de
2019 emès en relació a la present liquidació de l'encàrrec, vers el qual s’informa
favorablement.
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 encàrrecs, les encomanes de gestió i els
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.
Vist el decret de l'alcaldia de data 3 de març de 2016, pel qual es delega en les
regidories delegades i en les adjuntes a l'Alcaldia la formulació dels encàrrecs i les
encomanes de gestió quan el seu import no superi els 25.000 euros.
Atès, doncs, que la quantia de l'encàrrec determina que la seva aprovació i/o
modificació recau en la Junta de Govern Local, per delegació d'Alcaldia.
En conseqüència es proposa l'adopció dels acords següents:
PRIMER: Aprovar la liquidació de l’encàrrec a la FUNDACIÓ PER L’ACCIÓ EDUCATIVA,
actualment FUNDACIÓ EDUCATIVA I SOCIAL, del servei de dinamització dels Casals
Municipals i els tallers d’informàtica i creativitat de la Regidoria de Participació,
Ciutadania i Transparència per l’any 2018 segons les despeses reals emeses per la
citada Fundació, per un import de 26.774’96 euros.
SEGON: Notificar aquest acord a la FUNDACIÓ EDUCATIVA I SOCIAL, als efectes
pertinents."
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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.
El secretari general
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