ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Núm: 15/2019
Caràcter: Ordinària
Data: 08/11/2019
Horari: 09:30h - 09:40h
Lloc: Palau Municipal
Hi assisteixen:
Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
25/11/2019

Carles Pellicer Punyed, alcalde-president
Noemí Llauradó Sans
Montserrat Villella Cuadrada
Daniel Rubio Angosto
Daniel Recasens Salvador
Teresa Pallarès Piqué
Montserrat Caelles Bertran
Carles Prats Alonso
M. Luz Caballero Gabas
Jaume Renyer Alimbau, secretari general
S'ha excusat:
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Montserrat Flores Juanpere

ORDRE DEL DIA
1. Informació de l'Alcaldia
2. Aprovació de l'actes de la sessions de la Junta de Govern Local de dates 11 i 28
d'octubre de 2019.
3. Hisenda. Rendes. Ratificació el Decret de la Regidora delegada de l’Àrea
d’Hisenda de 4 de novembre de 2019, relatiu a l’aprovació del calendari fiscal per a
l’exercici 2020.
4. Cultura i Educació. Liquidació de l'encàrrec Fundació Educativa i Social per la
gestió de les escoles bressol, curs escolar 2018/2019.
Seguidament es tractaran en sessió pública els temes següents:
SERVEIS D’HISENDA I DE SERVEIS GENERALS
5. Recursos Humans. Sol·licituds de compatibilitat de diversos empleats de
l'Ajuntament de Reus.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS DE TERRITORI I URBANISME

Aquest document ha estat signat electrònicament amb data 26/11/2019
L'autenticitat d'aquest document es pot comprovar a https://serveis.reus.cat/cve mitjançant el CVE: 2019C7D6170170D3E66150BEA9FFFD6FC2D72442875E1126102018

6. Patrimoni del Sòl. Inici de l’expedient administratiu d’expropiació forçosa de
l’immoble situat al C/ Roger de Llúria, 22, afectat per sistema viari del PGOU.
7. Medi Ambient. Resolució de procediments sancionadors per infracció de la
normativa sobre tinença d'animals potencialment perillosos.
COMISSIÓ INFORMATIVA D’ACTIVITATS DE LA PERSONA
8. Ensenyament i Política Lingüística. Aprovació de la primera addenda al Conveni
de col·laboració amb la Generalitat de Catalunya (Educació) per al Pla Educatiu
d'Entorn del curs 2019-2020.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE BENESTAR SOCIAL I CIUTADANIA
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9. Benestar Social. Aprovació del conveni amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya
i l’Ajuntament de Reus, relatiu al desenvolupament del projecte comunitari per a
escales del barri Mas Pellicer a Sant Josep Obrer, any 2019.
Assumptes sobrevinguts, si s'escau.
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
Oberta la sessió, la presidència proposa, i així s'acorda per unanimitat, declarar
d'urgència el següent assumpte per a ser inclòs a l'ordre del dia atès que es compleix
el quòrum necessari exigit per l'article 103.3 del Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya:
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10. Patrimoni del Sòl. - Autorització de canvi d'activitat de la parada núm. 19
del Mercat Central.
1. Aprovació de les actes de les sessions de la Junta de Govern Local de
dates 11 i 28 d'octubre de 2019.
S'aproven per unanimitat les actes de la Junta de Govern Local de dates 11 i 28
d'octubre de 2019.
Fa ús de la paraula el secretari general que informa que s'ha detectat una errada
material a l’Acta de la Junta de Govern Local de data 27-09-2019 i aprovada per la
Junta de Govern Local de data 11-10-2019:
A l’acord núm. 14. Assessoria Jurídica. Aprovació del contracte programa entre el
Consorci del Transport Públic del Camp de Tarragona, Autoritat Territorial de Mobilitat,
l'Ajuntament de Reus i l'Empresa Reus Transport Públic, SA per a la prestació de
serveis públics regulars de transport urbà de viatgers:
On diu:
«Vistos els informes emesos pel Cap de servei de l’Assessoria Jurídica, de data 17
d’abril i 10 de 2019.»
Ha de dir:
«Vistos els informes emesos pel Cap de servei de l’Assessoria Jurídica, de data 17
d’abril i de 9 de setembre de 2019.»
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D'acord amb allò que disposa l'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre del
procediment administratiu comú de les Administracions Públiques , s'acorda aquesta
rectificació.
2. Informació de l'Alcaldia
El Sr. Pellicer informa del següent:
- Del "gran acte d'unitat" que reuneix als alcaldes de Catalunya a Barcelona per
mostrar la unitat i el suport del món local a les persones injustament condemnades.
- De la missa i dinar a Mas Calvó per la Festivitat de Sant Bernat Calvó
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- De la inauguració del Campionat del Món de Futbol Sala Femení C-13 al Pavelló
Olímpic Municipal.
- De la inauguració del curs 2019/2020 de l’Escola d’Art i Disseny al carrer del Vent.
- De la inauguració de l’exposició fotogràfica "Els amics del cel"a Bravium Teatre.
- De la inauguració del Festival Memorimage amb la pel·lícula "De rodillas corazón"al
Teatre Bartrina.
- De la recepció del representant comercial de l’Oficina Econòmica i Cultural de Taipei
(Taiwan), Sr. José Maria Liu, a l'Alcaldia.
- De la inauguració de l’exposició «Aquells bojos al volant» al Centre Cultural El
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Castell.
- De la recepció dels integrants de la tercera edició de la «Volta solidària a Espanya per
a les Malalties Rares» a la plaça del Dr. Sabater, coneguda com la plaça del Gegant
Indi.
3. Hisenda. Rendes. Ratificar el Decret de la regidora delegada de l'Area
d'Hisenda de 4-11-2019, relatiu a l'aprovació del calendari fiscal per a
l'exercici 2020.
"Atès que de conformitat amb allò que disposa l’art. 72.I.1) de l’Ordenança General de
gestió, recaptació i inspecció dels tributs i preus públics municipals, cal establir el
calendari del contribuent als efectes de determinar el termini d’ingrés en període
voluntari dels deutes de venciment periòdic i notificació col·lectiva dels tributs i altres
ingressos de dret públic, així com donar-ne publicitat per al seu general coneixement, i
sense perjudici que oportunament es realitzin els corresponents anuncis de cobrança
en els termes establerts a l’art. 24 del Reial decret 939/2005, de 29 de juliol, pel que
s’aprova el Reglament general de recaptació.
Vist el Decret de la Regidora Delegada de l’Àrea d’Hisenda de data 4-11-2019, pel
qual s’aprova el calendari fiscal per a l’exercici 2020, el qual s’ha de ratificar per la
Junta de Govern Municipal, òrgan competent, a l’empara del que disposa el propi art
72 de l’Ordenança General referida, en els termes que estableix l’art 52 de la Llei
39/2015, d’1 d’Octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques.
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Vist que de conformitat amb el que disposa l'article 34 de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre de procediment administratiu Comú de les administracions públiques, els
actes administratius es produiran per l'òrgan competent, ajustant-se als requisits i al
procediment establert, i en el mateix sentit de l’exercici de les competències,
s’estableix a l’art 6 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim Jurídic i de Procediment
Administratiu de les Administracions Públiques de Catalunya.
Per tot l’exposat, es proposa a la Junta de Govern Local l'adopció del següent ACORD:
Primer: RATIFICAR el Decret de data 4-11-2019 de la Regidora delegada de l’Ârea
d’Hisenda, en virtut del qual s’aprova el calendari fiscal per a l’exercici 2020,amb el
detall de les dates i terminis de pagament dels tributs i/o altres ingressos de dret
públic de venciment periòdic i notificació col·lectiva següents:
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Impost vehicles de tracció mecànica

del 5 març 2020 fins al 5 maig 2020

Impost béns immobles urbans

del 3 abril 2020 fins al 5 juny 2020

Impost béns immobles rústics

del 3 abril 2020 fins al 5 juny 2020

Taxa recollida escombraries

del 3 abril 2020 fins al 5 juny 2020

Preu públic recollida residus

del 3 abril 2020 fins al 5 juny 2020

Taxes aprofitament via pública

del 3 abril 2020 fins al 5 juny 2020

Impost activitats econòmiques

del 5 octubre 2020 fins al 7 desembre 2020
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L’import dels rebuts domiciliats en compte bancària, es carregarà en compte als 30
dies de l’inici del període de pagament.
Segon: PUBLICAR la present resolució, per a general coneixement, en el Butlletí
Oficial de la Província, i exposar-la en el tauler d’anuncis de la Corporació."
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per assentiment.
4. Cultura i Educació. Liquidació de l'encàrrec per la gestió de les EBM curs
2018/2019.
"Atès que mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 30 de novembre de
2018, s’aprovà les tarifes de les escoles bressol municipals i s’aprovà encarregar a la
Fundació Educativa i Social (abans Fundació per a l’Acció Educativa), la gestió de les
escoles bressols municipals La Ginesta, Montsant, El Margalló, El Marfull, L’Olivera i el
Lligabosc, per al curs escolar 2018-19, que abasta el període comprès entre els mesos
de setembre de 2018 i agost de 2019.
Atès que l’acord abans esmentat s’aprovà per un import global màxim de
1.950.475,65 €, dels quals la xifra de 590.400,59 € s’imputà a la partida 30919-32310250 del pressupost municipal de despeses corresponent a l’any 2018. La xifra restant,
d’un import de 1.360.075,06 €, corresponent al període de gener a agost de 2019,
s’imputà al pressupost municipal de despeses corresponent a l’any 2019.
Atès que la resolució esmentada a l’antecedent primer preveu que si la liquidació de
l’encàrrec a la Fundació Educativa i Social (en endavant FES) s’ha d’efectuar per un
import inferior al que s’aprovà en el moment de la seva formulació, l’òrgan competent
haurà d’aprovar aquesta liquidació, amb la prèvia emissió del corresponent informe
per part del departament tramitador on es justifiqui aquesta diferència. Així mateix, la
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liquidació per un import superior requerirà la prèvia aprovació de l’ampliació de
l’encàrrec.
Vist l’informe emès pel serveis tècnics d’Educació, de data 13 de febrer de 2019 en els
qual s'informa de la necessitat de donar de baixa 192,19 € de l’operació
220180024767 del pressupost de despeses 2018,degut a la diferència entre la reserva
de crèdit de 590.400,59 € pel període de setembre a desembre de l’any 2018 i les
factures pagades segons tarifa de serveis prestats per un import de 590.208,40 €.
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Vist l’informe emès pel serveis tècnics d’Educació, de data 21 d’octubre de 2019 en el
qual s'informa favorablement la liquidació de l’encàrrec de gestió de les escoles
bressol municipals pel curs 2018-19 per un import de 1.909.973,52 €, a partir de les
despeses i el cost efectivament justificats per part de la FES, amb un import
corresponent a l’any 2018 de 582.684,44 € i un import de corresponent a l’any 2019
de 1.327.298,08 €, import inferior en 40.502,13 € a l’aprovat inicialment. També
s’informa de la necessitat d’aprovar la baixa de l’operació núm. 220189000071 del
pressupost de despeses de l’exercici 2019, per un import de 27.469,39 € corresponent
a la diferència entre la reserva de crèdit de 1.360.075,06 € pel període gener a agost
de 2019 i les factures pagades segons tarifa de serveis prestats per un import de
1.332.605,67 €, per les diferències fonamentades en l’informe tècnic abans esmentat,
dels quals 7.523,96 € correspon a l’exercici 2018 i 5.316,59 € a l’exercici 2019.
Vist l’informe emès per la intervenció general de data 31 d’octubre de 2019 en relació
a la proposta de liquidació de l’encàrrec esmentat.
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Vist el Decret d'alcaldia número 11378, de 5 de juliol de 2019, pel qual es defineix
l'organització i funcionament de la direcció superior de l'Ajuntament, delega en les
respectives regidories delegades d'Àrea els encàrrecs i les encomandes de gestió quan
el seu import no superi els 25.000 euros.
Vist, així mateix, el Decret d'alcaldia número 11502, de 10 de juliol de 2019, pel qual
l'alcaldia fixa les delegacions a la Junta de Govern local, delega a l'esmentat òrgan els
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, és a dir, més dels 25.000 euros.
Atès doncs, que la quantia de l’encàrrec determina que la seva liquidació recau en la
Junta de Govern Local, per delegació de l’Alcaldia.
En conseqüència es proposa l'adopció dels acords següents:
PRIMER: Aprovar la liquidació de l’encàrrec a la Fundació Educativa i Social (abans,
Fundació per a l’Acció Educativa), per la gestió de l’escoles bressols municipals La
Ginesta, Montsant, El Margalló , El Marfull, L’Olivera i el Lligabosc pel període 1
setembre de 2018 al 31 d’agost de 2019, segons s’exposa a l’informe tècnic esmentat
als antecedents i vistos els detalls econòmics de les despeses reals emeses per la
Fundació Educativa i Social, per un import de 1.909.973,52 €, de conformitat amb el
detall exposat en els antecedents d’aquest acord i els informes tècnics que s’hi
relacionen.
SEGON: Aprovar la baixa de l’operació AD amb NIO 220189000071 per l’import
sobrant de 27.469,39 € de l’aplicació pressupostària 30919-32310-250 del pressupost
de despeses 2019.
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TERCER: Notificar aquest acord a la Fundació Educativa i Social, als efectes
pertinents.
QUART.- 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 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.
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Seguidament es tracten en sessió pública els temes següents:
SERVEIS D’HISENDA I DE SERVEIS GENERALS
5. Recursos Humans. Sol·licituds de compatibilitat de diversos empleats de
l'Ajuntament de Reus.
"EXP 2187/2019 «Vista la sol·licitud presentada pel Sr. Ricard Gili Ferré, personal
eventual d’aquesta Corporació desenvolupant les tasques pròpies de delegat de
serveis, interessant que es declari la compatibilitat de l’exercici de llur lloc de treball
en aquest Ajuntament amb les següents activitats:
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a) Exercici del càrrec de regidor a l’Ajuntament de Riudoms, amb règim
d’assistència als plens i comissions.
b) Exercici del càrrec de Conseller Portaveu del grup ERC-AM al Consell Comarcal
del Baix Camp, amb una dedicació del 15%.
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. 5 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, de Incompatibilitat del Personal
al Servei de les Administracions Públiques, segons el qual:
«1. Por excepción, el personal incluido en el ámbito de aplicación de esta Ley
podrá compatibilizar sus actividades con el desempeño de los cargos electivos
siguientes: (...)
b) Miembros de las Corporaciones locales, salvo que desempeñen en las
mismas cargos retribuidos en régimen de dedicación exclusiva.
En cualquier caso, en los supuestos comprendidos en este artículo sólo podrá
percibirse la retribución correspondiente a una de las dos actividades, sin
perjuicio de las dietas, indemnizaciones o asistencias que correspondan por la
otra.»
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Vist que en l’art. 323 del Decret 214/1990 de 30 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament del personal al servei de les entitats locals, es manifesta en el mateix
sentit que la Llei 53/1984, de 26 de desembre, segon el qual:
«1. El personal inclòs en l’àmbit d’aplicació d’aquest Reglament pot
compatibilitzar les seves activitats amb l’exercici dels càrrecs electius següents:
a) (...)
b) Membre de les entitats locals, llevat que hi exerceixi un càrrec retribuït
periòdicament i de dedicació exclusiva.
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2 En tots els casos, només es pot percebre la retribució corresponent a una de
les activitats, sens perjudici de les dietes, indemnitzacions o assistències que
corresponguin a l’altra activitat.»
Vist l’informe emès per la Sra. Vicealcaldesa de l’Ajuntament de Reus, en el que
s’informa favorablement sobre la compatibilitat sol·licitada per l’interessat en relació a
les activitats anteriorment exposades.
Considerant que la compatibilitat demanada no incorre en el supòsit de l’art. 323.3 de
la mateixa norma.»
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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 Llei 5/2015, de
d’octubre pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat
Públic (TREBEP), i vist el informe emès pel departament de Recursos Humans, i amb el
previ dictamen de la Comissió Informativa de Serveis d’Hisenda i de Serveis Generals,
de data 21 d’octubre de 2019, i en virtut de les competències delegades en aquest
òrgan de govern que resulten del Ple de data 3 de juliol de 2019, que confirma
l’adoptat en sessió de 28 de juny de 2019, pel qual es va delegar en la Junta de
Govern local totes les competències delegables del Ple de la Corporació, S’ACORDA:
1r.- Declarar la compatibilitat de l’exercici del lloc de treball ocupat pel Sr. Ricard Gili
Ferré, personal eventual d’aquesta Corporació, desenvolupant les tasques pròpies de
delegat de serveis, amb el corresponent exercici del càrrec de regidor a l’Ajuntament
de Riudoms i conseller portaveu al Consell Comarcal del Baix Camp.
2n.- Aquesta declaració 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.
EXP 2308/2019 « Vista la sol·licitud presentada per la Sra. Maria Rosa Pujol Closa,
que ocupa una plaça d’assessora de grup municipal de la plantilla de personal
eventual, on interessa compatibilitzar l’exercici de llur lloc de treball en aquest
Ajuntament, amb la corresponent activitat en el sector privat, per compte propi, de
dissenys de portals web.
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, disposa:
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«... 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%....»
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Atès que la compatibilitat demanada no incorre en cap dels supòsits de l'art. 330 de la
mateixa norma.»
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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 Llei 5/2015, de
d’octubre pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat
Públic (TREBEP), i vist l’informe emès pel departament de Recursos Humans amb el
previ dictamen de la Comissió Informativa de Serveis d’Hisenda i de Serveis Generals,
de data 21 d’octubre de 2019, i en virtut de les competències delegades en aquest
òrgan de govern que resulten del Ple de data 3 de juliol de 2019, que confirma
l’adoptat en sessió de 28 de juny de 2019, pel qual es va delegar en la Junta de
Govern local totes les competències delegables del Ple de la Corporació, S’ACORDA:
1r.- Declarar la compatibilitat de l’exercici del lloc de treball ocupat per la Sra. Maria
Rosa Pujol Closa, personal eventual al servei d’aquesta Corporació, qui ve
desenvolupant les funcions pròpies d’assessora de grup municipal, amb la
corresponent activitat en el sector privat, per compte propi, de dissenys de portals
web.
2n.- Aquesta declaració 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.
EXP 2367/2019 «Vista la sol·licitud presentada pel Sr. Raül Crivellé Estrems, qui
ocupa una plaça en propietat de guàrdia del cos de la Guàrdia Urbana de Reus, de la
plantilla de personal funcionari al servei d’aquesta corporació, en la qual interessa
compatibilitzar l’exercici de llur lloc de treball en aquest Ajuntament, amb la
corresponent activitat en el sector privat, per compte propi, per a formar part del
Consell d’Administració d’un celler elaborador de vins a Poboleda.
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, disposa:
«... 1. Es podrà declarar la compatibilitat del desenvolupament d'un lloc de
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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%....»

Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
25/11/2019

Atès que la compatibilitat demanada no incorre en cap dels supòsits de l'art. 330 de la
mateixa norma.»

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
26/11/2019

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 Llei 5/2015, de
d’octubre pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat
Públic (TREBEP), i vist l’informe emès pel departament de Recursos Humans amb el
previ dictamen de la Comissió Informativa de Serveis d’Hisenda i de Serveis Generals,
de data 4 de novembre de 2019, i en virtut de les competències delegades en aquest
òrgan de govern que resulten del Ple de data 3 de juliol de 2019, que confirma
l’adoptat en sessió de 28 de juny de 2019, pel qual es va delegar en la Junta de
Govern local totes les competències delegables del Ple de la Corporació, S’ACORDA:
1r.- Declarar la compatibilitat de l’exercici del lloc de treball ocupat pel Sr. Raül Crivellé
Estrems, guàrdia del cos de la Guàrdia Urbana de Reus, de la plantilla de personal
funcionari al servei d’aquesta corporació, amb la corresponent activitat en el sector
privat, per compte propi, per a formar part del Consell d’Administració d’un celler
elaborador de vins a Poboleda.
2n.- Aquesta declaració 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."
Sotmeses aquestes propostes a votació, s'aproven per assentiment.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS DE TERRITORI I URBANISME
6. Patrimoni del Sòl.- Inici de l’expedient administratiu d’expropiació forçosa
de l’immoble situat al C/ Roger de Llúria, 22, afectat per sistema viari del
PGOU.
"Atès que segons la revisió del PGOU aprovada definitivament en data 11.03.1999, i
publicada al DOCG en data 06.05.2005, l’immoble núm. 22 del C/ Roger de Llúria,
resulta afectat per sistema viari.
Vista la sol·licitud d’expropiació per ministeri de la Llei formulada pels seus propietaris
mitjançant instància presentada en data 13/12/2017, núm. 59944 del Registre General
d’Entrades.
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Atès que en data 11/10/2019 s’ha emès informe de retenció de crèdit amb el núm.
d’operació 220190019840.
Atès que s’ha demanat la certificació registral de domini i càrregues establerta a l'art.
32.1 del Reglament Hipotecari, d’aquesta resulta el domini que coincideix amb els
indicats a la sol·licitud d’expropiació forçosa per ministeri de la llei, i les càrregues de
l’esmentat immoble; d’aquestes càrregues, una consisteix en una càrrega urbanística
a favor de l’Ajuntament que no afecta a l’expropiació (es va establir per garantir
aquesta expropiació) i s’extingirà per confusió de drets; una altra, consistent en una
anotació d’embargament vigent i que, per tant, es farà constar a la relació de
propietaris, béns i drets afectats, i una afecció a les normes que regulen la Comunitat
de Propietaris de la finca de la qual procedeix, per divisió, la que és objecte d’aquest
Acord, càrrega que no afecta a l’expropiació atès que l’afecció és per sistema viari.
Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
25/11/2019

Atès que de conformitat amb l’establert a l’art. 114. 2 del D. Leg 1/2010, de 3 d’agost
d’aprovació del text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, en la redacció donada
per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, l’Administració ha d’iniciar l’expedient
d’expropiació en el termini de dos anys posterior a la sol.licitud d’expropiació per
ministeri de la Llei (en aquest cas com s’ha indicat el dia 13/12/2017).
Vistos els informes existents a l'expedient, referents a la consignació pressupostaria,
jurídic de l'operació, fiscalització prèvia, així com la Certificació del Registre de la
Propietat de data 23-10-2019.
Vist l’establert a la Llei 7/85 de 2 d’abril, Llei d’Expropiació Forçosa, i la proposta de la
Comissió informativa de Serveis de Territori i Urbanisme.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
26/11/2019

En conseqüència es proposa l'adopció dels acords següents:
PRIMER.- INICIAR expedient d'expropiació forçosa i declarar la necessitat d'ocupació
de l’immoble situat al C/ Roger de Llúria, 22, afectat per sistema viari del PGOU.
SEGON.- Aprovar la relació definitiva de propietaris, béns i drets afectats per
l'expropiació forçosa objecte d'aquest acord.
A continuació i d'acord amb el que estableix l'art. 20 de la Llei d'Expropiació Forçosa,
s'especifica l'immoble afectat, el propietari, el domicili de notificacions i la naturalesa
de l'afectació, la superfície afectada i els altres drets afectats.
1.- C/ Roger de Llúria, 22 (Ref. Cad. 9781504 CF3598B 0001 SD), finca
registral 11.361 del Registre de la Propietat núm. 1.
Propietaris:
- Cinc sisenes parts indivises a cadascun dels germans Maria Montserrat, Carmen,
Maria Dolores, Agustín i Maria Francisca Martínez Grimaldos.
- Una sisena part indivisa a l’herència jacent del Sr. Ramon Martínez Grimaldos (mort
en data 15-11-2017).
Domicili de notificacions:
- Consta a l’expedient administratiu.
Naturalesa afectació i superfície afectada:
- Expropiació de tot l’immoble de 138,38 m² de superfície, segons registre.
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Altres drets afectats:
1. Càrrega urbanística derviada de la concessió d’una llicència per realitzar l’activitat
de bar. Aquesta càrrega s’extingirà per confusió de drets.
2. La 1/6 part indivisa corresponent a l’herència jacent del Sr. Ramon Martínez
Grimaldos es troba afecta a l’anotació d’embargament de la lletra A, prorrogada per la
lletra B, a favor de la Tresoreria General de la Seguretat Social, segons resulta de
l’historial registral de la finca 11.361 i de la Certificació Registral de data 23-10-2019.
3. Normes que regulen la Comunitat de Propietaris de la finca de la qual procedeix la
present per divisió. Atesa l’afecció per sistema viari no afecta a la expropiació.
Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
25/11/2019

TERCER.- Aquesta resolució és definitiva en via administrativa i contra ella podeu
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 d’aquesta notificació.
No obstant això, amb caràcter potestatiu podeu 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.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
26/11/2019

7. Medi Ambient. Resolució de procediments sancionadors per infracció de la
normativa sobre tinença d'animals potencialment perillosos.
"a) Exp. 255/2017 OF. «En data 3 de març de 2017, es va emetre Decret notificat el
15 de març de 2017, pel qual es va requerir al Sr. A.C.H. perquè en un termini de vint
dies, presentés la sol·licitud i tota la documentació necessària per a obtenir la
corresponent llicència per tinença d’un gos potencialment perillós, de raça American
Staffordshire Terrier sense que ho presentés.
Per Decret del Regidor delegat de l’Àrea de Medi Ambient i Ocupació de data 9 de
març de 2018, notificat en data 2 de juliol de 2018, es va iniciar un procediment
sancionador contra el Sr. A.C.H., per la suposada infracció de l’article 13.1.b) de la Llei
50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals
potencialment perillosos, per no disposar de la preceptiva llicència per la tinença d’un
gos perillós.
Per Decret del Regidor delegat de l’Àrea de Medi Ambient i Ocupació de data 15 de
maig de 2019, notificat en data 3 de juliol de 2018, es va declarar la caducitat i arxiu
de l’expedient sancionador incoat en data 9 de març de 2018 i es va iniciar de nou.
S’ha tramitat el corresponent procediment sancionador d’acord amb el que preveuen
els articles 64 i següents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.
En data 19 de juliol de 2019, l’instructor de l’expedient emet proposta de resolució en
la qual es proposa imposar una sanció de 2.404,06 euros a l’empara de l’article 13.5
de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, per la provada comissió d’una infracció molt
greu qualificada a l’article 13.1.b) de la mateixa llei.
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En data 12 de setembre de 2019, es notifica mitjançant publicació d’edicte al Butlletí
Oficial de l’Estat, la proposta de resolució al Sr. A.C.H., sense que per la seva part
s'hagin formulat al·legacions, aportat documents o proposat la pràctica de qualsevol
tipus de proves.
Atès que de la instrucció del procediment resulten provats els fets imputats i que en
resulta responsable el Sr. A.C.H.

Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
25/11/2019

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, s’ha delegat a la Junta de Govern Local, segons 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 de règim local.
Per tot l’exposat, a proposta de la Comissió Informativa de Serveis de Territori i
Urbanisme del dia 21 d’octubre 2019,
S’ACORDA:
PRIMER.- Imposar al el Sr. A.C.H., una sanció de 2.404,06 euros com a responsable
de la comissió d’una infracció molt greu tipificada a l’article 13.1.b) de la Llei 50/1999,
de 23 de desembre, consistent en no disposar de llicència per la tinença d’un gos
potencialment perillós.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
26/11/2019

S’haurà de fer efectiu aquest import 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.
SEGON.- Atorgar els recursos legals procedents.»
b) Exp. 1206/2018 OF.- «En data 15 de novembre de 2018, es va emetre Decret
notificat el 28 de febrer de 2019, mitjançant publicació d’edicte al Butlletí Oficial de
l’Estat, pel qual es va requerir a la Sra. G.M.C.C. perquè en un termini de vint dies,
presentés la sol·licitud i tota la documentació necessària per a obtenir la corresponent
llicència per tinença d’un gos potencialment perillós, de raça creuat American
Staffordshire Terrier sense que ho presentés.
Per Decret del Regidor delegat de l’Àrea de Medi Ambient i Ocupació de data 13 de
maig de 2019, notificat en data 11 de juliol de 2019, mitjançant publicació d’edicte al
Butlletí Oficial de l’Estat , es va iniciar un procediment sancionador contra la Sra.
G.M.C.C. , per la suposada infracció de l’article 13.1.b) de la Llei 50/1999, de 23 de
desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos, per
no disposar de la preceptiva llicència per la tinença d’un gos perillós.
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S’ha tramitat el corresponent procediment sancionador d’acord amb el que preveuen
els articles 64 i següents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.
En data 19 d’agost de 2019, l’instructor de l’expedient emet proposta de resolució en
la qual es proposa imposar una sanció de 2.404,06 euros a l’empara de l’article 13.5
de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, per la provada comissió d’una infracció molt
greu qualificada a l’article 13.1.b) de la mateixa llei.
En data 25 de setembre de 2019, mitjançant publicació d’edicte al Butlletí Oficial de
l’Estat, es notifica la proposta de resolució a la Sra. G.M.C.C., sense que per la seva
part s'hagin formulat al·legacions, aportat documents o proposat la pràctica de
qualsevol tipus de proves.
Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
25/11/2019

Atès que de la instrucció del procediment resulten provats els fets imputats i que en
resulta responsable la Sra. G.M.C.C.
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, s’ha delegat a la Junta de Govern Local, segons 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 de règim local.
Per tot l’exposat, a proposta de la Comissió Informativa de Serveis de Territori i
Urbanisme del dia 21 d’octubre de 2019,

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
26/11/2019

S’ACORDA:
PRIMER.- Imposar a la Sra. G.M.C.C., una sanció de 2.404,06 euros com a
responsable de la comissió d’una infracció molt greu tipificada a l’article 13.1.b) de la
Llei 50/1999, de 23 de desembre, consistent en no disposar de llicència per la tinença
d’un gos potencialment perillós.
S’haurà de fer efectiu aquest import 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.
SEGON.- Atorgar els recursos legals procedents.»
c) Exp. 1216/2018 OF.- «En data 21 de novembre de 2018 es va emetre Decret,
notificat el 31 de gener de 2019, pel qual es va requerir al Sr. R.I.C. perquè en un
termini de vint dies, presentés la sol·licitud i tota la documentació necessària per a
obtenir la corresponent llicència per tinença d’un gos potencialment perillós, de raça
American Staffordshire Terrier sense que ho presentés.
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Per Decret del Regidor delegat de l’Àrea de Medi Ambient i Ocupació de data 29 d’abril
de 2019, notificada en data 6 de juny de 2019, mitjançant publicació d’edicte al
Butlletí Oficial de l’Estat, es va iniciar un procediment sancionador contra el Sr. R.I.C.,
per les suposades infraccions dels articles 13.2.d) i 13.1.b) de la Llei 50/1999, de 23
de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos, i
en termes similars els articles 8 i 3 del Reial Decret 287/2002, de 22 de març, pel que
es desenvolupa la Llei 50/1999, per la presència i circulació d’un gos potencialment
perillós, en els espais públics, sense dur morrió, el dia 27 d’abril de 2017 i per la
manca de la llicència per la tinença d’un gos perillós, respectivament.
S’ha tramitat el corresponent procediment sancionador d’acord amb el que preveuen
els articles 64 i següents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.
Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
25/11/2019

En data 19 d’agost de 2019, l’instructor de l’expedient emet proposta de resolució en
la qual es proposa imposar una sanció de 300,51 euros i una altra de 2.404,06 euros a
l’empara de l’article 13.5 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, per la provada
comissió d’una infracció greu qualificada a l’article 13.2.d) i d’una infracció molt greu
qualificada a l’article 13.1.b) de la mateixa llei, respectivament.
En data 25 de setembre de 2019, es notifica, mitjançant publicació d’edicte al Butlletí
Oficial de l’Estat, la proposta de resolució al Sr. R.I.C., sense que per la seva part
s'hagin formulat al·legacions, aportat documents o proposat la pràctica de qualsevol
tipus de proves.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
26/11/2019

Atès que de la instrucció del procediment resulten provats els fets imputats i que en
resulta responsable el Sr. R.I.C.
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, s’ha delegat a la Junta de Govern Local, segons 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 de règim local.
Per tot l’exposat, a proposta de la Comissió Informativa de Serveis de Territori i
Urbanisme del dia 21 d’octubre de 2019,
S’ACORDA:
PRIMER.-IMPOSAR al Sr. R.I.C., una sanció de 300,51 euros com a responsable de la
infracció de caràcter greu, tipificada a l’article 13.2.d) de la Llei 50/1999, de 23 de
desembre, consistent en la presència en un lloc o espai públic d’un gos potencialment
perillós sense morrió, el dia 27 d’abril de 2017.
SEGON.- IMPOSAR al Sr. R.I.C.,, una sanció de 2.404,06 euros com a responsable de la
comissió d’una infracció molt greu tipificada a l’article 13.1.b) de la Llei 50/1999, de
23 de desembre, consistent en no disposar de llicència per la tinença d’un gos
potencialment perillós.
S’haurà de fer efectiu aquests imports 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:
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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.
TERCER.- Atorgar els recursos legals procedents.»

Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
25/11/2019

d) Exp. 1601/2018.- «Per Decret del Regidor delegat de l’Àrea de Medi Ambient i
Ocupació de data 8 de maig de 2019, notificat en data 23 de maig de 2019, es va
iniciar un procediment sancionador contra el Sr. J.A.A.M., per la suposada infracció de
l’ articles 13.2.d) de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la
tinença d’animals potencialment perillosos, i en termes similars a l’ article 8 del Reial
Decret 287/2002, de 22 de març, pel que es desenvolupa la Llei 50/1999, per la
presència i circulació d’un gos potencialment perillós, de raça American Staffordshire
Terrier en els espais públics, sense morrió, el dia 12 de juliol de 2018.
S’ha tramitat el corresponent procediment sancionador d’acord amb el que preveuen
els articles 64 i següents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
26/11/2019

En data 19 d’agost de 2019, l’instructor de l’expedient emet proposta de resolució en
la qual es proposa imposar una sanció de 300,51 euros a l’empara de l’article 13.5 de
la Llei 50/1999, de 23 de desembre, per la provada comissió d’una infracció greu
qualificada a l’article 13.2.d) de la mateixa llei.
En data 5 de setembre de 2019, es notifica, la proposta de resolució al Sr. J.A.A.M.,
sense que per la seva part s'hagin formulat al·legacions, aportat documents o
proposat la pràctica de qualsevol tipus de proves.
Atès que de la instrucció del procediment resulten provats els fets imputats i que en
resulta responsable el Sr. J.A.A.M.
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, s’ha delegat a la Junta de Govern Local, segons 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 de règim local.
Per tot l’exposat, a proposta de la Comissió Informativa de Serveis de Territori i
Urbanisme del dia 21 d’octubre de 2019,
S’ACORDA:
PRIMER.- IMPOSAR al Sr. J.A.A.M., una sanció de 300,51 euros com a responsable de
la infracció de caràcter greu, tipificada a l’article 13.2.d) de la Llei 50/1999, de 23 de
desembre, consistent en la presència en un lloc o espai públic d’un gos potencialment
perillós sense morrió, el dia 12 de juliol de 2018.
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S’haurà de fer efectiu aquest import 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.
SEGON.- Atorgar els recursos legals procedents.»
Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
25/11/2019

e) Exp. 2105/2018.- «Per Decret del Regidor delegat de l’Àrea de Medi Ambient i
Ocupació de data 8 de maig de 2019, notificat en data 27 de juny de 2019, es va
iniciar un procediment sancionador contra el Sr. A.J.L., per la suposada infracció de l’
article 13.2.d) de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la
tinença d’animals potencialment perillosos, i en termes similars a l’ article 8 del Reial
Decret 287/2002, de 22 de març, pel que es desenvolupa la Llei 50/1999, per la
presència i circulació d’un gos potencialment perillós, de raça Rottweiler en els espais
públics, sense morrió, el dia 12 d’octubre de 2018.
S’ha tramitat el corresponent procediment sancionador d’acord amb el que preveuen
els articles 64 i següents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
26/11/2019

En data 22 de juliol de 2019, l’instructor de l’expedient emet proposta de resolució en
la qual es proposa imposar una sanció de 300,51 euros a l’empara de l’article 13.5 de
la Llei 50/1999, de 23 de desembre, per la provada comissió d’una infracció greu
qualificada a l’article 13.2.d) de la mateixa llei.
En data 5 de setembre de 2019, es notifica, la proposta de resolució al Sr. A.J.L., sense
que per la seva part s'hagin formulat al·legacions, aportat documents o proposat la
pràctica de qualsevol tipus de proves.
Atès que de la instrucció del procediment resulten provats els fets imputats i que en
resulta responsable el Sr. A.J.L.
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, s’ha delegat a la Junta de Govern Local, segons 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 de règim local.
Per tot l’exposat, a proposta de la Comissió Informativa de Serveis de Territori i
Urbanisme del dia 21 d’octubre de 2019,
S’ACORDA:
PRIMER.- IMPOSAR al Sr. A.J.L., una sanció de 300,51 euros com a responsable de la
infracció de caràcter greu, tipificada a l’article 13.2.d) de la Llei 50/1999, de 23 de
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desembre, consistent en la presència en un lloc o espai públic d’un gos potencialment
perillós sense morrió, el dia 12 d’octubre de 2018.
S’haurà de fer efectiu aquest import 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.

Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
25/11/2019

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.
SEGON.- Atorgar els recursos legals procedents.»
f) Exp. 2221/2018 OF. «En data 3 de desembre de 2018, es va emetre Decret
notificat el 31 de gener de 2019, pel qual es va requerir al Sr. J.D.G.S. perquè en un
termini de vint dies, presentés la sol·licitud i tota la documentació necessària per a
obtenir la corresponent llicència per tinença d’un gos potencialment perillós, de raça
American Staffordshire Terrier sense que ho presentés.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
26/11/2019

Per Decret del Regidor delegat de l’Àrea de Medi Ambient i Ocupació de data 8 de
maig de 2019, notificat en data 3 de juliol de 2019, es va iniciar un procediment
sancionador contra el Sr. J.D.G.S., per la suposada infracció de l’article 13.1.b) de la
Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals
potencialment perillosos, per no disposar de la preceptiva llicència per la tinença d’un
gos perillós.
S’ha tramitat el corresponent procediment sancionador d’acord amb el que preveuen
els articles 64 i següents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.
En data 19 de juliol de 2019, l’instructor de l’expedient emet proposta de resolució en
la qual es proposa imposar una sanció de 2.404,06 euros a l’empara de l’article 13.5
de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, per la provada comissió d’una infracció molt
greu qualificada a l’article 13.1.b) de la mateixa llei.
En data 12 de setembre de 2019, es notifica, mitjançant publicació d’edicte al Butlletí
Oficial de l’Estat, la proposta de resolució al Sr. J.D.G.S., sense que per la seva part
s'hagin formulat al·legacions, aportat documents o proposat la pràctica de qualsevol
tipus de proves.
Atès que de la instrucció del procediment resulten provats els fets imputats i que en
resulta responsable el Sr. J.D.G.S.
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, s’ha delegat a la Junta de Govern Local, segons 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 de règim local.
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Per tot l’exposat, a proposta de la Comissió Informativa de Serveis de Territori i
Urbanisme del dia 21 d’octubre de 2019,
S’ACORDA:
PRIMER.- Imposar al Sr. J.D.G.S., una sanció de 2.404,06 euros com a responsable de
la comissió d’una infracció molt greu tipificada a l’article 13.1.b) de la Llei 50/1999, de
23 de desembre, consistent en no disposar de llicència per la tinença d’un gos
potencialment perillós.
S’haurà de fer efectiu aquest import 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:
Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
25/11/2019

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.
SEGON.- Atorgar els recursos legals procedents.»

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
26/11/2019

g) Exp 2351/2018 OF.- «En data 21 de de desembre de 2018, es va emetre Decret
notificat el 9 de gener de 2019, pel qual es va requerir al Sr. F.J.S.G. perquè en un
termini de vint dies, presentés la sol·licitud i tota la documentació necessària per a
obtenir la corresponent llicència per tinença d’un gos potencialment perillós, de raça
American Stafforrdshire Terrier sense que ho presentés.
Per Decret del Regidor delegat de l’Àrea de Medi Ambient i Ocupació de data 10 de
maig de 2019, notificat en data 27 de maig de 2019, es va iniciar un procediment
sancionador contra el Sr. F.J.S.G., per la suposada infracció de l’article 13.1.b) de la Llei
50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals
potencialment perillosos, per no disposar de la preceptiva llicència per la tinença d’un
gos perillós.
S’ha tramitat el corresponent procediment sancionador d’acord amb el que preveuen
els articles 64 i següents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.
En data 19 de juny de 2019, l’instructor de l’expedient emet proposta de resolució en
la qual es proposa imposar una sanció de 2.404,06 euros a l’empara de l’article 13.5
de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, per la provada comissió d’una infracció molt
greu qualificada a l’article 13.1.b) de la mateixa llei.
En data 25 de setembre de 2019, es notifica mitjançant publicació d’edicte al Butlletí
Oficial de l’Estat la proposta de resolució al Sr. F.J.S.G., sense que per la seva part
s'hagin formulat al·legacions, aportat documents o proposat la pràctica de qualsevol
tipus de proves.
Atès que de la instrucció del procediment resulten provats els fets imputats i que en
resulta responsable el Sr. F.J.S.G.
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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, s’ha delegat a la Junta de Govern Local, segons 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 de règim local.
Per tot l’exposat, a proposta de la Comissió Informativa de Serveis de Territori i
Urbanisme del dia 21 d’octubre de 2019,
S’ACORDA:

Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
25/11/2019

PRIMER.- Imposar al Sr. F.J.S.G., una sanció de 2.404,06 euros com a responsable de
la comissió d’una infracció molt greu tipificada a l’article 13.1.b) de la Llei 50/1999, de
23 de desembre, consistent en no disposar de llicència per la tinença d’un gos
potencialment perillós.
S’haurà de fer efectiu aquest import 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.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
26/11/2019

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.
SEGON.- Atorgar els recursos legals procedents.»
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 termini 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. "
Sotmeses aquestes propostes a votació, s'aproven per assentiment.
COMISSIÓ INFORMATIVA D’ACTIVITATS DE LA PERSONA
8. Ensenyament i Política Lingüística. Aprovació de la primera addenda al
conveni de col·laboració amb el Departament d’Educació de la Generalitat de
Catalunya per al Pla Educatiu d’Entorn, curs 2019-20.
"Atès que l’article 40 de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació, insta a les
diferents administracions educatives a impulsar acords de col·laboració per potenciar
conjuntament accions educatives de l’entorn.
Atès que l’article 156 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol d’educació, determina que
l’Administració educativa és l’Administració de la Generalitat que actua mitjançant el
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Departament d’Educació, així com que els ens locals tenen la condició d’Administració
educativa en l’exercici de les competències pròpies, d’acord amb l’Estatut i exerceixen
també les competències que els hi atribueix la pròpia Llei d’educació.

Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
25/11/2019

Atès que es desenvolupen a la ciutat des de l’any 2005 els plans educatius d’entorn
(en endavant,PEE), una eina per donar una resposta integrada i comunitària a les
necessitats educatives de la nostra societat, coordinant i dinamitzant l’acció educativa
dels diferents àmbits de la vida dels infants i dels joves. Els PEE són una proposta de
cooperació educativa entre el Departament d’Educació i les entitats municipals, amb
el suport i la col·laboració d’altres departaments de la Generalitat, que tenen com a
objectiu aconseguir l’èxit educatiu de tot l’alumnat i contribuir a la cohesió social
mitjançant l’equitat, l’educació intercultural, el foment de la convivència i l’ús de la
llengua catalana. Amb la participació de les entitats educatives del territori, es basa
en un model d’intervenció global que es posa a l’abast de l’alumnat de la zona escolar
o del municipi.
Atès que el desenvolupament d'aquests plans educatius a la ciutat es duu a terme a
partir del principi de corresponsabilitat entre aquest Ajuntament i el Departament
d'Educació de la Generalitat de Catalunya, de tal manera que ambdós ens
administratius aporten els recursos humans i econòmics necessaris, en els termes que
es definiran en la corresponent addenda al conveni.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
26/11/2019

Atès que el Ple de la Corporació, en sessió duta a terme el dia 1 d’abril de 2019, va
aprovar el conveni de col·laboració entre el Departament d'Educació de la Generalitat
de Catalunya i l'Ajuntament de Reus per al desenvolupament conjunt del Pla Educatiu
d'Entorn per al període comprès entre els cursos acadèmics 2019-2020, 2020-2021,
2021-2022 i 2022 i 2023, ambdós inclosos.
Atès que l'esmentat conveni es signà el dia 6 de maig de 2019.
Vist que el desenvolupament del Pla Educatiu d'Entorn genera unes despeses, que cal
atendre.
Vista la proposta d'addenda al conveni, tramesa amb registre d'entrada a l'Ajuntament
de Reus núm. 2019053412, de data 22 d’octubre de 2019, que concreta el
finançament del PEE per al curs 2019-2020, pel qual el pressupost del PEE de Reus per
al curs 2019-2020 és de 39.000 €, dels quals 30.000 € els aportarà el Departament
d’Educació i 9.000 € serà l’aportació mínima de l’Ajuntament.
Vist l'informe memòria emès pels serveis tècnics d’Educació de data 29 d’octubre de
2019 amb el vistiplau de la Gerent d’Àmbit de Serveis a la Persona, en el qual
s'informa favorablement sobre la formalització de l'esmentada addenda.
Vist l'informe favorable de l'Assessoria Jurídica de data 29 d’octubre de 2019 en
relació al contingut de l’addenda que es proposa.
Vist el que disposen, en relació als convenis de cooperació interadministratius, els
articles 47 i següents de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector
públic, els articles 108 i següents de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya; l'article 191.1 del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, per la qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya, que fa referència al conveni entre la Generalitat i els ens
locals per establir cooperacions econòmiques en assumptes d'interès comú, així com
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els articles 303 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el
Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya.
Vist l'article 309 del citat Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals de
Catalunya, del qual se'n dedueix que la competència per a l'aprovació d'aquests
convenis interadministratius corresponen al Ple de la Corporació.
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió duta a terme el dia 3 de juliol de 2019,
delegà en la Junta de Govern Local totes les competències de caràcter delegable del
Ple de la Corporació.

Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
25/11/2019

Per tot això, i amb el previ dictamen de la Comissió Informativa d’Activitats de la
Persona del dia 4 de novembre de 2019, es proposa a la Junta de Govern Local
l'adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Aprovar la primera addenda al conveni de col·laboració vigent entre
l'Administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament d'Educació i
l'Ajuntament de Reus per al Pla Educatiu d'Entorn.
Aquesta addenda serà vigent des de la data de la seva signatura i fins al 31 de
desembre de 2020.
Segon.- Facultar al Molt Il·lustre Sr. Alcalde i al regidor delegat l’Àrea de Cultura i
Educació, Sr. Daniel Recasens Salvador, per tal que, qualsevol d’ells, indistintament,
formalitzin l’esmentada addenda

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
26/11/2019

Tercer.-Iniciar els tràmits d’iniciació de la despesa.
Quart.- Autoritzar al regidor delegat de l’Àrea de Cultura i Educació a incrementar
aquesta aportació mínima, sempre que s’acrediti la disponibilitat pressupostària.
Cinquè.- Donar trasllat del present acord al Departament d’Educació, als efectes
pertinents.
Sisè.- Contra aquest acord, que posa fi a la via administrativa, s’haurà d'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
hàbil següent al de la seva notificació.
Alternativament i amb caràcter previ, es pot efectuar un requeriment davant l’òrgan
que l'ha dictada, en el termini de dos mesos a comptar des del dia hàbil següent a la
recepció d'aquesta notificació, en els termes que s'indiquen a l'article 44 de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa."
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per assentiment
COMISSIÓ INFORMATIVA DE BENESTAR SOCIAL I CIUTADANIA
9. Benestar Social: Aprovació del conveni de col·laboració amb l'Agència de
l'Habitatge de Catalunya relatiu al desenvolupament del projecte comunitari
per a escales a la zona de Mas Pellicer al barri de Sant Josep Obrer,
corresponent a l’any 2019.
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"Atès que la Regidoria de Benestar Social té atribuït l’estudi, definició i proposta
d’estratègies, plans, projectes i directrius en matèria de educació cívica,
participació i relacions cíviques i immigració i que dins d'aquest àmbit porta a
terme accions per tal de promoure la convivència i la cohesió social al municipi.
Atès que el barri de Mas Pellicer és un polígon d’habitatges situat a la zona de Sant
Josep Obrer, format per 588 habitatges de promoció pública, tant en règim de lloguer
com de compravenda, que es troben gestionats per l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya.

Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
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Atès que la població que hi viu presenta un risc d’exclusió social elevat. Les
característiques demogràfiques, urbanístiques, econòmiques, laborals i socials
han coincidit en el temps amb diversos elements que s’han superposat i han
desencadenat en una problemàtica de convivència, habitabilitat i incivisme en el
context de les escales i els espais comunitaris del conjunt de blocs de protecció
oficial.
Atès que per tal de treballar la millora de la convivència veïnal del barri es va
iniciar el projecte Escales. Aquest projecte es porta a terme des de l'any 2014
amb la col·laboració del Pla de Desenvolupament Comunitari del barri St. Josep
Obrer i de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, i va néixer de la necessitat del
seguiment que havia de fer l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, en quant a les
persones nouvingudes als habitatges de protecció oficial del barri. En aquest
seguiment es va constatar que s'havia de treballar per una millora de les relacions
entre el veïnat i el seu entorn, i per la millora de la convivència i la cohesió social
al territori.
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Atès que aquest projecte, presentat per l'Ajuntament de Reus a l'Agència de
l'Habitatge de Catalunya, té com objectiu donar resposta a la problemàtica social i
habitacional del barri Mas Pellicer mitjançant l’impuls d’accions socioeducatives i
l’oferiment de suport, assessorament i mediació a les diferents Juntes Administradores
d’escala i Comunitats de Propietaris situades al conjunt de blocs de protecció oficial
del barri.
Atès que és un projecte interadministratiu, transversal i en xarxa que es valora de
forma molt positiva per tots els agents socials implicats directa i indirectament.
Considerant que l’Ajuntament de Reus, actualment, executa el gruix d’aquest projecte
a través de la Fundació Educativa i Social, mitjà propi personificat de l'Ajuntament de
Reus, a la qual se li formula el corresponent encàrrec. El cost previst del projecte per a
l'anualitat de 2019 és de 17.490,09€.
Atès que per a la consecució dels objectius continguts en el projecte d’intervenció
comunitària, l’Ajuntament de Reus, com a agent implicat en tot allò que afecta al
seu municipi i sobretot en aquelles zones de major vulnerabilitat social per als
seus residents, va sol·licitar mitjançant decret de la regidoria delegada de l’Àrea
de Benestar Social núm. 2019008952 de data 20 de maig de 2019 a l’Agència de
l’Habitatge de Catalunya la concessió d’una subvenció per import de 10.000 € .
Atès que l’Ajuntament de Reus va rebre un escrit en data 24 d’octubre de 2019 a
través del registre electrònic de l’EACAT en virtut del qual es remet a
l’Ajuntament, per a la seva formalització el conveni entre l’Agència de l’Habitatge
de Catalunya i l’Ajuntament de Reus, relatiu al desenvolupament del projecte
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comunitari per a escales del barri Mas Pellicer a Sant Josep Obrer, corresponent a
l’any 2019, i que regula l’esmentada subvenció.
Atès que per a l’execució d’aquest projecte ja es formulà la corresponent reserva
de crèdit per l’import de 17.490,09€, amb la reserva de crèdit
número
220190007869 de data 23 de maig de 2019 que fou objecte de fiscalització prèvia
per la Intervenció Municipal en l’informe 2019/13, de 24 de maig de 2019.

Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
25/11/2019

Vistos els informes emesos, d’una banda, per la tècnica d’Immigració de data 29
d’octubre de 2019 i d’altra banda, l’informe-memòria emès per la cap de servei de
Serveis socials de data 30 d’octubre de 2019 pels quals es proposa l’aprovació i
signatura del conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i
l’Ajuntament de Reus relatiu al desenvolupament del projecte comunitari per a escales a
la zona de Mas Pellicer al barri de Sant Josep Obrer, corresponent a l’any 2019.
Vist l’informe de l’Assessoria Jurídica de data 30 d’octubre de 2019 pel qual s’informa
favorablement sobre el contingut del conveni i la formalització d’aquest.
Vist el que preveu l’article 2 de la Llei 13/2009, de 22 de juliol, de l’Agència de
l’Habitatge de Catalunya pel qual s’estableix que l’Agència té com a objectiu executar
i gestionar les polítiques d’habitatge que són competència de la Generalitat de
Catalunya, les quals s’han de desenvolupar d’acord amb els principis de cooperació i
col·laboració amb els ens locals, i en concertació, si escau, amb altres ens de caràcter
públic o privat.
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Vist, així mateix, l’article 26.4 del Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a
l’habitatge que estableix que, quan s’escaigui la col·laboració entre les administracions
per impulsar projectes de millora de les relacions veïnals amb la finalitat de reduir la
conflictivitat i fomentar la convivència entre les persones que resideixen en barris
d’habitatges protegits i amb especials dificultats, l’Agència pot signar convenis amb les
administracions locals per a l’atorgament de subvencions directes per tal de promoure
actuacions de cohesió social.
Vistos els articles 47 a 52 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector
públic i els articles 108 a 111 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya, en relació al règim jurídic
aplicable als convenis de col·laboració.
Vist l'article 309 del citat Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals de
Catalunya, del qual se'n dedueix que la competència per a l'aprovació d'aquests
convenis interadministratius corresponen al Ple de la Corporació.
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió duta a terme el dia 3 de juliol de 2019,
delegà en la Junta de Govern Local totes les competències de caràcter delegable del
Ple de la Corporació.
Per tot l’exposat, es proposa a la Junta de Govern Local previ dictamen de la Comissió
Informativa de Benestar Social i Ciutadania, l’adopció dels següents acords:
PRIMER: APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Agència de l'Habitatge de
Catalunya i l'Ajuntament de Reus relatiu al desenvolupament del projecte comunitari
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per a escales a la zona de Mas Pellicer al barri de Sant Josep Obrer, corresponent a
l’any 2019.
SEGON: FACULTAR la regidora delegada de l'Àrea de Benestar Social, Sra. Montserrat
Vilella Cuadrada, per tal que formalitzi els documents necessaris per tal de formalitzar
el conveni i dictar qualsevol altra resolució necessària per a l’execució del present
acord.
TERCER: NOTIFICAR aquest acord a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, als efectes
escaients.
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Contra aquest acord, que posa fi a la via administrativa, s’haurà d'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
hàbil següent al de la seva notificació.
Alternativament i amb caràcter previ, es pot efectuar un requeriment davant l’òrgan
que l'ha dictada, en el termini de dos mesos a comptar des del dia hàbil següent a la
recepció d'aquesta notificació, en els termes que s'indiquen a l'article 44 de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa."
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per assentiment
ASSUMPTE SOBREVINGUT
10. Patrimoni del Sòl.- Autorització de canvi d'activitat de la parada núm. 19
del Mercat Central.
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"Vista la concessió de l'explotació i manteniment dels llocs de venda fixos del Mercat
Central de Reus, respecte a la qual es va aprovar el Plec de condicions per acord del
Ple de data 27/07/1990, i l'adjudicació del llocs es va aprovar per acord del Ple de data
03/09/1990.
Vistes les instàncies presentades en data 30-07-2019, núm. 40870 i 40872 del
Registre General d’Entrades, per la societat CASA BORRULL Y CIA, SRC, amb NIF C43331883, i domicili a Reus, carrer Sant Jaume, 8, CP 43201. En aquestes instàncies
(complementades mitjançant diligència de data 26-08-2019) demana que l’activitat de
la parada núm. 26 (polleria) es traslladi a la parada núm. 19 (xarcuteria). Alhora,
també renúncia a la concessió de la parada núm. 26.
Atès que l’esmentada petició ha estat informada favorablement per Reus Mobilitat i
Serveis, SA que té encarregada la gestió administració i explotació dels mercats
públics d’aquesta ciutat.
Atès que mitjançant Decret del Regidor Delegat de l’Àrea d’Empresa i Ocupació de
data 20/09/2019, núm. 15083 es va resoldre exposar al públic, durant el termini de 10
dies, al tauler d’anuncis municipal i al del Mercat Central, la sol·licitud de canvi de
l’activitat referida. Durant aquest termini d’exposició no s’ha formulat cap al·legació.
Atès l’art. 35 del Reglament de Mercats Municipals de Reus permet que l’Ajuntament
autoritzi el canvi d’article de venda, havent de tenir en compte el nombre de llocs de
cada grup existent. En el present supòsit la sol·licitud ha estat informada
favorablement per Reus Mobilitat i Serveis, SA, tal i com s’ha dit, i l’activitat prove
d’una parada que ha renunciat a la concessió, per la qual cosa no s’altera el mix
comercial de la concessió dels llocs del Mercat Central vigent. Per aquest motius es
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considera convenient autoritzar el canvi d’activitat demanat, la qual cosa, a més,
permetrà el manteniment de l’activitat comercial del Mercat Central.
Vistos els informes incorporats a l’expedient, de conformitat a l’establert a la Llei 7/85,
de 2 d’abril, D. Leg. 2/2003, de 28 d’abril, i Reglament de Mercats Municipals de Reus,
en ús de les facultats delegades pel Ple de la Corporació en sessió de data
03/07/2019 (BOPT 25/07/2019), i el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis
de Territori i Urbanisme.
En conseqüència es proposa l'adopció dels acords següents:
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PRIMER.- AUTORITZAR el canvi d’activitat de la parada núm. 19 del Mercat Central
que passa a ser la de polleria, de conformitat amb la sol·licitud formulada per la
societat CASA BORRULL Y CIA, SRC, referida a la part expositiva d’aquest acord.
SEGON.- Aquesta resolució és definitiva en via administrativa i contra ella podeu
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 d’aquesta notificació.
No obstant això, amb caràcter potestatiu podeu 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.
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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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