ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Núm: 16/2021
Caràcter: Ordinària
Data: 26/11/2021
Horari: 09:05h - 09:20h
Lloc: Palau Municipal
Hi assisteixen:
Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
09/02/2022

Carles Pellicer Punyed, alcalde-president
Montserrat Villella Cuadrada
Daniel Rubio Angosto
Daniel Recasens Salvador
Marina Berasategui Canals
Montserrat Caelles Bertran
Carles Prats Alonso
M. Luz Caballero Gabas
S'han excusat:
Noemí Llauradó Sans
Teresa Pallarès Piqué

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
09/02/2022

Assisteix també:
Jaume Renyer Alimbau, secretari general
ORDRE DEL DIA
1. Informació de l’Alcaldia.
2. Aprovació de l’acta de la Junta de Govern Local de la sessió de 29 d’octubre de
2021.
3. Educació. Liquidació de l'encàrrec a la Fundació Educativa i Social de la gestió de
les escoles bressol municipals, curs escolar 2020-2021.
4. Esports. Aprovació de l’addenda al conveni marc de col·laboració amb Reus Esport
i Lleure, SA i Futbol Base Fundació Privada per al projecte global “Reus és Futbol” per
al 2021.
5. Gestió Urbanística. Aprovació inicial de la Modificació del Projecte d’urbanització
del Pla parcial urbanístic del sector H.12 «Mas Sunyer», per a la readaptació de la
vialitat i les xarxes de serveis urbans a la nova parcel·la IAG del sector.
6. Gestió Urbanística. Aprovació de la subscripció del conveni de col·laboració entre
l’Ajuntament de Reus i Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU per a
l’execució del projecte del «Carril bici i drenatge longitudinal a la TV-3141 del PK
6+500 (rotonda Blancafort) al 7+000. Reus». Clau PC-BXT-19066.
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Seguidament es tractarà en sessió pública els temes següents:
SERVEIS D'HISENDA I DE SERVEIS GENERALS
7. Servei d’Aprovisionaments, Contractació i Patrimoni. Adjudicació de la
licitació del subministrament i instal·lació dels punts d’accés, manteniment i connexió
a internet d’alta capacitat en l’àmbit del projecte Wifi4EU.
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8. Servei d’Aprovisionaments, Contractació i Patrimoni. Ratificació del Decret
d’Alcaldia número 2021020031 relatiu al desistiment i suspensió del procediment de
licitació corresponent al subministrament, mitjançant arrendament i suport tècnic, de
la infraestructura TIC de la corporació municipal distribuïda en els centres de
processament de dades (CPD) i interconnectats amb fibra òptica fosca.
9. Servei d’Aprovisionaments, Contractació i Patrimoni. Aprovació de la
modificació del Plec de clàusules administratives i tècniques particulars que ha de
regir la licitació del subministrament, mitjançant arrendament i suport tècnic, de la
infraestructura TIC de la corporació municipal distribuïda en els centres de
processament de dades (CPD) i interconnectats amb fibra òptica fosca.
ACTIVITATS DE LA PERSONA
10. Educació. Aprovació de la quarta addenda al conveni de col·laboració amb el
Departament d'Educació per al Pla Educatiu d'Entorn del curs 2021-2022.
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Assumptes sobrevinguts, si s'escau.
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
Oberta la sessió, la presidència proposa, i així s'acorda per unanimitat, declarar
d'urgència els següents assumptes per a ser inclosos a l'ordre del dia atès que d’acord
amb el seu contingut es necessari poder tractar aquests assumptes sense demorar-los
fins a la propera sessió i es compleix el quòrum necessari exigit per l'article 103.3 del
Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya:
6.1. Benestar social. Aprovació de l’Addenda al conveni entre l'Ajuntament
de Reus i la Fundació Mossèn Frederic Bara i Cortiella per al funcionament
del centre obert «Obrim Somriures» per a l’any 2021.
6.2. Benestar Social. Aprovació de l’Addenda al conveni amb Càritas
diocesana de Tarragona pel projecte de menjador social de l’1 de gener al 31
de desembre de 2021.
6.3. Educació. Aprovació de les tarifes i de l'encàrrec a la Fundació Educativa
i Social per la gestió i seguiment de les activitats del Pla Educatiu d'Entorn
pel curs 2021-2022.
1. Informació de l'Alcaldia.
L'alcalde informa de les principals activitats institucionals dutes a terme per l'Alcaldia
des de la passada Junta de Govern Local:
•

Inauguració del Bufet Salvat Advocats C/ Frederic Soler, 30 bx.

Aquest document ha estat signat electrònicament amb data 9/2/2022
L'autenticitat d'aquest document es pot comprovar a https://serveis.reus.cat/cve mitjançant el CVE: 2022EE76C7224D32D5ED7D15A3BAF52E756C447962000209122530

Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
09/02/2022
Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
09/02/2022

•

Festa amb motiu del centenari de la botiga Tomàs Barberà a la Pl. Mercadal.

•

Commemoració del 25è aniversari de l'Associació Dr. Tosquelles al restaurant
Bella Itàlia.

•

Inauguració i lliurament de premis de l'Exposició fotogràfica Aplec Baix Camp al
Centre de Lectura.

•

Concert solidari a benefici del Centre Inclusió per a Dones a la Prioral.

•

Sopar per conmemorar el 40è aniversari de la Colla Xiquets de Reus al
restaurant Mas Folch.

•

Sortida dela II Canicrós de Reus a l'Urbanització St. Joan.

•

Missa i actuació del Coro Rociero a l' Església Assumpció.

•

Presentació del Torró de Nadal de la parròquia Crist Rei.

•

Presentació de la secció de bàsquet AE Pare Manyanet a l'Escola Pare Manyanet.

•

Lliurament dels premis del Campionat de HipHop al Pavelló Olímpic Municipal.

•

Aperitiu popular de l'Associació de Veïns Mas Carpa a l'Urbanitzaió Mas Carpa.

•

Open Domino Bar Darios al Barri Gaudí.

•

Conferència i Lectura de poemes d'Antoni de Bofarull al Centre de Lectura.

•

Conferència "El sistema esportiu local: reptes i amenaces" del Sr. Jordi Bros a la
Sala Sta. Llúcia de Reus.

•

Acte institucional de lectura al Saló Plens del Manifest pel Dia Internacional per
l'eliminació de la violència vers les dones.

•

Homenatge a Ramon Amigó al Centre Amics de Reus.

•

Sopar solidari organitzat per la Fundació Port Aventura.

L'alcalde també informa que el proper Ple ordinari tindrà lloc el 22 de desembre.
2. Aprovació de l’acta de la Junta de Govern Local de la sessió de 29
d’octubre de 2021.
S’aprova l’acta de la Junta de Govern Local de la sessió del dia 29 d’octubre de 2021
per assentiment.
3. Educació. Liquidació de l'encàrrec a la Fundació Educativa i Social de la
gestió de les escoles bressol municipals, curs escolar 2020-2021.
"Atès que mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 31 de juliol de 2020,
s’aprovà les tarifes de les escoles bressol municipals i s’aprovà encarregar a la
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Fundació Educativa i Social (en endavant FES), la gestió de les escoles bressols
municipals La Ginesta, Montsant, El Margalló, El Marfull, L’Olivera i el Lligabosc, per al
curs escolar 2020 -2021, que abasta el període comprès entre els mesos de setembre
de 2020 i agost de 2021.
Atès que l’acord abans esmentat s’aprovà per un import global màxim de
2.095.929,75€, dels quals la xifra de 679.140,37 € s’imputà a la partida 30919-32310250 del pressupost municipal de despeses corresponent a l’any 2020. La xifra restant,
d’un import de 1.416.789, 38 €, corresponent al període de gener a agost de 2021,
s’imputà al pressupost municipal de despeses corresponent a l’any 2021.

Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
09/02/2022

Atès que la resolució esmentada a l’antecedent primer preveu que si la liquidació de
l’encàrrec a la 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 liquidació per un import superior requerirà
la prèvia aprovació de l’ampliació de l’encàrrec.
Vist l’informe emès per la cap de la regidoria d’Educació de data 11 de març 2021 en
els qual s'informa de la necessitat de donar de baixa 42.237,19€ de l’operació AD
220200023133 del pressupost de despeses 2020,degut a la diferència entre la
reserva de crèdit de 679.140,37 € i el cost efectivament justificat per la FES per un
import de 636.903,18 €
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Vist l’informe emès per la cap de la regidoria d’Educació, de data 17 de novembre de
2021 en el qual s'informa favorablement la liquidació de l’encàrrec de gestió de les
escoles bressol municipals pel curs 2020-2021 per un import de 2.036.705,05 €, a
partir de les despeses i el cost efectivament justificats per part de la FES, import
inferior en 59.224,70€ a l’aprovat inicialment. Així mateix, s’informa de la necessitat
d’aprovar la baixa de l’operació AD núm. 220209000074 del pressupost de despeses
de l’exercici 2021, per un import de 16.987,51 € corresponent a la diferència entre la
reserva de crèdit de 1.416.789,38 € pel període gener a agost de 2021 i el cost
efectivament justificat per la FES per un import de 1.399.801,87 €
Vist l’informe emès per la intervenció general de data 18 de novembre de 2021en
relació a la proposta de liquidació de l’encàrrec esmentat
Vist el Decret d'alcaldia número 17983, de 27 de novembre 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 encomanes de gestió
quan el seu import no superi els 25.000 euros.
Vist el Decret d’alcaldia número 11502, de 10 de juliol de 2019, pel qual es delega en
la Junta de Govern local l’aprovació dels encàrrecs i les encomanes de gestió, quan
per raó del seu import sigui competent l’alcalde i la seva quantia l’alcalde excedeixi
els límits atribuïts als/les regidors/es delegats/des.
Atès, doncs, que l’import de l’encàrrec supera amb escreix la xifra dels 25.000
euros,per la qual cosa correspon a la Junta de Govern Local, per delegació d’alcaldia,
la liquidació del present encàrrec.
Per tot l’exposat, es proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents
acords:
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PRIMER: Aprovar la liquidació de l’encàrrec a la FES00000000, 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 2020 al 31 d’agost de 2021, segons s’exposa a
l’informe tècnic esmentat als antecedents i vistos els detalls econòmics de les
despeses reals emeses per la FES, per un import de 2.036.705,05 €
SEGON: Aprovar la baixa de l’operació AD amb NIO 220209000074 per l’import
sobrant de 16.987,51 € de l’aplicació pressupostària 30919-32310-250 del pressupost
de despeses 2021.
TERCER: Notificar aquest acord a la FES, als efectes pertinents.
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QUART.- Aquest acord és definitiu en via administrativa i contra aquest 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.
4. Esports. Aprovació de l’addenda al conveni marc de col·laboració amb
Reus Esport i Lleure, SA i Futbol Base Fundació Privada per al projecte global
Reus és Futbol per al 2021.
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"L’entitat Futbol Base Reus Fundació Privada (en endavant FFBR)
amb CIF
G55754022, mitjançant escrit presentat el 20 de maig de 2021 i amb registre
d’entrada número 2021055386, va presentar el projecte esportiu “Reus és futbol” a
desenvolupar a les instal·lacions esportives que gestiona Reus Esport i Lleure S.A. (en
endavant RELLSA), en concret a l’Estadi municipal de Reus i va sol·licitar una
subvenció de 138.500€ per a la temporada esportiva 2021/2022 el que suposa la
sol·licitud de subvenció per import de 85.000 euros fins el 31 de desembre de 2021, i
una subvenció igual al cost de l’ús de les instal·lacions esportives municipals (l’Estadi
municipal), d’acord amb la valoració i posterior facturació de RELLSA com a entitat
gestora de les mateixes.
Per decret núm. 2021012498 de data 8 de juliol de 2021, es va aprovar la signatura
d’un conveni marc de col·laboració, així com els drets i les obligacions de l’Ajuntament
de Reus, RELLSA i la FFBR, per dur a terme el projecte global de futbol “Reus és
Futbol” i en data 9 de juliol, es va signar el conveni.
L’esmentat conveni estableix que per tal de donar suport al projecte, l’Ajuntament de
Reus, concedirà una subvenció anual a l’entitat FFBR, prèvia valoració del projecte
anual presentat, la intensitat dels usos de la temporada, i d’acord amb la disponibilitat
pressupostària, i en aquest cas pel 2021.
En data 5 de novembre de 2021, l’entitat FFBR, ha presentat instància a l’Ajuntament
per la qual cedeix el crèdit que ostenti en virtut de la concessió de subvenció per l’ús
de les instal·lacions a la mercantil RELLSA.
Consta a l’expedient que l’entitat FFBR està al corrent de les seves obligacions
tributàries, amb la Seguretat Social i l’Ajuntament de Reus.
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En data 29 de setembre de 2021, el director d’instal·lacions i projectes de RELLSA
segons designació del Decret del regidor delegat de l'Àrea d'Esports número
2017013507 de data 16 de novembre de 2017,emet informe, rectificat en data 6 de
novembre de 2021, pel qual proposa aprovar l’addenda i atorgar una subvenció per
import de 175.551,30 euros en concepte de despeses per l’ús de la instal·lació
esportiva l’Estadi municipal, i 85.000 euros per desenvolupar el projecte esportiu
«Reus és futbol», a càrrec de la partida 21220-34000-489 del pressupost de l’any
2021.
En data 25 d’octubre de 2021, s’emet informe jurídic rectificat en data 8 de novembre
de 2021.

Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
09/02/2022

En data 12 de novembre de 2021, s’emet informe de fiscalització prèvia limitada,
d’acord amb l’article 13 del Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel que es regula el
règim jurídic del control intern a les entitats del Sector Públic Local i les Bases
d’Execució del Pressupost d’aquesta Corporació.
L’Ajuntament de Reus, en virtut de l’article 25.2.l) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, té competència en matèria de promoció de
l’esport i instal·lacions esportives i d’ocupació del temps lliure. Així mateix, l’article 39
del Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s’aprova el text únic de la Llei de
l’esport, estableix que correspon als municipis promoure de manera general l’activitat
física i l’esport en llur àmbit territorial.
Ajuntament de Reus no té cap convocatòria oberta de subvencions que inclogui la
finalitat d’aquesta subvenció.
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Per tant, resulta pertinent concedir la subvenció directa primerament d’acord amb el
conveni marc signat, i en segon terme, d’acord amb l’article 22.2c) de la Llei general
de subvencions, atès que aquesta es concedeix amb caràcter excepcional , per motiu
d’interès públic i social que justifiquen la dificultat de la seva convocatòria pública.
Resulta d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS),
el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (RLGS), i l’Ordenança general
de subvencions de l’Ajuntament de Reus (publicada al Butlletí Oficial de la província de
Tarragona el dia 16 de setembre de 210) en quant a la concessió d’una subvenció
directa.
L'article 21.1. s) i 21.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local i amb els articles 53.1.u) i 53.3 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,
atribueixen a l'alcalde les competències que li corresponen pel càrrec que ocupa i les
altres que expressament li atribueixin les lleis i les que la legislació assigna al municipi
i no atribueix a altres òrgans municipals, així mateix es preveu que l'exercici de les
seves atribucions podran ser delegades, excepte les excepcions que preveu la llei.
El Decret d'Alcaldia de 10 de juliol de 2019 número 2019011502, delega en la Junta
Govern Local 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 50.000
euros.
En conseqüència es proposa l'adopció dels acords següents:
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PRIMER: Aprovar l’addenda al conveni marc de col·laboració de data 9 de juliol de
2021, signat entre l’Ajuntament de Reus, RELLSA i Futbol Base Fundació Privada per al
projecte global “Reus és Futbol”.
SEGON: Atorgar una subvenció en règim de concessió directa a l’entitat Futbol Base
Reus Fundació Privada amb CIF G55754022, per import de 85.000 euros que
corresponen al projecte esportiu «Reus és futbol», i una altra subvenció per import de
175.551,30 euros, per les despeses de l’ús de la instal·lació l’Estadi municipal, i
ambdues pel període de l’1 de juliol a 31 de desembre de 2021, amb càrrec a la
partida
21220-34000-489 del pressupost 2021, segons els termes indicats en
l’addenda.
Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
09/02/2022

TERCER: Aprovar el reconeixement de l’obligació a l’entitat Futbol Base Reus
Fundació Privada, per import de 80.750 euros, equivalent al 95% de la subvenció pel
projecte esportiu «Reus és futbol», en concepte de pagament anticipat, amb càrrec a
la partida 21220-34000-489 del pressupost de l’exercici 2021, i procedir al seu
pagament al compte del qual n’és titular.
QUART: Aprovar el reconeixement de l’obligació a l’entitat Futbol Base Reus Fundació
Privada, per import de 140.441,04 euros, equivalent al 80% de subvenció pel concepte
d’ús de les instal·lacions, en concepte de pagament anticipat, amb càrrec a la partida
21220-34000-489 del pressupost de l’exercici 2021, i procedir al seu pagament a la
mercantil RELLSA, en virtut de la cessió de crèdit efectuada per l’entitat Futbol Base
Fundació Privada.
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CINQUÈ: Notificar aquesta resolució a l’entitat beneficiària i a RELLSA.
Aquesta resolució és definitiva en via administrativa i contra ella es pot interposar
recurs contenciós administratiu davant dels Jutjats del Contenciós Administratiu de
Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció
de la seva notificació.
No obstant això, amb caràcter potestatiu es pot interposar recurs previ de reposició
davant l’òrgan que ha dictat l’acte en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà
de la recepció de la seva notificació."
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per assentiment.
5. Gestió Urbanística. Aprovació inicial de la Modificació del Projecte
d’urbanització del Pla parcial urbanístic del sector H.12 «Mas Sunyer», per a
la readaptació de la vialitat i les xarxes de serveis urbans a la nova parcel·la
IAG del sector.
"Vist l'acord adoptat per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona, en sessió de
data 23 de març de 2006, mitjançant el qual es va aprovar definitivament el Pla
parcial urbanístic del sector H.12 «Mas Sunyer», promogut per la Junta de
Compensació del sector (DOGC 02.10.2006), que inclou les obres d’urbanització
bàsiques, i l’acord adoptat per la Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament en data 4
de novembre de 2011, pel qual es va aprovar el projecte d’urbanització
complementari de l’enjardinament a l’entorn de les rieres del sector industrial H.12
«Mas Sunyer».
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Atès que el projecte de reparcel·lació d’aquest sector H.12 es troba inscrit al Registre
de la Propietat i, pel que fa a les obres d’urbanització, aquestes es troben rebudes, a
excepció de la xarxa de sanejament.
Atès així mateix que la Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament, en la sessió de
data 24 de setembre de 2021, va acordar aprovar inicialment, amb condicions, la
Modificació puntual del Pla parcial urbanístic del sector H.12 «Mas Sunyer» que afecta
a l’àmbit delimitat pel c/ de Salvador Torrell Eulàlia, c/ de Josep Pin i Soler, c/ d’Andreu
Nin i Pérez i c/ de Rosa Sensat, promoguda per la Junta de Compensació, que té com a
objecte la creació d’una illa qualificada d’Indústria Aïllada Gran (IAG) i que comporta
necessàriament l’eliminació dels trams de vials que resten a l’interior així com de les
infraestructures de serveis en ells associades i la readaptació de la vialitat i les xarxes
de serveis.
Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
09/02/2022

Vista la Modificació del Projecte d’urbanització del Pla parcial urbanístic del sector H.12
«Mas Sunyer», per a la readaptació de la vialitat i les xarxes de serveis urbans a la
nova parcel·la IAG del sector, presentat en data 27 d’octubre de 2021 pel tècnic
redactor del projecte i promogut per la Junta de Compensació del sector.
Vist l’informe favorable emès en data 18 de novembre de 2021 pel cap del Servei
d’Enginyeria i Mobilitat i l’informe jurídic de 22 de novembre de 2021.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
09/02/2022

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; en ús de la
competència delegada pel Decret d'alcaldia de data 10 de juliol de 2019 (BOPT
22/7/2019), i sempre en el benentès que la seva executivitat quedarà condicionada a la
de l’aprovació definitiva de la Modificació puntual del Pla parcial urbanístic del sector
H.12 «Mas Sunyer» que afecta a l’àmbit delimitat pel c/ de Salvador Torrell Eulàlia, c/ de
Josep Pin i Soler, c/ d’Andreu Nin i Pérez i c/ de Rosa Sensat, que es tramita
simultàniament i li dona suport.
En conseqüència es proposa l'adopció dels acords següents:
Primer- Aprovar inicialment la Modificació del Projecte d’urbanització del Pla parcial
urbanístic del sector H.12 «Mas Sunyer», per a la readaptació de la vialitat i les xarxes
de serveis urbans a la nova parcel·la IAG del sector, promoguda per la Junta de
Compensació.
Segon. Sotmetre-ho a informació pública per un termini d’un mes mitjançant edicte
que s’inserirà en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, en un dels diaris de
premsa periòdica de més divulgació en l’àmbit municipal i en la seu electrònica de
l’Ajuntament, perquè s’hi puguin formular les al·legacions que s’estimin pertinents.
Durant aquest període, el projecte també es trobarà disponible, per a la seva consulta,
a la seu electrònica municipal.
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, perquè puguin examinar l’expedient i presentar, si
s’escau, les al·legacions que es considerin convenients.
Quart. Si s’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’esmentada modificació de projecte d’urbanització.
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Quart.- Contra aquests acords no procedeix interposar cap tipus de recurs atès que
es tracta d’actes de tràmit no qualificats."
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per assentiment.
6. Gestió Urbanística. Aprovació de la subscripció del conveni de
col·laboració entre l’Ajuntament de Reus i Infraestructures de la Generalitat
de Catalunya, SAU per a l’execució del projecte del «Carril bici i drenatge
longitudinal a la TV-3141 del PK 6+500 (rotonda Blancafort) al 7+000. Reus».
Clau PC-BXT-19066.

Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
09/02/2022

"Vist el Decret de l’Alcaldia núm. 2020018625, de data 22 de desembre de 2020,
mitjançant el qual es va aprovar la subscripció del conveni de col·laboració entre
l’Administració de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Reus per tal
d’impulsar l’execució d’una via per a vianants i ciclistes i el drenatge longitudinal a la
Carretera TV-3141, entre la T-11 i la Urbanització Blancafort.
Vist així mateix l’acord adoptat per la Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament en la
sessió de data 30 de juliol de 2021, pel qual es van aprovar les modificacions
introduïdes per la Direcció General d'Infraestructures de Mobilitat al conveni de
col·laboració abans esmentat.
Atès que en l’esmentat conveni, subscrit en data 3 de novembre de 2021 amb el
Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori, entre d’altres,
s’estableix que:

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
09/02/2022

- El Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori, mitjançant
encàrrec a l’empresa Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU, en la
seva condició de mitjà propi personalitzat, procedirà a la licitació, contractació,
direcció, control i execució de les obres referides al projecte constructiu “Carril bici i
drenatge longitudinal a la TV-3141 del PK 6+500 (rotonda Blancafort) al 7+000.
Reus”, amb Clau: PC-BXT-19066.
- L’Ajuntament entregarà directament a Infraestructures de la Generalitat de
Catalunya la quantitat de 481.539,80 euros, o la que finalment resulti com a
conseqüència de les possibles variacions en el cost resultant, que anirà a càrrec de
la partida pressupostària 2020-40832-15310-609.
- L’Ajuntament de Reus i Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU
subscriuran el corresponent conveni d’execució d’obres i finançament per tal de
concretar els detalls d’aquesta aportació així com de l’execució de les obres.
Vista la proposta de conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Reus i
Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU, que té com a objecte, tal com es
detalla a la Clàusula Primera, l’execució de les obres corresponents al projecte de les
obres del «Carril bici i drenatge longitudinal a la TV-3141 del PK 6+500 (rotonda
Blancafort) al 7+000. Reus». Clau PC-BXT-19066.
Atès que la resta de Clàusules preveuen les actuacions següents:
- L’aportació econòmica a càrrec de l’Ajuntament de Reus que és de 481.539,80
euros, IVA inclòs, que representa un 40.85% del cost total del projecte
(1.178.892,83 euros, IVA inclòs), així com la part proporcional, en un percentatge
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del 50%, de les variacions de cost resultants, ja sigui per actualització del projecte o
possibles modificacions del mateix que fossin necessàries i liquidació del contracte.
- El seguiment de les obres per part de l’Ajuntament de Reus, que es durà a terme
mitjançant els seus representants a la Comissió de Seguiment.
- El calendari de pagaments i aportacions, fent-se efectiva l’aportació econòmica de
l’Ajuntament de Reus a Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU en la
quantitat corresponent a l’anualitat de l’exercici que s’iniciïn les obres. Aquest
pagament es calcula en proporció al període comprès entra la data d’adjudicació i la
finalització de l’exercici, i el termini d’execució del projecte. L’aportació econòmica
restant es farà efectiva el mes de gener de l’exercici següent.
Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
09/02/2022

- La vigència del conveni, que estarà supeditada a la del conveni signat en data 3 de
novembre de 2021 entre el Departament de la Vicepresidència i de Polítiques
Digitals i Territori i l’Ajuntament de Reus, amb un termini de vigència de 4 anys,
prorrogable fins a 4 anys més.
Així mateix, el conveni preveu les causes d’extinció, l’ordre jurisdiccional aplicable en
el cas que es puguin plantejar qüestions litigioses i la publicitat i transparència del
conveni.
Vist l’informe de la Intervenció Municipal de data 11 d’octubre de 2021.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
09/02/2022

Atès que actualment l’Ajuntament de Reus disposa de reserva de crèdit per a donar
compliment de les obligacions previstes al conveni, amb càrrec a la partida 202040832-15310-609.
Vist l’informe jurídic i la Memòria justificativa.
D’acord amb l’establert als articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del règim
jurídic del sector públic, i en 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, i en ús de la competència delegada pel Decret d'alcaldia de data 10 de
juliol de 2019 (BOPT 22/7/2019).
En conseqüència es proposa l'adopció dels acords següents:
Primer.- Aprovar la subscripció del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de
Reus i Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU per a l’execució del
projecte del «Carril bici i drenatge longitudinal a la TV-3141 del PK 6+500 (rotonda
Blancafort) al 7+000. Reus». Clau PC-BXT-19066, de conformitat amb la proforma que
consta a l’expedient.
Segon.- Facultar la regidora delegada d’Urbanisme
Berasategui Canals, per a la signatura d’aquest conveni."

i

Mobilitat,

Sra.

Marina

Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per assentiment.
ASSUMPTES SOBREVINGUTS
A continuació, es passen a tractar els assumptes admesos al començament de la
sessió i dels que se n'ha declarat la urgència:
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6.1. Benestar social. Aprovació de l’Addenda al conveni entre l'Ajuntament de
Reus i la Fundació Mossèn Frederic Bara i Cortiella, per al funcionament del
centre obert Obrim Somriures per a l’any 2021.
"En data 17 de febrer de 2021, l’Ajuntament de Reus i la Fundació Mossèn Frederic Bara
i Cortiella (FMFBC), van signar un conveni per desenvolupar el Projecte Centre Obert
«Obrim Somriures» per a l’any 2021.
D’acord amb la clàusula segona d’aquest conveni signat, l’Ajuntament de Reus
atorgava a la Fundació Mossèn Frederic Bara i Cortiella (FMFBC), una subvenció per un
import de 66.500€ euros, per col·laborar amb les despeses que generi l’activitat de
Centre Obert «Obrim somriures».
Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
09/02/2022

La Fundació mitjançant el seu projecte, ofereix l’activitat lúdic-educativa de Casal
d’estiu 2021, als infants i adolescents que ja assisteixen al centre obert durant el curs
escolar. Aquesta activitat va destinada a prevenir i detectar qualsevol situació de
possible risc que es doni en infants i adolescents; així com contribuir a la relació entre
iguals que s’ha pogut vist perjudicada pel degoteig de confinaments durant el curs
escolar.
En dates 9 i 12 de juliol de 2021, la Fundació, va sol·licitar una subvenció a l’Àrea de
Benestar de l’Ajuntament de Reus, per import de 15.000 euros, per la col·laboració en
el projecte «Obrim Somriures», que ha vist incrementat les seves despeses per la
realització de l’activitat Casal d’estiu 2021.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
09/02/2022

En aquest sentit, l’Ajuntament de Reus està interessat en col·laborar activament en el
desenvolupament d’aquest projecte, i aquest marc de col·laboració abasta, entre
altres aspectes, la participació econòmica en el projecte, amb la signatura d’una
addenda al conveni signat en data 17 de febrer de 2021, pel qual es concedia una
subvenció a l’entitat FMFBC, en règim de concessió directa, a l’empara del que disposa
l’article 22.2.c) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, per tal
com concorren de forma inequívoca circumstàncies d’interès públic, econòmic, social i
humanitari.
Per tal de donar resposta a les situacions esmentades, s’ha consensuat el document
d’addenda, que esdevé un annex al conveni formalitzat el dia 17 de febrer de 2021.
Vista la proposta d'addenda al conveni formalitzat el passat dia 17 de febrer de 2021,
per tal d’establir l’increment de la quantia màxima que aquest Ajuntament aporta la
Fundació durant l’any 2021, en el qual es determina que l’aportació municipal màxima
s’eleva en 15.000,00 €, fins a un import total de 81.5000 €.
L’impacte econòmic que suporta l'Ajuntament de Reus implica una aportació
econòmica a la FMFBC de 15.000,00€ a càrrec de l’aplicació pressupostària de
Benestar Social número -30422-23109-489- del pressupost municipal de despeses per
l’any 2021.
La clàusula segona de l’addenda estableix que el pagament de la subvenció regulada
en la clàusula primera s’efectuarà de la següent manera:
• Un pagament anticipat del 80%, és a dir 12.000,00 €, a la signatura de
l’addenda i s'efectuarà en qualitat de pagament anticipat com a lliurament de
fons amb caràcter previ a la justificació, com a finançament necessari per
executar l’acció que és objecte de subvenció.

Aquest document ha estat signat electrònicament amb data 9/2/2022
L'autenticitat d'aquest document es pot comprovar a https://serveis.reus.cat/cve mitjançant el CVE: 2022EE76C7224D32D5ED7D15A3BAF52E756C447962000209122530

• El 10% restant, és a dir, 3.000,00€, prèvia presentació, per part del
beneficiari de la subvenció, de la pertinent justificació de despesa, en els
termes previstos en la clàusula setena del conveni.
La Fundació Mossèn Frederic Bara Cortiella ha aportat les certificacions conforme es
troba al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, que consten a
l’expedient de referència.

Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
09/02/2022

En data 19 de novembre de 2021, la Cap de Servei de Serveis Socials emet informe
complementat en data 22 de novembre de 2021, pel qual proposa aprovar l’addenda
al conveni per tal d’establir l’increment de la quantia màxima que aquest Ajuntament
aporta la Fundació durant l’any 2021, i determina que l’aportació municipal màxima
s’eleva en 15.000,00 € de la subvenció inicialment aprovada fins a un import màxim
de 81.500,00€ , a càrrec de l’aplicació pressupostària de Benestar Social número 30422-23109-489- del pressupost municipal de despeses per l’any 2021.
En data 22 de novembre de 2021, l’assessoria jurídica emet informe favorable a la
signatura de l’addenda.
En data 23 de novembre de 2021 s’emet informe de fiscalització prèvia limitada de la
intervenció municipal.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
09/02/2022

Resulten d’aplicació l'article 47 i següents de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim
jurídic del sector públic, en relació als convenis de col·laboració, i els articles 22.2c),
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 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 2020 de l’Ajuntament de Reus.
De conformitat amb l’article 21.1. s) i 21.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases de règim local i amb els articles 53.1.u) i 53.3 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, s’atribueixen a l'alcalde les competències que li corresponen pel
càrrec que ocupa i així mateix es preveu que l'exercici de les seves atribucions podran
ser delegades, excepte les excepcions que preveu la llei.
El Decret d'Alcaldia de 10 de juliol de 2019 número 2019011502, delega en la Junta
Govern Local 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 50.000
euros, i en aquest supòsit el conveni de data 17 de febrer de 2021 ja ho superava i per
tant, afegint l’import de l’addenda també.
Per tot l’exposat, es proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents
acords:
PRIMER: APROVAR l'addenda del conveni de col·laboració per l’any 2021, signat el 17
de febrer de 2021 entre l’Ajuntament de Reus i la Fundació Frederic Mossèn Bara
Cortiella per al desenvolupament del projecte «Obrim Somriures» que ha vist
incrementat les seves despreses per l’activitat Casal d’estiu 2021, per la qual es
produeix un increment en l’aportació màxima municipal a la Fundació en 15.000,00 €,
fins a un import màxim de 81.500,00€.
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SEGON: APROVAR la concessió a la Fundació Frederic Mossèn Bara Cortiella, amb CIF
G43682509 d’una subvenció directa, per un import de 15.000,00 en els termes descrits
a la part expositiva i la clàusula primera de l’addenda, a càrrec de l’aplicació
pressupostària número -30422-23109-489- de Benestar Social del pressupost municipal
de despeses de l’exercici 2021.
TERCER: APROVAR el reconeixement de l’obligació la Fundació Frederic Mossèn Bara
Cortiella, amb CIF G43682509 i procedir al pagament de la quantitat del 80% de la
subvenció, és a dir 12.000,00, a càrrec de l’aplicació pressupostària número -3042223109-489- de Benestar Social del pressupost municipal de despeses de l’exercici 2021,
d’acord amb l’establert a la clàusula segona de l’addenda.
Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
09/02/2022

QUART: Facultar a la regidora delegada de l’Àrea de Benestar Social per a la
formalització de l’addenda al conveni.
CINQUÈ: Notificar aquesta resolució a La Fundació Mossèn Frederic Bara i Cortiella
(FMFBC), als efectes escaients.
Aquesta resolució és definitiva en via administrativa i contra ella es pot interposar
recurs contenciós administratiu davant dels Jutjats del Contenciós Administratiu de
Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció
de la seva notificació.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
09/02/2022

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.
6.2. Benestar social. Aprovació de l’Addenda al conveni amb Càritas diocesana
de Tarragona pel projecte de menjador social de l’1 de gener al 31 de
desembre de 2021.
"En data 25 de febrer de 2021, l’Ajuntament de Reus i Càritas Diocesana de Tarragona,
van signar un conveni per tal d’establir la col·laboració en el funcionament del menjador
social, ubicat al C. Francesc Bartrina, 6 i 8 bxs del municipi de Reus.
Que a la clàusula primera del conveni, s’estableix que es podrà veure complementat
el seu contingut mitjançant la formalització de les corresponents addendes o annexos,
si les circumstàncies durant la present anualitat ho requereixen.
D’acord amb la clàusula segona d’aquest conveni signat, l’Ajuntament de Reus
atorgava a Càritas Diocesana de Tarragona, per a l’anualitat 2021, una subvenció per
un import de 75.000 euros, que podrà ser ampliable en funció de les necessitats i de
les disponibilitats pressupostàries, i una subvenció en espècie amb un cost de
17.816,67 euros, per col·laborar en les despeses que es generin per la neteja del local
ubicat al C. Francesc Bartrina, 6 i 8 bxs del municipi de Reus. L’esmentat conveni, es
va aprovar per Junta de Govern Local en sessió duta a terme en data 12 de febrer de
2021.
En data 6 de juliol de 2021 i número de registre d’entrada 2021075477, Càritas
Diocesana de Tarragona, va sol·licitar una addenda al conveni subscrit amb l’Àrea de
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Benestar de l’Ajuntament de Reus, amb l’ampliació de la subvenció per import de
40.600 euros.
D’acord amb la clàusula segona del conveni signat entre les parts, l’import de
subvenció de 75.000 euros podrà ésser ampliat en funció de les necessitats i de les
disponibilitats pressupostàries.

Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
09/02/2022

En data 23 de novembre de 2021, la Cap de Servei de Serveis Socials emet informe
pel qual proposa aprovar l’addenda al conveni per al funcionament del menjador
social, amb un increment de 40.600 euros de la subvenció inicialment aprovada, atès
l’endarreriment de l’obertura del Centre Social el Roser, que inclou un menjador social,
ha provocat que les necessitats d’una part de la ciutadania no s’han vist cobertes pel
que han continuat anant al menjador social de Càritas. I per altra banda, les
disponibilitats pressupostàries de l’Ajuntament no s’han vist disminuïdes per la
previsió de la nova obertura que al no dur-se a terme, ha permès a l’Ajuntament
disposar de més pressupost i poder així ampliar la concessió inicial tal i com es preveu
en el conveni.
Consta a l’expedient una proposta d’addenda al conveni marc amb Càritas Diocesana
de Tarragona, per portar a terme la cobertura d’àpats repartits per la ciutat de Reus,
en les seves diferents modalitats.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
09/02/2022

Aquesta addenda, conserva totes les clàusules originaries del conveni signat el 25 de
febrer de 2021 que no resultin contradictòries amb el previst en el document
d’addenda, i únicament planteja una aportació per part de l’Ajuntament a Càritas
Diocesana de Tarragona, en concepte de subvenció, de 40.600,00 €, per possibilitar el
desenvolupament d’aquest projecte, amb el pagament del 80% al moment de la
signatura de l’addenda, i el 20% restant, en el moment de la justificació, tal i com es
disposa al conveni.
En data 26 d’octubre de 2021 l’assessoria jurídica emet informe favorable a la
signatura de l’addenda, i en data 23 de novembre de 2021 l’assessoria jurídica emet
informe complementari.
En data 23 de novembre de 2021 s’emet informe de fiscalització prèvia limitada de la
intervenció municipal.
A l’expedient resta acreditat que l’entitat es troba al corrent de pagament a l’Agència
Estatal Tributària, a l’Agència Tributària de Catalunya, a la Tresoreria General de la
Seguretat Social i a l’Ajuntament de Reus.
Resulten d’aplicació l'article 47 i següents de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim
jurídic del sector públic, en relació als convenis de col·laboració, i els articles 22.2c),
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 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 2021 de l’Ajuntament de Reus.
Respecte la competència, el Decret d'Alcaldia de 10 de juliol de 2019 número
2019011502, delega en la Junta Govern Local els encàrrecs, les encomanes de gestió i
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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 50.000 euros, i en aquest supòsit el conveni de data 24 de juliol de
2020, ja ho superava i per tant, afegint l’import de l’addenda també.
Per tot l’exposat, es proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents
acords:
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PRIMER: APROVAR l'addenda del conveni de col·laboració per l’any 2021, signat el 25
de febrer de 2021 entre l’Ajuntament de Reus i Càritas Diocesana de Tarragona per la
cobertura d’àpats del menjador social per la qual es produeix un increment en
l’aportació màxima municipal a Càritas Diocesana de Tarragona en 40.600,00€, resultant
a un import subvencionable de 115.600,00€.
SEGON: APROVAR el reconeixement de l’obligació a Càritas Diocesana de Tarragona ,
amb CIF R-4300214-F i procedir al pagament de la quantitat del 80% de la subvenció, és
a dir 32.480,00€ a càrrec de l’aplicació pressupostària número 30422-23103-489 de
Benestar Social del pressupost municipal de despeses de l’exercici 2021, d’acord amb
l’establert a la clàusula segona de l’addenda.
TERCER: Facultar a la regidora delegada de l’Àrea de Benestar Social per a la
formalització de l’addenda al conveni aprovat en el primer punt.
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QUART: Notificar aquesta resolució a Càritas Diocesana de Tarragona, als efectes
escaients.
Aquesta resolució és definitiva en via administrativa i contra ella es pot interposar
recurs contenciós administratiu davant dels Jutjats del Contenciós Administratiu de
Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció
de la seva notificació.
No obstant això, amb caràcter potestatiu es pot interposar recurs previ de reposició
davant l’òrgan que ha dictat l’acte en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de
la recepció de la seva notificació."
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per assentiment.
6.3. Educació. Aprovació de les tarifes i de l'encàrrec a la Fundació Educativa i
Social per la gestió i seguiment de les activitats del Pla Educatiu d'Entorn pel
curs 2021-2022.
"Atès que els municipis ostenten competències en matèria d’educació, tal i com
estableix l’article 159 de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació.
Atès que l’article 40 de l’esmentada llei insta a les diferents administracions
educatives a impulsar acords de col·laboració per a potenciar conjuntament accions
educatives en l’entorn.
Atès que es desenvolupen a la ciutat des de l’any 2005 els Plans Educatius d’Entorn
(en endavant PEE), una eina per instrumentalitzar i donar resposta, amb la
col·laboració de les diverses administracions educatives catalanes, aquestes noves
necessitats educatives de la societat, basada en un model d’intervenció global que,
amb la corresponsabilitat dels agents del territori, es posa a l’abast de l’alumnat del
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seu àmbit, mitjançant la creació d’una xarxa estable de suport a la comunitat
educativa que permeti un treball educatiu d’entorn escolar amb la col·laboració dels
diferents serveis i recursos municipals i d’altres institucions o entitats d’àmbit social,
cultural o esportiu.
Atès que el Ple de l’Ajuntament en sessió duta a terme el dia 1 d’abril de 2019 aprovà
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 PEE
corresponent per al període comprès entre els cursos acadèmics 2019-2020, 20202021, 2021-2022 i 2022 i 2023, ambdós inclosos.
Atès que l’esmentat conveni es signà el dia 6 de maig de 2019.
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Atès que per al desenvolupament d’aquest plans educatius tant l’Ajuntament com el
departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya aportaran els recursos
humans i econòmics necessaris, en els termes definits en el conveni i en les
corresponents addendes al conveni de cada curs escolar
Atès que la Comissió Informativa d’Activitats a la Persona , en sessió duta a terme el
dia 8 de novembre de 2021, informà favorablement l’aprovació de la quarta addenda
al conveni de col·laboració entre l’administració de la Generalitat de Catalunya per al
Pla Educatiu d’Entorn del curs 2020-21
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Atès que l’Àrea d’Educació no disposa dels recursos humans i els materials necessaris
per realitzar el monitoratge de les activitats del PEE, motiu pel qual es proposa
efectuar un encàrrec per gestionar-lo per al curs 2021-2022, com s’ha efectuat en
cursos anteriors.
Vist l’informe-memòria per a l’encàrrec de gestió i seguiment de les activitats
formatives del PEE pel curs 2021-2022, elaborat pels serveis tècnics d’Educació de
data 23 de novembre de 2021, pel qual es posa de manifest que, en relació al
finançament dels Plans Educatius d’Entorn, des del departament d’Educació de la
Generalitat de Catalunya ha tramès a l’Ajuntament una addenda extraordinària per al
curs 2021-2022 per fer front a l’adopció de mesures davant la crisi educativa
accentuada amb motiu de la pandèmia per la COVID 19.
Atès que en el mateix informe-memòria, i en base als recursos disponibles i a la
comunicació de la recepció dels recursos suplementaris, es proposa encarregar
diferents serveis per tal de dur a terme les actuacions del PEE previstes del curs 20212022, amb el següent detall:
1- Servei de gestió, coordinació de recursos, i seguiment de les activitats formatives i
altres actuacions del PEE



Període de contractació del servei: de l’1 de desembre de 2021 al 31 d’octubre
de 2022.



Necessitat del servei:
◦ coordinació del personal dinamitzador dels tallers,
◦ planificació de calendaris i horaris dels tallers,
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◦ coordinació amb els agents de la comunitat educativa (tutors, coordinadors
LiC, famílies si s’escau) que hi intervenen i amb l’equip operatiu del PEE.
◦ elaboració de la documentació que marca el Departament d’Educació en
relació a les activitats del PEE que contribueixin a l’èxit educatiu de l’alumnat i
la cohesió social segons la formació proporcionada i en la qual participarà
◦ seguiment i suport a l'equip de professionals que dinamitzaran les activitats
educatives del PEE al llarg del curs: control d'inscripcions, assistències i
participació de cada activitat, proporcionar-los materials i recursos per a la seva
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correcte execució, recollida de la informació per a l'avaluació final de les
activitats , seguiment de les absències dels professionals



elaboració de la memòria final segons característiques indicades per l’equip
tècnic operatiu del PEE

2- Servei de coordinació d’activitats en horari extraescolars especialment les de
modalitat esportiva i promoció de la salut
Període de contractació del servei: del 10 de gener de 2022 al 15 de juny de 2022.
Necessitat del servei:
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◦ coordinació amb el monitoratge de les activitat esportives i de promoció de
la salut, així com proporcionar-los, si és necessari, la formació i
assessorament amb metodologies coherents amb els principis de l’educació
en valors, la prevenció de la violència, la inclusió social, i el benestar
emocional dels infants.
◦ planificació de calendaris i horaris de coordinació del monitoratge,
◦ coordinació amb els agents de la comunitat educativa (tutors, coordinadors
LiC, famílies si s’escau) que hi intervenen i amb l’equip operatiu del PEE.
◦ seguiment i suport a l'equip de professionals que dinamitzaran les activitats
esportives del PEE al llarg del curs: control d'assistències i participació de
cada activitat, seguiment de les absències dels professionals, proporcionarlos l’acompanyament, materials i recursos per a la seva correcte execució,
recollida de la informació per a l'avaluació final de les activitats,
◦ elaboració de la memòria final segons característiques indicades per l’equip
tècnic operatiu del PEE.
3.- Servei de monitoratge dels tallers extraescolars de suport a l’activitat educativa
adreçats a alumnes de primària i ESO de diferents centres adherits al PEE
Inici del servei: 10 de gener de 2022 fins el 3 de juny de 2022.
Els professionals que portin a terme el monitoratge hauran de rebre una formació
específica entre el 10 i el 14 de gener de 2022. Aquesta formació la contractarà
directament la regidoria d’Educació de l’Ajuntament de Reus.
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- Definició del servei:
•

consisteix en dinamitzar i conduir els tallers de suport a la tasca educativa a
partir de l’acompanyament de la lectura de diferents tipologies de textos,
l’atenció en la comprensió lectora i la comunicació oral, tallers adreçats a grups
d’alumnes de primària i de 1r cicle d’ESO d’entre 8 i 12 com a màxim, dels
centres educatius adherits al PEE.

•
•

La llengua vehicular de les sessions serà sempre el català.
Cada grup farà dues sessions d’una hora a la setmana, excepte algun centre
educatiu que per disponibilitat només en farà una a la setmana.
4- Servei de monitoratge dels tallers d’iniciació a l’ús de la llengua catalana adreçats a
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famílies dels alumnes de primària i ESO de diferents centres adherits al PEE
Inici del servei: 10 de gener de 2022 fins el 3 de juny de 2022.
Els professionals que portin a terme el monitoratge hauran de rebre una formació
específica entre el 10 i el 14 de gener de 2022, els dies seran concretar segons
disponibilitat dels experts formadors. Aquesta formació la contractarà directament la
regidoria d’Educació de l’Ajuntament de Reus.
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- Calendari de les activitats als centres: del 17 de gener al 3 de juny de 2022.
- Definició del servei:
• consisteix en dinamitzar i conduir els tallers d’iniciació a l’ús de la llengua
catalana per a les famílies amb fills escolaritzats a centres de primària o
secundària. L’objectiu és facilitar la comunicació amb els professionals i
docents dels seus fills i aconseguir una major implicació amb el centre educatiu
així com amb l’educació dels seus fills.
• La llengua vehicular de les sessions serà sempre el català.
• Cada grup farà dues sessions d’una hora a la setmana, excepte algun centre
educatiu que per disponibilitat només en farà una a la setmana.
5- Servei de monitoratge especialitzat en l’àmbit esportiu per a tallers extraescolars
de modalitat multiesportius adreçats a alumnes de primària, i si cal d’ESO, de
diferents centres adherits al PEE
Inici del servei: 10 de gener de 2022 fins el 3 de juny de 2022.
Els professionals que portin a terme el monitoratge hauran de rebre una formació
específica entre el 10 i el 14 de gener de 2022. Aquesta formació la contractarà
directament la regidoria d’Educació de l’Ajuntament de Reus.
- Calendari de les activitats als centres: de l’17 de gener al 3 de juny de 2022.
- Definició del servei:
• consisteix en dinamitzar i desenvolupar les activitats de lleure educatiu
d’àmbit esportiu, activitats adreçades a grups d’alumnes de primària, potser
també algun grup d’alumnes d’ESO, grups de 20 alumnes com a màxim, dels
centres educatius adherits al PEE.
• La llengua vehicular de les sessions serà sempre el català.
• Cada grup farà una sessió d’una hora i mitja a la setmana, excepte si es tracta
de grups d’alumnes d’ESO que poden fer-ne dues sessions a la setmana.
6- Servei d’acompanyament i suport a l’alumnat amb NEE per a les activitats i tallers
extraescolars
-Calendari de les activitats als centres: del 17 de gener al 3 de juny de 2022
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-Definició del servei:Davant la necessitat d’atendre amb qualitat els infants
diagnosticats amb necessitats educatives especials escolaritzats en els centres
educatius ordinaris on s’organitzin alguna de les activitats de lleure educatiu
organitzades pel PEE, es proporcionarà un vetllador per assegurar la màxima
participació de l’infant en les activitats organitzades en horari i lloc que correspongui
a l’activitat.
Atès que en l’informe tècnic de data 23 de novembre de 2021 en relació a la proposta
de tarifes per a l’encàrrec de gestió de les actuacions del PEE del curs 2021-2022 es
proposa actualitzar l’import de les tarifes a partir dels costos reals dels encàrrecs del
curs passat, aplicant un augment previst pel 2022 del 2% degut a la previsió que es
determina en el Projecte de de Llei de Pressupostos Generals de l’Estat, en relació al
possible increment de les retribucions del personal al servei del sector públic.
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1. Servei de gestió, coordinació de recursos, i seguiment de les activitats formatives i
altres actuacions del PEE. Tarifa de 18,76 € per l’any 2021 i tarifa de 19,14 per a l’any
2022

2. Servei de coordinació d’activitats en horari extraescolar especialment les de
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modalitat esportiva i promoció de la salut, tarifa de 19,14 € per a l’any 2022.

S’aplicaria a la resta de serveis de monitoratge, la tarifa de 17,85 € per a l’any 2022.
Previsió de costos pel 2022.

Vist l’informe tècnic en relació a les tarifes per a l’encàrrec de gestió de l’estiu 2021
emès en data 27 d’abril de 2021, el cost unitari del servei de vetllador per l’any 2021
es basava en 15,11 €/hora. Aplicant un augment del 2% el preu hora del servei és de
15,41 € per a l’any 2022.
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El cost total de la despesa prevista serà de:
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En l’esmentat informe elaborat pels serveis tècnics d’Educació en relació a la proposta
de tarifes per a l’encàrrec de gestió de les actuacions del PEE del curs 2021-22, de
data 23 de novembre de 2021 es proposa l’aprovació de les tarifes indicades
anteriorment per tal de dur a terme a l’encàrrec dels serveis del PEE i el posterior
encàrrec a la FES, en la mesura que l'ens esmentat disposa dels recursos adients per
desenvolupar adequadament la gestió d'aquestes accions, com s'ha posat de manifest
en el desenvolupament d'activitats dels PEE de cursos anteriors.
Atès que la FES ostenta la consideració de mitjà propi personificat, entre altres poders
adjudicadors, de l'Ajuntament de Reus, que li pot fer encàrrecs de gestió i adjudicar-li
contractes, en relació a les activitats compreses dins del seu objecte i activitats
fundacionals, en els termes previstos a l'article 32 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic, de conformitat amb els seus estatuts
vigents, aprovats per acord del Patronat de la citada Fundació de data 26 de juliol de
2018 i elevats a escriptura pública davant la notari de Reus, Sra. Elena Cantos
Márquez, el dia 31 d'octubre de 2018, amb el número 1521 del seu protocol.
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Atès que es disposa de consignació pressupostària per assumir els compromisos
econòmics inherents a l’encàrrec corresponents a l’any 2021 per un import màxim de
3.095,40 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 30919-32620-250 del pressupost
municipal de despeses 2021.Atès que la xifra restant de 130.190,20 € s’assumirà
amb càrrec al pressupost de despeses per a l’any 2022, en el qual s’haurà d’habilitar
crèdit adequat i suficient.
Atès que l'esmentat encàrrec exigeix el tractament de dades personals, per la qual
cosa la Fundació Educativa i Social ostentarà, en relació a aquest encàrrec, la condició
de tercer encarregat del tractament de dades de caràcter personal i, per tant, ha
d'ajustar la seva actuació en aquest àmbit a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de
desembre, de protecció de dades de caràcter personal i garantia dels drets digitals i al
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 i pel qual es deroga la Directiva
95/46/CE (RGPD).
Vist l’informe emès per l’Assessoria Jurídica de data 23 de novembre de 2021 emès en
relació al present encàrrec.
Vist l'informe de la intervenció general de fiscalització prèvia de data 23 de novembre
de 2021 emès en relació al present encàrrec.
Vist l'esborrany de contracte d'encarregat de tractament de dades de caràcter
personal entre l'Ajuntament de Reus i la FES, que consta a l'expedient.
Vist el que disposa l'article 32 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic (en endavant LCSP) per la qual es transposen a l’ordenament jurídic
espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE,
de 26 de febrer de 2014, possibilita als poders adjudicadors que s’encarreguin a
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entitats que tinguin la planificació de mitjà propi personificat les prestacions pròpies
dels contractes de serveis, i que l’encàrrec no tindrà la consideració de contracte.
Així mateix, l’esmentat article 32 de la LCSP estableix que la compensació al poder
adjudicador es regularà per referència a tarifes aprovades per l’entitat pública de la
qual depèn el mitjà propi personificat per a les activitats objecte d’encàrrec. Aquestes
tarifes es calculen de manera que representin els costos reals de realització de les
unitats produïdes (servei) directament pel mitjà propi.
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Vist l’informe 5/2019 de data 30 de maig de la Junta consultiva de contractació
Administrativa de la Generalitat que en la seva conclusió VIII diu«Les tarifes per a la
retribució dels encàrrecs a mitjans propis s’han de calcular de manera que representin
els costos reals i, d’acord amb l’article 7.8.c) de la llei 37/1992, de 28 de desembre, de
l’impost sobre el valor afegit, en la redacció donada per la disposició final desena de la
LCSP, els serveis prestats en virtut d’encàrrecs executats per un mitjà propi no estan
subjectes a aquest impost».
Vist el Decret d'alcaldia número 2019017983, de 27 de novembre 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 encomanes
de gestió quan el seu import no superi els 25.000 euros.
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Vist, així mateix, el Decret d'alcaldia número 2019011502, 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 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 l'import de l'encàrrec supera amb escreix la xifra dels 25.000 euros,
per la qual cosa correspon a la Junta de Govern Local, per delegació de l’alcaldia,
l'aprovació del present encàrrec.
En conseqüència es proposa l'adopció dels acords següents:
PRIMER: Aprovar les següents tarifes per a l’execució dels serveis que es relacionen a
continuació:
1- Servei de gestió, coordinació de recursos, i seguiment de les activitats formatives i
altres actuacions del PEE . 18,76 € per a l’any 2021 i 19,14 € per a l’any 2022.
2- Servei de coordinació d’activitats en horari extraescolars especialment les de
modalitat esportiva i promoció de la salut. 19,14 € per a l’any 2022
3- Servei de monitoratge dels tallers extraescolars d’acompanyament a la tasca
educativa adreçats a alumnes de primària i ESO de diferents centres adherits al PEE.
17,85 € per a l’any 2022
4- Servei de monitoratge dels tallers d’iniciació a l’ús de la llengua catalana adreçats a
famílies dels alumnes de primària i ESO de diferents centres adherits al PEE. 17,85 €
per a l’any 2022
5- Servei de monitoratge especialitzat dels tallers extraescolars de modalitat esportiva
adreçats a alumnes de primària, i si cal d’ESO, de diferents centres adherits al PEE.
17,85 €per a l’any 2022
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6- Servei d’acompanyament i suport (vetlladors) a l’alumnat amb NEE per a les
activitats i tallers extraescolars 15,41 per a l’any 2022
SEGON: Aprovar l’encàrrec a la FES del següents serveis per al curs 2021-22, segons
el detall que consta als antecedents:
1- Servei de gestió, coordinació de recursos, i seguiment de les activitats formatives i
altres actuacions del PEE .
2- Servei de coordinació d’activitats en horari extraescolars especialment les de
modalitat esportiva i promoció de la salut
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3- Servei de monitoratge dels tallers extraescolars d’acompanyament a la tasca
educativa adreçats a alumnes de primària i ESO de diferents centres adherits al PEE
4- Servei de monitoratge dels tallers d’iniciació a l’ús de la llengua catalana adreçats a
famílies dels alumnes de primària i ESO de diferents centres adherits al PEE
5- Servei de monitoratge especialitzat dels tallers extraescolars de modalitat esportiva
adreçats a alumnes de primària, i si cal d’ESO, de diferents centres adherits al PEE
6- Servei d’acompanyament i suport (vetlladors) a l’alumnat amb NEE per a les
activitats i tallers extraescolars
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TERCER: Aprovar la despesa màxima corresponent a l'esmentat encàrrec, per un
import global de 133.285,60 euros, dels quals la xifra de 3.095,40 € s'imputen a la
partida 30919-32620-250 del pressupost municipal de despeses corresponent a l'any
2021. La xifra restant, d'un import de 130.190,20 euros, s'imputarà al pressupost
municipal de despeses corresponent a l'any 2022, que restarà condicionada a
l'existència de consignació en el pressupost de l'esmentat exercici, per la qual cosa
s'haurà d'habilitar el crèdit adequat en les partides corresponents. En el cas que per a
l’exercici 2022 no es disposi de consignació suficient, s’haurà de redimensionar el
present encàrrec per tal d’ajustar-ne les prestacions al crèdit disponible. Així mateix el
present encàrrec restarà condicionat a l’aprovació de les addendes quarta i cinquena
al conveni de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya
mitjançant el Departament d’Educació i l’Ajuntament de Reus per al Pla Educatiu
d’Entorn del curs 2021-2022
QUART: L'esmentat encàrrec inclou, en tot cas, les tasques que s'indiquen a aquesta
resolució, així com a l’informe- memòria de l’encàrrec emès pels serveis d’Educació de
data 23 de novembre de 2021, que consta a l'expedient i del qual se’n dona trasllat a
la FES.
CINQUÈ: El present encàrrec s'efectua per al curs escolar 2021-2022, i abasta el
període comprès entre el 1 de desembre de 2021 fins el 31 d’octubre de 2022.
SISÈ: El pagament d'aquest encàrrec es realitzarà prèvia emissió i presentació, per
part de la FES a l'Ajuntament, de les corresponents factures, que s'emetran amb
periodicitat mensual pels serveis prestats, en consonància amb les tarifes aprovades
per al curs 2021-2022.
Les esmentades factures es presentaran en el termini de quinze dies des de la
finalització del període a facturar.
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En el supòsit que es produeixin desviacions per menor demanda del servei previst
s’efectuarà el reingrés a l’Ajuntament en el termini d’un mes des de la data de la
liquidació.
En la liquidació de l’encomana, la FES s’acompanyarà certificació o acta de
conformitat dels serveis, justificació del diferencial aplicat sobre els costos derivats del
personal i despeses generals, així com la seva corresponent valoració i, si s’escau,
justificació del cost efectiu suportat pel mitjà propi per les activitats subcontractades.
Si la liquidació final de l'encàrrec 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 aquest
liquidació, amb la prèvia emissió del corresponent informe per part del departament
tramitador on es justifiqui aquesta diferència.
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La liquidació per un import superior requerirà la prèvia aprovació de l'ampliació de
l'encàrrec.
SETÈ: Per a dur a terme l'encàrrec, la FES posarà a disposició de l'Àrea dels recursos
humans i materials necessaris per tal de portar a terme les esmentades activitats.
La FES, podrà contractar, parcialment a tercers, la realització de treballs objecte del
present encàrrec. No obstant executarà més del 50% de l'encàrrec amb mitjans propis.
Els contractes que hagi de realitzar l'entitat restaran subjectes a la Llei 9/2017, de 8
de novembre, de contractes del sector públic, en els termes que siguin procedents
d'acord amb la naturalesa de l'entitat, així com pel tipus i quantia dels contractes.
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El personal afecte a la prestació de les tasques encarregades, dependrà a tots els
efectes de la FES o de l'empresa a qui aquesta li encarregui l'execució de les mateixes,
segons correspongui, que hauran de complir, en tot moment, les obligacions derivades
de la legislació laboral, de seguretat i salut en el treball i previsions socials, essent
responsables directes de tots els pagaments i indemnitzacions que es pugin derivar de
l'incompliment de les seves obligacions generals o particulars relatives a la seguretat
social i ordenació de treball.
VUITÈ: Correspon a l'Ajuntament la superior direcció, control i supervisió de l'encàrrec
efectuat.
L'entitat receptora de l'encàrrec previst en aquesta resolució tindrà l'obligació de
facilitar a l'Ajuntament la informació que preveu l'article 3.2 de la Llei 19/2014, del 29
de desembre, de transparència, d'accés a la informació pública i bon govern.
NOVÈ: Aprovar el contracte d’encarregat de tractament de dades entre aquest
Ajuntament i la Fundació Educativa i Social per al tractament de les dades de caràcter
personal de l’encàrrec aprovat en el segon punt d’aquest acord.
DESÈ: El present encàrrec tindrà com a clàusula resolutòria expressa de compliment
per part de l'entitat receptora de l'encàrrec, del compliment de la condició de mitjà
propi personificat, en els termes previstos a l'article 32 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic. L'incompliment sobrevingut dels requisits
per mantenir aquesta condició comportarà la impossibilitat de seguir efectuant
encàrrecs i, si s'escau, la resolució anticipada i liquidació del present encàrrec, sens
perjudici, de l'establiment del règim transitori que s'escaigui, atesa la rellevància del
servei que es gestiona.
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ONZÈ: Publicar el present encàrrec al perfil del contractant, en els termes previstos al
primer paràgraf de l'article 63.6 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes
del sector públic.
DOTZÈ: Donar trasllat del present acord a la FES, als efectes pertinents."
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per assentiment.
Seguidament es tracten en sessió pública els temes següents:
SERVEIS D'HISENDA I DE SERVEIS GENERALS
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7. Servei d'Aprovisionaments, Contractació i Patrimoni. Adjudicar la licitació
del subministrament i instal·lació dels punts d’accés, manteniment i
connexió a internet d’alta capacitat en l’àmbit del projecte Wifi4EU.
"Atès que per Decret d’Alcaldia número 2021015266 de data 26 d’agost de 2021, es va
iniciar l’expedient per a la contractació del subministrament i instal·lació dels punts
d’accés, manteniment i connexió a internet d’alta capacitat en l’àmbit del projecte
Wifi4EU.
Atès que per Acord de la Junta de Govern Local de data 24 de setembre de 2021, es va
aprovar el plec de clàusules administratives i tècniques particulars que havia de regir
l’esmentada contractació.
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Atès que el valor estimat del contracte és de 59.996,69 euros (més l'IVA que li
correspongui).
Atès que el pressupost base de licitació anual és de 6.413,00 euros (IVA inclòs) una
vegada subministrat i implantat el sistema.
Atès que la durada d'aquest contracte es fixa per un període inicial de (5) cinc anys, i no
es preveuen pròrrogues.
Atès que és un contracte mixt de subministraments i serveis a l’empara de l’article 18
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (en endavant, LCSP).
Atès que procedeix utilitzar el procediment obert simplificat sumari a l'empara de
l’article 159.6 de la LCSP.
Atès que a la present licitació s’han presentat les següents empreses: PUNT D’ACCÉS,
SCCL i TARRAGONA SISTEMES INDUSTRIALS, SL.
Atès que en data 15 d’octubre de l’any 2021, es va procedir a l'obertura del Sobre únic
electrònic presentat pels licitadors, que conté la Declaració responsable de compliment
de les condicions establertes legalment per a contractar amb l'Administració, la
Proposició econòmica i la memòria tècnica que permet verificar que l'oferta és
admissible d'acord amb els criteris que figuren en el plec de prescripcions tècniques i
conforme al model indicat, i se n’ha donat trasllat a la Unitat Tècnica del Responsable del
Contracte, per a què procedeixi a la valoració de les ofertes.
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Atès que en data 26 d’octubre de l’any 2021 el Cap del Departament d’Infraestructura
Tecnològica el Servei de Tecnologies de la Informació i Telecomunicacions ha emès
informe tècnic valoratiu en base als criteris automàtics d'adjudicació establerts a
l’apartat H del quadre de característiques del contracte i exposa que l’empresa amb
major puntuació ha estat PUNT D’ACCÉS, SCCL, atès que compleix tots els requeriments
tècnics, oferta uns equipaments de gamma alta amb més autonomia, més cobertura,
més concurrència d’usuaris i millor grau de protecció a l’intemperie en inclemències
meteorològiques i presenta una baixa econòmica de tots els conceptes.
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Atès que les característiques i avantatges de de la proposició de
determinants de la seva selecció és el fet d’obtenir la millor puntuació en
descriuen detalladament en l’informe valoratiu emès pel Cap del
d’Infraestructura Tecnològica el Servei de Tecnologies de la
Telecomunicacions de data 26 d’octubre de 2021.

l’adjudicatària
la licitació i es
Departament
Informació i

Vist l'informe d'Intervenció de fiscalització prèvia a l'adjudicació de data 4 de novembre
de 2021.
Vist el que disposen els articles 150, 153, 158 i 159.6 de la LCSP, en relació a
l’adjudicació i formalització dels contractes.
Vist el que estableix la Disposició addicional segona, apartats primer i segon, de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP), en virtut de la qual
correspon al Ple la competència en matèria de contractació per a aquest expedient.
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Vist que per acord de Ple de data 3 de juliol de 2019 s’ha d’entendre delegada en la
Junta de Govern Local la competència en matèria de contractació pública per aquest
expedient.
En conseqüència es proposa l'adopció dels acords següents:
1.- ADJUDICAR a l’empresa PUNT D’ACCÉS, SCCL el contracte del subministrament i
instal·lació dels punts d’accés, manteniment i connexió a internet d’alta capacitat en
l’àmbit del projecte Wifi4EU pels preus següents (IVA no inclòs), d'acord amb la seva
oferta econòmica de data 14 d’octubre de 2021:
CONCEPTE
Preu subministrament i instal·lació
Preu anual accés a internet i manteniment del nou servei
WiFi4EU
Preu hora manteniment elements smart city existents i
xarxa actual WiFi existent
Preu d’una jornada de disposició d’ús de mitjans d’elevació
auxiliars per a treballs d’alçada manteniment elements
smart city existents
CONCEPTE
Nombre total de Punts d’Accés a instal·lar

PREU
OFERT
32.134,85 €
2.680,00 €
26,00 €
250,00 €

PROPOSTA
LICITADOR
20
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Guany de les antenes sectorials de 2GHz de tots els AP

10,5 dBi

Guany de les antenes sectorials de 5GHz de tots els AP

13 dBi

Nombre de ports PoE-Out 802.3af de tots els AP

1 port

Antenes MIMO 4x4 de tots els AP

NO
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Suport de 802.11ac Wave 2 i/o 802.11ax de tots els AP

Si, 802.11ac
Wave 2

Millora del grau de protecció per sobre del IP55 de tots
els AP

IP67

Millora del grau de protecció IP55 en tots els enllaços
punt a punt

IP65

Gestió centralitzada de tots els AP

Millora en el número mínim de SSIDs suportats per tots
els AP
Millora en el nombre d’usuaris concurrents suportats
per tots els AP
Control d’ample de banda per tots els AP
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Capacitat d’aplicar seguretat en la capa 7 per tots els
AP

Si tan Cloud i
On-Premise
16
256
SI, Per
usuari/dispos
itiu com per
SSID
Si, només
aplicacions

Capacitat d’aplicar un segon factor d’autenticació en el
Portal Captiu

SI, només
amb SMS

Banda d’operació de tots els enllaços Punt a Punt (PtP)

Enllaços a
60GHz amb
backup
automàtic a
5GHz

Autonomia energètica dels sistemes aïllats (Relació
entre Consum Total CT i Capacitat Real CR )

Relació de
CT/C = 2,39
Pi= 2,10
CT= 38,7A
CR= 92,62

A efectes d’entendre formalitzat el contracte, i un cop acceptada la notificació de la
resolució d’adjudicació per part de l’empresa adjudicatària a través de l’e-Notum, se li
trametrà per correu electrònic la notificació esmentada amb una anotació on constarà:
«S’accepta la resolució d’adjudicació, i es signa la present, a efectes d’entendre
formalitzat el contracte, conforme l’article 159.6 apartat g) de la LCSP», la qual haurà de
ser retornada signada electrònicament pel legal representant de l’empresa al correu
electrònic contractacio@reus.cat.
2.-NOTIFICAR el present acord als licitadors que han presentat oferta al present
procediment, i PUBLICAR-LO al perfil del contractant de l'Ajuntament de Reus.
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3.- Aquesta resolució és definitiva en via administrativa i contra ella es pot interposar
recurs contenciós administratiu davant dels Jutjats del Contenciós Administratiu de
Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció de
la seva notificació.
No obstant això, amb caràcter potestatiu es pot interposar recurs previ de reposició
davant l’òrgan que ha dictat l’acte en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de
la recepció de la seva notificació."
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per assentiment.
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8. Servei d’Aprovisionaments, Contractació i Patrimoni. Ratificació del Decret
d’Alcaldia número 2021020031 relatiu al desistiment i suspensió del
procediment de licitació corresponent al subministrament, mitjançant
arrendament i suport tècnic, de la infraestructura TIC de la corporació
municipal distribuïda en els centres de processament de dades (CPD) i
interconnectats amb fibra òptica fosca.
"Atès que en data 28 d’octubre de 2021 va ser dictat Decret d’Alcaldia, número
2021020031, pel qual es va resoldre desistir i suspendre el procediment de licitació
corresponent al subministrament, mitjançant arrendament i suport tècnic, de la
infraestructura TIC de la corporació municipal distribuïda en els centres de processament
de dades (CPD) i interconnectats amb fibra òptica fosca, i que es reprodueix a
continuació:
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«Atès que per part del Cap del departament d’Infraestructura Tecnològica Servei de
Tecnologies de la Informació i Telecomunicacions, juntament amb el Coordinador del
Servei de Tecnologies de la Informació i Telecomunicacions, ha emès informe en el
qual es posa de manifest la necessitat de licitar subministrament, mitjançant
arrendament i suport tècnic, de la infraestructura TIC de la corporació municipal
distribuïda en els centres de processament de dades (CPD) i interconnectats amb fibra
òptica fosca, de conformitat amb el que disposa l'article 28 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic per la qual es transposen a l’ordenament
jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (en endavant, LCSP).
Atès que és un contracte de subministrament a l’empara de l’article 16 de la LCSP.
Atès que es tracta d’una contractació conjunta, a on hi participen l’Ajuntament de
Reus, l’Institut Municipal de Formació i Empresa, Reus Mobilitat i Serveis, Reus Serveis
Municipals – Div. Aigües, l’Institut Municipal Reus Cultura, Reus Desenvolupament
Econòmic SA, Reus Esport i Lleure SA, Reus Serveis Municipals – Div. Funerària,
l’Agència Promoció de Ciutat, el Consorci Teatre Fortuny, Reus Transport Públic, Reus
Serveis Municipals – Div. Central i el Consorci Teatre Bartrina.
Atès que per Decret d’Alcaldia número 2021009722, de data 24 de maig de 2021, es va
iniciar l’expedient d’aquesta contractació.
Atès que per acord de la Junta de Govern Local de data 24 de setembre de l’any 2021,
es va aprovar l’expedient de contractació amb caràcter ordinari, mitjançant procediment
obert, subjecte a regulació harmonitzada, amb varis criteris d’adjudicació, a l'empara
dels articles 22, 131, 156 i 158 de la LCSP i es va aprovar el plec de clàusules
administratives i tècniques particulars que han de regir la licitació.
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Atès que el valor estimat del contracte és de 961.632,00 euros (més l'IVA que li
correspongui).
Atès que el pressupost base de licitació anual és de 193.929,12 euros (IVA inclòs) .
Atès que la durada d'aquest contracte es fixa per un període inicial de cinc (5) anys a
partir de l’acta de recepció d’entrega del subministrament que estigui totalment
operatiu en les instal·lacions municipals d’acord als requisits tècnics una vegada
executat el pla d’implantació i formació, a partir del qual s’aplicaran 60 quotes mensuals
per l’arrendament.
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Atès que el termini per a la presentació d’ofertes per a la licitació de referència
finalitza el dia 28 d’octubre de 2021.
Vist l’informe emès pel Cap del departament d’Infraestructura Tecnològica , en data
26 d’octubre de 2021, en el qual observa que alguns criteris de valoració són
superiors als requeriments mínims del plec de prescripcions tècniques fet que pot
contenir aspectes que poden ser contraris als principis d’accés a la licitació, igualtat
de tracte i no discriminació, i de lliure competència, per la qual cosa demana que el
desistiment del procediment de licitació.
Vist que l’article 152 de la LCSP regula la possibilitat de desistir d’un procediment
d’adjudicació ja iniciat, quan aquesta es fonamenti en una infracció no esmenable de
les normes de preparació del contracte o de les reguladores del procediment
d’adjudicació.
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En ús de les competències que em confereix la disposició addicional segona apartat
primer de la LCSP, HE RESOLT:
1.- APROVAR el desistiment del procediment de licitació la licitació corresponent al
subministrament, mitjançant arrendament i suport tècnic, de la infraestructura TIC de la
corporació municipal distribuïda en els centres de processament de dades (CPD) i
interconnectats amb fibra òptica fosca (expedient número CONSUB-0124/2021), pels
motius anteriorment exposats.
2.- SUSPENDRE el termini de presentació d’ofertes.
3.- PUBLICAR aquesta resolució en el perfil del contractant.»
Vist el que estableix la Disposició addicional segona, apartats primer i segon, de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP), en virtut de la qual
correspon al Ple la competència en matèria de contractació per a aquest expedient.
Vist que per acord de Ple de data 3 de juliol de 2019 s’ha d’entendre delegada en la
Junta de Govern Local la competència en matèria de contractació pública per aquest
expedient.
Vist que es va dictar el Decret d’Alcaldia esmentat atès que per raons d’interès públic
s’havia de suspendre el procediment de licitació degut als erros advertits al plec de
prescripcions tècniques particulars, i no estava convocada la Comissió Informativa de
Serveis d’Hisenda i de Serveis Generals.
En conseqüència es proposa l'adopció dels acords següents:
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1.- RATIFICAR el Decret d’Alcaldia, número 2021020031, pel qual es va resoldre
desistir i suspendre el procediment de licitació corresponent al subministrament,
mitjançant arrendament i suport tècnic, de la infraestructura TIC de la corporació
municipal distribuïda en els centres de processament de dades (CPD) i interconnectats
amb fibra òptica fosca.
2.- INDICAR que aquest acord és definitiu en via administrativa i contra el mateix es pot
interposar recurs contenciós administratiu davant dels Jutjats del Contenciós
Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al
de la recepció de la seva notificació.

Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
09/02/2022

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.
9. Servei d’Aprovisionaments, Contractació i Patrimoni. Aprovació de la
modificació del Plec de clàusules administratives i tècniques particulars que
ha de regir la licitació del subministrament, mitjançant arrendament i suport
tècnic, de la infraestructura TIC de la corporació municipal distribuïda en els
centres de processament de dades (CPD) i interconnectats amb fibra òptica
fosca.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
09/02/2022

"Atès que per part del Cap del departament d’Infraestructura Tecnològica Servei de
Tecnologies de la Informació i Telecomunicacions, juntament amb el Coordinador del
Servei de Tecnologies de la Informació i Telecomunicacions, ha emès informe en el qual
es posa de manifest la necessitat de licitar subministrament, mitjançant arrendament i
suport tècnic, de la infraestructura TIC de la corporació municipal distribuïda en els
centres de processament de dades (CPD) i interconnectats amb fibra òptica fosca, de
conformitat amb el que disposa l'article 28 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol
les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de
febrer de 2014 (en endavant, LCSP).
Atès que és un contracte de subministrament a l’empara de l’article 16 de la LCSP.
Atès que es tracta d’una contractació conjunta, a on hi participen l’Ajuntament de
Reus, l’Institut Municipal de Formació i Empresa, Reus Mobilitat i Serveis, Reus Serveis
Municipals – Div. Aigües, l’Institut Municipal Reus Cultura, Reus Desenvolupament
Econòmic SA, Reus Esport i Lleure SA, Reus Serveis Municipals – Div. Funerària,
l’Agència Promoció de Ciutat, el Consorci Teatre Fortuny, Reus Transport Públic, Reus
Serveis Municipals – Div. Central i el Consorci Teatre Bartrina.
Atès que el valor estimat del contracte és de 961.632,00 euros (més l'IVA que li
correspongui).
Atès que el pressupost base de licitació anual és de 193.929,12 euros (IVA inclòs) .
Atès que la durada d'aquest contracte es fixa per un període inicial de cinc (5) anys a
partir de l’acta de recepció d’entrega del subministrament que estigui totalment operatiu
en les instal·lacions municipals d’acord als requisits tècnics una vegada executat el pla
d’implantació i formació, a partir del qual s’aplicaran 60 quotes mensuals per
l’arrendament.
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No es preveuen pròrrogues.
Atès que s’ha redactat el plec de clàusules administratives particulars i tècniques que
ha de regir la seva contractació amb caràcter ordinari, el qual defineix el conjunt de
pactes i condicions definidores dels drets i les obligacions de les parts del contracte, a
l’empara de l’article 122 de la LCSP, els quals s’han d’incorporat a l’expedient, de
conformitat amb el que disposa l’article 116.3 del mateix text legal.
Atès que procedeix utilitzar el procediment obert, subjecte a regulació harmonitzada,
amb varis criteris d’adjudicació, a l'empara dels articles 22, 131, 156 i 158 de la LCSP.

Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
09/02/2022

Vistos els articles 116 i 117 de la LCSP relatius als tràmits preparatoris de l’expedient i
atès que consten justificats els extrems que es detallen a l’article 116.4 en el
corresponent informe de necessitats i/o en el propi plec de clàusules administratives.
Atès que de conformitat amb l'article 117.2 i la Disposició addicional tercera, apartat
segon, de la LCSP, es tracta d'un expedient de tramitació anticipada per la qual cosa
l’execució del contracte resta condicionada a l'existència de crèdit adient i suficient per
finançar les obligacions derivades del contracte en l'exercici pressupostari corresponent.
Vistos els informes del cap del departament d’Infraestructura Tecnològica Servei de
Tecnologies de la Informació i Telecomunicacions, juntament amb el Coordinador del
Servei de Tecnologies de la Informació i Telecomunicacions, de Secretaria i la fiscalització
prèvia per part de la Intervenció Municipal a l’empara de l’article 116 i la disposició
addicional tercera de la LCSP.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
09/02/2022

Vist el que estableix la Disposició addicional segona, apartats primer i segon, de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP), en virtut de la qual
correspon al Ple la competència en matèria de contractació per a aquest expedient.
Vist que per acord de Ple de data 3 de juliol de 2019 s’ha d’entendre delegada en la
Junta de Govern Local la competència en matèria de contractació pública per aquest
expedient.
Per tot l’exposat, es proposa a la Junta de Govern Local, previ dictamen de la Comissió
Informativa de Serveis d'Hisenda i de Serveis Generals, l’adopció del següent acord:
1.- INICIAR l'expedient per a la contractació el subministrament, mitjançant
arrendament i suport tècnic, de la infraestructura TIC de la corporació municipal
distribuïda en els centres de processament de dades (CPD) i interconnectats amb fibra
òptica fosca, amb un pressupost de licitació anual (despesa màxima estimada) de
193.929,12 euros (IVA inclòs) i un valor estimat del contracte de 974.988,00 euros
(més l'IVA que li correspongui).
2.- APROVAR la modificació de l’expedient de contractació amb caràcter ordinari,
mitjançant procediment obert, subjecte a regulació harmonitzada, amb varis criteris
d’adjudicació, a l'empara dels articles 22, 131, 156 i 158 de la LCSP i aprovar el plec de
clàusules administratives i tècniques particulars que han de regir la licitació.
3.- CONDICIONAR l’execució del contracte a l’existència de crèdit adient i suficient per
finançar les obligacions derivades del contracte en l'exercici pressupostari corresponent.
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4.- PUBLICAR el corresponent anunci de licitació al Perfil del Contractant, d’acord amb
el que estableix l’article 63 i 135 de la LCSP, atorgant el termini de 30 dies naturals a
comptar des de l’enviament de l’anunci de licitació al DOUE. Si l’últim dia de presentació
de pliques coincideix en festiu o dissabte, es traslladarà el termini al primer dia hàbil
següent.»
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per assentiment.
ACTIVITATS DE LA PERSONA

Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
09/02/2022

10. Educació. Aprovació de la quarta addenda al conveni de col·laboració entre
l'administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament
d'Educació i l'Ajuntament de Reus per al Pla Educatiu d'Entorn del curs 20212022.
"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
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
Jaume Renyer Alimbau
09/02/2022

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.
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 PEE 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 PEE genera unes despeses, que cal atendre.
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Vista la proposta de quarta addenda al conveni per al curs 2021-22, tramesa al
registre d'entrada de l'Ajuntament de Reus amb núm. 2021102777, de data 28 de
setembre de 2021, que concreta el finançament del PEE per al curs 2021-2022, pel
qual el Departament d’Educació hi col·laborarà aportant la quantitat total de 36.800
euros, amb l’objectiu de donar suport a actuacions que fomentin l’èxit escolar, la
participació de les famílies i la cohesió social. Aquest import es desglossa de la
manera següent:
-dotació ordinària: 30.000 €
-dotació específica addicional: 6.800 (Pla Català d’Esport Escolar)
L’Ajuntament de Reus farà una aportació mínima del 30% respecte a la dotació
ordinària del Departament d’Educació.
Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
09/02/2022

Vist l'informe memòria emès pels serveis tècnics d’Educació de data 27 d’octubre de
2021 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 27 d’octubre 2021 en relació al
contingut de l’addenda que es proposa.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
09/02/2022

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
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.
Per tot això, i amb el previ dictamen de la Comissió Informativa d’Activitats de la
Persona, es proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar la quarta 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.
Aquesta addenda serà vigent des de la data de la seva signatura i fins al 31 de
desembre de 2022.
Segon.- Facultar al Molt Il·lustre Sr. Alcalde i al regidor delegat l’Àrea d’ Educació, Sr.
Daniel Recasens Salvador, per tal que, qualsevol d’ells, indistintament, formalitzin
l’esmentada addenda
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Tercer- Aprovar una aportació mínima del 30% respecte de la dotació ordinària del
Departament d’Educació, derivada del finançament de l’addenda.
Quart.- Autoritzar al regidor delegat de l’Àrea d’Educació a incrementar aquesta
aportació mínima, sempre que s’acrediti l’existència de crèdit adequat i suficient.
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.
Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
09/02/2022

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.
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

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
09/02/2022
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