ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Núm: 4/2022
Caràcter: Ordinària
Data: 11/03/2022
Horari: 09:00 h - 09:15 h
Lloc: Palau Municipal
Hi assisteixen:
Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
02/05/2022

Carles Pellicer Punyed, alcalde-president
Daniel Rubio Angosto
Daniel Recasens Salvador
Teresa Pallarès Piqué
Marina Berasategui Canals
Montserrat Caelles Bertran
Carles Prats Alonso
M. Luz Caballero Gabas

S'ha excusat:
Noemí Llauradó Sans
Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
02/05/2022

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 25 de febrer de
2022.
3. Gestió Urbanística.
COGUL, SA.

Aprovació inicial del Projecte d’urbanització de l’Àrea 5.3

4. Gestió Urbanística. Aprovació inicial del Projecte de reparcel·lació, modalitat de
compensació bàsica, de l’Àrea 5.3 COGUL, SA.
Seguidament es tractarà en sessió pública el següent tema:
BENESTAR SOCIAL I CIUTADANIA
5. Benestar Social. Ratificació de l'Addenda al contracte programa en matèria de
sistemes de resposta urgent per a dones que es troben en situació de violència
masclista i per als seus fills i filles, per al 2021.
Assumptes sobrevinguts, si s'escau.
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
Oberta la sessió per la presidència es passen a tractar els temes següents:
1. Informació de l’Alcaldia.
L’alcalde informa que s’ha aprovat una aportació extraordinària per import de 15.000
euros al FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT per contribuir a la
campanya d’emergència de suport a la població víctima del conflicte armat a Ucraïna
impulsada
per
l’esmentada entitat.
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Seguidament informa de les principals activitats institucionals dutes a terme per
l'Alcaldia des de la passada Junta de Govern Local:
•

Inauguració de la Pista de Pàdel a la Pl. Mercadal.

• Assistència a diferents partits Masculins i Femenins a ProPàdel Reus a la Pl.
Mercadal.
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•

Partit inaugural Roller Derby Reus al Pavelló Cèlia Artiga.

•

Pregó per la inauguració de la Setmana Cultural de la Casa de Andalucía.

•

Presentació dels nous gegants de l'AV Sol i Vista.

•

Assistència al partit de Futbol Americà Imperials a CF Reddis.

•

Calçotada amb l'AV B. Gaudí a Jardins Mas Carandell.

•

Reunió amb el conseller d'Economia i Hisenda, Sr. Jaume Giró a Barcelona.

•

Nit gastronòmica de la Setmana Cultural de la Casa de Andalucía.

•

Concentració en defensa de la pau i de condemna a l’atac militar a Ucraïna a la Pl.
Mercadal.

•

Rua Mortuòria Carnestoltes a la Casa Rull.

• Presentació del llibre "Fortuny i Reus. La construcció d'un mite" d'Albert Arnavat a
la Biblioteca X. Amorós.
•

Presentació de la 40a Olimpíada escolar al Casal de la Dona.

•

Conferències Reddis: Francesc Domènech a la Fundació Reddis.

•

Homenatge a Enriqueta Prats Escola Artis al Teatre Bartrina

•

Foto oficial d'inici del WPT a Casa Navàs.

•

Commemoració del Dia Internacional de les Dones al Saló de Plens.

•

Assistència al primer partit Open World Padel Tour d’Ari Sànchez al Pavelló Olímpic.

•

Inauguració Fira Km0 a FiraReus.

•

Conferències Reddis: Rosa Pagès a la Fundació Reddis.

2. Aprovació de l’acta de la Junta de Govern Local de la sessió de 25 de
febrer de 2022.
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S’aprova l’acta de la Junta de Govern Local de la sessió del dia 25 de febrer de 2022
per assentiment.
3. Gestió Urbanística. Aprovació inicial del Projecte d'urbanització de l'Àrea
5.3 COGUL, SA.
"Vist el Projecte d’urbanització de l’Àrea 5.3 COGUL, SA, presentat en data 23 d’agost
de 2021 per l’arquitecte Josep Martí Borràs en representació dels senyors Jordi i Jaume
Font Gallart, així com la documentació complementària aportada el 8 de setembre de
2021 (arxius editables). Aquest Projecte d’urbanització inclou una franja de terreny
exterior a l’àmbit de l’Àrea 5.3, destinada a sistema viari, per poder completar la
urbanització del carrer Josep M. Carandell i Robuster i que es troba dins l’àmbit del
sector D.5a Prolongació c/ Joan Fuster.
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Vistos els informes emesos al respecte pels Serveis Tècnics Municipals, dels que
resulta el següent:
Informe dels Serveis Tècnics d’Enginyeria, de 27 de gener de 2022:
«Previ a l’acta de replanteig, es demanarà la verificació topogràfica del replanteig de
les obres al servei d’Urbanisme de l’Ajuntament de Reus.
Previ inici d’obres, es comunicarà:
• Director/a d’obres i es presentarà assumeix de Direcció d’Obra.
• Coordinador/a de Seguretat i Salut i es presentarà l’assumeix de Coordinació de
Seguretat i Salut.
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Les partides grafiades als plànols s’hauran d’executar independentment de figurin o
no al pressupost.»
Informe de Desenvolupament Urbà i Via Pública -Jardineria- de 9 de febrer de 2022:
«En referència a la vegetació:
• L’arbrat de les voreres ha d’estar conformat per PLATANUS SP. com la resta de la
urbanització adjacent.
La plantació d’aquests arbres ha d’incloure l’entutorat amb 2 aspres per arbre i els
seus corresponents accessoris de subjecció.
• El parterre de «BIORETENCIÓ» ha d’estar plantat en la seva totalitat (tota la
superfície). Acompanyant a les oliveres s’ha de plantar la resta de l’edifici amb
d’altra vegetació (vivacees, graminees, arbustives, etc.). Hem de donar continuïtat
a la imatge dels espais que ja estan plantats a la resta de la urbanització ja
existent.
• Cal situar al plànol l’arbrat exemplar ja existent i fer un estudi del seu estat i
plantejar si aquest es pot integrar a la illeta enjardinada de «BIORETENCIÓ».
En referència a les instal·lacions de reg:
• S’ha de contemplar una escomesa a la xarxa general amb un comptador segons
normativa d’Aigües de Reus.
• S’ha de construir una xarxa de reg amb dos sectors:
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- Sector 1: xarxa de reg per degoteig per l’arbrat de les voreres.
- Sector 2: xarxa de reg per degoteig per l’alimentació de la plantació dels parterres
de «BIORETENCIÓ».
- Un perico distribuïdor de la xarxa de reg amb els mecanismes i programador que
s’accionin de manera automàtica (veure característiques tècniques equips de reg
Ajuntament de Reus).
Altres:
• Tota aquest material ha de quedar reflectit en els plànols de Jardineria i reg
corresponents.
• Cal reflectir al pressupost de Jardineria tots els elements i les seves característiques
tècniques amb els seus preus corresponents.»
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Informe del Servei de Coordinació de Planejament i Projectes Urbans de 17 de febrer
de 2022:
«Valoracions:
- El projecte de l’Àrea 5.03 COGUL, SA urbanitza una franja de terreny exterior a
l’àmbit necessària per poder completar la urbanització del carrer Josep Mª Carandell i
Robuster, ja que forma part del sistema viari del Pla General d’Ordenació Urbana de
Reus.
- D’acord amb el Planejament, no forma part d’aquest sector, ja que està inclosa dins
el Pla parcial D.05a Prolongació c/Joan Fuster.
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- Per tant, perquè es pugui dur a terme aquesta urbanització, seran necessaris uns
documents tècnic-jurídics que ho garanteixin, que no seran ni el projecte
d’urbanització ni el de reparcel·lació, serà un document annexe.
- En el projecte presenta s’han d’incorporat els criteris de les àrees i departaments
d’Enginyeria, Jardineria i Planejament i Projectes Urbans, en el disseny de les seccions
i planta a l’avinguda de Falset i carrer Josep Maria Carandell i Robuster, que es
demanen en l’informe de data maig de 2021.
Conclusions:
1- Abans de l’aprovació definitiva del Projecte d’Urbanització, s’ha de lliurar
oficialment als Serveis Territorials de l’Ajuntament, el document acreditatiu de la
signatura de l’acta de cessió del tram de vial situat al carrer carrer Josep M.
Carandell i Robuster, dins el Pla parcial D.05a Prolongació c/Joan Fuster.
2-

S’ha d'incorporar al projecte d’urbanització un apartat on s’especifiqui la
superfície total i el cost d’urbanització del tram exterior a l’àmbit 5.03, actualment
dins el Pla parcial D.05a Prolongació c/Joan Fuster, terrenys de cessió més el camí,
al carrer Josep M. Carandell i Robuster.

3- S’ha d’esmenar en el projecte d’urbanització:
Les seccions transversals de la zona verda, el vial dels plànols, i la documentació
gràfica que en faci referència, han d’incorporar els següents elements que
manquen en la seva configuració gràfica:
- carril bici, elements separadors entre el carril i la calçada.
- zona de bioretenció, que haurà d’incorporar:
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dos sobreixidors connectats a la xarxa de pluvials del projecte, a fi d'evacuar
l’agua sobrant de l zona de bioretenció.
- segons els amidaments del projecte, incorporar en la documentació gràfica:
30 cm de capa vegetal
90 cm de sol encoixinat filtrant
capa de geotèxtil
30 cm de capà drenant de grava
profunditat del rebaix necessària per emmagatzemar aigua d’escorrentia
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- Que la seccions, tant les de l’avinguda de Falset, com les del carrer Josep Ma
Carandell, incorporin l’enllumenat. L’alçada i característiques del bàcul, serà la
mateixa que les existents.
- Que tots aquests canvis quedin incorporats en els amidaments i pressupost.»
Vist l’informe jurídic de data 4 de març de 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, 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:
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Primer- Aprovar inicialment el Projecte d’urbanització de l’Àrea 5.3 COGUL, SA,
promogut pels senyors Jordi i Jaume Font Gallart, condicionat a les determinacions que
resulten dels informes emesos pels Serveis Tècnics d’Enginyeria, de 27 de gener de
2022, pels Serveis Tècnics de Desenvolupament Urbà i Via Pública -Jardineria-, de 9
de febrer de 2022 i pel Servei de Coordinació de Planejament i Projectes Urbans, de 17
de febrer de 2022, detallades a la part expositiva d’aquest acord.
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.
Cinquè.- 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.
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4. Gestió Urbanística. Aprovació inicial del Projecte de reparcel·lació,
modalitat de compensació bàsica, de l'Àrea 5.3 COGUL, SA.
"«Vist el Projecte de reparcel·lació, modalitat de compensació bàsica, de l’Àrea 5.3
COGUL, SA, presentat en data 12 d’agost de 2021 per l’arquitecte Sr. José Martí Borràs
en representació dels senyors Jordi i Jaume Font Gallart, propietaris en proindivís dels
terrenys de l’àmbit, així com l’informe del tècnic redactor presentat el 4 de març de
2022, en relació a les càrregues de finca aportada (registral 12267) que hi figuren a la
nota simple del Registre de la Propietat núm. 1 de Reus incorporada al Projecte.
Vistos els informes tècnics i jurídics municipals, dels quals resulta que cal esmenar
les següent determinacions:
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Informe de l’arquitecta cap de Servei d’Urbanisme, de 21 de setembre de 2021:
«En data 28.04.2021 el Sr. J. Martí Borras en representació de Sr. J.Font Gallart
presenta a tràmit el projecte de reparcel·lació de l’UA 5.3 Cogul. El qual va ser objecte
d’un informe de data 01.06.2021 en el que es senyalaven les següents observacions:
«1. Cal adequar el valor de la substitució econòmica del 10%AM a l’informe de
valoració municipal, ja que la valoració econòmica substitutòria del 10% de
l’aprofitament mig, prevista al Projecte de Reparcel·lació és insuficient segons
l’informe municipal de valoració adjuntat a aquest informe.
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2. Cal ajustar el valor de la finca resultant al determinat pel Reglament de
valoracions (RD 1492/2011, art 27.1), el qual preveu que el sòl en règim de
equidistribució de beneficis i càrregues es taxarà pel valor que els correspondria
finalitzada l’execució.
3. A la parcel·la resultant 2 és contradictori dir que esta lliure de càrregues i
gravàmens i al mateix temps dir que esta afecta al compte de liquidació
provisional, que de fet és una càrrega. Al ser una única parcel·la resultant cal
especificar que esta afecta al 100% dels costos d’execució urbanística de l’UA 5.3
Cogul.
Fets
En data 12.08.2021 el Sr. J. Martí Borras en representació de Sr. J.Font Gallart presenta
a tràmit un nou projecte de reparcel·lació de l’UA 5.3 Cogul.
En relació a l’observació 1, al nou document es valora la substitució econòmica de
l’aprofitament mig d’acord amb l’informe de valoració municipal de data 21.05.2021
per un import de 64.095,55€.
Observacions
- No ha estat tinguda en compta l’observació 2.
- Quant a la observació 3, a la descripció de la parcel·la resultant 2 si be si trasllada
les càrregues urbanístiques, sembla que no recull la resta de carregues descrites a
la nota simple del registre incorporada en aquest nou document.»
Informe del tècnic de Serveis Territorials, de 18 de febrer de 2022:
«En el nou document presentat, i respecte de les observacions formulades pel
tècnic sotasignat en data 23.07.2021, s’hi observen les següents deﬁciències:
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1.

Malgrat que en el títol del Projecte i en l’apartat I de la memòria ("Objecte
del projecte") s’ha modiﬁcat la referència al polígon d’actuació urbanístic
sotmès a reparcel·lació com a "Sector" 5.3 per la d’"Àrea" 5.3, la denominació
de "Sector" continua apareixent en diverses ocasions en el projecte. No s’ha
corregit la previsió de l’apartat I de la memòria que l’objectiu del projecte de
reparcel·lació és que el sòl del polígon "obtingui la condició d’urbà", òbviament
incorrecta perquè la classiﬁcació dels terrenys del polígon ja és de sòl urbà.
L’objecte del projecte de reparcel·lació, d’acord, amb l’art. 124.1 del Decret
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
d’Urbanisme (TRLU), és "repartir equitativament els beneﬁcis i les càrregues
derivats de l’ordenació urbanística".

2.

El projecte continua sense contenir l’enumeració de persones
interessades en l’expedient que preveu l’article 145 del Decret 305/2006,
de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme (RLU). A
la nota simple informativa del Registre de la Propietat aportada amb el nou
document hi apareixen diversos interessats que hi haurien de constar.

3.

A la nota simple registral esmentada en el punt anterior hi consten tres
càrregues (inscripcions 12, 13 i 21), que caldria que es transcrivissin a la
descripció de la ﬁnca aportada en la memòria del projecte, que ara diu,
erròniament, que està lliure de càrregues i gravàmens.
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A més, cal que les càrregues esmentades es traslladin a la ﬁnca resultant núm.
2, que substitueix per subrogació real la ﬁnca aportada, d’acord amb el que
disposa l’art. 148.1.b) del RLU, llevat que les de les inscripcions núm. 12 i 13
es cancel·lin amb anterioritat a l’aprovació deﬁnitiva del projecte de
reparcel·lació.
4.

El plànol d’ordenació del projecte de reparcel·lació és d’una escala 1:2000,
quan l’art. 150 del RLU estableix que aquest tipus de plànol ha de tenir una
escala entre 1:500 i 1:1000.»

Per tot l'exposat, a l’empara de l’article 119.2 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3
d’agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme, i disposicions
reglamentàries concordants, 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 inicialment el Projecte de reparcel·lació, modalitat de compensació
bàsica, de l’Àrea 5.3 COGUL, SA, promogut pels senyors Jordi i Jaume Font Gallart,
condicionat a esmenar-lo d’acord amb les determinacions que resulten dels informes
emesos per l’arquitecta cap de Servei d’Urbanisme, de data 21 de setembre de 2021 i
pel tècnic de Serveis Territorials, de 18 de febrer de 2022, detallades a la part
expositiva d’aquest acord.
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.
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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.- 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.
Seguidament es tracta en sessió pública el següent tema:
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5. Benestar Social. Ratificació de l’Addenda al contracte programa en
matèria de sistemes de resposta urgent per a dones que es troben en
situació de violència masclista i per als seus fills i filles, per al 2021.
"Antecedents de fet
En data 3 d’agost de 2016 es va signar el Contracte programa per a la coordinació, la
cooperació i la col·laboració entre el Departament de Treball, Afers socials i Famílies i
l'Ajuntament de Reus, en matèria de serveis socials, altres programes relatius al
benestar social i polítiques d’igualtat període 2016-2019. El Contracte-Programa
estableix els eixos estratègics, els objectius generals, els mecanismes d’avaluació i el
finançament que permeten major eficiència i eficàcia en la gestió dels serveis.
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L’acord tretzè del contracte-programa en regula la vigència, que és des del dia 1 de
gener del 2016 fins el 31 de desembre del 2019, sens perjudici de les actuacions que
es desprenguin de l’avaluació del CP del 2019, que s’executarien el 2020, i sens
perjudici que podia ser revisat d’acord amb les modificacions del marc normatiu català
que es poguessin produir i en funció dels resultats dels treballs que les parts
signatàries acordaren en aquest document.
Amb posterioritat, i fins a data d’avui s’han anat signant diferents addendes
pròrrogues, que han comportat l’aprovació de mesures complementàries.

i

En data 2 de febrer de 2022 la Generalitat de Catalunya ha tramès una proposta d’
Addenda complementària al contracte programa de l’actual Departament de Drets
Socials entre el Departament d’Igualtat i Feminismes i l'Ajuntament de Reus, en
matèria de sistemes de resposta urgent per a dones que es troben en situació de
violència masclista i per als seus fills i filles, per implementar noves mesures
extraordinàries que no es preveuen ni a les addendes anuals del CP per a l’any 2021,
ni a les addendes de mesures COVID ja tramitades, a més de prorrogar diverses
d’aquestes mesures per a l’exercici 2021.
La Generalitat proposa aquesta Addenda de mesures extraordinàries donada la
situació de crisi creada per la pandèmia de la COVID-19, que s’ha manifestat en
primer lloc en la imposició d’una situació perllongada de confinament, i que ha
provocat un augment dels indicadors d’incidència de la violència masclista contra les
dones i els seus fills i filles que es troben en situació de violència masclista a casa
seva.
La Generalitat amb aquesta nova Addenda adopta mesures extraordinàries en relació
amb el finançament de la fitxa 6 “Sistemes de resposta urgent per a dones que es
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troben en situació de violència masclista i els seus fills i filles” que s’havia previst per
al 2021 amb les següents mesures complementàries:
-Mesura 45.18.1. Sistemes de resposta urgent per a dones que es troben en
situació de violència masclista i per als seus fills i filles amb un finançament de
14.423,06€
-Mesura 45.18.2. Sistemes de resposta urgent per a dones que es troben en
situació de violència masclista i per als seus fills i filles (Pacte d’Estat) amb un
finançament de 2.228,92€

Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
02/05/2022

L’ objectiu general d’aquestes mesures complementàries és un sistema de resposta
urgent fora dels horaris habituals per a les dones que es troben en situació de
violència masclista i per als seus fills i filles que necessitin una atenció immediata, i el
termini per presentar la justificació econòmica finalitza el mes de febrer de 2022.
En data 14 de febrer de 2022 la Cap de Servei de Serveis Socials emet informe
favorable al contingut de les fitxes atès que els objectius que marca la Generalitat
estan alineats en les diferents accions que en aquest sentit des de l’Àrea de Benestar
Social s’han desenvolupat durant l’any 2021, pel qual proposa aprovar l’Addenda
complementària al contracte programa de l’actual Departament de Drets Socials entre
el Departament d’Igualtat i Feminismes i l'Ajuntament de Reus en matèria de sistemes
de resposta urgent per a dones que es troben en situació de violència masclista i per
als seus fills i filles, per implementar noves mesures extraordinàries relacionades amb
l’impacte social de la COVID-19 (quarta addenda COVID) .

Signat electrònicament
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En data 15 de febrer de 2022 l’Assessoria Jurídica emet informe pel qual es posa de
manifest que no concorren aspectes de naturalesa jurídica que impedeixin l’aprovació
de l’Addenda complementària al contracte programa de l’actual Departament de Drets
Socials entre el Departament d’Igualtat i Feminismes i l'Ajuntament de Reus en
matèria de sistemes de resposta urgent per a dones que es troben en situació de
violència masclista i per als seus fills i filles, per implementar noves mesures
extraordinàries relacionades amb l’impacte social de la COVID-19 (quarta addenda
COVID) .
En data 15 de febrer de 2022 s’emet Decret pel qual s’aprova l’addenda
complementària al contracte programa, no obstant, es determina que haurà de
ratificar-se per la Junta de Govern Local en la propera sessió.
Fonaments de dret
PRIMER.- De conformitat amb l’article 191 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i del règim local de Catalunya, 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 el del Decret 179/1995,
de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens
locals, les administracions públiques de Catalunya i en concret en aquest supòsit
l’Administració de la Generalitat, i els ens locals poden establir els convenis o
consorcis sobre serveis locals o assumptes d’interès comú amb la finalitat
d’instrumentar fórmules d’assistència i cooperació econòmica, tècnica i
administrativa.
La figura jurídica del model d’addenda s’ha efectuat d’acord amb els articles 47 i
següents de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic,.
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SEGON.- L’article 309 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals,
determina que la competència per a l’aprovació de l’addenda correspondria al Ple de
la corporació, si bé aquesta competència és delegable, de conformitat amb l’article
22.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases de règim local.
Per acord de Ple de data 3 de juliol de 2019, s’acorda delegar en la Junta de Govern
Local totes les competències delegables del Ple de la Corporació que expressament li
atribueixen la llei reguladora de bases de règim local, el text refós de la llei municipal i
de règim local de Catalunya, el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i
les lleis sectorials.
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No obstant, en concórrer una situació d’urgència en la tramitació, determinada pel
termini de justificació econòmica, l’Alcalde en virtut de l’article 21 de la Llei 7/1985, de
2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, va emetre Decret d’aprovació de
l’addenda, i d’acord amb l’article 52 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, la convalidació del Decret s’ha
d’efectuar per la ratificació de la Junta de Govern Local com a òrgan competent, en la
propera sessió.
Per tot l’exposat, es proposa a la Junta de Govern Local, previ dictamen de la Comissió
informativa de Benestar Social i Ciutadania, l’adopció dels següents acords:
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PRIMER: Ratificar el Decret de data 15 de febrer de 2022 i l’Addenda signada en data
15 de febrer de 2022, complementària al contracte programa de l’actual Departament
de Drets Socials entre el Departament d’Igualtat i Feminismes i l'Ajuntament de Reus
en matèria de sistemes de resposta urgent per a dones que es troben en situació de
violència masclista i per als seus fills i filles, per implementar noves mesures
extraordinàries relacionades amb l’impacte social de la COVID-19 (quarta addenda
COVID) durant l’exercici 2021, amb dues mesures més i amb el finançament
corresponent:
-Mesura 45.18.1. Sistemes de resposta urgent per a dones que es troben en
situació de violència masclista i per als seus fills i filles amb un finançament de
14.423,06€
-Mesura 45.18.2. Sistemes de resposta urgent per a dones que es troben en
situació de violència masclista i per als seus fills i filles (Pacte d’Estat) amb un
finançament de 2.228,92€.
SEGON: Donar trasllat d’aquest acord al Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies de la Generalitat de Catalunya, als efectes pertinents."
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per assentiment.
I, sense més assumptes a tractar s'aixeca la sessió de la qual, com a secretari general,
estenc aquesta acta, amb el vistiplau del Molt Il·lustre Sr. Alcalde.
L’alcalde

El secretari general
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