ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Núm: 8/2022
Caràcter: Ordinària
Data: 10/06/2022
Horari: 09:05 h - 09:13 h
Lloc: Palau Municipal
Hi assisteixen:
Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
06/07/2022

Carles Pellicer Punyed
Noemí Llauradó Sans
Daniel Rubio Angosto
Daniel Recasens Savaldor
Teresa Pallarès Piqué
Carles Prats Alonso
M. Luz Caballero Gabás
S'han excusat:
Montserrat Flores Juanpere
Montserrat Caelles Bertran
Pere Aluja Balsells
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També assisteix:
Josep Maria Sabaté Vidal, vicesecretari que actua com a secretari en funcions
ORDRE DEL DIA
1. Informació de l’Alcaldia.
2. Aprovació de l’acta de la sessió de la Junta de Govern Local del dia 27 de maig de
2022.
3. Gestió Econòmica i Pressupostària. Donar compte de diferents decrets de la
regidora delegada de l’Àrea d’Hisenda d’aprovació de factures i certificacions d’obres,
serveis i subministraments.
4. Esports. Aprovació de la segona addenda al conveni marc de col·laboració de data
9 de juliol de 2021 amb Reus Esport i Lleure, SA i l’entitat Futbol Base Fundació
Privada per al projecte global “Reus és Futbol” per al 2022.
Seguidament es tractaran en sessió pública els temes següents:
BENESTAR SOCIAL I CIUTADANIA
5. Benestar Social. Aprovació de l’adhesió al programa Viopet d’assistència a
víctimes de violència masclista amb animals de companyia que gestiona la Direcció
General de Drets dels Animals.
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6. Benestar Social. Aprovació del conveni de col·laboració amb Consell Comarcal del
Baix Camp per a la gestió dels ajuts individuals de menjador escolar dels centres
d’ensenyament obligatori i d’educació infantil sufragats amb fons públics per al curs
2022/2023.
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 es
compleix el quòrum necessari exigit per l'article 103.3 del Text Refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya:
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4.a). Salut i Ciutadania. Modificació de l'encàrrec a la Fundació Educativa Social pel
Servei d'Orientació i Atenció a les Famílies Mas Pintat 2022.
4.b). Secretaria General. Aprovació de l'addenda del conveni de col·laboració amb
les empreses municipals Reus Mobilitat i Serveis, S.A. i Reus Desenvolupament
Econòmic, S.A. per ur a terme les determinacions del Pla de Millora Urbana de l'Àrea
3,2 «La Hispània».
L’alcalde informa que aquests assumptes es tractaran després de l’assumpte núm. 4
de l’ordre del dia i abans dels assumptes que es tracten en sessió pública.
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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:
•

Descobriment de la placa de la casa natal de Gabriel Ferrater a la Plaça
Catalunya.

•

Sortida de la Cursa ciclista Kromvojoj a les Piscines Municipals.

•

Fira del Reciclatge a la Plaça Llibertat.

•

Inauguració del Parc de les Olors i Parc de les Famílies al Passeig Boca de la
Mina.

•

Cloenda i lliurament dels premis VIII Fira Tastet de Ciència a la Pl. Univers

•

Estrena ball nou 30 aniversari recuperació del Ball de Prims a la Pl. Castell.

•

Concert de Primavera de la Banda Simfònica al Teatre Bartrina.

•

Visita a l'empresa Elring Klinger.

•

Recepció de l'equip juvenil Hoquei Reus Deportiu, campions de Catalunya i
subcampions d'Espanya a l'Ajuntament.

•

80 aniversari de la botiga Ramon Bergadà a La Llotja.
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•

Inauguració de la Beep Art Collection a Cal Massó.

•

Cloenda del 40 aniversari de l'escola Cèlia Artiga.

•

Acte de celebració dels socis de El Circol pel 170 anivercari.

•

Cloenda Olimpiada Escolar al Pavelló Olímpic Municipal.

•

Inauguració de la fira Velèctric a la Plaça de la Llibertat.

•

Presentació dels Gegants Manotes a la Pl. Mercadal.

•

Presentació Projecte AINA pel vicepresident del Govern Jordi Puigneró a la Pl.
Prim.

•

Posa't la Gorra organitzat per Afanoc a La Palma.

•

Sopar 170è aniversari del Circol.

•

Campionat d'Atletisme del Club Esportiu Alba al CN Ploms.

•

Fem Coral al Pavelló Olímpic Municipal.

•

Inauguració de l'exposició de pintura Associació de Veïns l'Harmonia del Carme
a la Biblioteca Municipal Xavier Amorós.

•

Inauguració de Reus Viu el Vi 2022 a la Pl. Llibertat.

•

Concert extraordinari pel Centenari del Gremi de Fusters a la Fira de Reus.

•

Acte de presentació de les Festes de Barri a la Pl. Cultura de la Pau.

•

Festa del Lleó a la Pl. Mercadal.

•

Partit Hoquei Barça-Reus Deportiu a Barcelona.

•

Audiència del Consell d'Infants al Saló de Plens.

•

Presentació del 22è Torneig Internacional d'Hoquei Base BBVA al Reus Deportiu.

•

Signatura del Pla d'Actuació per la Llengua al Camp de Tarragona i Baix Penedès
a Vil·la romana de Centcelles.

2. Aprovació de l’acta de la sessió de la Junta de Govern Local del dia 27 de
maig de 2022.
S’aprova l’acta de la sessió de la Junta de Govern Local del 27 de maig de 2022 per
assentiment.
3. Gestió Econòmica i Pressupostària. Donar compte de diferents decrets de
la regidora delegada de l'Àrea d'Hisenda d'aprovació de factures i
certificacions d'obres, serveis i subministraments.
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"Vistos els Decrets de la regidora delegada de l’Àrea d’Hisenda que figuren a
l’expedient D-HISMUN 1933/2022 d’aprovació de factures i certificacions d’obra,
serveis i subministraments que es detallen:
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Decret
núm.
202200200
4
202200474
0
202200618
9
202200619
3
202200668
1
202200668
2
202200715
1
202200721
5
202200750
0
202200772
4
202200788
0
202200808
3
202200844
9
202200846
7
202200849
5
202200858
6
202200883
1
202200883
2
202200898
0
202200898
1
202200900
5
202200919
8
202200920
2

Data

Expedient

Relacions

Import

31-01-2022

1

Q-2022-1

6.474,11€

08-03-2022

2

Q-2022-10

6.352,50€

30-03-2022

3

Q-2022-18

30.528,29€

30-03-2022

4

Q-2022-26

2.758,80€

05-04-2022

6

Q-2022-37

7.955,25€

05-04-2022

4-5

Q-2022-40-36

12-04-2022

9

Q-2022-52

7.839,59€

13-04-2022

10

Q-2022-53

41.300,39€

20-04-2022

7

Q-2022-44

54.107,63€

25-04-2022

15

Q-2022-64

85.066,09€

26-04-2022

13

Q-2022-60

3.847,80€

28-04-2022

12-20

Q-2022-59-78

19.148,92€

04-05-2022

17-18

Q-2022-74-76

37.338,54€

04-05-2022

25

Q-2022-108

05-05-2022

16

Q-2022-73

06-05-2022

32

Q-2022-124

6.927,98€

10-05-2022

27

Q-2022-113

32.972,50€

10-05-2022

24

Q-2022-107

49.465,96€

11-05-2022

31

Q-2022-123

6.599,39€

11-05-2022

28

Q-2022-115

1.210,00€

11-05-2022

14-26

22.647,11€

12-05-2022

33-35

12-05-2022

29-36

Q-2022-61110
Q-2022-130142
Q-2022-118144

19.653,47€

4.598,00€
247.528,65€

42.681,54€
25.088,66€
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202200942
4
202200981
4
202200982
4
202201011
8
202201011
9
202201020
5
202201020
6
202201023
0
202201026
3

16-05-2022

11

Q-2022-58

6.241,58€

23-05-2022

34

Q-2022-140

71.412,51€

23-05-2022

19-23-30

12.275,29€

27-05-2022

42

Q-2022-77106-119
Q-2022-151

144.749,52€

27-05-2022

39

Q-2022-147

40.585,19€

27-05-2022

22

Q-2022-103

34.750,51€

27-05-2022

41-43-45-46

28.052,28€

27-05-2022

37

Q-2022-149155-168-169
Q-2022-145

27-05-2022

40-51

Q-2022-148177

6.850,91€

202201043
7
202201043
9

31-05-2022

47

Q-2022-171

11.052,45€

31-05-2022

48-53-56

Q-173-186189

77.419,71€

7.171,95€
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Vist el Decret de l’Alcaldia núm. 2019017983 de data 27 de novembre de 2019 (BOPT
de 12 de desembre de 2019), de delegació de competències a la Regidoria delegada
de l'Àrea d'Hisenda, en relació a l'aprovació de factures i certificacions d’obres, serveis
i subministraments, donant-se compte mensualment a la Junta de Govern local.
En conseqüència es proposa l'adopció dels acords següents:
Donar compte dels decrets de la regidora delegada de l’Àrea d’Hisenda que figuren a
l’expedient D-HISMUN 1933/2022 d’aprovació de factures i certificacions d’obres,
serveis i subministraments."
Els membres de la Junta de Govern Local es donen per assabentats.
4. Esports. Aprovació de la segona addenda al conveni marc de col·laboració
de data 9 de juliol de 2021 amb Reus, Reus Esport i Lleure, SA i l'entitat
Futbol Base Fundació Privada per al projecte global "Reus és Futbol" per al
2022.
"El dia 9 de juliol de 2021, l’Ajuntament de Reus, Reus Esport i Lleure SA (en endavant
RELLSA), i l’entitat Futbol Base Reus Fundació Privada (en endavant FBRFP) van
subscriure un conveni marc per establir la col·laboració així com els drets i obligacions
de l’Ajuntament de Reus, RELLSA i l’entitat FBRFP per desenvolupar el projecte
esportiu global de futbol municipal de Reus «Reus és futbol», per les temporades de
2021 a 2025.
L’esmentat conveni estableix que per tal de donar suport al projecte, l’Ajuntament de
Reus, concedirà una subvenció anual a l’entitat FBRFP, 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 2022.
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Consta a l’expedient que l’entitat FBRFP està al corrent de les seves obligacions
tributàries, amb la Seguretat Social i l’Ajuntament de Reus.
L’entitat FBRFP, mitjançant escrit presentat el 15 d’abril de 2022 i amb registre
d’entrada número 2022041331, va presentar el projecte esportiu “Reus és futbol” a
desenvolupar a les instal·lacions esportives que gestiona RELLSA, en concret a
l’Estadi Municipal de Reus i va sol·licitar una subvenció de 110.000€ per a l’any 2022 i
una subvenció igual al cost de l’ús de les instal·lacions esportives municipals (l’Estadi
Municipal), d’acord a la valoració i posterior facturació de RELLSA com a entitat
gestora de les mateixes.
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En data 9 de de maig de 2022, el director general d’instal·lacions i activitats de
RELLSA, designat segons Decret del regidor delegat de l'Àrea d'Esports número
2021018356 de data 6 d’octubre de 2021, emet informe, pel qual proposa aprovar
l’addenda al conveni i atorgar en conseqüència una subvenció per import per import
total de 487.079,55€, per la seva activitat en el període l’1 de gener a 31 de desembre
de 2022, amb el desglossament següent:
. 110.000€, en concepte de subvenció pel projecte, a càrrec de la partida 2122034001-48901 del pressupost de l’any 2022.
. 377.079,55€, en concepte de subvenció per l’ús de les instal·lacions, a càrrec de la
partida 21220-34102-489 del pressupost de l’any 2022.
D’aquest import, la FBRFP cedirà el crèdit a RELLSA per import de 377.079,55€ per tal
de fer front al pagament de l’ús de l’Estadi Municipal.
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En data 3 de juny de 2022 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.
En data 23 de maig de 2022, s’emet informe de l’Assessoria Jurídica.
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.
Per tant, resulta pertinent concedir una subvenció directa per l’ús de les instal·lacions
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; i una subvenció nominativa d’acord amb
l’article 22.2 a), pel desenvolupament del projecte «Reus és futbol» , i tot això de
conformitat amb el conveni marc signat en data 9 de juliol de 2021.
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), l’Ordenança general de
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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, i el Pla Estratègic de Subvencions de l’Ajuntament de Reus per al període
2022-2024, aprovat pel Ple Municipal en sessió duta a terme el dia 22 de desembre de
2021, i publicat al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona en data 1 de febrer de
2022.
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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:
PRIMER: Aprovar la segona addenda al conveni marc de col·laboració de data 9 de
juliol de 2021, signat entre l’Ajuntament de Reus, RELLSA i l’entitat FBRFP per al
projecte global “Reus és Futbol”, per a l’any 2022.
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SEGON: Atorgar una subvenció en règim de concessió directa a l’entitat FBRFP amb
CIF G55754022, per import total de 487.079,55€, per la seva activitat en el període
de l’1 de gener al 31 de desembre de 2022, amb el desglossament següent:
•

110.000€, en concepte de subvenció pel projecte, a càrrec de la partida 2122034001-48901 del pressupost de l’any 2022.

•

377.079,55€, en concepte de subvenció per l’ús de les instal·lacions, a càrrec
de la partida 21220-34102-489 del pressupost de l’any 2022.

D’aquest import, la FBRFP cedirà el crèdit a RELLSA per import de 377.079,55€ per tal
de fer front al pagament de l’ús de l’Estadi Municipal.
TERCER: Aprovar el reconeixement de l’obligació a l’entitat FBRFP, per import de
104.500€ euros, equivalent al 95% de la subvenció pel projecte esportiu «Reus és
futbol», en concepte de pagament anticipat, amb càrrec a la partida 21220-3400148901 del pressupost del 2022, i procedir al seu pagament al compte del qual n’és
titular.
QUART: Aprovar el reconeixement de l’obligació a l’entitat FBRFP, per import de
301.663,64€, equivalent al 80% de subvenció pel concepte d’ús de les instal·lacions,
en concepte de pagament anticipat, amb càrrec a la partida 21220-340102-489 del
pressupost de l’any 2022 i procedir al seu pagament a la mercantil RELLSA, en virtut
de la cessió de crèdit efectuada per l’entitat Futbol Base Fundació Privada.
CINQUÈ: Notificar aquesta resolució a l’entitat beneficiària, i a RELLSA.
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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.
ASSUMPTES SOBREVINGUTS
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4.a) Salut i Ciutadania. Modificació de l'encàrrec a la Fundació Educativa
Social pel Servei d'Orientació i Atenció a les Famílies Mas Pintat 2022.
"La regidoria delegada de l’Àrea de Salut i Ciutadania té atribuït d’entre altres,
l’estudi, definició i proposta d’estratègies, plans, projectes i directrius en matèria de
serveis educatius d’infància i família, gent gran, joventut, oficina jove, horts urbans,
sanitat, salut pública, promoció de la salut, protecció del risc per a la salut, estratègies
de salut en totes les polítiques.
La Regidoria de Salut i Ciutadania compta entre el seus objectius el promoure serveis i
activitats que vagin adreçats a programes d’infància i a les famílies amb infants.
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Dins d’aquests programes és voluntat política durant l’any 2022 promoure el SOAF
(Servei Orientació i Acompanyament a les Famílies) adreçats a fomentar i afavorir les
relacions familiars saludables, afavorir el procés de criança i participació familiar i
promoure l'acompanyament a les famílies, vetllant per prevenir situacions d’exclusió,
risc social o d’extrema vulnerabilitat i els casals d'estiu per a infants de 0 a 3 anys, i
germans fins a 6 anys.
Per acord de la Junta de Govern de data 11 de febrer de 2022 es va aprovar l’encàrrec
a la Fundació Educativa Social (FES) del Servei d’Orientació i Acompanyament a les
Famílies (SOAF) Mas Pintat, que inclou les activitats de suport adreçades a programes
d’infància i a les famílies amb infants, en els termes i amb l’abast que s’indiquen als
informes de data 25 de gener de 2.022 emesos pels serveis tècnics de Salut i
Ciutadania.
Aquest encàrrec es va realitzar inicialment fins al 30 de juny de 2022 per un import de
51.177,32 €, i amb previsió que fos ampliat fins al 31 de desembre del mateix any,
condicionat al finançament que s’obtingués mitjançant del Contracte Programa entre
el Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Reus
per a l’any 2022. En l’actualitat no s’ha pogut portar a terme la signatura del nou
Contracte Programa per l’any 2022, no obstant, es disposa de finançament per
desenvolupar el projecte fins desembre de 2022, i es preveu que aviat es finalitzin els
tràmits per a la signatura del Contracte Programa entre el Departament de Drets
Socials de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Reus 2022-2025, on s’inclou
la FITXA 39 SERVEI ORIENTACIÓ I ACOMPANYAMENT A LES FAMÍLIES (SOAF).
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A l’esmentat acord de la Junta de Govern Local de data 11 de febrer de 2022, es van
aprovar les tarifes que s’han aplicar pel desenvolupament de l’encàrrec del servei
esmentat d’acord amb el següent:
- Servei SOAF- Mas Pintat
Cost hora per servei de Llicenciat/da: 23,36€
Cost hora per servei de Diplomat/da: 20,77 €
Cost hora per servei de Personal qualificat : 18,55 €
Serveis EPIS- preu/hora: 0,08 €
Serveis TIC- ordinador i telefonia mòbil preu/mes: 83,10
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- Casal d’Estiu
Cost hora per servei de Director/a Lleure : 19,89 €
Cost hora per servei de Monitor/a Lleure: 13,93 €
Cost hora per servei d’Educador/a (TEI) : 18,38 €
Cost hora per servei de Vetllador/a: 12,51 €
Serveis EPIS- preu/hora: 0,08 €
Serveis TIC- ordinador i telefonia mòbil preu/mes: 35,52 €
Restauració 100/setmana: 1.344,00 €
Aquests imports estan exempts d’IVA.

Signat electrònicament
Josep Maria Sabate Vidal
06/07/2022

L’Ajuntament no ostenta els recursos adients per a l’execució material d’aquests
programes, i pretén siguin gestionats per un ens adient, en tots aquells aspectes no
assumits per l’organització municipal.
L’execució material d’aquests programes s’ha efectuat els darrers anys per part de la
Fundació Educativa i Social, mitjançant la formalització del corresponent encàrrec, en
els termes que ho possibilita la normativa de contractes.
La Fundació Educativa i Social 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.
L'esmentada ampliació de l’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).
Consta a l’expedient l'esborrany de contracte d'encarregat de tractament de dades de
caràcter personal entre l'Ajuntament de Reus i la Fundació Educativa i Social.
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La tècnica de programes i projectes de la regidoria de Salut i Ciutadania ha emès un
informe amb el vist i plau de la gerent de l’àmbit de Serveis a la Persona, de data 18
de maig de 2022, en el qual es proposa ampliar l’encàrrec realitzat a la Fundació
Educativa i Social per acord de la Junta de Govern Local de data 11 de febrer de 2022
pel Servei d’Orientació i Acompanyament a les Famílies (SOAF) Mas Pintat, per tal de
donar compliment a la programació del servei per l’any 2022 d’acord amb les
previsions inicials de procedir a la pròrroga fins el 31 de de desembre de 2022.
D’acord amb l’informe esmentat en el paràgraf anterior, aquesta ampliació del Servei
d’Orientació i Acompanyament a les Famílies (SOAF) Mas Pintat 2022, comprèn el període del l’1/07/2022 al 31/12/2022 per un import màxim de 70.401,27 €, a imputar a
la partida 30438 32690 250.
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En data 31 de maig de 2022 l'Assessoria Jurídica emet informe jurídic en relació al
present encàrrec.
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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 tari fes es calculen de manera que representin els costos reals de realització de les unitats
produïdes (servei) directament pel mitjà propi.

Vist l'informe de fiscalització prèvia limitada de la Intervenció municipal de data 3 de
juny de 2022.
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 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.

De conformitat amb l’informe 5/2019 de data 30 de maig de la Junta consultiva de
contractació Administrativa de la Generalitat «les tarifes per a la retribució dels encàrrecs a mitjans propis s’han de calcular de manera que representin els costos reals,
sense incloure els conceptes de despeses generals que no responguin a aquells costos
reals, ni de benefici industrial, i els serveis prestats pels mitjans propis no estan subjectes a l’IVA.»
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 de l’Àrea els encàrrecs i les encomandes de gestió quan el seu import no superi els 25.000 euros.
El Decret d'alcaldia número 11502, de 10 de juliol de 2019, pel qual l'alcaldia fixa les
delegacions a la Junta de Govern local, delega a l'esmentat òrgan els encàrrecs, les
encomanes de gestió i els convenis de cooperació i col·laboració quan per raó del seu
import sigui competent l'alcalde i la seva quantia excedeixi els límits atribuïts als/les
regidors/es delegats/des, és a dir, més dels 25.000 euros.
Atès, doncs, atès que l'import de l'encàrrec que s’amplia supera la xifra dels 25.000
euros, correspon a la Junta de Govern Local, per delegació de l’alcaldia, l'aprovació
d’aquesta ampliació.
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En conseqüència es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels acords següents:
PRIMER: Ampliar l’encàrrec a la FES del Servei d’Orientació i Acompanyament a les
Famílies (SOAF) Mas Pintat per a l’anualitat 2022, que inclou les activitats de suport
adreçades a programes d’infància i a les famílies amb infants, fins al 31 de desembre
de 2022.
L’ampliació d’aquest encàrrec s’executarà en els termes previstos en l’acord de la
Junta de Govern Local de data 11 de febrer de 2022, i en els informes de data 25 de
gener de 2022 emesos pels serveis tècnics de Salut i Ciutadania.
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SEGON: Aprovar la despesa màxima de l'esmentada ampliació de l’encàrrec per un
import de 70.401,27 €, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 30438 32690 250 del
pressupost municipal de despeses de 2022, de tal manera que l’import import global
màxim de l’encàrrec amb l’ampliació es xifra en 121.578,59 euros.
TERCER: Publicar l’ampliació de l’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.
QUART: Aprovar el contracte d’encarregat de tractament de dades entre aquest
Ajuntament i la FES, per al tractament de les dades de caràcter personal inherents a
l’execució de l’encàrrec i la seva ampliació.
CINQUÈ: Notificar aquest acord a la FES, als efectes pertinents.
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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.
4.b) Secretaria General. Aprovació de l'addenda del conveni de col·laboració
amb les empreses municipals Reus Mobilitat i Serveis, S.A. i Reus
Desenvolupament Econòmic, S.A. per ur a terme les determinacions del Pla
de Millora Urbana de l'Àrea 3,2 «La Hispània».
"ANTECEDENTS:
1.- El planejament urbanístic vigent a Reus es la Revisió del Pla General d'Ordenació
Urbana (PGOU) publicat al DOGC núm. 2879 de data 30.04.1999 i les seves posteriors
modificacions tramitades puntualment.
L’esmentat Pla delimita en determinades zones de sòl urbà, necessitades de renovació
urbana i que presenten deficiències, àrees de transformació a desenvolupar
mitjançant la redacció i aprovació d’un Pla Especial de Reforma Interior, avui Pla de
Millora Urbana. Un d’aquests, és l’àmbit del Pla de Millora Urbana 3.02 – La Hispània,
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que es situa en un lloc cèntric de la ciutat de Reus, a la vora de l’anomenat tomb de
ravals, concretament entre el Raval de Sant Pere i la Riera de Miró.
L’àmbit té segons el Pla General de Reus una superfície de 4.871,00 m2 (segons
aixecament topogràfic, la seva superfície es de 4.794,00 m2). Limita al nord amb el
carrer Josep M. Arnavat i Vilaró, a l’est amb la Riera d’Aragó, al sud amb carrer Àngel
de la Guarda i a l’oest amb el Raval de Sant Pere i la part posterior de les cases
situades en aquest Raval.
Les determinacions bàsiques que el planejament general preveu per aquest PMU són:
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Art.249_ ÀREA 3.2 La Hispània.
Superfície: 4.871 m2
Zonificació: EIXAMPLES ANTICS
Clau II i ILLES D’EIXAMPLE Clau III
Reserva: 3.010 m2 per vialitat i equipament
Edificabilitat: 1,70 m2/m2
Condicions d’ordenació: L’operació ha de preveure l’enllaç amb del c/ Aigua Nova amb
Raval de Sant Pere i amb el c/ del Àngel de la Guarda
2. La Junta de Govern Local, en sessió duta a terme el dia 11.12.2020, va aprovar
inicialment PMU de l'Àrea 3.2 LA HISPÀNIA, promogut per Reus Mobilitat i Serveis, S.A.,
condicionat a les determinacions i millores establertes en l’informe emès el 4.12.2020,
per l’arquitecta Cap de Servei de Planejament i Projectes Urbans.
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L’esmentat acord i l’expedient corresponent es va sotmetre a informació pública per
un termini d’un mes i es sol·licitat informe als organismes afectats per raó de llurs
competències sectorials, de conformitat amb als articles 70, 85 i 121.3 i concordants
del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
d’urbanisme.
Una vegada substanciat aquest tràmit el PMU fou aprovat provisionalment pel Ple de
la Corporació en la seva sessió del dia 17.09.2021.
La Comissió Territorial d’Urbanisme va acordar en sessió de data 3 de novembre de
2021 aprovar definitivament l’esmentat PMU, si bé supeditant-ne la publicació al
DOGC i consegüent executivitat a la presentació d’un text refós, verificat per l’òrgan
que ha atorgat l’aprovació provisional de l’expedient i degudament diligenciat, que
incorporés diverses prescripcions puntuals.
El Ple de l’Ajuntament de Reus va aprovar l’esmentat text refós en la sessió ordinària
tinguda el dia 22.12.2021 i la Comissió Territorial d’Urbanisme va acordar en sessió de
data 22 de febrer de 2022 donar conformitat a l’esmentat text refós i publicar el
mateix acord, el d’aprovació definitiva de data 3 de novembre de 2021 i les
corresponents normes urbanístiques al DOGC, als efectes de la seva executivitat
immediata.
3.- D’acord amb l’esmentat PMU i les seves determinacions l’empresa municipal Reus
Mobilitat i Serveis, SA, ha redactat el projecte de reparcel·lació que juntament amb
aquest conveni es sotmet a l’aprovació de l’Ajuntament de Reus en els termes que
determina l’article 119 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.
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El Pla de millora urbana de l’Àrea 3.2 LA HISPÀNIA, ha estat impulsat per l’empresa
municipal Reus Mobilitat i Serveis, SA, com a promotora i propietària de la totalitat de
les finques incloses en l’àmbit del Pla.
La proposta d’ordenació urbanística de la illa que delimita el PMU es basa en
l’aplicació dels criteris i objectius predeterminats al PGOU de Reus, com son els de
modificar i actualitzar l’àrea i preveure l’enllaç amb del c/ Aigua Nova amb el Raval de
Sant Pere i amb el c/ del Àngel de la Guarda.
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L’ordenació s’estructura en base a la connexió entre el Raval de Sant Pere, la Riera
Miró i la continuïtat amb el c/ de l’Aigua Nova. En base a aquest eix s’articula la
proposta i les edificacions previstes. Per altra banda es garanteix la connexió de la
resta de vials perimetrals
per tal d’esponjar la trama existent a l’entorn de l’àmbit.
Es concreta també la ubicació del sostre residencial del tipus protegit per tal facilitar
l’accés a l’habitatge a la ciutadania i evitar l’exclusió social residencial.
A més dels anteriors també es contemplen els següents criteris en l’ordenació:
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•

Continuació del teixit urbà consolidat amb la jerarquització dels vials i
connexions.

•

Combinació d’usos residencials, complementaris i públics en un entorn
consolidat.

•

Adaptació a la topografia de l’àmbit

•

Integració amb les infraestructures existents.

•

Desenvolupament d’un àmbit existent en la trama urbana de Reus, sense
comprometre noves necessitats de creixement aïllades.

•

Cessió de 3.010 m2 per a vialitat i equipament

•

Construcció en el subsol d’un aparcament de 3 plantes sota rasant

4. L’empresa municipal Reus Mobilitat i Serveis, SA, de capital 100% públic
(pertanyent a l’Ajuntament a través de la societat també íntegrament municipal Reus
Serveis Municipals, SA), a banda de ser la promotora del PMU és l’empresa municipal
que actua principalment com gestora de la xarxa d’aparcaments municipals i d’acord
amb el seus Estatuts Socials té per objecte entre altres finalitats relacionades amb
l’actuació objecte d’aquest conveni:
- Totes aquelles activitats que estiguin encaminades a la construcció, gestió,
administració i explotació del servei de pàrquings i aparcaments públics, així com la
construcció, promoció, gestió, administració i explotació de tot tipus d’edificacions i
urbanitzacions, en l’àmbit on s’ubiquin aquests pàrquings o aparcaments públics per
encàrrec de l’Ajuntament, per concessió, arrendament, o mitjançant qualsevol altre
títol.
- Totes aquelles activitats i serveis relacionats amb la circulació, el transport, la
mobilitat, els espais públics, la via pública i els edificis, instal·lacions i equipaments de
caràcter públic, inclosa la redacció de projectes i estudis, l’execució d’obres,
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l’establiment i ampliació de serveis, la remodelació d’aquestes obres i serveis i la seva
millora, manteniment i renovació, per encàrrec de l’Ajuntament i les seves entitats
dependents.
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5. Reus Mobilitat i Serveis SA va tramitar un procediment de consultes preliminars,
previstes en la normativa de contractació del sector públic, amb l’objectiu de conèixer
l’estat actual del mercat immobiliari, referent a habitatge social. D’aquest procediment
en va resultar que el preu de lloguer dels habitatges que les empreses interessades
van proposar era un preu molt superior al que l’Ajuntament de Reus considera
raonable i no resultant idoni per assolir l’objectiu d’ampliar la oferta d’habitatge de
lloguer assequible. Per tant, és voluntat de l’Ajuntament desenvolupar el projecte a
través de les seves empreses públiques, Reus Mobilitat i Serveis SA en allò relatiu a
l’aparcament de vehicles i Reus Desenvolupament Econòmic SA pel que fa a
l’habitatge.
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6. D’acord amb la voluntat del Govern municipal que es desenvolupi de la forma més
efectiva possible el PMU «La Hispània» i atès que únicament l’Ajuntament de Reus té
actualment accés al finançament en la quantitat suficient per assegurar el
desenvolupar de forma global i efectiva el projecte urbanístic, resulta necessari que
esdevingui la capçalera i promotor de l’esmentada actuació amb la col·laboració de les
empreses municipals Reus Mobilitat i Serveis, SA, i Reus Desenvolupament Econòmic,
SA. Amb aquesta finalitat es va formalitzar entre l’Ajuntament de Reus i les empreses
municipals Reus Mobilitat i Serveis, SA, i Reus Desenvolupament Econòmic, SA, un
conveni col·laboració a fi d’assegurar que es puguin dur a terme les determinacions i
objectius de l’esmentat pla ordenant i planificant les actuacions a dur per cadascuna
de les entitats signants, que posteriorment caldria desenvolupar amb els instruments
jurídics més adients. El conveni fou aprovat per la Junta de Govern de l’Ajuntament de
Reus en data 8 d’octubre i formalitzat en data 19 d’octubre de 2021.
FONAMENTS DE DRET:

I.

Els articles 186 a188 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les
Administracions públiques, preveuen la formulació de convenis entre les
administracions públiques i aquestes amb el seu sector públic, amb la finalitat
d’ordenar relacions de caràcter patrimonial i urbanístic entre elles en un determinat
àmbit.
Els convenis a què es refereix l'article anterior podran contenir quantes
estipulacions s'estimin necessàries o convenients per a l'ordenació de les relacions
patrimonials i urbanístiques entre les parts intervinents, sempre que no siguin
contràries a l'interès públic, a l'ordenament jurídic, o als principis de bona
administració.
Els convenis podran limitar-se a recollir compromisos d'actuació futura de les parts,
revestint el caràcter d'acords marc o protocols generals, o preveure la realització
d'operacions concretes i determinades, i en aquest cas podran ser immediatament
executius i obligatoris per a les parts.

II.

Els esmentats preceptes no tenen caràcter bàsic, no obstant, a manca de
regulació específica en la legislació patrimonial de règim local i per via de
supletorietat poden aplicar-se a l’Administració local d’acord amb l’informe de la
Secretaria General emès en relació a aquesta d’addenda.

III.

Amb aquesta finalitat i a l’efecte de concretar aquestes determinacions entre
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l’Ajuntament de Reus i la societat municipal Reus Mobilitat i Serveis, SA, es formula
l’addenda al conveni esmentat en els antecedents anteriors d’acord amb la
documentació que consta incorporada en aquest expedient.
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IV.

El 30 de maig de 2022, la Secretaria General emet informe favorable a la
signatura de l’addenda.

V.

En data 8 de juny de 2022 s’emet informe de fiscalització prèvia de la
Intervenció Municipal.

VI.

Vist el que disposa l’article 6 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 relació amb els convenis i les comandes de gestió.

VII.
Vist, així mateix, el que disposen els articles 108 i següents de la Llei 26/2010,
del 3 d’agost, de règim jurídic i procediment de les administracions públiques de
Catalunya, en relació amb els convenis de col·laboració.
VIII. D’acord amb tot l’exposat, vista la proposta de conveni que consta a l’expedient
de referència i allò que disposen els articles 47 i següents de la Llei 40/2015, d’1
d’octubre, de règim jurídic del sector públic, en relació al règim jurídic dels convenis
adoptats per les Administracions Públiques, els organismes públics i les entitats de
dret públic vinculats o dependents entre si o amb subjectes de dret privat per a una
finalitat d’interès comú.

Signat electrònicament
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IX.
Vist també allò que disposa l’article 53.1 lletres s) i u) del Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya (aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril) i DA 2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic,
en relació a les competències de l’alcaldia.
X.

Vista la delegació de competències que l’Alcalde va efectuar a favor de la Junta
de Govern local mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 2019011502 de data 10 de
juliol de 2019.

Per tot l'exposat, es proposa a la
ACORDS:

Junta de Govern Local l'adopció dels següents

PRIMER: Aprovar l’addenda que es proposa per desenvolupar el conveni de
col·laboració entre l’Ajuntament de Reus i les empreses municipals Reus Mobilitat i
Serveis, S.A. i Reus Desenvolupament Econòmic, S.A. per al desenvolupament del Pla
de Millora Urbana de l’Àrea 3,2 «La Hispània» tal com consta en la documentació
incorporada a l’expedient.
SEGON: Condicionar l'efectivitat del compromís relatiu a l'adquisició de la finca 4 i la
finca 6 del projecte de reparcel·lació amb destí a habitatge públic a l'obtenció del
finançament mitjançant la operació de crèdit corresponent.
TERCER: Les despeses relatives al desenvolupament del Pla de Millora Urbana de
l’Àrea 3,2 «La Hispània» que s'hagin d'executar en virtut d'aquesta addenda
requeriran que en l'aprovació dels respectius expedients de contractació es programi i
distribueixin la despesa corresponent en els termes de l'article 174 del RDL 2/2004, de
5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
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QUART: Comunicar a les empreses municipals Reus Mobilitat i Serveis, S.A. i Reus
Desenvolupament Econòmic, S.A. l’adopció d’aquest acord i donar al mateix el tràmit
administratiu oportú.
CINQUÈ: Aquest acord és definitiu en via administrativa i contra ell podeu interposar
recurs contenciós administratiu davant dels jutjats del Contenciós Administratiu de
Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció
d’aquesta notificació.
No obstant això, amb caràcter potestatiu podeu interposar recurs previ de reposició
davant de l’òrgan que ha dictat l’acte en el termini d’un mes a comptar des de
l’endemà de la recepció de la present notificació."
Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
06/07/2022

Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per assentiment.
BENESTAR SOCIAL I CIUTADANIA
5. Benestar Social. Aprovació de l'adhesió de l'Ajuntament de Reus al
programa Viopet d'assistència a víctimes de violència masclista amb animals
de companyia que gestiona la Direcció General de Drets dels Animals.
"Per acord de Ple de data 18 de juny de 2021 del municipi de Reus, s’aprova per
unanimitat l’adhesió al Programa Viopet per recollir i acollir als animals de les víctimes
de violència masclista.

Signat electrònicament
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Per aquest acord, l'Ajuntament de Reus es suma al contundent rebuig a la violència de
gènere i la violència vicària contra els animals que contempla el programa VIOPET del
Ministeri de Serveis Socials i Agenda 2030 , i determina que la Regidoria de Medi
Ambient i la Regidoria de Benestar Social, en col·laboració amb les entitats
Animalistes, es comprometen a cercar llars d'acollida urgent per les dones víctimes de
violència de gènere i en col·laboració amb les entitats de protecció animal, es
comprometen a fer jornades de conscienciació i sensibilització contra el
maltractament animal.
El projecte VIOPET es tracta d’un programa que acull, de forma temporal, als animals
de dones víctimes de violència masclista. Aquesta iniciativa prové de la Direcció
General de Drets dels Animals (que depèn del Ministeri de Drets Socials i Agenda
2030), i l’Observatori de Violència vers els Animals en el marc del Pla de Contingència
contra la Violència de Gènere davant la crisis del COVID19, aprovat en Consell de
Ministres el passat 17 de març, tenint continuïtat fins el moment actual atès que les
dades obtingudes de las intervencions realitzades demostren la necessitat del
programa.
L’objectiu del projecte és intervenir de manera col·laborativa amb Serveis Socials,
SIAD, SIE, SARA o altres serveis que gestionen casos de violència masclista on es
detecten víctimes que conviuen amb animals. En el cas que la víctima no tingui un lloc
segur pel seu animal de companyia, s’activarà la part del protocol per buscar acollida
per aquest.
L’acord de col·laboració del projecte VIOPET, que consta a l’expedient, entre
l’Ajuntament i la Direcció General de Drets dels Animals, estableix una sèrie de
compromisos com oferir dues places en el centre de protecció animal municipal, el
compromís de realitzar jornades per conscienciar sobre animals de companyia i
violència masclista, i a coordinar amb la Direcció General de Drets dels Animals
activitats formatives per als treballadors i treballadores públiques.
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L’Ajuntament de Reus disposa d’un contracte administratiu amb l’empresa Jardí
Mortuori Baix Camp SL. amb CIF número B-43479997, la qual és l’encarregada de
portar a terme la recollida tant d’animals abandonats, perduts, ferits i morts com
d’aquells, que per raons humanitàries o d’altra naturalesa es consideri precís recollir
dins del terme municipal de Reus, així com l’acollida i manteniment d’acord amb el
plec de condicions tècniques que forma part del contracte de serveis.
L’Ajuntament de Reus a través de la Regidoria de Benestar Social té, entre els seus
objectius i atribucions, l’estudi, definició i proposta d’estratègies, plans, projectes i
directrius, entre d’altres, en matèria de violència de gènere.

Signat electrònicament
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L’actuació portada a terme s’emmarca en el Pla d’Acció Municipal 2019-2023; dins de
l’eix Progrés Social, concretament en l’acció 1.1 Igualtat i diversitat; accions 1.1.05.
Oferir una atenció integral per a totes aquelles persones víctimes de violència,
treballant tant a nivell preventiu com en el seu procés de recuperació. 1.1.5.1.
Mantenir l’atenció individual a totes les persones víctimes de violència de gènere i/o
domèstica i fer el corresponent seguiment, a través d’entrevistes, visites a domicili,
treball en grup, etc. 1.1.5.2. Continuar empoderant les dones víctimes de la violència
masclista i els/les seus/ves fills i filles.
La Regidoria delegada de l’Àrea de Benestar Social es compromet amb el programa
VIOPET a:
. Difondre i promocionar entre els ciutadans el coneixement del projecte, amb la
finalitat de que les possibles víctimes i els/ las persones treballadores dels diferents
serveis que tenen relació amb les víctimes de violència de gènere coneguin
l’existència del projecte, la seva finalitat i les característiques generals d’aquest, així
com la difusió del programa de subscripció com a cases d’acollida.
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. Col·laborar amb el Departament de Medi Ambient de l’Ajuntament de Reus per la
reserva de com a màxim dues places d’urgència per animals en el servei de recollida i
protecció d’animals del municipi. En moltes ocasions la intervenció s’ha de dur a
terme d’urgència, sense capacitat de resoldre la cerca de cases d’acollida en poques
hores, en aquestes situacions és necessari contar amb almenys amb una plaça
d’urgència al centre de protecció animal de referència municipal per a l’acollida
temporal mentre es resol la cerca de cases d’acollida. En algun cas, quan l’animal té
algun problema de comportament o de sociabilitat es necessari que l’acollida es
realitzi en aquests centres , degut a la impossibilitat de que pugui ser acollit en una
casa d’acollida de la xarxa Viopet.
. Facilitar la col·laboració de les persones o els recursos d’emergència relaciones amb
serveis socials, servei de recollida d’animals municipal i forces i cossos de seguretat
locals.
. Assumir els costos i facturacions en els casos d’urgència veterinària en els animals
acollits en el projecte Viopet.
. Treballar i mediar perquè en els pisos d'acollida de les dones víctimes de violència de
gènere, les dones puguin conviure amb els seus animals de companyia.
Els compromissos per part de VIOPET i la Direcció General de Drets dels Animals
consisteixen en:
. Establir mecanismes de formació per als i les treballadores dels recursos de violència
envers la dona i altres treballadors i treballadores municipals pel que fa al
funcionament del programa i els seus protocols.
. Atenció 24 hores dels casos provinents directament de víctimes o recursos
municipals/forces i cossos de seguretat relacionats amb animals de dones víctimes de
violència masclista.
. Atenció de casos relacionats amb víctimes de violència masclista.
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. Manteniment i relació directa amb les cases d'acolliment voluntàries adherides al
programa VIOPET.
En data 11 de març de 2022, els serveis tècnics de l’Àrea de Recursos Humans i Medi
Ambient, emeten informe favorable a la signatura de l’acord de col·laboració del
projecte VIOPET entre l’Ajuntament de Reus i la Direcció General de Drets dels
Animals, pel qual s’informa que estaran disponibles dues places per animals de
companyia al centre concertat amb l’Ajuntament de Reus pels casos que s’estimin
pertinents, d’acord amb les protocols establerts i amb col·laboració dels serveis
socials, policia local i els serveis de recollida contractats.
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En data 17 de maig de 2022 la Cap de Servei de Serveis socials emet informememòria favorable en què proposa l’adhesió al programa Viopet, amb els
compromisos que s’adquireixen, i la signatura de l’acord de col·laboració amb la
Direcció General de Drets dels Animals.
Resulten d’aplicació el que disposen l'article 47 i ss. de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre,
de Règim Jurídic del Sector Públic; l’article 108 i següents de la Llei 26/2010, del 3
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya; 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, per analogia, en
relació als convenis de col·laboració interadministrativa.
De conformitat amb l’article 309 de l’esmentat Reglament d’obres, activitats i serveis
dels ens locals de Catalunya, la competència per a l’aprovació d’aquests convenis interadministratius correspon al Ple de la Corporació.
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L’acord del Ple de la Corporació en reunió de data 3 de juliol de 2019, delega a la Junta
de Govern Local totes les competències de caràcter delegable del Ple de la Corporació
que expressament li atribueixin 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.
Per tot l'exposat, es proposa a la Junta de Govern Local, previ dictamen de la Comissió
Informativa de Benestar Social i Ciutadania, l'adopció dels següents ACORDS:
Primer. Aprovar l’acord d’adhesió al programa VIOPET entre l’Ajuntament de Reus i la
Direcció General de Drets dels Animals.
Segon. Remetre l’acord d’adhesió al programa VIOPET a la Direcció General de Drets
dels Animals que depèn del Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030.
Tercer. Nomenar com interlocutor del programa per part de l’Ajuntament de Reus, a
la Sra. Àngels Granados Serrano.
Quart. Donar compte de l’acord als departaments de Medi Ambient i Guàrdia Urbana
de l’Ajuntament de Reus.»
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per assentiment.
6. Benestar Social. Aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell
Comarcal del Baix Camp i l'Ajuntament de Reus per a la gestió dels ajuts
individuals de menjador escolar dels centres d'ensenyament obligatori i
d'educació infantil sufragats amb fons públics del municipi de Reus, per al
curs 2022/2023.

Aquest document ha estat signat electrònicament amb data 6/7/2022
L'autenticitat d'aquest document es pot comprovar a https://serveis.reus.cat/cve mitjançant el CVE: 202248A27E12813271529321039141561C2D22677ECB0706144007

"Antecedents de fet
I. El Consell Comarcal del Baix Camp i el Departament d’Educació de la Generalitat
van subscriure l’any 2016 un conveni de col·laboració, que substitueix l’anterior signat
l’any 2013, en virtut del qual la Generalitat delega a l’ens comarcal la gestió de
diferents serveis i prestacions en matèria d’ensenyament, entre les que hi ha la gestió
dels ajuts individuals de menjador escolar per motius de precarietat econòmica i
social. Aquesta delegació continua vigent per al curs 2022/2023.
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II. L’Ajuntament de Reus i el Consell Comarcal del Baix Camp dins dels seus plans
d’actuació tenen com a objectiu donar suport a aquelles famílies que tenen dificultats
econòmiques per a fer front a les despeses que suposen els menjadors escolars dels
seus fills/es que assisteixen a centres escolars públics d’educació infantil, primària i
secundària, tant públics com privats concertats.
És voluntat d’aquestes dues Administracions col·laborar econòmicament en la dotació
de les subvencions per a l’assistència a les famílies per als menjadors dels centres
escolars de la ciutat de Reus esmentats en el paràgraf anterior.
Des de l’any 1999 i de forma ininterrompuda se signa un conveni de col·laboració
entre l’Ajuntament de Reus i el Consell Comarcal del Baix Camp, en el que s’estableix
un sistema únic de gestió d’aquestes subvencions, per la qual cosa l'Ajuntament de
Reus passa a gestionar-les, acordant formular una única convocatòria al municipi de
Reus, ja que fins aquella data les dues institucions treien convocatòries per separat. La
convocatòria única ha facilitat la presentació de sol·licituds per part dels ciutadans.
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Ambdues administracions consideren necessari i convenient continuar amb aquesta
col·laboració per al proper curs escolar, motiu pel qual han consensuat un nou
conveni en el qual s'estableixen els termes per a la gestió de les subvencions
individuals de menjadors del curs escolar 2022/2023, incorporant l’autorització a la
corporació municipal per tal que assumeixi, la gestió de la totalitat d’escoles i/o
instituts d’Educació del municipi de Reus, que imparteixin el segon cicle d’Educació
infantil i els Educació obligatoris de primària i secundària, ja siguin centres
ordinaris o d’educació especial, i tant si els centres són de titularitat pública com
també si són privats concertats (en aquest últim cas, tinguin o no un contracte
programa per a la singularització dels recursos del centre atenent a les necessitats de
l’alumnat de l’entorn on està ubicat, en els termes assenyalats a l’Ordre
EDU/356/2006, de 10 de juliol o en el marc normatiu que substitueixi o modifiqui
l'Ordre preferent de Reus).
III. Per al curs 2022/2023, a l’igual que per al curs immediat anterior, el Departament
d’Educació de la Generalitat ha fixat, en data 1 de març de 2022, uns criteris
homogenis de valoració de les sol·licituds individuals de menjador escolar, per tal que
els llindars mínims de les circumstàncies econòmiques i socials que determinen
l’accés a aquests recursos públics siguin els mateixos per a tot el territori de
Catalunya, amb independència del lloc de residència de les famílies i de l’entitat que
convoca cada programa, per aquest motiu, el conveni recull expressament el
compromís d’ambdues administracions a incloure aquests criteris comuns fixats per la
Generalitat a les Bases reguladores de repartiment dels ajuts i/o la convocatòria, per
afavorir així l’aplicació d’aquest principi d’homogeneïtat, que asseguri els llindars
mínims garantits.
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IV. El Consell Comarcal aportarà a l’Ajuntament de Reus els fons assignats pel
Departament d’Educació per import equivalent als ajuts individuals de menjador
dels alumnes que quedin inclosos en els trams de renda garantits, d’acord amb
els criteris d’atorgament fixats el dia 1 de març de 2022 per la Direcció General
d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa del Departament d’Educació per al curs
2022/2023, sempre que es mantingui la suficient consignació pressupostària d’acord
amb l’addenda que formalitzin el Consell Comarcal del Baix Camp i el Departament
d’Educació de la Generalitat de Catalunya.
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Addicionalment, a partir del curs 2022/2023 el Consell Comarcal del Baix Camp, per la
gestió d’aquestes ajudes, que per l’Ajuntament de Reus representa un import de
622.800,29€ €, realitzarà una aportació econòmica a la corporació municipal per un
import no superior al 50 % de les despeses de gestió que ingressi l’ens comarcal del
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya en relació a aquesta
convocatòria del curs 2022/2023, fins un màxim de 25.000 €.
V. Es podran acollir a la convocatòria els alumnes ordinaris i els alumnes amb
necessitats educatives especials, matriculats en un centre educatiu sostingut amb
fons públics del municipi de Reus, que imparteixin qualsevol dels cursos
d’Educació de segon cicle d’educació infantil, d’educació primària i d’educació
secundària obligatòria, durant el curs corresponent a la convocatòria, i que no disposin
del servei de menjador amb caràcter preceptiu o gratuït.
VI. Aquesta col·laboració requereix comunicació i tractament de les dades personals
contingudes als fitxers o als sistemes informàtics de l’Ajuntament de Reus, per la qual
cosa ambdues parts hauran de formalitzar els contractes corresponents per
possibilitar la comunicació i tractament de les dades personals esmentades.
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VII. En data 27 de maig de 2022, la Cap de Servei de Serveis Socials emet informe
favorable de la proposta de conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Baix
Camp per a la gestió dels ajuts individuals de menjadors del curs escolar 2022/2023.
VIII. En data 31 de maig de 2022, l’Assessoria jurídica, emet informe favorable en el qual
posa de manifest que no concorren aspectes de naturalesa jurídica que impedeixin
l’aprovació i formalització de l’esmentat conveni.
IX. En data 2 de juny de 2022, la Intervenció Municipal, emet informe de fiscalització prèvia.
Fonaments de dret
PRIMER. Resulten d’aplicació els articles 47 i següents de la Llei 40/2015, d'1
d'octubre, de règim jurídic del sector públic, en quan a la definició, requisits, contingut
i tràmits per l’aprovació del conveni.
SEGON. En relació als convenis de col·laboració interadministrativa 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, l’article L'article 9 i 129 i següents I 150 del Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya; ’article 108 i següents de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya;
TERCER. 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.
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Atès que el Ple de la Corporació, en sessió duta a terme el dia 3 de juliol de 2019
delegà en la Junta de Govern Local totes les competències de caràcter delegable del
Ple de la Corporació.
Per tot l’exposat, es proposa a la Junta de Govern Local, previ dictamen de la Comissió
Informativa de Benestar Social i Ciutadania, l’adopció dels següents acords:
PRIMER: APROVAR el conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Baix Camp
i l’Ajuntament de Reus per a la gestió per la gestió dels ajuts individuals de menjador
escolar dels centres d’ensenyament obligatori i de segon cicle d’educació infantil sufragats amb fons públics del municipi de Reus per al curs 2022/2023.
Signat electrònicament
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SEGON: APROVAR, així mateix, el contracte entre el Consell Comarcal del Baix Camp i
l’Ajuntament de Reus per al tractament de les dades de caràcter personal inherents a
les accions de col·laboració derivades del conveni.
TERCER: POSAR de manifest al Consell Comarcal del Baix Camp la disconformitat municipal amb l’aspecte relatiu a la seva aportació econòmica fins un màxim de 25.000
euros, i traslladar la conveniència de modificar la clàusula per tal d’eliminar aquesta
limitació, i establir un preu únic superior o bé un preu per subvenció gestionada.
QUART: FACULTAR al Molt Il·lustre. Sr. Alcalde i al Regidor delegat de l’Àrea de Benestar Social per tal que qualsevol d’ells, indistintament, signin el conveni i el contracte
de tractament de dades.
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CINQUÈ: NOMENAR el/la regidor/a delegat/da de l'Àrea de Benestar Social, i la Sra. Àngels Granados Serrano, Cap de servei de Serveis socials, com a representants de
l’Ajuntament de Reus en la comissió de seguiment del conveni , d’acord amb la clàusula cinquena del mateix.
SISÈ: COMUNICAR aquest acord al Consell Comarcal del Baix Camp, als efectes escaients.
Contra aquest acord, que posa fi a la via administrativa, s’haurà d'interposar recurs
contenciós administratiu davant la sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació.
Alternativament i amb caràcter previ, es pot efectuar un requeriment davant l’òrgan
que l'ha dictada, en el termini de dos mesos a comptar des del dia hàbil següent a la
recepció d'aquesta notificació, en els termes que s'indiquen a l'article 44 de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa."
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per assentiment.
I, sense més assumptes a tractar s'aixeca la sessió de la qual, com a secretari en
funcions, estenc aquesta acta, amb el vistiplau del Molt Il·lustre Sr. Alcalde.
L’alcalde

El secretari en funcions
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