ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Núm: 2/2022
Caràcter: Ordinària
Data: 11/02/2022
Horari: 09:00 h - 09:15h
Lloc: Palau Municipal
Hi assisteixen:
Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
28/02/2022

Carles Pellicer Punyed, alcalde-president
Noemí Llauradó Sans
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:

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
28/02/2022

Montserrat Villella Cuadrada
ORDRE DEL DIA
1. Informació de l’Alcaldia.
2. Aprovació de l’acta de la Junta de Govern Local de la sessió de 14 de gener 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. Patrimoni del Sòl. Adscripció de l’habitatge baixos 1era. de l’escala C, de
l’immoble situat al Pg. Mata, 3, de la Casa dels Mestres a la societat municipal
REDESSA.
5. Salut Pública i Ciutadania. Aprovació de l’encàrrec a la Fundació Educativa
Social del Servei d’Orientació i Acompanyament a les Famílies Mas Pintat.
Assumptes sobrevinguts, si s'escau.
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
Oberta la sessió per la presidència es passen a tractar els temes següents:
1. Informació de l'Alcaldia.
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L'alcalde informa de les principals activitats institucionals dutes a terme per l'Alcaldia
des de la passada Junta de Govern Local:
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•

Assistència a l’homenatge de Gabriel Ferraté a l'AV Reus Nord a la Pl. Víctor.

•

Entrega de Trofeus del VI Cros Escolar Marcel.lí Gené al CN Ploms.

•

Recepció del cònsol general de França, Sr. Olivier Ramadour i del director del
Col.legi Francès Internacional, Sr Cyril Mergnat a l'Alcaldia.

•

Visita institucional de l'Honorable consellera de Justícia, Sra. Lourdes Ciuró.

•

Sessió constitutiva de Consell de Governs Locals de Catalunya a l'Ajuntament
de Barcelona.

•

Inauguració del Centre Social El Roser.

•

Assistència a la Conferència de la presidenta de la Cambra Comerç de
Barcelona, Sra. Mònica Roca a El Circol.

•

Assistència a partits de l’Open Reus ProPàdel a Global Pàdel.

•

Assistència al Cicle Grans Mestres "Eliot dins Jo", amb el cònsol del Regne Unit,
Sr. Lloyd Milen al Teatre Fortuny.

•

Visita institucional de l'Honorable conseller d'Empresa i Treball, Sr. Roger
Torrent.

•

Presentació de «Reus 1970-2020: La transformació d'una ciutat.» a la Fundació
Privada Reddis.

2. Aprovació de l’acta de la Junta de Govern Local de la sessió de 14 de
gener de 2022.
S’aprova l’acta de la Junta de Govern Local de la sessió del dia 14 de gener 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.
"Vistos els Decrets de la regidora delegada de l’Àrea d’Hisenda que figuren a
l’expedient D-HISMUN 2219/2021 d’aprovació de factures i certificacions d’obra,
serveis i subministraments que es detallen:
Decret núm.

Data

Expedient

2021012556
2021012787
2021013031

09/07/2021
13/07/2021
15/07/2021

2021013296

19/07/2021

102 - 105 - 108
44 - 62
90 - 93 - 98 110
103 - 111

Import

Relacions

432.895,87€ 261-266-276
42.740,82€
235-294
496.036,35€ 236-240-254543
250.064,53€
262 - 295
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2021013297
2021013298
2021013552
2021013573
2021013846
2021013852
2021013911
2021013917
2021013918
2021013949
2021013963
2021013964
2021013965
2021014058
2021014113
2021014178
2021014221
2021014224
2021014225
2021014392
2021014892
2021014918
2021014956
2021014981

19/07/2021
19/07/2021
23/07/2021
23/07/2021
28/07/2021
28/07/2021
29/07/2021
29/07/2021
29/07/2021
29/07/2021
29/07/2021
29/07/2021
29/07/2021
02/08/2021
04/08/2021
04/08/2021
04/08/2021
04/08/2021
04/08/2021
11/08/2021
16/08/2021
17/08/2021
18/08/2021
19/08/2021

2021015049
2021015051

23/08/2021
23/08/2021

2021015512
2021015521
2021015527
2021015649
2021016664
2021016678
2021017146
2021017330
2021017331
2021017638
2021017773
2021017920
2021018228
2021018229
2021018245
2021018255
2021018322

26/08/2021
26/08/2021
27/08/2021
30/08/2021
16/09/2021
16/09/2021
22/09/2021
29/09/2021
23/09/2021
27/09/2021
28/09/2021
29/09/2021
04/10/2021
04/10/2021
04/10/2021
04/10/2021
05/10/2021

2021018422
2021018423
2021018561
2021018562

06/10/2021
06/10/2021
07/10/2021
07/10/2021

55 – 57 - 63
54
124
119
106 - 113
67
40
65
52
64
116 - 117 - 118
112 - 123
114 - 115
122
2
126 -127 - 129
70
125 - 131
120 - 121
68
136
73 - 75
135 - 137 - 149
128 - 130 - 132
- 133 - 134 138
143
139 -140-141145 - 146
155
155
159
144 - 147 - 152
77 - 78
69
81
60
80
83
71
169
151
154
176
85
153 - 156 - 162
- 165 - 166 171
79
40
58 - 88
160 -167 - 173

50.632,52€
63.955,50€
944.654,86€
37.091,96€
57.428,26€
69.032,67€
280.665,14€
33.452,68€
28.517,70€
4.078,79€
115.899,77€
26.430,85€
514.923,88€
66.485,50€
16.673,80€
464.938,03€
23.584,79€
9.457,01€
59.946,91€
34.641,83€
497.297,95€
11.946,11€
112.510,40€
156.952,61€

274 –305-306
282
320
308 618
272-297
324
279
314
270
309
301-302-303
296-317
298-299
312
80
323-326-327
338
322-331
310-311
336
357
374-382
718-359-753
325 -330-333352 353-360

18.512,24€
303.461,65€

365 -759
361-362-363368 369
396
395
401
367-370-387
419-420
337
424
292
423
439
345
422
384
393
435 -858
441
392 -397-405409 410 -428

891.411,63€
939.812,40€
25.658,49€
66.655,87€
21.816,53€
51.426,00€
59.653,00€
30.997,91€
4.192,65€
10.775,47€
125.884,70€
78.399,32€
54.995,89€
20.766,16€
105.885,66€
8.169,06€
507.642,19€
11.100,57€
139.252,34€
37.385,44€
54.207,70€

421
394
285 -444
403 - 411 -
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2021018564
2021018637
2021018897
2021018914
2021018946
2021019119
2021019238
2021019683

07/10/2021
08/10/2021
13/10/2021
13/10/2021
14/10/2021
15/10/2021
18/10/2021
22/10/2021

2021019773
2021019774
2021019921
2021020052
2021020191

25/10/2021
25/10/2021
26/10/2021
28/10/2021
02/11/2021

175
177
161
178
66 - 89
43
90
179 - 18 -190 192
51
76
164
95
194

2.305,00€
271.792,56€
52.329,03€
135.256,73€
12.000,18€
61.196,32€
716,62€
176.702,02€

2021020222
2021020267
2021020269
2021020329

02/11/2021
03/11/2021
03/11/2021
04/11/2021

195
91
86
174 - 191 - 193

2021020358

05/11/2021

183 - 199

49.839,61€

2021020361
2021020362
2021020375

05/11/2021
05/11/2021
05/11/2021

84
74
87 - 94 - 99

26.379,62€
21.094,41€
35.351,52€

2021020464
2021020710
2021021034
2021021037

08/11/2021
10/11/2021
12/11/2021
12/11/2021

98
40
33
172 - 182 - 207

3.867€
264.921,80€
4.946,48€
96.922,55€

2021021122
2021021195
2021021199
2021021356
2021021360

15/11/2021
16/11/2021
16/11/2021
18/11/2021
18/11/2021

100
93 - 102
170 - 200
105
150 - 185 - 198

18.029,00€
9.633,51€
14.369,95€
31.900,00€
362.327,90€

2021021584

23/11/2021

450.210,60€

2021021644
2021021646
2021021749
2021021750

23/11/2021
23/11/2021
25/11/2021
25/11/2021

186 -189-201202
109
106
196 - 218
214

2021022040

29/11/2021

180 - 184 - 212

72.209,57€

2021022239
2021022244
2021022484
2021022629

01/12/2021
01/12/2021
03/12/2021
09/12/2021

112
188
203
187 - 205 - 221

5.088,81€
207.609,87€
26.741,40€
36.874,80€

2021022630

09/12/2021

115 - 120

2.415,32€
19.462,31€
25.243,17€
9.545,73€
1.017.637,89
€
27.550,85€
43.927,88€
113.982,00€
192.224,21€

1.896,26€
2.032,80€
48.801,17€
140.701,09€

40.293,00€

430
434
445
404
447
315 - 449
233
454
903-451-464481
269
402
408
483
491
493
470
442
432 - 473 485
453 - 502 517
440
379
443 - 479 499
492
474
523
429 - 452 519
518
472 - 533
427 -988
542
407 - 457 500
458 -461-511512
553
543
498 - 548
544 -10801097
450 - 456 536
565
460
513
459 - 515 1108
568 - 602
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2021022642
2021022653
2021022654
2021022722
2021022746

09/12/2021
09/12/2021
09/12/2021
10/12/2021
10/12/2021

121
220
204 - 213
118
108 - 113 - 116

3.102,44€
7.315,56€
40.010,97€
42.844,36€
65.532,08€

2021022747

10/12/2021

449.769,67€

2021022821

14/12/2021

206-209- 217 219
224 - 230 - 240

2021022822
2021022823
2021023098
2021023099
2021023105
2021023287
2021023341
2021023342
2021023622

14/12/2021
14/12/2021
17/12/2021
17/12/2021
17/12/2021
21/12/2021
21/12/2021
21/12/2021
23/12/2021

122
227
124
123
96
40
241
208 - 222
234 - 237 - 244

3.315,40€
218.117,29€
3.783,85€
66.063,48€
8.517,19€
73.805,80€
6.361,58€
12.867,03€
862.798,00€

2021023624
2021023625
2021023635
2021023636
2021023663
2021023664
2021023685
2021023686
2021023689
2021023697
2021023701

23/12/2021
23/12/2021
27/12/2021
27/12/2021
28/12/2021
28/12/2021
29/12/2021
29/12/2021
30/12/2021
30/12/2021
30/12/2021

245
110 - 111
125
247
229 - 236
129
232
210
130
131
235

24.038,17€

62.148,41€
2.882,24€
12.149,49€
1.386,29€
70.131,05€
6.655,00€
16.315,23€
75.496,44€
15.165,73€
12.166,53€
25.662,19€

605
563
514 - 539
584
552 - 566 569
516 -525-547549
577 - 588 1165
608
583
614
612
487
599
615
524 - 575
594 - 597 619
621
554 -555
620
627
587 -596
626
591
526
628
629
595

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 2219/2021 d’aprovació de factures i certificacions d’obres,
serveis i subministraments."
Els membres de la Junta de Govern assistents es donen per assabentats.
4. Patrimoni del Sòl. Adscripció de l’habitatge baixos 1era. de l’escala C, de
l’immoble situat al Pg. Mata, 3, de la Casa dels Mestres a la societat
municipal REDESSA.
"Atès que l’Ajuntament és propietari de l’immoble situat al Passeig Mata, núm. 3,
conegut com “Casa dels Mestres”. Està inscrit al Registre de la Propietat núm. 1 de
Reus, al volum 682, llibre 332, full 28 revers, finca núm. 8.583. Aquest immoble està
edificat i destinat a habitatges. La seva referència cadastral és 0886504 CF4508F
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0001 RW. Aquest immoble està degudament incorporat a l'inventari Municipal, on està
classificat com a bé patrimonial.
Atès que les directrius i polítiques municipals en matèria d’habitatge preveuen
incorporar la gestió del lloguer dels habitatges de la Casa dels Mestres al Conveni
(2021) entre l'Ajuntament i REDESSA, per optimitzar i unificar el model de gestió del
lloguer de les promocions d'HPO municipals, i amb la finalitat de posar a disposició de
la població el major nombre possible d'habitatges de lloguer social.
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Atès que la Coordinadora Tècnica de la Regidoria d’Economia, Coneixement i Habitatge
en data 01.02.2021 va informar de l’oportunitat d’adscriure els habitatges 2n. 2ona.
de l’esc. A; baixos 1a. de l’esc. B; i baixos 1era., baixos 3era., i 3r. 1era. de l’escala C,
de la Casa dels Mestres a la societat municipal REDESSA, que també realitzarà les
actuacions i gestions necessàries per a que els habitatges en qüestió siguin
habitables, i n’assumirà les despeses, llevat de les de tipus estructural.
Atès que per acord de la Junta de Govern Local de data 12 de febrer de 2021 es van
adscriure els referits habitatges, tret del situat als baixos 1era de l’escala C a l’estar
ocupat per persones sense títol.
Atès que per part de l’Ajuntament es va incoar el corresponent procediment de
recuperació d’ofici del referit immoble a l’hora que, en paral·lel, es va presentar
denúncia per un delicte d’usurpació de l’immoble.
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Atès que en data 13 de desembre de 2021 s’ha donat compliment a la interlocutòria
de 10 de desembre de 2021, per la qual el Jutjat d'Instrucció número 3 de Reus va
acordar la mesura cautelar de desallotjament del denunciat i de qualsevol altra
persona de l'habitatge de la Casa dels Mestres, al passeig de Mata, número 3, escala
C, baixos 1a, d'aquesta ciutat.
Atès que un cop desallotjat el referit habitatge, i en el marc de les actuacions referides
als paràgrafs precedents, es considera oportú la seva adscripció a la societat
municipal REDESSA, que també realitzara les actuacions i gestions necessàries per a
que els habitatges en qüestió siguin habitables, i n’assumirà les despeses, llevat de
les de tipus estructural, tal i com ja es feia esment a l’informe de l a Coordinadora
Tècnica de la Regidoria d’Economia, Coneixement i Habitatge de data 01.02.2021
Vistos els informes i documentació incorporada a l’expedient; i de conformitat amb
l’establert al Reglament del patrimoni dels ens locals de Catalunya, a l’apartat 9 de la
Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del
Sector Públic i a l'art. 21. 1. s) de la Llei 7/85, de 2 d’abril; i en virtut de les facultats
delegades per l’Alcaldia, mitjançant Decret de data 10/07/2019, núm. 11502, (BOPT
22/07/2019), es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels acords següents:
PRIMER.- ADSCRIURE a l'empresa municipal Reus Desenvolupament Econòmic, SA
(REDESSA) l’ habitatge baixos 1era. de l’escala C, de l’immoble situat al Pg. Mata, 3,
conegut com la Casa dels Mestres, amb ref. cad. 0886504 CF4508F 0001 RW, per tal
que es destini a habitatge de lloguer social, en el marc de les polítiques municipals en
matèria d’habitatge, referides a la part expositiva d’aquest acord.
SEGON.- Aquesta resolució és definitiva en via administrativa i contra ella podeu
interposar recurs contenciós administratiu davant dels Jutjats del Contenciós
Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent
al de la recepció d’aquesta notificació.

Aquest document ha estat signat electrònicament amb data 28/2/2022
L'autenticitat d'aquest document es pot comprovar a https://serveis.reus.cat/cve mitjançant el CVE: 2022D320AE204C421FA868D8B88D818959B6C1B5CF270228123427

No obstant això, amb caràcter potestatiu podeu interposar recurs previ de reposició
davant l’òrgan que ha dictat l’acte en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà
de la recepció de la present notificació."
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per assentiment.
6. Salut i Ciutadania. Aprovació de l’encàrrec a la Fundació Educativa i Social
del Servei d’Orientació i Acompanyament a les Famílies (SOAF) Mas Pintat.
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"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.
Dins d’aquests programes és voluntat política durant l’any 2022 promoure els
següents:

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
28/02/2022

- 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.
- Casals d'estiu per a infants de 0 a 3 anys, i germans fins a 6 anys
L’objectiu genèric d’aquests programes és el de
acompanyament a les famílies al llarg del seu cicle vital.

proporcionar

orientació

i

Els objectius específics d'aquests programes/serveis són:
1.- Potenciar les capacitats i competències parentals i la seva finalitat educativa.
2.- Donar Suport a les famílies per superar els moments de dificultat emocional i
relacional.
3.- Detectar dificultats emocionals
4.- Reforçar el context educatiu familiar a la ciutat de Reus, amb la detecció i
prevenció i posta en acció per la millora i benestar igualitari de les famílies en relació
a la criança.
5.- Aconseguir canvis en la ciutat des d’una mirada de família, adequant-la a les
necessitats de les famílies amb infants
6.- Fomentar els recursos i els equipaments de SOAF Mas Pintat
7.- Diversificar l’oferta d’activitats per tal d’ampliar el sector de població al que van
adreçats els serveis
8.- Fomentar la participació des de l'àmbit de la integració social en les diferents
activitats promogudes de forma universal
9.- Afavorir la conciliació laboral
L’Ajuntament no ostenta els recursos adients per a l’execució material d’aquests
programes, i pretén que per a l’any 2022 siguin gestionats per un ens adient, en tots
aquells aspectes no assumits per l’organització municipal.
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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.
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La tècnica responsable del programa, amb el vist i plau de la gerent d¡àmbit de
Serveis a les Persones, ha emès el dia 25 de gener de 2022 un informe, en el qual
posa de manifest un balanç satisfactori de la gestió efectuada per la Fundació
Educativa i Social els darrers anys en virtut dels corresponents encàrrecs, per la qual
cosa proposa efectuar l’encàrrec a la citada fundació del Servei d’Orientació i
Acompanyament a les Famílies (SOAF) Mas Pintat pel període que a continuació
s’indica, en la mesura que disposa dels recursos adients per desenvolupar
adequadament la gestió, amb un cost global màxim de 51.177,32 € per tot el
semestre de 2022, en els termes i amb l’abast que consten a l’informe .
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.
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La xifra màxima semestral, de 51.177,32 €, s’assumirà amb càrrec de l’aplicació
pressupostària 30438-32690-250 del pressupost municipal de despeses per a l’any
2022.
Els serveis tècnics de Salut i Ciutadania han emès també un informe el dia 25 de
gener de 2022 , en el qual es proposa aplicar a aquest encàrrec les tarifes següents:
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
En virtut dels informes esmentats es proposa encarregar a la FUNDACIÓ EDUCATIVA I
SOCIAL la gestió del Servei d’Orientació i Acompanyament a les Famílies (SOAF) Mas
Pintat, per al període de l’1 de gener de 2022 al 30 de juny de 2022, per un import
per aquest període de 51.177,32 euros.
L'elaboració del pressupost pel servei de Mas Pintat de l'any 2022 pel període indicat
al paràgraf anterior, respondria al següent detall, segons informe emès pels serveis
tècnics de Salut i Ciutadania,
- Llicenciat/da 862 h x 23,36 = 20.136,32
- Diplomat/da 862 h x 20,77 = 17903,74
- Personal qualificat 671 h x 18,55 = 12447,06
(Integrador/a)
- EPIS 2395 h x 0,08 = 191,6
- TIC ( 3 pc i 3 telèfons) 6 mesos x 83,1 = 498,6
TOTAL: 51.177,32
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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).
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Vist l'esborrany de contracte d'encarregat de tractament de dades de caràcter
personal entre l'Ajuntament de Reus i la Fundació Educativa i Social, que consta a
l'expedient.
Vist l'informe emès per l'Assessoria Jurídica de data 25 de gener de 2022 en relació al
present encàrrec.
Vist l’informe de la intervenció general de fiscalització prèvia de data 7 de febrer emès
en relació al present encàrrec.
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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
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.
Vist 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.»
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, així mateix, el Decret d'alcaldia número 11502, de 10 de juliol de 2019, pel qual
l'alcaldia fixa les delegacions a la Junta de Govern local, delega a l'esmentat òrgan els
encàrrecs i 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.
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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.
Per tot l’exposat, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents
acords:
PRIMER: Aprovar les tarifes a aplicar a l’encàrrec a la FUNDACIÓ EDUCATIVA I SOCIAL
pel Servei d’Orientació i Acompanyament a les Famílies (SOAF) Mas Pintat per a
l’anualitat 2022:
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- 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
- 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 €
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SEGON: Aprovar 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, 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 realitzarà inicialment fins al 30 de juny de 2022 per un import, per
tot el primer semestre de 2022, de 51.177,32 €, i amb previsió que sigui ampliat fins
al 31 de desembre del mateix any, condicionat al finançament que s’obtingui
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.
TERCER: Aprovar la despesa màxima de l'esmentat encàrrec, per un import global de
51.177,32 €, amb càrrec a l’aplicació pressupostaria 30438-32690-250 del pressupost
de despeses de l’exercici 2022.
Aquest import està exempt d’IVA, d'acord amb el que preveu l'article 7 apartat 8è C de
la Llei 37/1992 de 28 de desembre sobre l'Impost de valor afegit i d'acord amb la
Disposició Final desena 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.
QUART: 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.
Les esmentades factures es presentaran en el termini de quinze dies des de la
finalització del període a facturar.
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En la liquidació de l’encomana, la FES 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.
La liquidació per un import superior requerirà la prèvia aprovació de l'ampliació de
l'encàrrec.
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CINQUÈ: Per a dur a terme l'encàrrec, la FES posarà a disposició de l’Ajuntament els
recursos 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.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
28/02/2022

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.
SISÈ: 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.
SETÈ: Aprovar el contracte d'encarregat de tractament entre aquest Ajuntament i la
Fundació Educativa i Social per al tractament de les dades de caràcter personal
derivades de l’encàrrec aprovat en el segon punt d'aquesta resolució.
VUITÈ: 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.
NOVÈ: Donar trasllat del present acord a la FES, als efectes pertinents.
DESÈ: Aquest acord és definitiu en via administrativa i contra ell 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 notificació d’aquest acord.
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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 present notificació."
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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