ESBORRANY ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Núm: 9/2018
Caràcter: Ordinària
Data: 18/05/2018
Horari: 09:17h a 09:27h
Lloc: Palau Municipal

Signat electrònicament
Josep Maria Sabate Vidal
30/05/2018

Hi assisteixen:
Montserrat Vilella Cuadrada, que actúa com a presidenta accidental
Jordi Cervera Martínez
Marc Arza Nolla
Daniel Rubio Angosto
Montserrat Flores Juanpere (s'incorpora a la sessió en el moment que s'indica a l'acta)
Josep Maria Sabaté Vidal, secretari en funcions
S'han excusat:
Carles Pellicer Punyed
Noemi Llauradó Sans
Hipòlit Monseny Gavaldà
Montserrat Caelles Bertran
ORDRE DEL DIA
1. Informació de l'Alcaldia
2. Gestió Econòmica i Pressupostària. Donar compte de diferents decrets del
regidor delegat de l'Àrea d'Hisenda i Recursos Generals d'aprovació de factures,
certificacions d'obres, serveis i subministraments.
3. Benestar Social. Aprovació de l’addenda del conveni marc de col·laboració amb el
Taller Baix Camp i la Fundació Privada Banc dels Aliments de les Comarques de
Tarragona per portar a terme el projecte de recuperació i distribució d’aliments frescos
per a l’any 2018.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
1. Informació de l'Alcaldia
La Sra. Vilella informa del següent:
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De la reunió Recamp al Castell Masricart a La Canonja.
De la Festa de la Gent Gran al Teatre Bartrina.
De la celebració del X Aniversari del
Internacional de la Família.

Mas Pintat

en el marc de la Setmana

De la missa en honor a Sant Isidre, patró de la Germandat de St. Isidre i Sta. Llúcia a
l'Església de Sant Francesc.
De la presentació del llibre "Pit i amunt" de l'AECC-Catalunya contra el Càncer al Casal
de les Dones.
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Del dinar de la Festa de la Gent Gran al Pavelló Olímpic Municipal.
De l'exposició de projectes de l'Associació de Veïns
Josep Obrer a la Biblioteca Xavier Amorós.

"Primer de Maig" del Barri St.

De la penjada de la bandera (LGBT) Lesbianes, Gais, Bisexuals i Transsexuals el Dia
Internacional contra l'Homofòbia.
De la inauguració de l'exposició "Coses de Reus. Un viatge de la vila a la ciutat" al
Museu de la Plaça Llibertat.
2. Gestió Econòmica i Pressupostària. Donar compte de diferents decrets del
regidor delegat de l'Àrea d'Hisenda i Recursos Generals d'aprovació de
factures, certificacions d'obres, serveis i subministraments.
"Donar compte dels següents decrets del regidor delegat de l’Àrea d’Hisenda i
Recursos Generals que figuren a l’expedient D-HISMUN 2139/2018 d’aprovació de
factures i certificacions d’obres, serveis i subministraments:
Decret núm.

Data

Expedient

Import

2018003441

09-03-2018

2018/3

922.072.51€

2018003553

09-03-2018

2018/7

4.803,70€

2018004118

21-03-2018

2018/22

1.800,00€

2018004492

27-03-2018

2018/1

15.648,93€

2018004845

06-04-2018

2018/11

11.134,27€

2018004887

06-04-2018

2018/8

62.177,91€

2018004905

09-04-2018

2018/13

326.759,48€

2018004906

09-04-2018

2018/16

972.024,01€

2018005328

16-04-2018

2018/9

2018005730

20-04-2018

2018/14

2018006036

25-04-2018

2018/2

2018006070

25-04-2018

2018/29

437.315,07€

2018006133

26-04-2018

2018/42

104.571,44€

28.145,48€
357.094,30€
48.954,31€
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2018006134

26-04-2018

2018/39

22.888,29€

2018006135

26-04-2018

2018/27

19.264,31€

2018006136

26-04-2018

2018/35

243.308,76€

2018006138

26-04-2018

2018/24

123.311,11€

2018006139

26-04-2018

2018/31

42.296,26€

2018006365

30-04-2018

2018/12

128.394,65€

2018006370

30-04-2018

2018/17

67.462,91€

2018006726

07-05-2018

2018/3

46.030,60€

2018006727

07-05-2018

2018/38

84.348,60€
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"
Els membres de la Junta de Govern Local es donen per assabentats dels anteriors
decrets.
3. Benestar Social. Aprovació de l’addenda del conveni marc de col·laboració
amb el Taller Baix Camp i la Fundació Privada Banc dels Aliments de les
Comarques de Tarragona per portar a terme el projecte de recuperació i
distribució d’aliments frescos per a l’any 2018.
"Atès que el 9 de maig de 2016 l’Ajuntament de Reus va formalitzar un conveni de
col·laboració amb l’Associació de familiars de persones amb discapacitat intel·lectual i
del desenvolupament TBC, (en endavant el Taller Baix Camp), i la Fundació Banc
d’Aliments, per l’establiment d’un marc de col·laboració en el desenvolupament del
projecte de recuperació i distribució d’aliments frescos a la ciutat de Reus pel període
comprés entre l’1 de gener de 2016 i fins al 31 de desembre de 2019.
Vist que tal i com estableix la clàusula tercera, apartat segon, del conveni marc per les
anualitats successives s'haurà de formalitzar una addenda que determinarà, l’import
de la subvenció concedida per l’Ajuntament de Reus al Taller Baix Camp per tal de
col·laborar en les despeses que suposen a aquesta entitat la realització de les accions
esmentades.
Atès que el 16 de juny de 2017 es va formalitzar l'addenda per a l’any 2017 del
conveni marc de col·laboració i es va atorgar al Taller Baix Camp una subvenció
directa de 60.500€.
Atès que el 27 de març de 2018 amb número de Registre d’entrada 20180013880, el
Taller Baix Camp ha sol·licitat una ampliació de la subvenció donat que s'han
incorporat al programa nous supermercats i la part de restauració de Port Aventura,
per la qual cosa, des del Taller Baix Camp, s’ha detectat la necessitat de disposar
d’una càmera de congelació amb condicions, i així poder arribar a altres iniciatives
com són empreses específiques de congelació, campanyes concretes que puguin fer
els propis supermercats i ens públics que puguin buscar algú que disposi de càmeres
de congelació per aliments requisats.
Donat que el Taller Baix Camp ha presentat un pressupost de 19.237,50€ per la
compra d'una cambra frigorífica de congelació, (17.908€) i d’un sistema
d’enregistrament de temperatura constant (1.329,50€), d’acord amb el pressupost
que consta a l’expedient, per poder garantir el bon manteniment d'aquest augment
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d'excedents alimentaris a les instal·lacions de la planta de triatge del Taller Baix Camp,
amb l’objectiu de poder aprofitar més aliments i minimitzar encara més els residus.
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Vist l'establert a l'article 31.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions, i referent a la compra d'una cambra frigorífica de congelació per import
de 17.908€, l'import de la despesa subvencionable supera la quantia establerta a
l'article 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic pels
contractes menors, el beneficiari haurà de sol·licitar com a mínim tres ofertes de
diferents proveïdors, excepte que per les seves característiques no existeixi en el
mercat suficient número d'entitats que els subministrin, o excepte que la despesa
s'hagués realitzat amb anterioritat a la subvenció. L'elecció entre les ofertes
presentades, que haurà d'aportar-se a la justificació o, en el seu cas, a la sol·licitud de
subvenció, es realitzarà conforme a criteris d'eficiència, economia i millor relació
qualitat-preu, havent de justificar-se expressament en una memòria l'elecció.
Vista la proposta d’addenda, per a l’any 2018, que consta a l’expedient de referencia,
en la que l’Ajuntament de Reus manifesta la voluntat de col·laborar econòmicament
amb el Taller Baix Camp atorgant-li una subvenció directa per les despeses derivades
del projecte de recuperació i distribució d’aliments frescos per a l’any 2018 a la ciutat
de Reus.
Atès que l'impacte econòmic que suporta l'Ajuntament de Reus implica una aportació
econòmica al Taller Baix Camp en concepte de subvenció directa de 60.500€ a càrrec
de la partida número 30422-23102-489 i de 19.237,50€ a càrrec de la partida número
30422-23140-789 de l’Àrea de Benestar Social del pressupost municipal de despeses
de l’any 2018 per atendre les obligacions de caràcter econòmic que s’indiquen en
l’esmentada addenda.
Vist l'informe favorable emès per la Cap de Servei de Serveis Socials de data
7/05/2018 que considera favorable continuar col·laborant econòmicament amb el
Taller Baix Camp, atorgant-li una subvenció directa de 79.737,50€ , per les despeses
derivades del projecte de recuperació i distribució d’aliments frescos per a l’anualitat
2018 a la ciutat de Reus.
Vist l’informe d'Intervenció Municipal de fiscalització prèvia de data 14/05/2018
acreditatiu de l’existència de crèdit adequat i suficient a les partides de l’Àrea de
Benestar Social del pressupost municipal de despeses de l’any 2018 per atendre les
obligacions de caràcter econòmic que s’indiquen:
- 60.500€ a càrrec de la partida número 30422-23102-489
- 19.237,50€ a càrrec de la partida número 30422-23140-789
Vist l'establert a l'article 49 i següents de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim
jurídic del sector públic, els arts. 108 i següents de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, article
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, i els arts. 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, en relació als convenis de col·laboració.
D’acord amb l’article 28 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions, l’article 65 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s’aprova el
Reglament de la Llei General de Subvencions (RLGS), els articles 118 i següents del
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i

Aquest document ha estat signat electrònicament amb data 30/5/2018
L'autenticitat d'aquest document es pot comprovar a https://serveis.reus.cat/cve mitjançant el CVE: 201848362E383FDA3BD3962155E0B398DE1AE79F65F30530145129

serveis dels ens locals, els articles 4 i següents de la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de contractes del sector públic, els articles 25.c) i 26 de l’Ordenança General de
Subvencions de l’Ajuntament de Reus, i les Bases d’Execució del Pressupost per a
l’exercici pressupostari de 2018 de l’Ajuntament de Reus.
Vist el decret de l’alcaldia número 7032 de data 15 de juny de 2015, pel qual es
delega en la Junta de Govern local l’aprovació dels 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.
Atès doncs que, correspon a la Junta de Govern Local l’aprovació d’aquells convenis
d’import superior a 50.000€, per delegació de l’alcaldia.
Signat electrònicament
Josep Maria Sabate Vidal
30/05/2018

Atès que l’esmentada addenda esdevé un annex al conveni formalitzat el dia 9 de
maig de 2016 entre les entitats esmentades, per la qual cosa seran d’aplicació
aquelles clàusules del conveni esmentat que no resultin contradictòries amb el previst
en el document d’addenda.
D’acord amb tot l’exposat, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels
següents ACORDS:
En conseqüència es proposa l'adopció dels acords següents:
PRIMER: APROVAR l'Addenda per a l’any 2018 del conveni marc de col·laboració signat
pels anys 2016 a 2019 amb el Taller Baix Camp i la Fundació Banc d’Aliments, per tal
d'establir els termes en què col·laboraran les tres entitats en el desenvolupament del
projecte de recuperació i distribució d’aliments frescos a la ciutat de Reus.
SEGON: ATORGAR al Taller Baix Camp, d'acord amb el que estableix l’esmentada
Addenda, en concepte de col·laboració, una subvenció directa de 79.737,50€ dels
quals 60.500€ aniran a càrrec de la partida número 30422-23102-489 i 19.237,50€
que aniran a càrrec de la partida número 30422-23140-789, de l’Àrea de Benestar
Social del pressupost municipal de despeses de l’any 2018.
TERCER: APROVAR el reconeixement de l’obligació i procedir al pagament de la
subvenció referenciada en la segon punt del present acord en els termes que estableix
l'Addenda:
1) A la signatura de l’addenda, en qualitat de pagament anticipat, com a lliurament de
fons amb caràcter previ a la justificació, com a finançament necessari per executar les
accions que són objecte de subvenció, un primer pagament, per un import equivalent
al 80% de la subvenció atorgada de 79.737,50€, és a dir 63.790€, dels quals 48.400€
s’imputaran a la partida 30422-23102-489 i 15.390€ s’imputaran a la partida 3042223140-789 de l’Àrea de Benestar Social del pressupost municipal de despeses de l’any
2018.
2) Un segon i darrer pagament, que s’efectuarà prèvia presentació, per part del
beneficiari de la subvenció, de la pertinent justificació de despesa, en els termes
previstos en la clàusula setena del conveni formalitzat el dia 9 de maig de 2016, per
un import equivalent al 20% restant de la subvenció concedida de 79.737,50€, és a dir
15.947,50€, dels quals 12.100€ s’imputaran a la partida 30422-23102-489 i 3.847,50€
s’imputaran a la partida 30422-23140-789 de l’Àrea de Benestar Social del pressupost
municipal de despeses de l’any 2018.
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En el moment d'efectuar la justificació de la despesa, de conformitat l'establert a la
clàusula setena del citat conveni marc, la despesa imputada a la subvenció i
justificada que supera els límits establerts pels contractes menors a la normativa
vigent de contractes del sector públic, s'haurà d'haver sol·licitat i obtingut un mínim
de tres ofertes de diferents proveïdors, i aportar-los juntament amb la justificació de la
despesa, llevat que no existeixin en el mercat aquest número d'empreses que efectuïn
la prestació requerida.
L'elecció entre les ofertes presentades, que haurà d'aportar-se a la justificació o, en el
seu cas, a la sol·licitud de subvenció, es realitzarà conforme a criteris d'eficiència,
economia i millor relació qualitat-preu, havent de justificar-se expressament en una
memòria l'elecció.
Signat electrònicament
Josep Maria Sabate Vidal
30/05/2018

Per tal de fer efectius aquests pagaments, l'entitat haurà d'aportar a l’Ajuntament de
Reus certificacions acreditatives de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries i
amb la Seguretat Social.
QUART: FACULTAR a la regidora delegada de l'Àrea de Benestar Social, Sra. Montserrat
Vilella Cuadrada, per tal que formalitzi l’esmentada Addenda i els documents
necessaris per tal de fer efectius els acords anteriors.
CINQUÈ: Notificar aquest acord al Taller Baix Camp i a la Fundació Banc dels Aliments.
SISÈ: Atorgar els recursos legals oportuns, als efectes escaients."
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per assentiment.
En aquest moment la regidora Sra. Montserrat Flores Juanpere s'incorpora a la sessió.
Assumptes sobrevinguts
A continuació, es passen a tractar els següents assumptes que es declaren d'urgència
per unanimitat:
4. Benestar Social. Liquidació de l’encàrrec de gestió a la Fundació per
l'Atenció Social del servei d’ajuda a domicili per a l'any 2017.
"Atès que per acord de la Junta de Govern Local del dia 10 de març de 2017, es va
encarregar a la FUNDACIÓ PER L'ATENCIÓ SOCIAL el Servei d’Ajuda a Domicili per a
l'anualitat 2017 amb un cost del servei de 1.275.000,00€ (exempt d'IVA).
Paral·lelament es va tramitar el document comptable AD amb número d’operació (NIO)
220170003679 a l'aplicació pressupostària 30422-23115-250 del pressupost municipal
de despeses per a l'any 2017.
Atès que a l'esmentat acord es van aprovar els preus unitaris dels diversos serveis
prestats que es relacionen:
•

Servei d’Atenció a la Llar (SALL) .............................16,44 euros/hora

•

Servei d’Auxiliar de la Llar (SAUX)

•

Servei de Seguiment Majors de 80 anys

•

Nocturns, diumenges i festius ..................................... 20,55 euros/hora
(increment del 25% del preu)

.............................14,49 euros/hora
.................16,44 euros/hora
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Atès que aquests preus estaven tancats durant la vigència del contracte, que anava
de l’1 de gener de 2017 al 31 de desembre de 2017.
Atès que el mateix acord preveia que aquest import es podria veure modificat en
funció de les contingències que es presentessin i sempre que hi hagués disponibilitat
pressupostària.

Signat electrònicament
Josep Maria Sabate Vidal
30/05/2018

Atès que per Decret d’avocació de l’Alcalde número 2017015183 de data 27/12/2017,
es va ampliar l’encàrrec de gestió aprovat per acord de la Junta de Govern del dia 10
de març de 2017, en el sentit d'ampliar un import màxim de l'encàrrec en
147.120,88€ (exempt d’IVA), de tal manera que l'import màxim global restaria en
1.422.120,88€ (exempt d'IVA). Paral·lelament es va tramitar el document comptable
AD amb número d’operació (NIO) 220170043362 a l’aplicació pressupostària 3042223115-250.
Vist l’informe tècnic emès per la Cap de servei de Serveis Socials de data 14/05/2018
en el qual es posa de manifest que durant l’any 2017 l’import finalment facturat per la
FUNDACIÓ PER L'ATENCIÓ SOCIAL ascendeix a la quantitat d'1.386.029,27€, import
inferior al previst al total encarregat (1.422.120,88 €, exempt IVA).
Atès que hi ha un sobrant de disposició per un import de 36.091,61€ com a
conseqüència de la reducció de l’activitat inicialment prevista.
Vist el decret de l’alcaldia número 7032 de data 15 de juny de 2015, pel qual es
delega en la Junta de Govern local l’aprovació dels 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.
Atès que els regidors delegats ostenten competències per aprovar aquells encàrrecs
l’import dels quals no superi els 25.000 euros, d'acord al decret de l'Alcaldia núm.
2016002499 de data 3 de març de 2016, (BOPT número 47 de 9 de març de 2016).
Atès, doncs, que la quantia de l’encàrrec determina que la seva modificació i liquidació
recau en la Junta de Govern Local, per delegació de l’Alcaldia.
En conseqüència es proposa l'adopció dels acords següents:
PRIMER: APROVAR la liquidació de l’encàrrec a la FUNDACIÓ PER L'ATENCIÓ SOCIAL,
aprovat per acord de la Junta de Govern del dia 10 de març de 2017 i ampliat per
Decret d’avocació número 2017015183 de data 27/12/2017, per la gestió del Servei
d'ajuda a domicili per a l'any 2017. Aquest encàrrec, que s’efectuà per un import total
de 1.422.120,88€ (exempt d'IVA), es liquida per un import de 1.386.029,27€ pels
motius que s’exposen a l'informe tècnic de la Cap de servei de Serveis socials
esmentat als antecedents, pel que hi ha un sobrant a l'AD amb número d’operació
(NIO) 220170043362 per l’import 36.091,61€ de l’aplicació pressupostària 3042223115-250 del pressupost municipal de despeses de l’exercici 2017
SEGON: Notificar aquest acord a la Fundació per a l’Atenció Social.
TERCER: Atorgar els recursos legals oportuns, als efectes escaients."
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per assentiment.
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5.
Servei
d'Aprovisionaments,
Contractació
i
Patrimoni.
Acceptar
definitivament la subvenció per l'operació de "PECT de Reus i el Camp de
Tarragona basat en una alimentació innovadora, segura, saludable i
sostenible" presentada en els projectes d'especialització i competitivitat
territorial emmarcats en la RIS3CAT, PO FEDER Catalunya 2014-2020.
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"Atès que per Decret de l’Alcaldia signat en data 12 d’agost de 2016, l’Ajuntament de
Reus, en el marc de la convocatòria regulada per l’Odre GAH/95/2016, de 26 d'abril de
2016, del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, per al
qual s’aproven les bases per al desenvolupament de projectes d’especialització i
competitivitat territorial (PECT) en l’àmbit local dins el Programa operatiu FEDER de
Catalunya 2014-2020, va presentar el «PECT de Reus i el Camp de Tarragona basat en
una alimentació innovadora, segura, saludable i sostenible» per un pressupost global
de 2.958.085,00 euros, amb un conjunt d’accions desenvolupades essencialment per
l’EURECAT, IRTA, la URV i la FURV, de les qual l’Ajuntament n’exerciria tasques de
coordinació amb un cost de 199.206,00 euros.
Atès que la Junta de Govern Local, en reunió duta a terme el dia 22 de setembre de
2017, d’acord amb la Proposta de resolució provisional del Departament de
Governació Administracions Publiques i Habitatge de data 5 de setembre de 2017, va
acordar, entre d'altres, acceptar provisionalment la subvenció relativa al 50% de la
despesa elegible global (1.924.619,00 euros), per un import total de 962.309,50 euros.
Atès que en data 25 d’abril de 2018 s’ha publicat al DOGC núm. 7606 la Resolució
GAH/815/2018, de 19 d’abril, de concessió de subvencions als projectes
d’especialització i competitivitat territorial (PECT) emmarcats en la RIS3CAT
susceptibles de cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020.
Atès que d’acord amb aquesta proposta de Resolució definitiva, l’Ajuntament de Reus
consta com a entitat representant del cofinançament FEDER pel “PECT de Reus i el
Camp de Tarragona per una alimentació innovadora, segura, saludable i sostenible per
al benestar de la població i l’impuls del territori – NUTRISALT-“ i el projecte ha obtingut
una subvenció del FEDER de 962.286,85 euros sobre un pressupost de despesa total
elegible de 1.924.573,70 euros que s’executarà segons els pressupostos i fitxes
descriptives de les operacions descrites en la seva memòria.
Atès que pel que fa a l'operació que va presentar l'Ajuntament de Reus, amb el títol
Coordinació PECT per un cost total de 199.206,00 euros, la proposta de resolució
definitiva, s'ha aprovat per un import de 151.713,15 euros, així doncs l'Ajuntament de
Reus, té el compromís d’aportar la quantitat de 75.856,57 euros per tal de fer front a
la resta del finançament de l’operació cofinançada pel FEDER, relatius a la part del sou
proporcional a la jornada laboral que la tècnica de Promoció Econòmica i la tècnica de
comunicació dediquen al projecte.
Vist l’escrit rebut per l’EACAT en data 26 d’abril de 2018 i en data 27 d’abril de 2018,
en el qual, d’acord amb la base 16.7 de l’Ordre GAH/95/2016, de 26 d’abril, i la
disposició transitòria tercera de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, s'atorga un termini de quinze
dies hàbils i una pròrroga de vuit dies hàbils més, per acceptar expressament la
subvenció i alhora, aportar dins del mateix termini, la següent documentació:
- Certificat d’acceptació definitiva
- Declaració responsable de cada ens beneficiari
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- Adaptació del pressupost a l’import previst en la resolució definitiva, així com
l’adaptació de la memòria del PECT a la subvenció proposada
- Conveni de participació
- Informació i esmena dels indicadors
Vist l’informe emès en data 15 de maig de 2018 per la Tècnica de la Regidoria de
Promoció Econòmica en la que proposa l’aprovació de la memòria tècnica al projecte
PECT referenciat, adaptada al pressupost previst en la resolució definitiva i
l’acceptació de la subvenció definitiva així com l’aprovació del conveni de participació
definitiu.
Vist que és necessari que es complimentin els models que preveu el FEDER relatius a
l'acceptació de la subvenció.
Signat electrònicament
Josep Maria Sabate Vidal
30/05/2018

En ús de les competències que em confereix la disposició addicional segona apartat
primer de la LSCP, i en virtut de les competències delegades en aquest òrgan de
govern, que resulten de Decret de l’Alcaldia de data 15 de juny de 2015, publicat al
BOP de Tarragona número 148, del dia 27.06.2015.
En conseqüència es proposa l'adopció dels acords següents:
PRIMER.- APROVAR la memòria tècnica relativa al projecte “PECT de Reus i el Camp de
Tarragona per una alimentació innovadora, segura, saludable i sostenible per al
benestar de la població i l’impuls del territori – NUTRISALT-“ adaptada a l’import
previst i que s’ha publicat en data 25 d’abril de 2018 al DOGC núm 7606 la Resolució
GAH/815/2018, de 19 d’abril de concessió de subvencions als projectes
d’especialització i competitivitat territorial (PECT) emmarcat en la RIS3CAT
susceptibles de cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020 (Ordre
GAH/95/2016, de 26 d’abril).
SEGON.- ACCEPTAR definitivament la subvenció de 962.286,85 euros sobre un
pressupost de despesa total elegible de 1.924.573,70 euros per l'operació de «PECT
de Reus i el Camp de Tarragona per una alimentació innovadora, segura, saludable i
sostenible» presentada en els projectes d'especialització i competitivitat territorial
emmarcats en la RIS3CAT, susceptibles de cofinançament del Programa Operatiu
FEDER Catalunya 2014-2020 que s’executarà segons els pressupostos i fitxes
descriptives de les operacions descrites en la seva memòria.
En concret pel que fa a l'operació que va presentar l'Ajuntament de Reus, amb el títol
Coordinació PECT per un cost total de 199.206,00 euros, la proposta de resolució
definitiva, aprovada per un import de 151.713,15 euros i que l'Ajuntament de Reus, té
el compromís d’aportar la quantitat de 75.856,57 euros per tal de fer front a la resta
del finançament de l’operació cofinançada pel FEDER, relatius a la part del sou
proporcional a la jornada laboral que la tècnica de Promoció Econòmica i la tècnica de
comunicació dediquen al projecte.
TERCER.- APROVAR el Conveni definitiu entre aquest Ajuntament, la Universitat Rovira
i Virgili, la Fundació URV (FURV), l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries
(IRTA), la Fundació EURECAT, l'Asociación Empresarial Innovadora de Nutrición y Salud
(AINS), l'Ajuntament de Tarragona, l'Ajuntament de Constantí, l'Ajuntament de la Selva
del Camp i l'Ajuntament de Maspujols, que regula els drets, les obligacions i
responsabilitats de les entitats signants en referència a l''execució efectiva de les
operacions del PECT «PECT de Reus i el Camp de Tarragona per una alimentació
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innovadora, segura, saludable i sostenible per al benestar de la població i l'impuls de
territori -NUTRISALT.»
QUART.- DONAR TRASLLAT d'aquesta resolució a la Universitat Rovira i Virgili, a la
Fundació URV (FURV), a l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA), a la
Fundació EURECAT, a l'Asociación Empresarial Innovadora de Nutrición y Salud (AINS),
a l'Ajuntament de Tarragona, a l'Ajuntament de Constantí, a l'Ajuntament de la Selva
del Camp i a l'Ajuntament de Maspujols.
CINQUÈ.- COMUNICAR l’adopció d’aquest acord a la Direcció General d’Administració
Local als efectes corresponents, i adjuntar la documentació que s’ha de remetre
telemàticament, dins del termini establert."
Signat electrònicament
Josep Maria Sabate Vidal
30/05/2018

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 de la presidenta accidental.
El secretari en funcions

Aquest document ha estat signat electrònicament amb data 30/5/2018
L'autenticitat d'aquest document es pot comprovar a https://serveis.reus.cat/cve mitjançant el CVE: 201848362E383FDA3BD3962155E0B398DE1AE79F65F30530145129

