ESBORRANY ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Núm: 16/2018
Caràcter: Ordinària
Data: 09/11/2018
Horari: 09:15 h a 09:22 h
Lloc: Palau Municipal

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
27/11/2018

Hi assisteixen:
Carles Pellicer Punyed, alcalde-president
Jordi Cervera Martínez
Joaquim Enrech Garola
Daniel Rubio Angosto
Montserrat Flores Juanpere
Jaume Renyer Alimbau, secretari general
S'han excusat:
Montserrat Vilella Cuadrada
Noemi Llauradó Sans
Hipòlit Monseny Gavaldà
Marc Arza Nolla
Montserrat Caelles Bertran
ORDRE DEL DIA
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior
2. Informació de l'Alcaldia
3. Benestar Social.
Aprovació de la liquidació de l'encàrrec de gestió a la
"FUNDACIÓ PER A L'ACCIÓ EDUCATIVA" (FAE) dels serveis d'intervenció socioeducativa,
"CENTRES OBERTS" i "CONVIU L'ESTIU" de 2017.
4. Benestar Social. Ampliació de la encomana de gestió a l'IMFE pel projecte serveis
laborals per a persones destinatàries de la renda garantida de ciutadania Fitxa 40. 1
del Contracte Programa amb la Generalitat de Catalunya.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
Oberta la sessió per la presidència es passen a tractar els temes següents:
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior
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S'aprova, per unanimitat, l'acta de la sessió de la Junta de Govern Local del dia 22
d'octubre de 2018.
2. Informació de l'Alcaldia
El Sr. Pellicer informa del següent:

-

De la signatura del protocol amb l'Associació d'Alzheimer de Reus i Baix Camp i la
fundació privada Rosa Maria Vivar per a la col·laboració en la disponibilitat d'un
solar per la construcció d'un centre de dia i, en un futur, d'uns habitatges
dotacionals, que va tenir lloc el dia 6 de novembre a la sala el Tinell de l'Alcaldia.
Dels Premis del Consell Social URV per reconèixer l’esforç dels alumnes dels
centres de
secundària per aprendre a fer un bon treball de recerca al Teatre Bartrina.
De la inauguració del Seminari Ciutat i Comerç a l’Escola Tècnica Superior
d’Arquitectura.
De la inauguració de l’exposició titulada «Pere Caselles, arquitecte» a la sala IV del
Museu de Reus de la plaça de la Llibertat.
De la inauguració oficial a la Llotja de Reus de la Ganxet Pintxo de tardor 2018.
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-

3. Benestar Social. Aprovació de la liquidació de l'encàrrec de gestió a la
"FUNDACIÓ PER A L'ACCIÓ EDUCATIVA" (FAE) dels serveis d'intervenció
socioeducativa, "CENTRES OBERTS" i "CONVIU L'ESTIU" de 2017.
"Atès que per decret d’avocació de l’Alcalde número 2017000130 de data 11 de
gener de 2017 s’aprovà encarregar la gestió a la FUNDACIÓ PER L’ACCIÓ EDUCATIVA,
(FAE) del desenvolupament dels serveis d’intervenció socioeducativa no residencials
per a infants i adolescents següents per un import total de 157.282,32€, a càrrec de
les aplicacions pressupostàries del pressupost municipal de despeses corresponent a
l’exercici 2017 que s’indiquen, i durant els períodes següents:
•

“CENTRES OBERTS” per un import de 140.597,34€, des del 9/01/2017 al
16/06/2017 i del 2/10/2017 al 20/12/2017.

•

“CONVIU L’ESTIU” per un import de 16.684,98€, del 26/06/2017 i 31/07/2017 i
del 1/08/2017 a 18/08/2017.

Ambdós a càrrec de la partida pressupostària 30422-23109-250 del pressupost
municipal de despeses per a l’any 2017 i paral·lelament es va tramitar el corresponent
document comptables AD amb número d’operació (NIO) 220170001306.
Vist que la facturació presentada per la FUNDACIÓ PER A L'ACCIÓ EDUCATIVA, (FAE)
pels programes esmentats ha estat la següent:
PRESSUPOST
APROVAT
CENTRES
OBERTS
CONVIU
L'ESTIU

PRESSUPOST
FACTURAT

DESVIACIÓ

140.597,34 €

130.890,54 €

9.706,80 €

16.684,98 €

14.816,72 €

1.868,26 €
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157.282,32 €

145.707,26 €

11.575,06 €

Atès que com a conseqüència de de una reducció de l’activitat inicialment prevista hi
ha un sobrant de disposició per un import de 11.575,06€ .Vist l’informe tècnic emès
per la Cap de programes i serveis de Benestar social de data 30/08/2018 en el qual
posa de manifest que durant l’any 2017 l’import finalment facturat per la FUNDACIÓ
PER L’ACCIÓ EDUCATIVA, (FAE) ascendeix a la quantitat de 145.707,26€, import
inferior al previst total encarregat ( 157.282,32€).
Atès que hi ha un sobrant de disposició per un import de 11.575,06€ com a
conseqüència de la reducció de l’activitat inicialment prevista.
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Vist l’informe tècnic favorable de la Cap de programes i serveis de Serveis Socials de
data 30/08/2018, i els de la Cap de servei de Serveis Socials de data 21/09/2018 que
explica la diferència entre l’import pressupostat de l’encàrrec i l’efectivament liquidat,
i el de data 11/10/2018, que posa de manifest que l'execució de l’encàrrec ha estat
d'acord amb els termes en que es van formular i ha resultat satisfactòria per a
l'Ajuntament de Reus.
Vist l’informe favorable de fiscalització prèvia limitada de data 16/10/2018, que consta
a l’expedient de referència.
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 correspon a la Junta de Govern Local aprovar aquells encàrrecs d’import
superior a 25.000€.
En conseqüència es proposa l'adopció dels acords següents:
PRIMER: APROVAR la liquidació de l’encàrrec a la FUNDACIÓ PER A L'ACCIÓ
EDUCATIVA, (FAE), aprovat per decret d’avocació de l’Alcalde número 2017000130 de
data 11 de gener de 2017, per la gestió dels serveis d’intervenció socioeducativa no
residencials per a infants i adolescents “CENTRES OBERTS” i “CONVIU L’ESTIU” pels
períodes indicats en els antecedents.
Aquest encàrrec, que s’efectuà per un import total de 157.282,32€ en total
(140.597,34€ corresponents al programa de “CENTRES OBERTS” i de 16.684,98€
corresponents al programa “CONVIU L’ESTIU”) es liquida per un import de
145.707,26€€, pels motius que s’exposen a l’informe tècnic de la Cap de servei de
Serveis social esmentat als antecedents, pel que hi ha un sobrant a l’AD amb número
d’operació (NIO) 220170001306 per l’import de 11.575,06€ de l’aplicació
pressupostària de l’Àrea de Benestar número 30422-23109-250 del pressupost
municipal de despeses de l’exercici 2017.
SEGON: Notificar aquest acord a la FUNDACIÓ PER A L'ACCIÓ EDUCATIVA, (FAE).
TERCER: Atorgar els recursos legals oportuns, als efectes escaients."
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per assentiment.
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4. Ampliació de la encomana de gestió a l'IMFE pel projecte serveis laborals
per a persones destinatàries de la renda garantida de ciutadania Fitxa 40.1
del Contracte Programa amb la Generalitat de Catalunya.
"Atès que en data 14 de desembre de 2017 es va signar l'Addenda al contracte
programa 2016-2019 per a la coordinació, la cooperaciói la col·laboracióen matèria de
serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat, entre
l'Ajuntament de Reus i el Departament de Treball, Afers socials i Famílies per a l’any
2017.
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Atès que en l’esmentada addenda s'incloïa la Fitxa 40.1 Serveis laborals especialitzats
d’orientació, acompanyament i suport a la inserció, per tal de donar suport a les
persones destinatàries de la renda garantida de ciutadania per tal que s’insereixin en
el mercat de treball ordinari. L' esmentada fitxa detalla les accions que l'Ajuntament
es compromet a executar en el període 2017-2019 i es preveia per a l’any 2018 una
aportacióde 64.000 euros.
Atès que en data 22 d’octubre de 2018 s'ha signat l'Addenda al contracte programa
2016-2019 per al període 2018 i 2019 i per a l’esmentada Fitxa 40.1 s’atorga un
import de 72.000,00€per a l’any 2018, per la qual cosa ha hagut un increment en
8.000,00€respecte a la previsióque es feia a l’Addenda 2017, i per a l’any 2019 la
quantitat de 96.000,00€.
Atès que per Decret d'avocaciód'alcaldia núm. 2018003802 de data 15 de marçde
2018 es va aprovar la comanda de gestióper tal que l’IMFE Mas Carandell gestionés el
programa per al desenvolupament dels serveis laborals especialitzats d’orientació,
acompanyament i suport a la insercióper a persones destinatàries de la renda
garantida de ciutadania (abans, RMI), en els termes previstos a la fitxa 40.1 del
Contracte Programa, per al període comprès entre el 19 de marçal 19 de novembre de
2018 i per un import de 73.000,54 euros.
Vist l’informe favorable emès per la Coordinadora de l'àmbit d'ocupabilitat de data 24
d’octubre de 2018, on fa constar que la comanda no es va poder començar fins al 3
d'abril i donat que el període d'aquest projecte era per 8 mesos subvencionats,
finalitzaria el 2 de desembre de 2018, per la qual cosa, proposa modificar la comanda
de gestióaprovada en data 15.03.2018 en el sentit de modificar la data de
començament de la comanda al 3 d'abril de 2018 fins el 2 de desembre de 2018.
Aixímateix, informa favorablement l’ampliacióde l’esmentada comanda del 3 de
desembre de 2018 al 31 de desembre de 2019, i donat que els termes de la fitxa 40.1
per a l’any 2019 no varien respecte a l’any 2018, es pot efectuar la comanda
corresponent per al període de lde gener al 31 de desembre de 2019.
Vist l’informe favorable emès per la Cap de Serveis Socials i la Gerent d’àmbit de
serveis a la persona de data 31 d’octubre de 2018, per tal que es modifiqui el període
de la comanda de l’any 2018 i que l’IMFE continuïamb la Comanda de Gestiódel
projecte de serveis laborals per a persones destinatàries de la Renda Garantida de
Ciutadania del període del 3 de desembre al 31 de desembre de 2018 i per al període
de lde gener al 31 de desembre de 2019.
Atès que la Regidoria delegada de l’Àrea de Benestar Social no disposa dels recursos
adients per a l’execucióde la totalitat de les accions previstes a la fitxa.
Atès actualment és l’organisme l’Institut Municipal de Formaciói Empresa, IMFE Mas
Carandell (en endavant, IMFE), el que estàportant a terme la Comanda de Gestiódel
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projecte de serveis laborals per a persones destinatàries de la Renda Garantida de
Ciutadania .
Considerant que l’ens esmentat disposa dels mitjans materials i personals adients per
desenvolupar la gestiód’aquestes accions.
Atès que l'Àrea de Benestar ha elaborat l'estudi de costos de la present comanda per
al període de 3 de desembre a 31 de desembre de 2018 que s'ha xifrat en 7.780,04€,
i per al període de lde gener al 31 de desembre de 2019 la quantitat de 115.761,41€a
partir de la informacióprèviament facilitada per la direccióde l'IMFE Mas Carandell.
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Vist que el conveni signat el dia 4 d'abril de 2018 entre l'Ajuntament de Reus i l'IMFE
regula les obligacions mútues derivades de la comanda de gestióper al període del 19
de marçde 2018 i s'executaràfins el dia 19 de novembre de 2018. Aixímateix
s’indicava que si s’obtenia finançament addicional, l'Ajuntament de Reus podria
valorar la conveniència de mantenir aquesta comanda per un període més llarg, per la
qual cosa s'hauràde formalitzar el corresponent annex al present conveni.
Vist l’informe de la intervenciómunicipal de data 6 de novembre de 2018 acreditatiu
de l’existència de crèdit adequat i suficient a la partida de Benestar Social del
pressupost municipal de despeses per a l’any 2018 número 30422-23135-255 i per a
l’any 2019 condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient.
Atès que l’esmentada comanda de gestióexigeix el tractament de dades personals,
per la qual cosa l'IMFE ostentarà, en relacióa aquesta comanda de gestió, la
condicióde tercer encarregat del tractament de dades de caràcter personal i, per tant,
ha d’ajustar la seva actuacióen aquest àmbit a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de
desembre, de proteccióde dades de caràcter personal (LOPD).
Vist el que disposen els articles 11 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic
del sector públic i 10 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya, en relacióa les comandes
de gestió.
Atès que els regidors delegats ostenten competències per aprovar aquells encàrrecs
l’import dels quals no superi els 25.000 euros, d'acord amb el decret de l'Alcaldia
número 2016002499 de data 3 de marçde 2016, (BOPT número 47 de 9 de marçde
2016).
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’aprovaciódels encàrrecs, les encomanes de gestiói
els convenis de cooperaciói col·laboracióquan per raódel 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’aprovaciód’aquells encàrrecs
d’import superior a 25.000€, per delegacióde l’alcaldia.
En conseqüència es proposa l'adopció dels acords següents:
PRIMER: Modificar el període de la comanda de gestióque es va aprovar per Decret
d'avocacióde l'alcaldia núm. 2018003802 de data 15 de marçde 2018 i establert a
l'acord setèdel conveni de data 4 d'abril de 2018, el qual passa a ser del 3 d’abril de
2018 al 2 de desembre de 2018.
SEGON: Aprovar l’ampliacióde la comanda de gestióque es va aprovar per Decret
d'avocacióde l'alcaldia núm. 2018003802 de data 15 de marçde 2018, que
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s'executaràdel 3 de desembre de 2018 fins al 31 de desembre de 2019, per tal que
l’IMFE Mas Carandell continuïgestionant en el mateixos termes i condicions el
programa per al desenvolupament dels serveis laborals especialitzats d’orientació,
acompanyament i suport a la insercióper a persones destinatàries de la renda
garantida de ciutadania (abans, RMI) i tambéd’acord als termes previstos a la fitxa
40.1 del Contracte Programa, que són els mateixos per a l’any 2018 que per a l’any
2019.
TERCER: Aprovar l’addenda al conveni signat amb data 4 d'abril de 2018 que regula
la comanda de gestiódels serveis laborals especialitzats d'orientació, acompanyament
i suport a la insercióper a persones destinatàries de la renda garantida de ciutadania
entre l'Ajuntament de Reus i l'IMFE.
Signat electrònicament
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QUART: Aprovar la despesa prevista per a l’execuciód’aquesta ampliacióde la
comanda de gestió, xifrada en un total de 123.541,45 euros, dels quals l'import de
7.780,04€euros s’imputa a l'aplicaciópressupostària de Benestar Social número
30422-23135-255 del pressupost municipal de despeses per a l’any 2018, i per a l'any
2019 la quantitat de 115.761,41€resta condicionada a l’existència de crèdit adequat i
suficient.
CINQUÈ: Facultar la regidora delegada de l’Àrea de Benestar per tal que formalitzi, el
conveni i qualsevol altre document necessari per a l'execuciód'aquesta comanda de
gestió.
SISÈ: Donar trasllat d’aquesta resolucióa l’Institut Municipal de Formaciói Empresa,
-IMFE- Mas Carandell."
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per assentiment
I, sense més assumptes a tractar s'aixeca la sessióde 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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