ESBORRANY ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Núm: 5/2019
Caràcter: Ordinària
Data: 22/03/2019
Horari: de 09:15h a 9:30h
Lloc: Palau Municipal
Hi assisteixen:
Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
02/04/2019

Carles Pellicer Punyed, alcalde - president
Hipòlit Monseny Gavaldà
Jordi Cervera Martínez
Joaquim Enrech Garola
Montserrat Caelles Bertran
Montserrat Flores Juanpere
Jaume Renyer Alimbau, secretari general
S'han excusat:
Montserrat Vilella Cuadrada
Noemi Llauradó Sans
Marc Arza Nolla
Daniel Rubio Angosto
ORDRE DEL DIA
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior.
2. Informació de l'Alcaldia.
3. Gestió Econòmica i Pressupostària. Donar compte de diferents decrets del
regidor delegat de l'Àrea d'Hisenda i Recursos Generals d'aprovació de factures i
certificacions d'obres, serveis i subministraments.
4. Benestar Social. Aprovació de la liquidació de l’encàrrec a la FUNDACIÓ PER
L’ACCIÓ EDUCATIVA, actualment FUNDACIÓ EDUCATIVA I SOCIAL (FES), per la gestió
de distints serveis per infants i adolescents en situació de risc per a l'any 2018.

5. Benestar Social. Aprovació de la liquidació de l’encàrrec a la FUNDACIÓ PER
L’ACCIÓ EDUCATIVA, actualment FUNDACIÓ EDUCATIVA I SOCIAL (FES), per al
desenvolupament del projectes grupals, comunitaris, d’intervenció educativa i cohesió
social per a l’any 2018.
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6. Benestar Social. Aprovació de la liquidació de l’encàrrec a la FUNDACIÓ PER
L'ATENCIÓ SOCIAL per la gestió del servei d'ajuda a domicili per a l'any 2018.
7. Benestar Social. Aprovació de l'encàrrec a la FUNDACIÓ EDUCATIVA I SOCIAL del
servei d'ajuda a domicili per a l'any 2019.
8. Patrimoni del Sòl. Ratificació del protocol de col·laboració entre l’Institut Català
del Sòl i l'Ajuntament de Reus per a la construcció d’habitatges amb protecció oficial al
Barri del Carme.
9. Assessoria Jurídica. Aprovació de la liquidació de l'encàrrec a Reus Transport
Públic SA del servei de vigilància, neteja i atenció d'usuaris a l'estació d'autobusos
2018.
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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:
10. Benestar Social.
Aprovació de la liquidació de la comanda de gestió a
l’INSTITUT MUNICIPAL DE FORMACIÓ I EMPRESA «MAS CARANDELL» del programa per
al desenvolupament dels serveis laborals especialitzats d’orientació, acompanyament
i suport a la inserció per a persones destinatàries de la renda garantida de ciutadania.
11. Assessoria Jurídica. Aprovació del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament
de Reus i el Centre de Lectura de Reus pel desenvolupament del projecte d'ampliació
de l'edifici del Centre de Lectura.
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior
S'aprova, per unanimitat, l'acta de la sessió de la Junta de Govern Local del 8 de març
de 2019.

2. Informació de l'Alcaldia
El Sr. Pellicer informa del següent:
- De la lectura de la la Declaració institucional amb motiu del Dia Internacional de les
dones que ha anat a càrrec de la presidenta de l'Associació de professors de dansa de
les comarques de Tarragona, Teresa Aguadé i que ha tingut lloc al Saló de Plens.
- De la inauguració de la 37a. Olimpíada Escolar al Pavelló Olímpic Municipal.
- De la presentació del disc "Som" d'Els Pets al Teatre Fortuny.
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- De la presentació de la nova flota d'autobusus de Reus Transport a la Plaça Llibertat.
- De la participació en els actes dels Tres Tombs al Parc de la Festa i als carrers de
Reus.
- De la Ofrena Floral davant el monòlit en memòria de Blas Infante al Camp de Mart de
Tarragona.
- Del Musical de Buenafuente's Actors a l'Orfeó Reusenc.
- De la inauguració del camp de futbol públic "CruyffCourt Sergi Roberto" de la
Fundació Johan Cruyff situat al Mas Iglesies.
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- De l'esmorzar a la Cambra de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Reus amb
l'Honorable Sr. Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat.
- De la reunió amb l'Honorable Conseller Sr. Damià Calvet i Valera a Serveis Territorials
de Territori i Sostenibilitat a Tarragona.
- De la obertura i cloenda del Congrés de Joventut Nacionalista de Catalunya a
FiraReus.
- De la concentració a la plaça Mercadal per rebutjat l'atac terrorista a Nova Zelanda.
- De la presentació de l'obra escultòrica «P.E.R.E» de Salvador Juanpere a la Biblioteca
Pere Anguera.
- De l'assistència a l'acte commemoratiu de l'escultor Constantin Brancusi a
l'Associació Romanesa Mihai Eminescu.
- De l'entrega de medalles de natació de l'Olimpíada Escolar al Reus Deportiu.
- De la visita al menjador social a l'església Sant Joan.
- Del concert a 4 bandes de la Banda Simfònica al Teatre Bartrina.
- De la flashmob coreografiada per la Coordinadora de Dansa de Reus, per la
presentació de la col·locació de desfibril·ladors a Reus per part de la Regidoria de
Salut, i vehiculada al voltant de l'Any Roseta Mauri.
-Del 70è Aniversari de la Confraria La Verònica al Palau Bofarull.
-De la presentació del projecte Toyota-Yuko a l'Ajuntament.
-De la inauguració de l'Expo Roseta Mauri al Museu de Reus Salvador Vilaseca.
3. Gestió Econòmica i Pressupostària. Donar compte de diferents decrets del
regidor delegat de l'Àrea d'Hisenda i Recursos Generals d'aprovació de
factures i certificacions d'obres, serveis i subministraments.
"Vistos els Decrets del regidor Delegat de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Generals que
figuren a l’expedient 2139/2018 d’aprovació de factures i certificacions d’obra, serveis
i subministraments que es detallen:
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Decret núm.
2019003047
2019003048
2019003138
2019003152
2019003153
2019003159
2019003160
2019003233
2019003576
2019003579
2019003769
2019003770
2019003774
2019003775
2019003960
2019003961
2019003962
2019004055
2019004057
2019004075
2019004368
2019004560
2019004582
2019004780

Data
14-02-2019
14-02-2019
14-02-2019
14-02-2019
14-02-2019
14-02-2019
14-02-2019
18-02-2019
22-02-2019
22-02-2019
25-02-2019
25-02-2019
25-02-2019
25-02-2019
27-02-2019
27-02-2019
27-02-2019
28-02-2019
28-02-2019
28-02-2019
06-03-2019
08-03-2019
08-03-2019
12-03-2019

Expedient
2018/1-ACA
2018/259-262-263
2018/266-273
2018/274
2018/270-275
2018/70
2018/53
2018/59
2018/284
2018/276
2018/286
2018/71
2018/279-281-283
2018/30
2018/282
2018/265
2018/72
2018/64
2018/287
2017/21
2018/285
2018/290
2018/278
2018/68

Import
1.149.639,94€
98.394,79€
98.234,31€
147.468,69€
68.123,39€
36.358,20€
60.462,33€
88.734,73€
94.831,98€
122.355,78€
25.050,49€
166.762,51€
105.404,18€
33.833,05€
37.117,77€
12.760,30€
29.378,80€
107.248,35€
442.193,77€
25.013,76€
166.831,38€
14.331,03€
209.151,13€
35.116,01€

Vist el Decret de l’Alcaldia núm. 2016002499 de data 3 de març de 2016 (BOPT núm.
47 de data 9 de març de 2016), de delegació de competències a la Regidoria delegada
de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Generals, en relació a l’aprovació de factures i
certificacions d’obres, serveis i subministraments, donant-se compte mensualment a
la Junta de Govern local.
ES PROPOSA:
Donar compte dels 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."
Els membres de la Junta de Govern Local es donen per assabentats dels anteriors
decrets.
4. Benestar Social. Aprovació de la liquidació de l’encàrrec a la FUNDACIÓ
PER L’ACCIÓ EDUCATIVA, actualment FUNDACIÓ EDUCATIVA I SOCIAL (FES),
per la gestió de distints serveis per infants i adolescents en situació de risc
per a l'any 2018.
"Atès que per decret d’avocació de l’Alcalde número 2018000853 de data 24 de gener
de 2018 es va aprovar l’encàrrec de gestió a la FUNDACIÓ PER L’ACCIÓ EDUCATIVA,
(FAE), actualment FUNDACIÓ EDUCATIVA I SOCIAL (FES), el desenvolupament dels
programes d’infància següents:
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-Servei d'atenció diürna (SIS), servei diürn per a l’atenció d’infants i adolescents en
situació de risc, fora de l’horari escolar en els períodes lectius; i en els períodes no
lectius, aquest horari s’amplia per abastar també l’horari escolar.
Es va portar a terme durant els períodes compresos entre els dies 08/01/2018 a
15/06/2018, i de l’1/10/2018 al 21/12/2018 amb un pressupost total de 149.446,27€ a
càrrec de la partida de Benestar social número 30422-23109-250 del pressupost
municipal de despeses de 2018:
•
•
•
•
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•

SIS Districte I, al Centre Cívic del Carme
SIS Mestral, al Centre Cívic Mestral
SIS Noves Connexions, al Centre Cívic Llevant
SIS IV “Petitrens”, situat als baixos 2 del Cr. Mas Pellicer Bl. 33 (barri Sant Josep
Obrer).
SIS “Estel”, al Centre Cívic Migjorn, (Barri Fortuny-Juroca)

-Servei d'atenció diürna ESTIU,“CONVIU L’ESTIU”: durant el període estival,
portat a terme durant durant els períodes compresos del 25/06/2018 al 30/07/2018 i
del 31/07/2018 al 17/08/2018. L’activitat es va desenvolupar de forma simultània al
Barri St. Josep (a l’escola Rosa Sensat), al Barri Gaudí (a l’escola Ciutat de Reus), i al
Barri Fortuny (al Centre Cívic Migjorn), amb un pressupost total de 26.641,39€ a càrrec
de la partida de Benestar social 30422-23109-250 del pressupost municipal de
despeses de 2018.
-SIS Serveis socioeducatius davant de situacions de risc: portat a terme durant
els períodes compresos entre els dies 08/01/2018 a 15/06/2018, i de l’1/10/2018 al
21/12/2018 amb un pressupost total de 98.258,80€ a càrrec de la partida de Benestar
social número 201830422-23133-250 del pressupost municipal de despeses de 2018.
•
•
•
•
•

PARENTALITAT POSITIVA: a nivell de ciutat
TREBALL AMB JOVES, a nivell de ciutat
EQUIP ESTUDI EXPEDIENTS DE RISC, a nivell de ciutat
ARRELS, al Centre Cívic Ponent
PETITS DEL BARRI SJO, al Mas Pellicer

Atès que per l’execució de les esmentades activitats la despesa prevista era de
274.346,46€, desglossada de la següent manera:
FITXA CONTRACTE PROGRAMA

FITXA 2.1 Servei d'atenció diürna “SIS”
FITXA 2.1.1 Servei d'atenció diürna ESTIU

PROJECTE

PRESSUPOST

SIS I DEL CARME

31.412,33€

SIS III MESTRAL

41.184,24€

SIS IV CC NC
LLEVANT

29.344,05€

SIS IV SJO MAS
PELLICER

16.093,32€

SIS V CC MIGJORN

31.412,33€

SUBTOTAL

149.446,
27€

CONVIU L'ESTIUSUBTOTAL

26.641,3
9€
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FITXA 2.2 “SIS” Serveis socioeducatius davant
de situacions de risc

EQUIP ESTUDI EXP.
RISC

24.115,70€

ARRELS

22.769,22€

PETITS BARRI SANT
JOSEP OBRER

14.600,09€

PETITS BARRI
MIGJORN

14.600,09€

PARENTALITAT
POSITIVA

10.115,86€

TREBALL AMB JOVES 12.057,84€
SUBTOTAL

98.258,80€

TOTAL

274.346,46€

Atès que per acord de la Junta de Govern Local, en sessió duta a terme el dia 27 d'abril
de 2018, es va aprovar modificar l'encàrrec a la Fundació per l'Acció Educativa (FAE),
per a la gestió de serveis esmentats, donada la necessitat que l'ens receptor de
l'encàrrec es dotés d'un seguit de recursos i mitjans materials i tecnològics que no es
van sol·licitar pel departament gestor de l'activitat en el moment de tramitar i
formular l'encàrrec, xifrats en 10.480,92 euros respecte l'import originari a càrrec les
aplicacions pressupostàries de Benestar social del pressupost municipal de despeses
de l'any 2018 següents:
- Servei d'atenció diürna: SIS I DEL CARME, SIS III MESTRAL, SIS IV CC NC LLEVANT, SIS
IV SJO MAS PELLICER, SIS V CC MIGJORN: una ampliació de 6.550,57€, resultant un
pressupost total de 155.966,84€ amb càrrec de la partida número 30422-23109-250.
- SIS, Serveis socioeducatius davant de situacions de risc: EQUIP ESTUDI EXP. RISC,
ARRELS, PETITS BARRI St. JOSEP OBRER, PETITS BARRI MIGJORN, PARENTALITAT
POSITIVA, TREBALL AMB JOVES: una ampliació de 3.930,32€, essent l’import total de
102.189,12€ amb càrrec de la partida número 30422-23133-250.
Atès que el Servei d'atenció diürna ESTIU,“CONVIU L’ESTIU”, no es va ampliar, essent
l’import 26.641,39€.
Vist que la resta de condicions de l'encàrrec de gestió amb la FUNDACIÓ PER A
L'ACCIÓ EDUCATIVA, (FAE) per a la gestió d’aquests serveis es van mantenir segons el
decret originari d’aprovació de l’encàrrec.
Vist que en data 29 de gener de 2019 la FAE va comunicar que per resolució de
18.01.2019 del Director general de Dret i d’Entitats Jurídiques del Departament de
Justícia s’ha aprovat la modificació dels articles 1,5 i 6 dels estatuts de la FUNDACIÓ
PER A L’ACCIÓ EDUCATIVA, en endavant denominada FUNDACIÓ EDUCATIVA I SOCIAL
(FES), atorgada el 31.10. 2018 davant la Notària de Reus senyora Elena Cantos
Márquez amb el núm. Protocol 1521/2018, i amb diligència de 22.01.2019 que ha estat
inscrita en el Registre de fundacions de la Generalitat de Catalunya.
Atès que la Fundació ha culminat els tràmits per a la citada modificació estatutària
durant el mes de gener.
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Atès que per acord del Ple municipal de data 4 de març de 2019 s'ha reconegut la
condició de mitjà propi personificat de l’Ajuntament de Reus.
Atès que la facturació presentada per la FUNDACIÓ PER A L’ACCIÓ EDUCATIVA
(actualment FES), pels programes esmentats ha estat la següent:
PRESSUPOS PRESSUPOST DESVIACI
T APROVAT
FACTURAT
Ó
Servei d'atenció diürna «SIS»
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Servei d'atenció diürna ESTIU:
“CONVIU L'ESTIU»
“SIS” Serveis socioeducatius davant
de situacions de risc
TOTAL

155.996,84€
26.641,39€
102.189,12€

146.393,41€ 9.603,43€
26.522,10€

119,29€

94.321,68€ 7.867,44€

284.827,35€ 267.237,19€

17.590,1
6€

Vist l’informe sobre la liquidació de l’encàrrec de gestió, elaborat per la FUNDACIÓ PER
A L’ACCIÓ EDUCATIVA (actualment FES), de data 14 de febrer de 2019, que s’adjunta a
l’expedient de referència, en el qual explica la diferència entre l’import pressupostat
de l’encàrrec i l’efectivament liquidat .

Vist l’informe tècnic emès per la Cap de servei de Serveis Socials de data 14 de març
de 2019, en el qual manifesta que, s'han realitzat els treballs en els termes previstos
a l'encàrrec i al document de condicions tècniques que s'elaborà per formular
l'encàrrec, que l’execució de l’encàrrec ha resultat satisfactòria per a l'Ajuntament de
Reus i que s'ha de liquidar per un import de 267.237,19€, és a dir, 17.590,16€ menys
respecte a la despesa inicialment aprovada.
Vist l’informe favorable de fiscalització prèvia limitada de data 15 de març de 2019,
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 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 que l'òrgan competent per a la liquidació de l'encàrrec ha d'ésser el mateix que
per a la seva aprovació.
Atès, doncs, que la quantia de l’encàrrec determina que la seva liquidació recau en la
Junta de Govern Local, per delegació de l’Alcaldia.
En conseqüència es proposa l'adopció dels acords següents:
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PRIMER: APROVAR la liquidació de l’encàrrec a la FUNDACIÓ PER L’ACCIÓ EDUCATIVA,
actualment FUNDACIÓ EDUCATIVA I SOCIAL (actualment FES), per la gestió del servei
d'atenció diürna «SIS», el servei d'atenció diürna ESTIU: “CONVIU L'ESTIU», i els
serveis socioeducatius davant de situacions de risc pels períodes indicats en els
antecedents, que s’efectuà per decret d’avocació de l’Alcalde número 2018000853 de
data 24 de gener de 2018.
Aquest encàrrec, que s’efectuà per un import total de 284.727,35€, es liquida per un
import de 267.237,19€, pels motius que s’exposen en els antecedents de l’informe,
per la qual cosa ha hagut un sobrant de 17.590,16€.
SEGON: NOTIFICAR aquest acord a la FUNDACIÓ EDUCATIVA I SOCIAL (FES), als
efectes escaients.
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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.

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.
5. Benestar Social. Aprovació de la liquidació de l’encàrrec a la FUNDACIÓ
PER L’ACCIÓ EDUCATIVA, actualment FUNDACIÓ EDUCATIVA I SOCIAL (FES),
per al desenvolupament del projectes grupals, comunitaris, d’intervenció
educativa i cohesió social per a l’any 2018.
"Atès que per decret d’avocació de l’Alcalde número 2018000850 de data 24 de gener
de 2018 es va aprovar l’encàrrec de gestió a la FUNDACIÓ PER L’ACCIÓ EDUCATIVA,
(FAE), actualment FUNDACIÓ EDUCATIVA I SOCIAL (FES), el desenvolupament dels
següents projectes grupals, comunitaris, d’intervenció educativa i cohesió social,
durant l’any 2018, adreçats a diferents àmbits de població, amb l’objectiu comú de
promoure la integració social de les persones i famílies, per un import de 172.029,94
euros:
ÀMBIT

FITXA CONTRACTEPROGRAMA 20172019

DINAMITZACI
Ó
COMUNITÀRIA FITXA 8 Programa Pla
I COHESIÓ
d'inclusió social
SOCIAL
/
PLIS
FITXA 30.1 Mediador
gitano
FITXA 30.3 Diagnòstic
participatiu

PROJECTE

CALENDARI

PRESSUPO
ST

RECERCA DE
RECURSOS PER LA
INCLUSIÓ SOCIAL I
PER A PERSONES AMB
VULNERABILITAT
SOCIAL

3 /04/18 fins 28/6/2018

2.925,54€

PONT ENTRE
CULTURES-

08/01/2018 fins
15/06/2018 17 /9/2018
fins 19 /12 /2018

13.427,40€

DIAGNÒSTIC
PARTICIPATIU POBLE
GITANO

08/01/2018 fins
15/06/2018 17 /9/2018
fins 19 /12 /2018

17.116,42€
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FITXA 29.1 Programa de
Desenvolupament
Comunitari

FITXA 29.2 Acció
comunitària integral

HABITATGE

No té fitxa
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CASETA JOVE

08/01/18 fins
01/06/1824/09/18 fins
13/12/18

6.839,78€

ESCALES – MAS
PELLICER

01/01/18 fins 31/12/18

17.710,98€

CONVIU L'ESTIU

25/06/18 fins 30/07/18

14.472,82€

FOMENT XARXA
COMUNITÀRIA
RELACIONAL HORTS
DE MIRÓ

01/01/18 fins 31/12/18

22.082,12€

ACCIÓ COMUNITÀRIA
INTEGRAL DTE. VÈ

01/01/18 fins 31/12/18

32.415,95€

SUPORT AL DIA A DIA

01/01/18 fins 31/12/18

27.327,95€

SUPORT AL DIA A DIAHABITATGE SEGUR

01/01/18 fins 31/12/18

17.710,98€

TOTAL

172.029,94
€

Atès que per acord de la Junta de Govern Local, en sessió duta a terme el dia 27
d'abril de 2018, es va aprovar modificar l'encàrrec a la Fundació per l'Acció Educativa
(FAE) per a la gestió de serveis esmentats, donada la necessitat que l'ens receptor de
l'encàrrec es dotés d'un seguit de recursos i mitjans materials i tecnològics que no es
van sol·licitar pel departament gestor de l'activitat en el moment de tramitar i
formular l'encàrrec, xifrats en 9.044,10 euros respecte l'import originari, passant a ser
l’import global de l’encàrrec de 181.074,04 euros, amb càrrec les aplicacions
pressupostàries de Benestar social del pressupost municipal de despeses de l'any
2018 següents:
-RECERCA DE RECURSOS PER LA INCLUSIÓ SOCIAL I PER A PERSONES
AMB
VULNERABILITAT SOCIAL, PONT ENTRE CULTURES i DIAGNÒSTIC PARTICIPATIU POBLE
GITANO: sumen una ampliació de 2.456,48€, resultant un pressupost total de
35.925,84€ amb càrrec de la partida número 30422-23120-250.
-CASETA JOVE, ESCALES–MAS PELLICER, CONVIU L'ESTIU, FOMENT XARXA
COMUNITÀRIA I RELACIONAL HORTS DE MIRÓ i ACCIÓ COMUNITÀRIA INTEGRAL DTE.
VÈ: una ampliació de 4.094,13€, resultant un pressupost total de 97.615,78€ amb
càrrec de la partida número 30422-23128-250.
-SUPORT AL DIA A DIA i SUPORT AL DIA A DIA-HABITATGE SEGUR: una ampliació de
2.493,49€ resultant un pressupost total de 47.532,42€ amb càrrec de la partida
número 30422-23122-250.
Vist que la resta de condicions de l'encàrrec de gestió amb la FUNDACIÓ PER A
L'ACCIÓ EDUCATIVA, (FAE) per a la gestió d’aquests serveis es van mantenir segons el
decret originari d’aprovació de l’encàrrec.
Vist que en data 29 de gener de 2019 la FAE va comunicar que per resolució de
18.01.2019 del Director general de Dret i d’Entitats Jurídiques del Departament de
Justícia s’ha aprovat la modificació dels articles 1,5 i 6 dels estatuts de la FUNDACIÓ
PER A L’ACCIÓ EDUCATIVA, en endavant denominada FUNDACIÓ EDUCATIVA I SOCIAL
(FES), atorgada el 31.10. 2018 davant la Notària de Reus senyora Elena Cantos
Márquez amb el núm. Protocol 1521/2018, i amb diligència de 22.01.2019 que ha estat
inscrita en el Registre de fundacions de la Generalitat de Catalunya.
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Atès que la Fundació ha culminat els tràmits per a la citada modificació estatutària
durant el mes de gener.
Atès que per acord del Ple municipal de data 4 de març de 2019 s'ha reconegut la
condició de mitjà propi personificat de l’Ajuntament de Reus.
Atès que la facturació presentada per la FUNDACIÓ PER A L’ACCIÓ EDUCATIVA
(actualment FES), pels programes esmentats ha estat la següent:
FITXA
CONTRACTEPROGRAMA
2017-2019

PARTIDA
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FITXA 8 Programa
Pla d'inclusió
social

FITXA 30.1
Mediador gitano

FITXA 30.3
Diagnòstic
participatiu

partida
número
3042223120-250

FITXA 29.1
Programa de
Desenvolupament
Comunitari

partida
número
3042223128-250
FITXA 29.2 Acció
comunitària
integral

PROJECTE

PRESSUPOST
APROVAT
TOTAL

FACTURAT

DIFERENCIA
LIQUIDACIÓ

RECERCA DE RECURSOS
PER LA INCLUSIÓ
SOCIAL I PER A
PERSONES AMB
VULNERABILITAT SOCIAL

3.744,36€

2.993,09€

751,27€

PONT ENTRE CULTURES-

14.246,23€

12.983,92€

1.262,31€

DIAGNÒSTIC
PARTICIPATIU POBLE
GITANO

17.935,25€

16.187,92€

1.747,33€

SUBTOTAL

35.925,84€

32.164,93€

3.760,91€

CASETA JOVE

7.658,60€

6.621,17€

1.037,43€

ESCALES – MAS
PELLICER

18.529,81€

19.312,46€

782,65€

CONVIU L'ESTIU

15.291,64€

15.472,97€

181,33€

FOMENT XARXA
COMUNITÀRIA I
RELACIONAL HORTS DE
MIRÓ

22.900,95€

20.571,43€

2.329,52€

ACCIÓ COMUNITÀRIA
INTEGRAL DTE. VÈ

33.234,78€

28.820,59€

4.414,19€

SUBTOTAL

97.615,78€

90.798,62€

6.817,16€
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No té fitxa

partida
número
3042223122-250
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TOTAL

SUPORT AL DIA A DIA

28.574,69€

25.990,03€

2.584,66€

SUPORT AL DIA A DIAHABITATGE SEGUR

18.957,73€

16.473,58€

2.484,15€

SUBTOTAL

47.532,42€

42.463,61€

5.068,81€

181.074,04€ 165.427,16€

15.646,88€

Vist l’informe sobre la liquidació de l’encàrrec de gestió, elaborat per la FUNDACIÓ PER
A L’ACCIÓ EDUCATIVA (actualment FES), de data 14 de febrer de 2019, que s’adjunta a
l’expedient de referència, en el qual explica la diferència entre l’import pressupostat
de l’encàrrec i l’efectivament liquidat.
Vist l’informe tècnic emès per la Cap de servei de Serveis Socials de data 14 de març
de 2019, en el qual manifesta que s'han realitzat els treballs en els termes previstos a
l'encàrrec i al document de condicions tècniques que s'elaborà per formular l'encàrrec,
que ha resultat satisfactòria per a l'Ajuntament de Reus i que s'ha de liquidar per un
import de 165.427,16€, és a dir, 15.646,88€ menys respecte a la despesa inicialment
aprovada.
Vist l’informe favorable de fiscalització prèvia limitada de data 15 de març de 2019,
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 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 que l'òrgan competent per a la liquidació de l'encàrrec ha d'ésser el mateix que
per a la seva aprovació.
Atès, doncs, que la quantia de l’encàrrec determina que la seva 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’ACCIÓ EDUCATIVA,
actualment FUNDACIÓ EDUCATIVA I SOCIAL (actualment FES), del desenvolupament
del projectes grupals, comunitaris, d’intervenció educativa i cohesió social esmentats
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als antecedents, durant l’any 2018, que s'efectuà per decret d’avocació de l’Alcalde
número 2018000850 de data 24 de gener de 2018.

Aquest encàrrec, que es va efectuar per un import de 181.074,04€ es liquida per un
import de 165.427,16€, pels motius que s’exposen en els antecedents de l’informe per
la qual cosa hi ha un sobrant de 15.646,88€.
SEGON: NOTIFICAR aquest acord a la FUNDACIÓ EDUCATIVA I SOCIAL (FES), als
efectes escaients.
Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
02/04/2019

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.
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. Benestar Social. Aprovació de la liquidació de l’encàrrec a la FUNDACIÓ
PER L'ATENCIÓ SOCIAL per la gestió del servei d'ajuda a domicili per a l'any
2018.
"Atès que la Junta de Govern Local, en sessió duta a terme el dia 9 de març de 2018,
aprovà l’encàrrec a la FUNDACIÓ PER L'ATENCIÓ SOCIAL del Servei d’Ajuda a Domicili
per a l'anualitat 2018, amb una despesa màxima de 1.382.405,57 €, que s'imputaven
a l'aplicació pressupostària 30422-23115-250 del pressupost municipal de despeses
per a l'any 2018.
Atès que a l'esmentat acord es van aprovar els preus unitaris dels diversos serveis
prestats,
-

Servei d’Atenció a la Llar (SALL)

..........................16,44 euros/hora

-

Servei d’Auxiliar de la Llar (SAUX)........................14,49 euros/hora

-

Servei de seguiment Majors de 80 anys ............16,44 euros/hora

- Nocturns, diumenges i festius ............................20,55 euros/hora
(increment del 25% del preu)
Atès que el mateix acord preveia que la dotació podia ser ampliable en funció de les
necessitats i de les disponibilitats pressupostàries.
Vist l’informe tècnic emès per la Cap de servei de Serveis Socials de data 14 de març
de 2019, en el qual manifesta que s'han realitzat els treballs en els termes previstos a
l'encàrrec i al document de condicions tècniques que s'elaborà per formular l'encàrrec.
El mateix informe també explicita que l'encàrrec s'ha de liquidar per un import de
1.474.898,81€, és a dir, 92.493,24€ d'augment respecte a la despesa inicialment
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aprovada, i justifica els motius pels quals es liquida per un import superior a
l'inicialment previst a l'encàrrec.

Vist l’informe favorable de fiscalització prèvia limitada de data 15 de març de 2019,
que consta a l’expedient de referència.
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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 que l'òrgan competent per a la liquidació de l'encàrrec ha d'ésser el mateix que
per a la seva aprovació.
Atès, doncs, que la quantia de l’encàrrec determina que la seva 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,
per la gestió del Servei d'ajuda a domicili per a l'any 2018, que s'efectuà per acord de
la Junta de Govern local del dia 9 de març de 2018.
Aquest encàrrec, que s’efectuà per un import total de 1.382.405,57€, es liquida per un
import de 1.474.898,81€ pels motius que s’exposen a l’informe de la Cap de Servei,
per la qual cosa ha hagut un augment de 92.493,24€ respecte el pressupost original.
SEGON: Notificar aquest acord a la Fundació per a l’Atenció Social, als efectes
escaients.
L'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 corresponent 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 corresponent notificació."
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per assentiment.
7. Benestar Social. Aprovació de l'encàrrec a la FUNDACIÓ EDUCATIVA I
SOCIAL del servei d'ajuda a domicili per a l'any 2019.
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"Atès que d’acord amb la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de
l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència, defineix el
Servei d’Atenció Domiciliària com el conjunt d’actuacions portades a terme en el
domicili de les persones en situació de dependència amb la finalitat d’atendre les
seves necessitats de la vida diària, prestades per entitats o empreses, acreditades per
a l’exercici d’aquesta funció.
Atès que la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, l’art. 21.2.j) esmenta
l’atenció domiciliària sota el títol “Prestacions de Servei” i l’apartat cinquè de la
disposició addicional primera afirma que la cartera de Serveis socials haurà d’incloure
l’atenció domiciliària.
Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
02/04/2019

Atès que el Decret 142/2010, d’11 d’octubre, pel qual s’aprova la Cartera de Serveis
Socials 2010-2011 (vigent actualment), i on consta el Servei d’ajuda a domicili com a
prestació garantida, i que és un conjunt de tasques que es realitzen a la llar de
persones o famílies que es troben, per motius físics o socials, en situacions de
mancança d'autonomia temporal o permanent per poder realitzar les tasques
habituals de la vida quotidiana.
Atès que el Servei d’atenció a domicili inclou els serveis següents:
- Servei d’ajut a la llar
- Servei d’auxiliar de la llar
- Servei de seguiment de persones grans, majors de 80 anys.
Atès que l'article 31.e) de la Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de Serveis socials, estableix
com a competència dels municipis el compliment de les funcions pròpies dels serveis
socials bàsics que relacionats amb l'article 16 de la mateixa Llei contempla dins dels
serveis socials bàsics els serveis d'ajuda a domicili.
Atès que la Regidoria de l’Àrea de Benestar Social no ostenta els recursos adients per
a l’execució d’aquest servei.
Atès que l'article 32 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic permet que els poders adjudicadors puguin executar de manera directa
prestacions pròpies dels contractes de serveis mitjançant encàrrec a mitjans propis
personificats previ el compliment de determinats requisits i a canvi de compensació
tarifaria.
Atès que des de la Regidoria de l’Àrea de Benestar Social s’ha redactat un document
de condicions tècniques en el qual es defineix el conjunt de drets i obligacions de les
parts.
Atès que la FUNDACIÓ EDUCATIVA I SOCIAL (ABANS FUNDACIÓ PER A L'ACCIÓ
EDUCATIVA) té, entre d’altres finalitats fundacionals, la prestació, gestió i promoció de
tota classe d'activitats incloses les del tipus gerencial, tècnic i administratiu, referents
o relacionades amb serveis educatius i d’ensenyament, ja siguin obligatoris o no
obligatoris, servei domiciliaris d’assistència, ajuda i suport i qualsevol altres serveis o
activitats directament relacionades amb les necessitats de persones al llarg del seu
cicle vital segons consta als seus estatuts, elevats a escriptura pública atorgada el
31.10. 2018 davant la Notària de Reus senyora Elena Cantos Márquez amb el núm.
Protocol 1521/2018, que eleva a públics els acords del Patronat de data 26 de juliol de
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2018 i amb diligència de 22.01.2019 que ha estat inscrita en el Registre de fundacions
de la Generalitat de Catalunya.
Vist l'acord del Ple de data 4 de març de 2019, en el que es declara la condició de
mitjà propi i servei tècnic de la FUNDACIÓ EDUCATIVA I SOCIAL respecte de
l'Ajuntament de Reus, que li pot fer encàrrecs de gestió per tant en relació a les
activitats compreses dins del seu objecte i activitats fundacionals, a l'empara del que
disposa l'article 32 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic.
Vist l’informe emès per la Cap de Servei de Servei socials de data 18 de febrer de
2019, en el qual es proposa aprovar les tarifes dels serveis a dalt esmentats, a la
vista de l’estudi econòmic efectuat, i que són els següents:
Signat electrònicament
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-Tarifa categoria de Treballadora Familiar ........................................16,74€ preu/hora
-Tarifa de categoria d’Auxiliar de la llar.............................................14,75€preu/hora
-Tarifa de categoria de Treballadora Familiar amb horari nocturns, diumenges i
festius(increment del 25% del preu)...................................................20,93€ preu/hora
Atès que la FUNDACIÓ EDUCATIVA I SOCIAL està exempta d’IVA, per aquest servei.
Vist l'informe favorable emès per l'Assessoria Jurídica de data 27 de febrer de 2019.
Vist l'informe emès per la Cap de Servei de Serveis Socials de data 8 de març de 2019,
i l’informe complementari emès per la Cap de Servei de Serveis Socials de data 14 de
març de 2019, que indica, que l’encàrrec de gestió a la FUNDACIÓ EDUCATIVA I
SOCIAL del Servei d’Ajuda a Domicili, s'ha de efectuar de l’1 d’abril al 31 de desembre
de 2019, amb un import per aquest període de 1.072.360,46€.
Vist l'informe favorable de fiscalització prèvia limitada de la Intervenció municipal de
data 13 de març de 2019.
Vist que l'esmentat servei havia estat objecte d'encàrrec durant l'anualitat 2018 a la
Fundació per a l'Atenció Social per acord de Junta de Govern Local de data 9 de març
de 2018.
Atès que l’esmentat encàrrec exigeix el tractament de dades personals, per la qual
cosa la FUNDACIÓ EDUCATIVA I SOCIAL, ostenta, 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 personals 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 personal i a la
llibre circulació d'aquestes dades.

Vist el que disposa l'article 32 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic, que possibilita als poders adjudicadors que s'encarreguin a entitats que
tinguin la consideració de mitjà propi personificat les prestacions pròpies de
contractes de serveis i que l'encàrrec no tindrà la consideració de contracte.
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Vist, així mateix, el que disposa l'article 86 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim
jurídic del sector públic.
Considerant els principis d’eficàcia i d’eficiència previstos a l’article 129 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques., i el d’optimització dels recursos disponibles que han d’informar la pràctica
administrativa.
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).
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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 encàrrecs
d’import superior a 25.000€, per delegació de l’alcaldia.
En conseqüència es proposa l'adopció dels acords següents:
PRIMER: Aprovar les tarifes a aplicar al Servei d’Ajuda a Domicili per a l’any 2019
següents:
-Tarifa categoria de Treballadora Familiar .....16,74€ preu/hora
-Tarifa de categoria d’Auxiliar de la llar..........14,75€preu/hora
-Tarifa de categoria de Treballadora Familiar amb horari nocturns, diumenges i festius
(increment del 25% del preu)...........................20,93€ preu/hora
SEGON: Aprovar l'encàrrec a la FUNDACIÓ EDUCATIVA I SOCIAL, del Servei d’Ajuda a
Domicili per al període de l’1 d’abril al 31 de desembre de 2019.
L'encàrrec s'executarà en els termes previstos en aquest acord i en el document de
condicions tècniques elaborat per l’Àrea de Benestar Social, que consta a l'expedient.
La FUNDACIÓ EDUCATIVA I SOCIAL executarà en més del 50% l'encàrrec amb mitjans
propis. Els contractes que hagi de realitzar l'entitat restaran subjectes a la normativa
vigent en matèria de Contractes del Sector Públic en els termes que siguin procedents
d'acord amb la naturalesa de l'entitat, així com pels tipus i la quantia dels contractes.

TERCER: Aprovar la despesa derivada del present encàrrec, per al període de l’1
d’abril al 31 de desembre de 2019, d'un import de 1.072.360,46€ (exempt d’IVA), que
s'imputen a l'aplicació pressupostària 30422-23115-250 del pressupost municipal de
despeses per a l'any 2019.
Aquesta dotació podrà ser ampliable en funció de les necessitats i de les
disponibilitats pressupostàries.
Si la liquidació 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 aquesta liquidació,
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amb la prèvia emissió del corresponent informe per part del departament tramitador
on es justifiqui aquesta minoració.
La liquidació per un import superior requerirà la prèvia aprovació de l'ampliació de
l'encàrrec.
QUART: La FUNDACIÓ EDUCATIVA I SOCIAL, 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
02/04/2019

El personal afecte a la prestació de les tasques encarregades, dependrà a tots els
efectes de la FUNDACIÓ EDUCATIVA I SOCIAL 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 puguin derivar de l'incompliment de les seves obligacions
generals o particulars relatives a la seguretat social i ordenació de treball.
CINQUÈ: El pagament d’aquest encàrrec es realitzarà mitjançant factura mensual
emesa per la FUNDACIÓ EDUCATIVA I SOCIAL. L'import de cada factura correspondrà
als serveis efectivament prestats.
SISÈ: APROVAR el contracte d’encarregat de tractament de dades entre aquest
Ajuntament i la FUNDACIÓ EDUCATIVA I SOCIAL per al tractament de les dades de
caràcter personal inherents a les accions de col·laboració derivades de l’encàrrec
aprovat en el segon punt d’aquesta resolució.
SETÈ: INSTAR a la FUNDACIÓ EDUCATIVA I SOCIAL per realitzar els tràmits necessaris
per desenvolupar el present encàrrec.
VUITÈ: a la Correspondrà a l’Ajuntament la superior direcció, control i supervisió de
l’encàrrec efectuat.
Les persones responsables d'aquest encàrrec seran els treballadors municipals de
l’Àrea de Benestar social responsables del servei.
NOVÈ: Facultar la regidora delegada de l’Àrea de Benestar per tal que formalitzi, si
s’escau, els documents necessaris per fer efectiu aquest acord.
DESÈ: L'entitat receptora de l'encàrrec prevista en aquest acord 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.
ONZÈ: El present encàrrec tindrà com a clàusula resolutòria expressa de compliment
per part de l'entitat receptora de l'encàrrec, del compliment de la condició de mitjà
propi personificat, en els termes previstos a l'article 32 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic. L'incompliment sobrevingut dels requisits
per mantenir aquesta condició comportarà la impossibilitat de seguir efectuant
encàrrecs i, si s'escau, la resolució anticipada i liquidació del present encàrrec, sens
perjudici, de l'establiment del règim transitori que s'escaigui, atesa la rellevància del
servei que es gestiona.
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DOTZÈ: 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.
TRETZÈ: Notificar aquest acord a la FUNDACIÓ EDUCATIVA I SOCIAL als efectes
escaients.
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.
Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
02/04/2019

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.
8. Patrimoni del Sòl. Ratificació del protocol de col·laboració entre l’Institut
Català del Sòl i l'Ajuntament de Reus per a la construcció d’habitatges amb
protecció oficial al Barri del Carme.
"Atès que l’Ajuntament de Reus i l’Institut Català del Sòl venen treballant plegats i
col·laborant per a la construcció d’habitatges de protecció oficial dins l’àmbit de
diferents Polígons d’Actuació Urbanística de la modificació puntual del PGOU al Barri
del Carme d’aquesta ciutat. Amb aquesta finalitat es van signar els convenis de data
30-11-2005 i 01-07-2008, de modificació de l’anterior.
Atès que en data 15-03-19 s’ha signat un protocol de col·laboració entre l’Institut
Català del Sòl i l’Ajuntament per a la construcció d’habitatges amb protecció oficial al
Barri del Carme. Aquest protocol té com a finalitat, en síntesi: A) La modificació dels
convenis signats referits al paràgraf precedent, executats sols en part, degut a la
manca d’operadors i d’interès del mercat; B) Establir un marc general de col·laboració
amb la voluntat de promoure el desenvolupament d’habitatge amb protecció oficial de
lloguer al municipi; C) Posar en marxa un estudi sobre la demanda d’habitatge de
lloguer existent al municipi de Reus; i D) Valorar -en funció dels resultats de l’estudi- la
viabilitat i programació de l’execució, directa o indirectament, al PAU 13 de la
modificació puntual al PGOU al Barri del Carme, d’una construcció d’habitatges amb
protecció oficial, en règim de lloguer.
Per tot l’exposat, vista la documentació incorporada a l’expedient, el Protocol de data
15-03-2019, i de conformitat a l’establert a la Llei 7/85, de 2 d’abril, i al D. Leg.
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya.
En conseqüència es proposa l'adopció dels acords següents:
PRIMER.- Ratificar, en la seva integritat, el protocol signat en data 15-03-2019 entre
l’Hble. Sr. Damià Calvet i Valera, Conseller del Departament de Territori i Sostenibilitat
i President de l’Institut Català del Sòl, i Molt Il·lustre Sr. Carles Pellicer Punyed, Alcalde
de l’Ajuntament de Reus, i referent a la col·laboració entre l’Institut Català del Sòl i
l’Ajuntament per a la construcció d’habitatges amb protecció oficial al Barri del
Carme."
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Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per assentiment.
9. Assessoria Jurídica: Aprovació de la liquidació de l'encàrrec a Reus
Transport Públic SA del servei de vigilància, neteja i atenció d'usuaris a
l'estació d'autobusos 2018.
"Atès que la Junta de Govern Local, en sessió duta a terme el dia 9 de març de 2018,
va encarregar a l’empresa municipal Reus Transport Públic, SA, la realització del servei
de control, neteja, atenció d’usuaris i assistència tècnica en la gestió de l’estació
d’autobusos de Reus, per a l’any 2018, per un import de 68.350, 68 €.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
02/04/2019

Atès que l’acord abans esmentat s’aprovà per un import global de 68.350,68 € a
càrrec de l’aplicació pressupostària 40634-93322-22799 del pressupost municipal de
despeses per a l’any 2018.
Vist el conveni de data 16 de març de 2018 entre aquest Ajuntament i l’empresa
municipal Reus Transport Públic, SA, per a la regulació de l’esmentat encàrrec.
Atès que l’empresa Reus Transport Públic, SA ha presentat la documentació
justificativa per efectuar la liquidació d’aquest encàrrec.
Vist l’informe de la gerència de Serveis Territorials i del regidor de l’Àrea de Via
Pública, de data 18 de març de 2018, en el qual es posa de manifest que l’encàrrec
s’ha portat a terme correctament segons els termes i condicions recollides a l’acord de
Junta de Govern Local de data 9 de març de 2018 i al conveni de 16 de març de 2018
abans esmentats, i que els resultats han estat satisfactoris i que la liquidació segons el
cost real de l’encàrrec s’ha d’efectuar per un import total de 64.096,39 €.
Així doncs l’import finalment liquidat i facturat és inferior al previst en l’encàrrec
abans esmentat.
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 encàrrecs
d’import superior a 25.000 €, per delegació de l’alcaldia.
En conseqüència es proposa l'adopció dels acords següents:
Primer: Aprovar la liquidació de l’encàrrec a la societat Reus Transport Públic, SA per a
la realització del servei de control, neteja, atenció d’usuaris i assistència tècnica en la
gestió de l’estació d’autobusos de Reus. Aquest encàrrec s’efectuà per un import total
de 68.350,68 € i es liquida per un import de 64.096,39 €.
Segon: Notificar aquest acord a Reus Transport Públic, SA.
Tercer: Contra 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.
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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 seva notificació."
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per assentiment.
ASSUMPTES SOBREVINGUTS
10. Benestar Social. Aprovació de la liquidació de la comanda de gestió a
l’INSTITUT MUNICIPAL DE FORMACIÓ I EMPRESA «MAS CARANDELL» del
programa per al desenvolupament dels serveis laborals especialitzats
d’orientació, acompanyament i suport a la inserció per a persones
destinatàries de la renda garantida de ciutadania.
Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
02/04/2019

"Atès que per decret d’avocació de l’Alcalde número 2018003802 de data 15 de març
de 2018 es va aprovar la comanda de gestió a l’IMFE -Mas Carandell- del programa
per al desenvolupament dels serveis laborals especialitzats d’orientació,
acompanyament i suport a la inserció per a persones destinatàries de la renda
garantida de ciutadania (abans, RMI) en els termes previstos a la fitxa 40.1 del
Contracte Programa, i el conveni que regularia aquesta comanda, per al període
comprés entre el dia 19 de març al 19 de novembre de 2018, i una despesa de
73.000,54€ a càrrec de la partida de Benestar Social número 30422-23135-255 del
pressupost municipal de despeses per a l’any 2018.
Atès que per acord de la Junta de Govern Local, en sessió duta a terme el dia 9 de
novembre de 2018, es va modificar la comanda de gestió aprovada per Decret
d’avocació de l’alcaldia núm. 2018003802 de data 15 de març de 2018 i l’acord setè,
del conveni formalitzat en data 4 d’abril de 2018 que la regula, en el sentit de
modificar el període de vigència, el qual passaria a ser del 3 d’abril al 2 de desembre
de 2018.
Vist que l’acord esmentat també aprovà l’ampliació de la comanda per al període del 3
de desembre de 2018 fins al 31 de desembre de 2019, i la despesa prevista per a
l’execució d’aquesta ampliació en 123.541,45€, dels quals 7.780,04€ euros
s’imputaven a l'aplicació pressupostària de Benestar Social número 30422-23135-255
del pressupost municipal de despeses per a l’any 2018, i la quantitat de 115.761,41€
s'imputava al pressupost 2019.
L’Addenda al conveni signat amb data 4 d’abril de 2018, es va formalitzar el 12 de
desembre de 2018.
Vist l’informe tècnic emès per la Cap de servei de Serveis Socials de data 14 de març
de 2019, pel qual manifesta que s'han realitzat els treballs en els termes previstos a la
comanda i a l’informe tècnic de necessitats que s'elaborà per formular-la. El mateix
informe també explicita que la comanda per a l'any 2018 s'ha de liquidar per un
import de 75.628,89€, és a dir, 5.151,69€ menys respecte a la despesa inicialment
aprovada de 80.780,58€, i justifica els motius pels quals es liquida per un import
inferior a l'inicialment previst, d’acord amb els informes presentats per lMFE -Mas
Carandell- de data 18 de febrer de 2019, que s’adjunten a l’expedient de referència.
Atès que l'esmentat informe detalla els imports de la comanda corresponents al
període 03/04/18 al 02/12/18 en els termes que seguidament es relacionen:
Concepte

Pressupost

Liquidat

Desviació
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A
A. Despeses de personal

B

C=A-B

69.829,77 €

65.002,38
€

4.827,39 €

Tècnica orientadora

23.276,59 €

23.866,63 €

-590,04 €

Tècnic orientador

23.276,59 € 20.476,02 €

Tècnica prospectora

23.276,59 € 20.659,73 €

B. Despeses assegurances
C. Despeses de gestió
Coordinació i gestió
Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
02/04/2019

TOTAL

150,00 €

0,00 €

2.800,57 €
2.616,86 €
150,00 €

3.020,77 €

2.872,30 €

148,47 €

3.020,77 €

2.872,30 €

148,47 €

73.000,54 €

67.874,68
€

5.125,86 €

Així mateix l'esmentat informe detalla els imports de la comanda corresponents al
període 03/12/18 al 31/12/18 en els termes que seguidament es relacionen:

Període

Despeses directes

Despese
s
indirecte
s

TOTAL

ÍNTEGRE

PAGA
EXTRA

SS
EMPRESA

TOTAL

03/12/1831/12/18

5.466,15

0,00

1.977,66

7.443,81

310,40

7.754,21

TOTAL

5.466,15

0,00

1.977,66

7.443,81

310,40

7.754,21

Vist l’informe favorable de fiscalització prèvia limitada de data 15 de març de 2019,
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 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 que l'òrgan competent per a la liquidació de la comanda ha d'ésser el mateix que
per a la seva aprovació.
Atès, doncs, que la quantia de l’encàrrec determina que la seva liquidació recau en la
Junta de Govern Local, per delegació de l’Alcaldia.
En conseqüència es proposa l'adopció dels acords següents:
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PRIMER: APROVAR la liquidació de la comanda de gestió a l’IMFE -Mas Carandell-, per
al desenvolupament dels serveis laborals especialitzats d’orientació, acompanyament
i suport a la inserció per a persones destinatàries de la renda garantida de ciutadania
(abans, RMI), aprovada per decret d’avocació de l’Alcalde número 2018003802 de
data 15 de març de 2018 i la liquidació de la comanda aprovada mitjançant l'addenda
de data 12.12.2018 aprovada per Acord de la Junta de Govern Local de data
09.11.2018, aquesta darrera exclusivament en relació al període comprès entre el
03.12.2018 i el 31.12.2018.
Aquesta comanda, que per a l'any 2018 s’efectuà per un import total de 80.780,58€,
es liquida per 75.628,89€, pels motius que s’exposen als antecedents, per la qual cosa
hi ha un sobrant de 5.151,69€ respecte el pressupost original.
Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
02/04/2019

SEGON: Notificar aquest acord a a l’IMFE -Mas Carandell, als efectes escaients.
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.
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.
11. Assessoria Jurídica. Aprovació del conveni de col·laboració entre
l'Ajuntament de Reus i el Centre de Lectura de Reus pel desenvolupament
del projecte d'ampliació de l'edifici del Centre de Lectura.
"Atès que els municipis ostenten competències en matèria de promoció de la cultura i
equipaments culturals, de conformitat amb el que disposa l'article 25.2.m) de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i en matèria de patrimoni
historico artístic i de promoció d'activitats i instal·lacions culturals, de conformitat amb
el que disposa l'article 66.3, apartats e) i n), respectivament, 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.
Atès que el Centre de Lectura és una entitat destinada al foment i a la difusió de la
cultura ubicada a la Ciutat de Reus, propietari i titular registral (segons declara
l'esmentada entitat) dels immobles corresponents als números 4,6, 8, 10 i 12 del
carrer de la Puríssima Concepció de Reus, i des de fa anys treballa en un projecte
d'ampliació i remodelació parcial dels espais de què disposa.
Atès que per a la remodelació dels espais existents i la construcció de nous espais als
solars existents a l'entorn, l'Ajuntament de Reus i el Centre de Lectura formalitzaren el
dia 11 de maig de 2007 un protocol, en el qual ambdues parts expressaren la voluntat
de possibilitar aquestes actuacions i promogueren la constitució d'una comissió que
determinés les accions necessàries per efectuar aquesta remodelació i construcció.
Atès que, en desenvolupament d'aquest protocol, el dia 11 de maig de 2011
l'Ajuntament de Reus, la societat municipal aleshores anomenada Innova Grup
d'Empreses municipals de Reus, SA (ara, Reus Serveis Municipals, SA), el Consorci del
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Teatre Bartrina, el Centre de Lectura i la Fundació Centre de Lectura formalitzaren un
conveni pel qual s'establia un complex sistema d'execució del projecte inicialment
configurat.
Atès que el projecte originari, en els termes que es va concebre, esdevenia una
càrrega excessiva per a les entitats intervinents; per aquest motiu, l'Ajuntament de
Reus i el Centre de Lectura, amb la voluntat d'establir un nou marc de col·laboració
per fer possible el desenvolupament d'aquest nou projecte pretenen formalitzar un
nou conveni, que permeti establir un nou marc de col·laboració entre ambdues
entitats en el desenvolupament del projecte corresponent a la proposta d'ampliació
del Centre de Lectura pel carrer de la Puríssima Concepció i que abastar-hi
exclusivament els immobles corresponents als números 6-8-10 i 12 del carrer de la
Puríssima Concepció i els baixos del número 4 del mateix carrer.
Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
02/04/2019

Atès que s'ha consensuat amb l'esmentada entitat cultural una proposta de conveni,
en virtut del qual, i a grans trets, el Centre de Lectura assumiria el projecte
d'ampliació de la seva seu, i la col·laboració municipal se circumscriuria a una
col·laboració econòmica.
Atès que l'esmentada proposta de conveni identifica una primera fase del projecte
d'ampliació, i preveu la concessió d'una subvenció de 150.000 euros al Centre de
Lectura per a l'execució dels treballs inherents a aquesta primera fase, a càrrec de
l'aplicació pressupostària 3142533411-789 del pressupost municipal de despeses de
l'exercici 2019.
Vist l’informe elaborat per la gerent-coordinadora de Serveis a la Persona i la regidora
delegada de l'Àrea de Cultura, amb el vist i plau del gerent de Serveis Generals de
data 13 de febrer de 2019 que consta a l’expedient, en virtut del qual s'informa
favorablement sobre l'aprovació del conveni per a la col·laboració conjunta en el
desenvolupament del projecte de remodelació parcial i ampliació pel carrer de la
Puríssima Concepció del Centre de Lectura, a la vegada que informa favorablement
sobre el sistema de pagament de la concessió de la subvenció a l'esmentada entitat.
Vist l'informe emès per l'Assessoria Jurídica de data 15 de febrer de 2019 en relació al
present conveni, pel qual es posa de manifest que no concorren aspectes de
naturalesa jurídica que impedeixin l'aprovació i formalització del conveni, que
correspon a la Junta de Govern Local l'aprovació de l'esmentat conveni. Així mateix,
també es posa de manifest que de forma paral·lela amb l'aprovació del conveni,
s'haurà d'assumir un treball coordinat amb les entitats Reus Serveis Municipals SA, el
Consorci del Teatre Bartrina i el Centre de Lectura, per tal de resoldre el conveni que
es formalitzà el dia 11 de maig de 2011, i redefinir o resoldre les diverses relacions
jurídiques que s'originaren en virtut de la formalització de l'esmentat conveni.
Vist l'informe de la intervenció general de fiscalització prèvia de data 20 de març de
2019 emès en relació al present conveni.
Vist l'esborrany de conveni entre l'Ajuntament de Reus i el Centre de Lectura, que
consta a l'expedient.
Vist el que preveuen els articles 47 i següents de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de
règim jurídic del sector públic en relació amb els convenis de col·laboració.
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Vist el que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, així
com l'Ordenança general de subvencions de l'Ajuntament de Reus publicada al BOP de
Tarragona número 214 de data 16 setembre de 2010.
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.
Vist el decret de l'alcaldia de data 3 de març de 2016 número 2499, que delega en els
regidors delegats d'Àrea la competència per a l'atorgament de subvencions directes
amb el límit dels crèdits pressupostaris específics aprovats que estiguin disponibles i
quan el seu import no superi els 50.000 euros.
Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
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Atès, doncs, que correspon a la Junta de Govern Local l’aprovació d’aquells convenis
d’import superior a 50.000 euros, per delegació de l’Alcaldia, per la qual cosa
correspon a la Junta de Govern Local l'aprovació del present encàrrec.
En conseqüència es proposa l'adopció dels acords següents:
PRIMER: Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Reus i el Centre de
Lectura de Reus per el desenvolupament del projecte corresponent a la proposta
d'ampliació del Centre de Lectura pel carrer de la Puríssima Concepció i que abasta els
immobles corresponents als números 6-8-10 i 12 del carrer de la Puríssima Concepció i
als baixos del número 4 del mateix carrer.
SEGON: En conseqüència, aprovar la concessió d'una subvenció directa al Centre de
Lectura, per un import total de 150.000 euros, a l'empara del previst en el conveni, a
càrrec de l'aplicació pressupostària 3142533411-789 del pressupost municipal de
despeses vigent per l'any 2019.
TERCER: Aprovar el reconeixement de l'obligació i disposar el pagament al Centre de
Lectura, de 75.000 euros, d'acord amb el que estableix l'acord tercer del conveni, en
qualitat de pagament anticipat com a lliurament de fons amb caràcter previ a la
justificació, com a finançament necessari per a la realització de l'activitat
subvencionada.
QUART: Nomenar a la Sra. Anna Puigdomènech Romero, gerent-coordinadora de
Serveis a la Persona i el Sr. Gabriel Bosques Sánchez, gerent-coordinador de Serveis
Territorials, com a representants de l'Ajuntament de Reus en la comissió de seguiment
del conveni.
CINQUÈ: Formalitzar els documents que esdevinguin necessaris per fer possible el
desenvolupament d’aquest projecte.
SISÈ: Notificar aquest acord al Centre de Lectura de Reus, als efectes escaients.
SETÈ: Aquests acords són definitius en via administrativa i contra ells 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.
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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 seva notificació."
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.
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