ESBORRANY ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Núm: 14/2019
Caràcter: Extraordinària
Data: 28/10/2019
Horari: 08:47h - 08:55h
Lloc: Palau Municipal
Hi assisteixen:
Signat electrònicament
Josep Maria Sabate Vidal
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Carles Pellicer Punyed
Noemí Llauradó Sans
Montserrat Villella Cuadrada
Daniel Rubio Angosto
Daniel Recasens Salvador
Teresa Pallarès Piqué
Montserrat Flores Juanpere
Carles Prats Alonso
M. Luz Caballero Gabas
Josep Maria Sabaté Vidal, secretari en funcions
S'ha excusat:
Montserrat Caelles Bertran
ORDRE DEL DIA
1. Benestar social: Aprovació de l'Addenda del Contracte Programa 20162019 per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Departament
de Treball, Afers socials i Famílies i l'Ajuntament de Reus, en matèria de Serveis
Socials.
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
Oberta la sessió per la presidència es passa a tractar el tema següent:
1. Benestar Social. Aprovació de l'Addenda del Contracte Programa
2016-2019 per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el
Departament de Treball, Afers socials i Famílies i l'Ajuntament de
Reus, en matèria de Serveis Socials.
"Atès que el 3 d’agost de 2016 es va signar el Contracte programa per a la
coordinació, cooperació i la col·laboració entre el Departament de Treball, Afers
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Socials i Famílies i l’Ajuntament de Reus, en matèria de serveis socials, altres
programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat, pel període 20162019. El Contracte programa estableix els eixos estratègics, els objectius
generals, els mecanismes d’avaluació i el finançament que permeten major
eficiència en la gestió dels serveis.
Atès que posteriorment es van signar diferents addendes a l’esmentat Acord
marc que es relacionen a continuació per ampliar els serveis i programes:
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-Addenda al Contracte programa de la Fitxa 1 d’ajudes d’urgència social
per a despeses derivades de subministraments bàsics de llum, aigua i gas,
amb una aportació de 73.430,00€, formalitzada en data 21 de desembre de
2016.
-Addenda al Contracte programa 2016-2019 que regula específicament
els Serveis
d’atenció a la infància i l’adolescència i els serveis
d’integració familiar en família extensa, i incorpora les fitxes 19.1 Serveis
d’atenció a la infància i l’adolescència: equips d’atenció a la infància i
l’adolescència (EAIA) i 19.2 Serveis d’atenció a la infància i
l’adolescència: serveis d’integració familiar en família extensa (SIFE),
formalitzada en data 26 setembre de 2017.
-Addenda al Contracte programa per a la coordinació, la cooperació i la
col·laboració entre el Departament de Treball, Afers socials i Famílies i
l'Ajuntament de Reus, en matèria de serveis socials, altres programes
relatius al benestar social i polítiques d’igualtat, per al període 20162019, per a l'any 2017 i els imports corresponents per al 2018 i 2019,
formalitzada en data 14 de desembre de 2017.
-Addenda al Contracte programa per als anys 2018 i 2019 per donar
continuïtat als serveis i programes inclosos en el Contracte Programa
2017 i ampliar o modificar els serveis, amb un import assignat per l’any
2018 de 3.655.783,99€ i per a l’any 2019 un import de 3.606.497,99€,
formalitzada en data 22 d’octubre de 2018.
Atès que el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de
Catalunya ha tramès a aquest Ajuntament segons registre d’entrada número
2019051443 de data 9 d’octubre de 2019, en el marc del Contracte programa
2016-2019 l’Addenda per a l’any 2019 que inclou els següents acords:
1- Ampliar el finançament de la Fitxa 6- Sistemes de resposta urgent per
a dones que es troben en situació de violència i per als seus fills i filles,
per la qual cosa es modifiquen els imports que apareixen a l’Annex Fitxa
econòmica del contracte programa, en els termes següents:
Import atorgat
CP 2019

Ampliació FPVG

Total aportació
DTSF CP 2019

Import
pressupostat CP
2019

11.513,47€

45.000,00€

56.513,47€

56.550,00€
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2- Incloure la Fitxa 44- Dinamitzadors/ores cívics/cíviques per a
l’emancipació juvenil, al Contracte programa 2019, amb els termes i
condicions que queden recollits a l’Annex d’aquesta Addenda, per la qual
cosa s’assignen els imports descrits a la taula següent, per contractar i
formar els/les dinamitzadores cíviques, per un període màxim de 12
mesos:
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Nombre de
Import
Nombre de
professionals atorgat per professionals
contractats contractació
dinamitzador
/a (per 12
mesos)
2

74.894,34€

2

Import
Formació

Total

442,80€

75.337,14€

3- Mantenir la resta de condicions acordades a l’Addenda al Contracte
programa 2016-2019 per al període 2018-2019 per al present exercici.
Vist l’informe emès per la Cap de Servei de Serveis Socials de data 16
d’octubre de 2019 així com els informes emesos per la coordinadora d’Àmbit
de Violència i de la coordinadora de l’Àmbit de Dinamització Comunitària i
Cohesió Social, en els quals informen favorablement el contingut de la fitxa que
els afecta i proposen l’adopció dels acords pertinents per a l’aprovació de
l'Addenda del Contracte programa esmentat.
Vist, en conseqüència, el que disposa l'article 41 de la Llei 12/2007, d’11
d’octubre, de serveis socials que preveu que la Generalitat de Catalunya ha
d'establir convenis quadriennals de coordinació i cooperació interadministratius
amb els municipis de més de 20.000 habitants, a fi de garantir, en l'àmbit
territorial corresponent, la corresponsabilitat en la prestació de serveis socials i
l'estabilitat dels serveis i de llurs professionals.
Vist, així mateix, el que disposen l’article 191 del Decret legislatiu 2/2003, de
28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i del règim local
de Catalunya, els articles 47 i següents de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de
règim jurídic del sector públic, els articles 108 i següents de la Llei 26/2010, del
3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques
de Catalunya, i el del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
Atès que en virtut del que disposa l’article 309 del Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals, la competència per a l’aprovació del present
contracte programa correspondria al Ple de la corporació, si bé aquesta
competència no ostenta la condició d’indelegable.
Per tot l’exposat, i amb el dictamen favorable de la Comissió Informativa de
Benestar Social i Ciutadania del dia 21 d’octubre, es proposa a la Junta de
Govern Local l’adopció dels acords següents:
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PRIMER: Aprovar de l'Addenda del Contracte Programa 2016-2019 per a la
coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Departament de Treball,
Afers socials i Famílies i l’Ajuntament de Reus, en matèria de Serveis Socials,
altres programes relatius a benestar social i polítiques d’igualtat per ampliar el
finançament de l’any 2019 de la Fitxa 6- Sistemes de resposta urgent per a
dones que es troben en situació de violència i per als seus fills i filles, i de la
Fitxa 44- Dinamitzadors/ores cívics/cíviques per a l’emancipació juvenil.
SEGON: Facultar al Molt Il·lustre Sr. Alcalde i a la regidora delegada de l’Àrea
de Benestar Social, per tal que qualsevol d’ells, indistintament, formalitzin
l’esmentada addenda.
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TERCER: Donar trasllat d’aquest acord al Departament de Treball, Afers Socials
i Famílies de la Generalitat de Catalunya, als efectes pertinents."
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per assentiment,
I, sense més assumptes a tractar s'aixeca la sessió de la qual, com a secretari
en funcions, estenc aquesta acta, amb el vistiplau del Molt Il·lustre Sr. Alcalde.
El secretari en funcions
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