ESBORRANY ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Núm: 5/2020
Caràcter: Ordinària
Data: 11/05/2020
Horari: 11:08 h - 11:27h
Lloc: Telemàtica
Hi assisteixen:
Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
19/05/2020

Carles Pellicer Punyed
Noemí Llauradó Sans (que s’incorpora al moment que es dirà)
Montserrat Villella Cuadrada
Daniel Rubio Angosto
Daniel Recasens Salvador
Montserrat Flores Juanpere
Montserrat Caelles Bertran
Carles Prats Alonso
M. Luz Caballero Gabas
S'han excusat:
Teresa Pallarès Piqué
Assiteixen també:
Jaume Renyer Alimau, secretari general
Josep Maria Sabaté Vidal, vicesecretari
ORDRE DEL DIA
1. Ratificació de la necessitat de celebrar de forma telemàtica aquesta sessió
de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Reus.
2. Informació de l’Alcaldia.
3. Aprovació de l’acta de la Junta de Govern Local de la sessió del dia 13 de
març de 2020.
4. Assessoria Jurídica. Rectificació error material en l’acord de la Junta de
Govern Local de data 28 de febrer de 2020, de modificació del període de
vigència del conveni de 26/03/2007 entre l’Ajuntament de Reus i GUPSA per a
l’explotació de l’espai Gaudí Centre.
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5. Medi Ambient. Aprovació de la priorització del projecte pilot per a la
implementació d’un sistema de gestió de residus integral, basat en tecnologies
innovadores en el municipi de Reus.
Seguidament es tractarà en sessió pública el tema següent:
BENESTAR SOCIAL I CIUTADANIA
6. UGAPE. Modificació de les Bases reguladores de les subvencions per a les
persones en situacions econòmiques desfavorides de la ciutat de Reus.
D'ACTIVITATS DE LA PERSONA
Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
19/05/2020

7. Biblioteques. Aprovació de les bases que han de regir el premi de narrativa
Ciutat de Reus «Diré el que em fuig».
Assumptes sobrevinguts, si s'escau.
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
Oberta la sessió, la presidència proposa, i així s'acorda per unanimitat, declarar
d'urgència del següent assumpte per a ser inclòs 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:
5.b. Assumpte sobrevingut. Benestar Social: Aprovació de l'encàrrec
de gestió a la FUNDACIÓ EDUCATIVA I SOCIAL, de la gestió íntegra del
centre d'activitats i acollida "La Illeta" des del 1 de juny al 31 de
desembre de 2020.
Seguidament es passa a tractar el primer dels punts inclosos en l’ordre del dia
1. Ratificació de la necessitat de celebrar de forma telemàtica aquesta
sessió de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Reus.
L’alcalde exposa la necessitat de celebrar telemàticament aquesta sessió
considerant els circumstancies d’emergència sanitària en les quals ens trobem.
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per unanimitat.
2. Aprovació de l'acta de la sessió de la Junta de Govern de 13-032020.
S’aprova per unanimitat l’acta de la sessió de la Junta de Govern Local del dia
13-03-2020.
3. Informació de l'Alcaldia.
L’alcalde informa que la propera sessió del Ple tindrà lloc el proper 22 de maig
a les 10h de forma telemàtica.
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L’alcalde també informa d’un avanç positiu ja què avui, 11 de maig, Reus ha
entrat en la Fase 1 del desconfinament, juntament amb altres comarques de la
regió sanitària del Camp de Tarragona i també amb les regions sanitàries de les
Terres de l’Ebre i de l’Alt Pirineu-Aran. S’hauran d’estudiar els motius pels quals
a la nostra ciutat i la nostra regió sanitària no hi ha hagut tanta afectació de la
Covid-19 com en d’altres regions de Catalunya.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
19/05/2020

Exposa que el govern municipal ha anat seguint les instruccions, les
recomanacions i les mesures legals, i fins i tot, ha anat més enllà, amb el criteri
i recomanació de Comité d’Emergències, perquè hi han mesures que, tot i estar
permeses, no s’han aplicat precisament per aquesta voluntat de mantenir i
preservar al màxim la seguretat sanitària a la ciutat. L’alcalde posa com
exemple el cas dels parcs públics, que ja fa temps que es poden obrir a tot el
país, però que aquí es mantenen tancats, fins avui, primer dia, que s’ha donat
obertura parcial a dos parcs : el Parc 1 d’octubre i el Parc de Mas Iglésies, però
tots els demés romanen tancats i només s’aniran obrint de forma progressiva si
es donen les circumstancies addients .
El Sr. Pellicer també diu que avui es podrien obrir biblioteques, museus etc,
però tampoc s’han obert fins a una propera data. El que si s’ha obert avui és el
Cementiri, encara també de forma parcial, i s’han aixecat algunes de les
restriccions dels serveis funeraris. També s’han obert algunes escoles per
permetre serveis administratius i la consergeria per atendre les necessitats de
la preinscripció escolar, que s’iniciarà els propers dies.
També informa de l’elaboració dels plans de contingències per tal de preveure
setmanalment l’evolució de l’emergència sanitària a la ciutat i les mesures de
represa de serveis i equipaments que es puguin prendre.
Expressa en general una sensació positiva, respecte a les mesures i les
recomanacions que es van adoptant a nivell municipal, encara que s’ha de
tenir en compte que es manté l’Estat d’Alarma i no ens podem relaxar. Si en les
properes setmanes l’afectació anés en augment o es donés alguna situació que
no fos desitjable s’ haurien de prendre mesures en un altre sentit i per tant és
necessari estar atents.
4. Assessoria Jurídica. Rectificació error material en l'acord de la Junta
de Govern Local de data 28 de febrer de 2020 de modificació del
període de vigència del conveni de 26/03/2007 entre l'Ajuntament de
Reus i GUPSA per a l'explotació de l'espai del Gaudí Centre.
"Atès que la Junta de Govern Local en reunió de data 28 de febrer de 2020,
aprovà l’addenda al conveni formalitzat el dia 26 de març de 2007 entre
l’Ajuntament de Reus i l’aleshores GUPSA per la qual s’amplia el termini de
concessió d’explotació de l’espai de restauració a REDESSA, previst actualment
fins al 31 de desembre de 2025, fins al 31 de desembre de 2035.
Vist l’informe de l’Assessoria Jurídica de data 12 de març de 2020, en el qual es
posa de manifest que s’ha detectat un error material en la redacció de la
proposta d’acord abans esmentada i que el termini d’ampliació de la concessió
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d’explotació fins al 31 de desembre de 2035 no només s’aplica única i
exclusivament a l’espai de restauració sinó a la resta d’espais que explota
REDESSA, i en conseqüència es proposa rectificar el primer punt de la part
resolutiva de l’acord de la Junta de Govern Local, en el sentit següent:
On diu: ‘’Aprovar l’addenda al conveni formalitzat el dia 26 de març de 2007
entre l’Ajuntament de Reus i l’aleshores GUPSA per la qual s’amplia el termini
de concessió d’explotació de l’espai de restauració a REDESSA, previst
actualment fins al 31 de desembre de 2025, fins al 31 de desembre de 2035.’’

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
19/05/2020

Ha de dir: ‘’Aprovar l’addenda al conveni formalitzat el dia 26 de març de 2007
entre l’Ajuntament de Reus i l’aleshores GUPSA per la qual s’amplia el termini
de concessió de l’explotació dels espais de REDESSA al Gaudí Centre, previst
actualment fins al 31 de desembre de 2025, fins al 31 de desembre de 2035.’’
L’esmentada rectificació d’errada no afecta al contingut de la proposta
d’addenda redactada pels serveis tècnics municipals i consensuada amb els de
REDESSA, obrant a l’expedient, pel qual es modificaria el període de vigència
del conveni formalitzat el 26 de març de 2007.
Atès que l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, estableix que les
administracions públiques poden rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a
instància de les persones interessades, els errors materials, de fet o aritmètics
existents en els seus actes.
Atès que la correcció d’errades correspon efectuar-la al mateix òrgan que
adopta l’acord a esmenar, de conformitat amb l’article 74.2 de la Llei 26/2010,
del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya.
Per tot l’exposat, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents
acords:
PRIMER.- Rectificar l’error material detectat en el punt primer de la part
resolutiva de l’acord de la Junta de Govern Local de data 28 de febrer de 2020,
en el sentit següent:
On diu: ‘’Aprovar l’addenda al conveni formalitzat el dia 26 de març de 2007
entre l’Ajuntament de Reus i l’aleshores GUPSA per la qual s’amplia el termini
de concessió d’explotació de l’espai de restauració a REDESSA, previst
actualment fins al 31 de desembre de 2025, fins al 31 de desembre de 2035.’’
Ha de dir: ‘’Aprovar l’addenda al conveni formalitzat el dia 26 de març de 2007
entre l’Ajuntament de Reus i l’aleshores GUPSA per la qual s’amplia el termini
de concessió de l’explotació dels espais de REDESSA al Gaudí Centre, previst
actualment fins al 31 de desembre de 2025, fins al 31 de desembre de 2035.’’

Aquest document ha estat signat electrònicament amb data 19/5/2020
L'autenticitat d'aquest document es pot comprovar a https://serveis.reus.cat/cve mitjançant el CVE: 2020A27B153C1839794C43770095A1B4BB871871BF720519092702

SEGON: Donar trasllat d’aquest acord a la societat REDESSA, i també a
l’Agència de Promoció de Ciutat ‘’Reus Promoció’’, en virtut dels drets que
aquest organisme autònom ostenta sobre l’esmentat immoble.
TERCER: Aquest acord és definitiu en via administrativa i contra ell es pot
interposar recurs contenciós administratiu davant dels Jutjats del Contenciós
Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia
següent al de la recepció de la seva 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 seva notificació."
Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
19/05/2020

Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per unanimitat.
5.a) MEDI AMBIENT. Aprovar la priorització del projecte pilot per a la
implementació dun sistema de gestió de residus integral, basat en
tecnologies innovadores en el municipi de Reus.
"En data 28 d’octubre de 2019, s’emet la Resolució TES/2791/2019, per la qual
s’aproven les bases reguladores aplicables a les convocatòries de subvencions
destinades a ens locals de Catalunya per a l’assignació de cofinançament del
Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) per a la realització de
projectes pilot de compra pública d’innovació en matèria de recollida selectiva
de residus municipals, i per Resolució TES/3484/2019, de 5 de desembre,
s’obre la convocatòria.
Aquest Ajuntament va presentar en data 24.03.2020 la sol·licitud de subvenció
per al “Projecte pilot per a la implementació d’un sistema de gestió de residus
integral, basat en tecnologies innovadores en el municipi de Reus”, amb un
pressupost de 2.282.075,46 € (sense IVA), i va sol·licitar un cofinançament de
1.141.037,73 € amb càrrec al Programa operatiu (PO) FEDER de Catalunya
2014-2020 d’acord amb els criteris establerts a les bases 8, 9 i 14 i la
normativa específica d’aplicació.
Atès que des de l’Agència Catalana de Residus sol·liciten l’aportació de la
següent documentació per completar l’expedient de la sol·licitud:
• Acreditació que per a l'ens local sol·licitant el projecte és prioritari i hi
destina els recursos necessaris per assolir els objectius plantejat.
• Acreditació del consens polític per tirar endavant el projecte.
Vist l’informe de l’interventor emès en data 13.03.20 en que informa que
l’Ajuntament en el pressupost 2020 ha posat de manifest tenir un estalvi net
positiu de 1.906.316,66 € el que li permet tenir capacitat pressupostària per a
cofinançar l’execució d’inversions fins aquest import, preveient, en els marcs
pressupostaris elaborats, que es pugui assolir una quantitat equivalent en el
pressupost de 2021 i en el pressupost de 2022.
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Vist el certificat del Secretari de 17.03.20 en el que es declara que aquest
Ajuntament té capacitat financera per a executar inversions en els exercicis en
què es comprometi la despesa sobre la que es sol·licita la subvenció.
En data 23 d’abril de 2020, el Cap de Serveis de Medi Ambient, emet informe
pel qual justifica la necessitat del projecte i la seva prioritat per dur a terme
una bona gestió de recollida de residus municipals.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
19/05/2020

L'òrgan competent per aprovar el projecte i contractar-lo si s'obté el
finançament del FEDER és la Junta de Govern, d’acord amb la delegació de
competències establerta pel Decret d’Alcaldia número 2019011502 de data 10
de juliol de 2019, de conformitat amb l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local estableix i l’article 131 del Reglament
Orgànic Municipal (ROM).
La Junta de Govern Local, d’acord amb l’article 54.1 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, és integrada per l’alcalde o l’alcaldessa i un nombre
de regidors no superior a un terç del nombre legal d’aquests, i segons el Decret
d’Alcaldia número 2019011371 de data 5 de juliol de 2019, pel qual es
nomenen els membres, a la Junta de Govern hi són representats el grups
polítics que conformen la majoria absoluta del nombre legal de membres de la
corporació i per tant, es garanteix el consens polític suficient perquè el projecte
sigui reeixit.
En el present supòsit, tot i la suspensió dels terminis establerta per la
disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual
es declara l’estat d’alarma per la gestió de la situació de crisis sanitària
ocasionada pel COVID-19, un cop finalitzada l’excepcionalitat, no hi hauria
termini suficient per presentar aquest acord si no s’ha efectuat amb
anterioritat. Tanmateix, el Reial decret 465/2020, de 17 de març, pel qual es
modifica el Reial decret 463/2020, estableix la possibilitat de continuar els
procediments administratius indispensables per a la protecció de l'interès
general , i la tramitació d’aquesta subvenció és fonamental per tal d’assolir el
projecte en benefici de la gestió de residus municipal.
En conseqüència es proposa l'adopció dels acords següents:
1.- APROVAR la priorització del projecte pilot per a la implementació d’un
sistema de gestió de residus integral, basat en tecnologies innovadores en el
municipi de Reus, i el destí dels recursos necessaris per assolir els objectius
plantejats.
2.- COMUNICAR l’adopció d’aquest acord, amb el consens polític suficient, i
aportar la documentació requerida a la Direcció General d’Administració Local
a través de l’extranet de les administracions públiques catalanes (EACAT),
Plataforma SIFECAT 1420."
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per unanimitat.
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ASSUMPTE SOBREVINGUT
5.b) Benestar Social: Aprovació de l'encàrrec de gestió a la FUNDACIÓ
EDUCATIVA I SOCIAL, de la gestió íntegra del centre d'activitats i
acollida "La Illeta" des del 1 de juny al 31 de desembre de 2020.
"Atès que l’Ajuntament de Reus, des dels inicis de l’any 1990 ha desenvolupat
programes de prevenció de les drogodependències, en virtut dels quals es
realitzaven campanyes de sensibilització, rehabilitació i suport a les persones
drogodependents.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
19/05/2020

Atès que per decret 142/2010, d'11 d'octubre, s'aprovà la Cartera de Serveis
Socials destinada a persones que es troben en situacions amb necessitat
d'atenció
especial,
com són,
entre d'altres,
les
persones
amb
drogodependència i que com a novetat inclogué ampliar l'abast de la prestació
del servei de prevenció de drogodependències i la prestació del servei del
centre de dia per a persones amb drogodependències, a persones amb altres
addiccions.
Atès que l’any 2005 es va crear el Centre d’activitats i acollida “La Illeta”,
ubicat al carrer President Companys, número 7, baixos, de Reus, que en
l’actualitat, està destinat al servei d’acolliment diürn en el qual es
desenvolupen activitats d’inserció social complementàries al processos de
tractament terapèutic, programes de caire ocupacional, d’ensenyament prolaboral i laboral i adquisició d’hàbits i responsabilitats, i on es potencia la
reinserció a la societat de les persones amb problemes de drogodependència.
Atès que per tal de millorar l’eficiència, l'optimització i la racionalització dels
recursos que destinava l’Ajuntament, en data 25 de novembre de 2011, la
Junta de Govern Local va encarregar a la Fundació per l’Acció Educativa la
gestió del servei, per el període comprès de l'1 de gener de 2012 fins el 31 de
desembre de 2015.
Atès que el 10 de juny de 2016, la Junta de Govern Local, aprovà donar
continuïtat a l'encàrrec de gestió del servei del Centre de dia ''La Illeta a través
de la Fundació per a l'Atenció Social, per al període comprès de l'1 de juliol de
2016 fins el 31 de desembre de 2017 i en conseqüència es formalitzà un nou
conveni per tal de regular les condicions de l'esmentat encàrrec.
Considerant que durant l’any 2018 i donat el canvi en la normativa dels
encàrrecs de gestió s’ha continuat gestionant sense cap acord exprès per la
Fundació per a l’Atenció Social.
Atès que les activitats que desenvolupa el Centre «La Illeta» per a persones
amb drogodependències són les següents, entre d’altres:



Suport d’orientació laboral i formativa
Intervencions de suport i educació social en els àmbits individual i
comunitari
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Facilitar als usuaris de l’accés a altres recursos, canalitzant les
demandes dels propis usuaris.
Oferir serveis higiènic bàsic: dutxers, afaitats i altres
Oferir serveis de bugaderia
Tallers que potenciïn les habilitats dels usuaris
Xerrades informatives
Sortides socials
Facilitar l’accés a una alimentació saludable

Atès que cal continuar prestant aquest servei i que la regidoria de Benestar
Social no disposa dels recursos materials ni humans necessaris.
Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
19/05/2020

Vist l'article 32 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic que 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 la FUNDACIÓ EDUCATIVA I SOCIAL (FES) 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
número de Protocol 1521/2018, que eleva a públics els acords del Patronat de
data 26 de juliol de 2018 i amb diligència de 22 de gener de 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 què es declara la
condició de mitjà propi i servei tècnic de la FUNDACIÓ EDUCATIVA I SOCIAL
(FES), 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.
Considerant que l’ens esmentat disposa dels recursos adients per
desenvolupar la gestió d’aquestes activitats i que les activitats del servei
es troben dins de l’objecte de la FUNDACIÓ EDUCATIVA I SOCIAL (FES).
Vist l’informe emès per la Cap de Servei de Servei socials de data 24 d'abril de
2020, en el qual es proposa aprovar la tarifa dels serveis a dalt esmentats, i
que són els següents:
 Tarifa unitària mensual per plaça disponible de 252€
FUNDACIÓ EDUCATIVA I SOCIAL està exempta d’IVA, per aquest servei.
Vist l'informe emès per la Cap de Servei de Serveis Socials de data 5 de maig
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de 2020, que indica, que l’encàrrec de gestió a la FUNDACIÓ EDUCATIVA I
SOCIAL del Centre «La Illeta», s'ha de efectuar de l’1 de juny al 31 de
desembre de 2020, amb un import de 88.229,75€.
Vist l'informe favorable emès per l'Assessoria Jurídica de data 28 d'abril de
2020 i el complementari de 6 de maig de 2020.
Vist l'informe de fiscalització prèvia, de data 07 de maig de 2020 d'acord amb
l'art. 13 del RD 424/2017, de 28 d'abril, pel que es regula el règim jurídic del
control intern a les entitats del Sector Públic Local i les Bases d'Execució del
Pressupost d'aquesta Corporació.
Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
19/05/2020

Vist l'esborrany de conveni d'encàrrec de gestió del centre ''La Illeta'', que
consta en l'expedient, que ha estat consensuada amb els serveis tècnics de la
EDUCATIVA I SOCIAL (FES).
Atès que el pagament d’aquest encàrrec de gestió es realitzarà mitjançant
factures emeses per la FUNDACIÓ EDUCATIVA I SOCIAL (FES), en els termes que
estableix la clàusula sisena del conveni.
Considerant que si la liquidació de l'encàrrec s'ha d'efectuar per un import
diferent al que s'aprovà en el moment de la seva formulació, l'òrgan competent
haurà d'aprovar aquesta liquidació, amb la prèvia emissió del corresponent
informe per part del departament tramitador on es justifiqui aquesta diferencia.
La liquidació per un import superior requerirà la prèvia aprovació de l'ampliació
de l'encàrrec.
Atès que d’acord amb la clàusula quarta del conveni la FUNDACIÓ EDUCATIVA I
SOCIAL (FES), 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. En el supòsit que la la FUNDACIÓ EDUCATIVA I SOCIAL
(FES), hagi de contractar qualsevol de les prestacions objecte d'aquest conveni,
ho comunicarà a l'Ajuntament amb definició de l'adjudicatari i l'import.
Atès que tal i com indica la clàusula vuitena del conveni, per tal de dur a terme el
correcte compliment de les actuacions que s’estableixen en el conveni, es
constituirà una comissió de seguiment, amb la funció principal fer un
seguiment periòdic d’aquest i resoldre les diferències que es plantegin entre
ambdues parts en relació a la seva interpretació i execució.
Atès que 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.
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Atès que l’esmentat encàrrec exigeix el tractament de dades personals, per la
qual cosa la FUNDACIÓ EDUCATIVA I SOCIAL (FES), 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 (LOPDGDD), i al Reglament (UE) 2016/679 del
Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016 (RGPDUE), relatiu a la
protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personal i
a la llibre circulació d'aquestes dades.
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Vist el que disposa l'article 32 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic, 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.
Vist, així mateix, el que disposa l'article 86 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de
règim jurídic del sector públic, relatiu a les entitats que tenen la consideració
de mitjà propi i servei tècnic respecte dels poders adjudicadors
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.
Vist el Decret d'alcaldia número 2019017983, de 27 de novembre de 2019, pel
qual es defineix l'organització i funcionament de la direcció superior de
l'Ajuntament, delega en les respectives regidories delegades d'Àrea els
encàrrecs i les encomandes de gestió quan el seu import no superi els 25.000
euros.
Vist el Decret de l’alcaldia número 2019011502 de data 10 de juliol de 2019,
pel qual es delega en la Junta de Govern local l’aprovació dels encàrrecs, les
encomanes de gestió, 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 l'import del conveni supera amb escreix la xifra dels 50.000
euros, per la qual cosa correspon a la Junta de Govern Local, per delegació de
l’alcaldia, l'aprovació del present conveni.
Per tot l’exposat, es proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents
ACORDS:
PRIMER: APROVAR la tarifa aplicar per les estades al Centre «La Illeta»:


Tarifa unitària mensual per plaça disponible............252€

FUNDACIÓ EDUCATIVA
servei.

I SOCIAL (FES),

està exempta d’IVA, per aquest
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SEGON: APROVAR l’encàrrec de gestió a la FUNDACIÓ EDUCATIVA I SOCIAL
(FES), de la gestió íntegra del centre d'activitats i acollida ''La Illeta'' per a l’any
2020 per al període que va del dia 1 de juny al 31 de desembre de 2020.
L’encàrrec s’executarà en els termes previstos en el conveni consensuat entre
l'Ajuntament de Reus i la FUNDACIÓ EDUCATIVA I SOCIAL (FES), que regula les
obligacions mútues, que consta a l'expedient
TERCER: APROVAR el conveni que regula l'encàrrec de gestió del centre
d'activitats i acollida ''La Illeta'' entre l'Ajuntament de Reus i la FUNDACIÓ
EDUCATIVA I SOCIAL (FES).
Signat electrònicament
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QUART: La FUNDACIÓ EDUCATIVA I SOCIAL (FES), 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.
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 quedant l’Ajuntament de Reus exonerat de qualsevol
responsabilitat solidària o subsidiària, d’aquests tipus en què pugui incórrer la
referida empresa o el seu personal.
CINQUÈ: APROVAR la despesa prevista per a l’execució d’aquest encàrrec de
gestió per al període del del 1 de juny al 31 de desembre de 2020, d'un import
de 88.229,75 euros, que s’imputa a l'aplicació pressupostària de Benestar Social
número 30422-23123-250 del pressupost municipal de despeses per a l’any
2020.
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, 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.
SISÈ: El pagament d’aquest encàrrec es realitzarà, en els termes que estableix
la clàusula sisena del conveni.
SETÈ: INSTAR a la FUNDACIÓ EDUCATIVA I SOCIAL per realitzar els tràmits
necessaris per desenvolupar el present encàrrec.
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VUITÈ: 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 Social, Sra.
Montserrat Vilella Cuadrada, per tal que formalitzi l’esmentat Conveni i els
documents necessaris per tal de fer efectius els acords anteriors.
DESÈ: NOMENAR la Sra. Àngels Granados Serrano, Cap de Servei de Serveis
Socials, i la Sra Carmen Mendiola Martin, tècnica de l’Àrea de Benestar, com a
representants de l’Ajuntament de Reus en la comissió de seguiment establerta a
la clàusula vuitena del conveni.
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ONZÈ: APROVAR el contracte d’encarregat de tractament de dades entre aquest
Ajuntament i la FUNDACIÓ EDUCATIVA I SOCIAL (FES), per al tractament de les
dades de caràcter personal inherents a les accions de col·laboració derivades de
l’encàrrec aprovat en el segon apartat.
DOTZÈ: L'entitat receptora de l'encàrrec prevista en aquesta resolució tindrà
l'obligació de facilitar a l'Ajuntament la informació que preveu l'article 3.2 de la
Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, d'accés a la informació
pública i bon govern.
TRETZÈ: 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.
CATORZÈ: 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.
QUINZÈ: NOTIFICAR aquest acord a la FUNDACIÓ EDUCATIVA I SOCIAL (FES),
als efectes escaients.
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.
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.
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Cal tenir en compte però, de conformitat amb el Reial Decret 463/2020, de 14 de
març, els terminis per presentar els recursos corresponents queden suspesos, de
tal manera que aquests terminis es computaran a partir de l’endemà que perdi
vigència aquesta suspensió decretada amb la declaració de l’estat d’alarma.»"
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per unanimitat.
Seguidament es tracta en sessió pública el temes següents:
En aquest moment s'incorpora a la sessió la Sra. Llauradó
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6. UGAPE. Modificació de les Bases reguladores de les subvencions per
a les persones en situacions econòmiques desfavorides de la ciutat de
Reus.
«Atès que una de les accions de foment dutes a terme per aquest Ajuntament
és l’establiment d’un règim de concessió d’ajuts o subvencions per a les
persones en situacions econòmiques desfavorides, sigui per la percepció d’uns
ingressos clarament insuficients o per la concurrència d’altres circumstàncies
que repercuteixen de forma negativa en la seva capacitat econòmica.
Vist que les primeres bases que incideixen en els sectors de població
esmentats es van aprovar en el Ple de data 21 de desembre de 2007.
Atès que posteriorment aquestes bases van ser objecte de diverses
modificacions que, per seguretat jurídica, van derivar en una aprovació integral
de les bases resultants, per la qual cosa la Junta de Govern Local de 13 de
febrer de 2015 va aprovar la refosa del text de les bases reguladores i va ser
publicada al BOPT núm. 45 de data 24 de febrer de 2015, comprenen les
següents línies i sublínies de subvenció:


Subvencions per al foment de l’accés dels joves a un habitatge en
propietat.



Subvencions per a les persones que concorren en una determinada
situació de mobilitat.



Subvencions per a persones amb escassos recursos econòmics, en les
sublínies:
o

Ajut destinat als usuaris del servei de recepció obligatòria de
recollida domiciliària d’escombraries i residus sòlids urbans.

o

Ajut destinat a la taxa del servei públic de proveïment i sanejament
d’aigua potable.

o

Ajut per al foment del manteniment d'un habitatge en propietat.

Considerant que inicialment, per a les subvencions de la Base Primera 2.B i C),
es va prendre com a criteri de referència el salari mínim interprofessional per
cada membre de la unitat familiar, per tal com en la data en què aquestes
bases s’elaboraren es considerà un criteri proporcional a les necessitats de la
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població i, d’altra banda, s’uniformitzava així aquest criteri en relació a la resta
d’ajuts que regulen les bases.
Atès que l’objectiu dels esmentats ajuts era minimitzar i pal·liar, en la mesura
del possible, els efectes negatius derivats de la situació de desacceleració
econòmica en què es trobava immersa la nostra societat.

Signat electrònicament
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Vist que el Salari Mínim Interprofessional des de l’any 2015 (que es va aprovar
el text refós de les Bases reguladores de les subvencions) fins a l’actualitat ha
sofert un creixement del 46% aproximadament i que pot considerar-se un
indicador poc aplicable per a la determinació del nivell de renda en l’obtenció
d’aquests ajuts, pel que esdevé necessari modificar les bases en aquest sentit i
fixar el criteri de referència en la corresponent convocatòria tot adaptant-se a
la situació econòmica i pressupostària vigent en l’anualitat que s’atorguin els
ajuts.
Vist que, per altra banda, donat que el ciutadà no està obligat a aportar
aquella documentació que l’ajuntament pot obtenir d’altres administracions
mitjançant la interoperabilitat administrativa, com és la informació sobre el
nivell d’ingressos (declaracions de renda...), i que l’obtenció d’aquesta està
plenament operativa a partir de l’últim trimestre de l’any, fet que endarrereix
les resolucions de les sol·licituds d’ajut, es considera necessari modificar
l’anualitat sobre la qual s’obté l’esmentada informació.
Vist l’informe tècnic favorable de data 17.04.20 que consta a l’expedient.
Vist que d’acord amb l’article 124 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, les bases de
subvencions han de ser aprovades pel Ple de la Corporació.
Vist l’acord del Ple de la Corporació de data 3 de juliol de 2019 de delegació de
competències a la Junta de Govern Local.
Considerant que hi ha voluntat de publicar la convocatòria de les esmentades
bases i, per tant, obrir el procés de tramitació de sol·licituds tan bon punt
s’aixequi la suspensió dels terminis administratius continguda a les
disposicions addicionals 3a i 4a del RD 463/2020, de 14 de març, pel que es
declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària
ocasionada pel COVID-19.
La convocatòria quedaria ralentitzada per haver de tramitar amb anterioritat la
modificació de les bases que es proposa i que ha de ser aprovada pels òrgans
col·legiats quan aquests es convoquin i sotmetre’s a informació pública, per
aquest motiu és del tot necessari per a la gestió posterior de les sol·licituds
dins dels períodes previstos, l’aprovació de la modificació de les bases restant
suspesa només la presentació d’al·legacions, tal i com preveu la Instrucció de
la Secretaria General 3/2020 sobre la suspensió dels terminis administratius, en
el seu apartat novè: “... els tràmits preparatoris o d’instrucció interna relatius
als procediments contractuals, de selecció de personal, de concessió de
subvencions o d’altres, afectats per la suspensió de terminis administratius,
poden dur-se a terme sempre que s’aturin abans de l’obertura del termini de
presentació de sol·licituds, pliques, al·legacions...”
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Per tot l’exposat, es proposa a la Junta de Govern Local, previ dictamen de la
Comissió Informativa de Benestar Social i Ciutadania l’adopció dels següents
acords:
PRIMER.- Modificar les Bases reguladores de les subvencions per a les
persones en situacions econòmiques desfavorides a la ciutat de Reus en el
sentit següent:
Base Segona - Beneficiaris



B. Per a la subvenció per a les persones que concorren en una
determinada situació de mobilitat:
Signat electrònicament
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5. Tenir la unitat familiar uns ingressos líquids anuals que no superin
l’import que es determini a les corresponents convocatòries.
C. Per a les subvencions per a persones amb escassos recursos econòmics:
2. Tenir la unitat familiar uns ingressos líquids anuals que no superin
l’import que es determini a les corresponents convocatòries.


Base Quarta.- Sol·licituds

5.d) Per a determinar el nivell d’ingressos de la unitat familiar s’estarà a la
informació dels ingressos percebuts durant l'any que es determini a la
convocatòria
Segon.- Sotmetre el present acord al tràmit d’informació pública i suspendre la
seva publicació fins que finalitzi l’estat d’alarma declarat pel Reial Decret
463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de
la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19."
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per unanimitat.
7. Biblioteques. Aprovació de les bases que han de regir el premi
narrativa Ciutat de Reus «Diré el que em fuig»
"Atès que dins de la programació d’activitats i serveis de la Regidoria delegada
de l’Àrea de Cultura i Política Lingüística a través del servei de Biblioteques, té
previst dur a terme el premi de narrativa Ciutat de Reus «Diré el que em fuig»
en memòria de Gabriel Ferrater on hi poden participar totes aquelles persones
majors d'edat que ho desitgin, amb l’objectiu de donar suport a la creació
literària en catal, afavorir la difusió de la lectura en català i ratificar el
compromís de la ciutat amb la cultura.
Vist l’informe emès per la Directora del Servei Municipal de Biblioteques de
data 6 de març de 2020 validat per la gerent d’àmbit de Serveis a la Persona i
pel regidor de cultura i política lingüística.
Vista la proposta de bases dels esmentats premis elaborades pel departament.
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Vist així mateix l’informe de la directora del Servei Municipal de Biblioteques en
el qual es justifica la necessitat d’aprovació de les bases.
Vistos, així mateix, els articles 2 i 4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions, dels quals en resulta que aquests premis resten
subjectes al règim jurídic de les subvencions.
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Vist, en conseqüència, el que resulta dels preceptes bàsics de la Llei 38/2003,
abans referenciada, i del Reial Decret 887/2006, que desenvolupa la citada Llei,
i del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals, i l’ordenança aprovada per aquest
Ajuntament í publicada al BOP de Tarragona número 214 de data 16 de
setembre de 2010.
Atès que l’aprovació de les bases per part de l’Ajuntament, conforme el que
disposa l’article 124.3 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya, correspon
al Ple de la Corporació.
Atès que el Ple de la Corporació, en reunió duta a terme el dia 3 de juliol de
2019, acordà delegar en la Junta de Govern Local totes les competències que
corresponen al Plenari però que resulten de caràcter delegable, circumstància
que es produeix en relació a les bases que es pretenen aprovar.
Per tot l’exposat, es proposa a la Junta de Govern Local, previ dictamen de la
Comissió Informativa d’Activitats de la Persona, l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar de manera inicial les bases del premi de narrativa Ciutat de
Reus «Diré el que em fuig»organitzat per la Regidoria de Cultura i Política
Lingüística en els termes i amb el contingut que consta a l'expedient de
referència.
Segon.- Sotmetre les bases esmentades al tràmit d’informació pública en els
termes previstos al Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
Tercer.- Tot l'esmentat, sense perjudici de la suspensió dels terminis
administratius prevista en la Disposició Addicional tercera del Reial decret
463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de
la situació de crisi sanitària originada pel COVID-19, o en les eventuals
pròrrogues d'aquest Reial decret. En aquest sentit, si la publicació al BOPT es
produeix mentre es mantingui la suspensió, el còmput del termini abans
esmentat s'iniciarà l'endemà que resti sense efecte aquesta suspensió."
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per unanimitat.
I, sense més assumptes a tractar s'aixeca la sessió de la qual, com a secretari
general, estenc aquesta acta, amb el vistiplau del Molt Il·lustre Sr. Alcalde.
El secretari general
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