ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Núm: 15/2020
Caràcter: Ordinària
Data: 11/12/2020
Horari: 09:05h - 09:13h
Lloc: Telemàtica

Signat electrònicament
Noemí Llaurado Sans
01/02/2021

Hi assisteixen:
Noemí Llauradó Sans, vicealcaldessa, que actua com a alcaldessa accidental.
Montserrat Villella Cuadrada
Daniel Rubio Angosto
Daniel Recasens Salvador
Teresa Pallarès Piqué
Montserrat Flores Juanpere
Montserrat Caelles Bertran
Carles Prats Alonso
M. Luz Caballero Gabas
S'ha excusat:
Carles Pellicer Punyed

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
01/02/2021

Assisteixen també:
Jaume Renyer Alimbau, 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 27 de novembre
de 2020.
4. Patrimoni del Sòl. Concessió d’un nou termini per l’inici i acabament de les obres
del solar situat al Cr. Agricultura, núm. 7.
5. Benestar social. Aprovació de l’Addenda al conveni amb Càritas diocesana de
Tarragona pel projecte de menjador social de l’1 de gener de 2020 al 31 de desembre
de 2020 per l’augment d’àpats a conseqüència de la crisi sanitària.
6. Gestió Urbanística. Aprovació inicial del Pla de millora urbana de l’Àrea 3.2 LA
HISPÀNIA, promogut per Reus Mobilitat i Serveis, S.A.
Seguidament es tractarà en sessió pública els temes següents:
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ACTIVITATS DE LA PERSONA
7. Educació. Aprovació de les bases reguladores per l'atorgament de subvencions per
a projectes que fomentin els principis de la ciutat educadora.
8. Participació, Bon Govern i Serveis Generals. Aprovació del Contracte
Programa 2020 entre l’Institut Català de les Dones i l’Ajuntament de Reus, per a la
prestació del servei d’informació i atenció a les dones, la realització de polítiques
d’igualtat i ampliació dels serveis que es presten en el servei d’informació i atenció a
les dones.
BENESTAR SOCIAL I CIUTADANIA
Signat electrònicament
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9. Benestar Social. Aprovació de la pròrroga del conveni de col·laboració
interadministrativa entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la
Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Reus per a la prestació del servei de
residència assistida per a gent gran dependent, «Residència Horts de Miró», a Reus,
per a l’any 2021.

Signat electrònicament
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10. Benestar Social. Aprovació ampliació addenda i addenda complementària de la
pròrroga
del Contracte Programa 2016-2019 entre el Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies i els Ens Locals en matèria de serveis socials, altres programes i serves
relatius a Benestar Social i polítiques d'igualtat per a la implementació de mesures
extraordinàries en relació a l'impacte social de la pandèmia de Covid19 durant
l'exercici 2020.
SERVEIS D'HISENDA I SERVEIS GENERALS
11. Promoció de Ciutat. Aprovació del preu públic de participació en el Mercat de
Nadal 2020.
Assumptes sobrevinguts, si s'escau.
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
Oberta la sessió, la presidència proposa, i així s'acorda per unanimitat, declarar
d'urgència el 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:
12. Benestar Social. Aprovació de l’Addenda pel manteniment de la vigència per al
2021 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.
Seguidament es passen a tractar els temes següents:
1. Ratificació de la necessitat de celebrar de forma telemàtica aquesta
sessió de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Reus.
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L’alcalde exposa els motius i necessitat de continuar celebrant de forma telemàtica les
sessions de la Junta de Govern i sotmesa la proposta a votació, s'aprova per
assentiment.
2. Informació de l’Alcaldia.
No n’hi ha.
4. Patrimoni del Sòl. Concessió d’un nou termini per l’inici i acabament de
les obres del solar situat al Cr. Agricultura, núm. 7.

Signat electrònicament
Noemí Llaurado Sans
01/02/2021

"Vist l’Acord de la Junta de Govern Local adoptat en sessió de data 22/09/2006, en
que es va adjudicar la venda mitjançant concurs, a la mercantil CONFAPA HABITAT, SL
de la finca de propietat municipal situada al Cr. Agricultura, núm. 7; la seva referència
cadastral és 2262201CF4526C0001KK., i figura inscrita al Registre de la Propietat
núm. 1 de Reus al Volum 2305, llibre 1540, full 1, finca 56.081, inscripció 7.
Atès que l’esmentada venda es va formalitzar en escriptura pública atorgada davant el
Notari de Reus, Joaquin Ochoa de Olza Vidal, en data 28/12/2006, núm. 6966 del seu
protocol. En aquesta venda es van subjectar a condició resolutòria el compliment dels
terminis de començament i acabament de les obres (3 i 5 anys) .
Vista la sol·licitud formulada per la mercantil BANC DE SABADELL, SA en data
09/11/2020, núm. 83242 del Registre General d’Entrada, demanant la concessió d’un
nou termini per l’inici i acabament de les obres del solar situat al Cr. Agricultura,
núm. 7, abans referit.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
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Atesa la situació actual del mercat immobiliari i la construcció derivada de la greu
crisi econòmica general que afecta a les Administracions Publiques, a aquest
Ajuntament en particular i també als operadors del sector de la promoció de
construccions i obres, agravada amb la situació de pandèmia pel virus Covid 2019.
Atès que les condicions resolutòries a les que es subjecten les transmissions de bens
del patrimoni públic de sòl i habitatge venen regulades a l’art. 170 del D. Leg 1/2010,
de 3 d’agost, en la redacció donada per la Llei 3/2012, de 22 de gener, i tenen per
objecte garantir el compliment de les finalitats dels patrimonis públics de sòl i
habitatge (el solar esmentat en formava part) establint, entre altres, la destinació final
dels bens adquirits i els terminis per fer-la efectiva, així com no transmetre els bens
mentre no s’hagi donat compliment a la referida finalitat llevat que l’administració ho
autoritzi. Així mateix estan subjectes, pel que fa al seu exercici al termini de
prescripció que resulta de l’art. 121.20 del Codí civil de Catalunya.
Vist el contingut de l’informe jurídic d’aquesta petició existent a l’expedient, i atenent
a la vegada als principis que van inspirar la venda de la finca esmentada (foment de
l’edificació, compliment del destí dels béns del patrimoni del sòl i habitatge), es
considera que es pot accedir a la petició formulada en els termes que s’indicaran a la
part dispositiva.
Ateses les consideracions anteriors, la documentació i informe jurídic incorporats a
l’expedient, de conformitat amb l’establert a la Llei 7/85 de 2 d’abril, al Codi Civil de
Catalunya i al D. Leg. 1/2010, de 3 d’agost, i en ús de la competència delegada per
Decret de l’Alcaldia de data 10/07/2019, núm. 11502, (BOPT 22/07/2019).
En conseqüència es proposa l'adopció dels acords següents:
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PRIMER.- CONCEDIR a la mercantil BANC DE SABADELL, SA, NIF A08000143 un nou
termini per l’inici i acabament de les obres del solar situat al Cr. Agricultura, núm. 7,
de tres i cinc anys, respectivament.
SEGON.- 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."
Signat electrònicament
Noemí Llaurado Sans
01/02/2021

Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per assentiment.
5. Benestar social. Aprovació de l’Addenda al conveni amb Càritas diocesana
de Tarragona pel projecte de menjador social de l’1 de gener de 2020 al 31
de desembre de 2020 per l’augment d’àpats a conseqüència de la crisi
sanitària.
"«En data 24 de juliol de 2020, l’Ajuntament de Reus i Càritas Diocesana de Tarragona,
van signar un conveni per tal d’establir la col·laboració en el funcionament del
menjador social, ubicat al C. Francesc Bartrina, 6 i 8 bxs del municipi de Reus.

Signat electrònicament
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D’acord amb la clàusula segona d’aquest conveni signat, l’Ajuntament de Reus
atorgava a Càritas Diocesana de Tarragona, per a l’anualitat 2020, una subvenció per
un import de 75.000 euros, i una subvenció en espècie amb un cost de 17.816,67
euros, per col·laborar en les despeses de l’actuació de Càritas, en el funcionament del
menjador social ubicat al C. Francesc Bartrina, 6 i 8 bxs del municipi de Reus.
A la clàusula primera del conveni, s’estableix que es podrà veure complementat el seu
contingut mitjançant la formalització de les corresponents addendes o annexos, si les
circumstàncies durant la present anualitat ho requereixen.
L’esmentat conveni, es va aprovar per Junta de Govern Local en sessió duta a terme
en data 19 de juny de 2020.
Han variat les circumstàncies degut a l’actual situació d’emergència produïda pel
COVID19, que ha provocat conseqüències econòmiques i socials immediates. La
situació de confinament i l’aturada de moltes activitats econòmiques ha provocat que
moltes famílies hagin vist reduïts els seus ingressos de forma sobtada i, en molts
casos, no puguin cobrir les necessitats més bàsiques.
Per tal de pal·liar aquestes necessitats en la que es produeix un canvi en la cobertura
d’àpats, passant de ser presencials a haver de donar cobertura mitjançant
carmanyoles a domicili.
Càritas Diocesana de Tarragona, porta a terme tota una inversió pel que fa a compra
de recipients de plàstic per a les carmanyoles, de transport (combustible) per al
repartiment, la contractació a mitja jornada d’una ajudant de cuina a l’empresa Cuina
Gestió, SLU per al reforç de cuina; així com, la compra d’aliments i l’increment de
consum de subministraments bàsics (aigua, gas i llum), telèfon, material d’higiene i
neteja.
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Consta a l’expedient una proposta d’addenda al conveni marc amb Càritas Diocesana
de Tarragona, per portar a terme la cobertura d’àpats repartits per la ciutat de Reus,
en les seves diferents modalitats.
Aquesta addenda, conserva totes les clàusules originaries del conveni signat el 24 de
juliol de 2020 que no resultin contradictòries amb el previst en el document d’addenda, i
únicament planteja una aportació per part de l’Ajuntament a Càritas Diocesana de
Tarragona, en concepte de subvenció, de 40.600 €, per possibilitar el
desenvolupament d’aquest projecte, amb el pagament del 80% al moment de la
signatura de l’addenda, i el 20% restant, en el moment de la justificació, tal i com es
disposa al conveni.
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En data 24 de novembre de 2020, la Cap de Servei de Serveis Socials emet informe
pel qual proposa aprovar l’addenda al conveni per al funcionament del menjador social
ubicat al carrer de Francesc Bartrina, números 6 i 8, baixos del municipi de Reus per a
l’any 2020, amb un increment de 40.600 euros de la subvenció inicialment aprovada,
a càrrec de l’aplicació pressupostària de Benestar Social número 30422-23103-489 del
pressupost municipal de despeses per l’any 2020.
En data 25 de novembre de 2020 l’assessoria jurídica emet informe favorable a la
signatura de l’addenda.
En data 28 de novembre de 2020 s’emet informe de fiscalització prèvia limitada de la
intervenció municipal.
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A l’expedient resta acreditat que l’entitat es troba al corrent de pagament a l’Agència
Estatal Tributària, a l’Agència Tributària de Catalunya, a la Tresoreria General de la
Seguretat Social i a l’Ajuntament de Reus.
Resulten d’aplicació l'article 47 i següents de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim
jurídic del sector públic, en relació als convenis de col·laboració, i els articles 22.2c),
28 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, l’article 65 del
Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s’aprova el reglament de la Llei general
de subvencions (RLGS), els articles 25.c) i 26 de l’Ordenança general de subvencions
de l’Ajuntament de Reus, i les Bases d’execució del pressupost per a l’exercici
pressupostari de 2020 de l’Ajuntament de Reus.
Respecte la competència, el Decret d'Alcaldia de 10 de juliol de 2019 número
2019011502, delega en la Junta Govern Local els 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,
és a dir, més dels 50.000 euros, i en aquest supòsit el conveni de data 24 de juliol de
2020, ja ho superava i per tant, afegint l’import de l’addenda també.
Per tot l’exposat, es proposa a la
acords:

Junta de Govern Local, l’adopció dels següents

PRIMER: APROVAR l'addenda del conveni de col·laboració per l’any 2020, signat el 24 de
juliol de 2020 entre l’Ajuntament de Reus i Càritas Diocesana de Tarragona per la
cobertura d’àpats del menjador social per la qual es produeix un increment en
l’aportació màxima municipal a Càritas Diocesana de Tarragona en 40.600,00€, resultant
a un import subvencionable de 115.600,00€.
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SEGON: APROVAR la concessió a Càritas Diocesana de Tarragona , amb CIF R-4300214-F
d’una subvenció directa, per un import de 40.600,00 en els termes descrits a la part
expositiva i la clàusula primera de l’addenda, a càrrec de l’aplicació pressupostària
número 30422-23103-489 de Benestar Social del pressupost municipal de despeses de
l’exercici 2020.
TERCER: APROVAR el reconeixement de l’obligació a Càritas Diocesana de Tarragona ,
amb CIF R-4300214-F i procedir al pagament de la quantitat del 80% de la subvenció, és
a dir 32.480,00€ a càrrec de l’aplicació pressupostària número 30422-23103-489 de
Benestar Social del pressupost municipal de despeses de l’exercici 2020, d’acord amb
l’establert a la clàusula segona de l’addenda.

Signat electrònicament
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QUART: Facultar a la regidora delegada de l’Àrea de Benestar Social per a la
formalització de l’addenda al conveni aprovat en el primer punt.
CINQUÈ: Notificar aquesta resolució a Càritas Diocesana de Tarragona.
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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Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per assentiment.
6. Gestió Urbanística. Aprovació inicial del Pla de millora urbana de l'Àrea
3.2 LA HISPÀNIA, promogut per Reus Mobilitat i Serveis, S.A.
"Vist el Pla de millora urbana de l’Àrea 3.2 LA HISPÀNIA, presentat en data 9 de
novembre de 2020 per la societat anònima municipal Reus Mobilitat i Serveis,
promotora i propietària de pràcticament la totalitat de les finques incloses en l’àmbit.
Atès que l’ordenació urbanística proposada, segons resulta de la Memòria del
document, planteja en base a l’aplicació dels criteris i objectius predeterminats pel Pla
general d’ordenació urbana, la creació d’un gran espai de vialitat entre el c/ Àngel de
la Guarda i la Riera d’Aragó, per tal d’integrar un nou espai cèntric a la ciutat i garantir
la continuïtat de circulació en sentit perpendicular i per a vianants entre el Raval de
Sant Pere i el c/ de l’Aigua Nova. L’edificació principal proposada es situa en un únic
cos en la cantonada entre els c/ Josep M. Arnavat, la Riera d’Aragó i l’espai de nova
vialitat, i tot l’àmbit és ocupat en plantes soterrani per a ús d’aparcament i els
accessos de vianants i rodats del qual es situen en els cossos edificats. Per altra part
es reserven 1.019 m2 computables d’equipament públic en planta baixa a l’edifici 2
proposat que serà accessible des de la nova plaça.
Atès que en el propi document es demana també la tramitació simultània de la
modificació de la modalitat del sistema d’actuació de reparcel·lació, de la de
cooperació prevista en la Revisió del Pla general d’ordenació urbana per a aquest
àmbit, a la de compensació bàsica.
Atès que d'acord amb l'article 121.3 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, l'administració competent ha de
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decidir el sistema d'actuació urbanística i la modalitat que cal aplicar, en funció de les
necessitats, els mitjans economico-financers de que disposi, la col·laboració de la
iniciativa privada i les altres circumstàncies que hi concorrin.
Vist l’informe emès en data 4 de desembre de 2020 per l’arquitecta Cap de Servei de
Planejament i Projectes Urbans, pel qual es fa una valoració favorable de la proposta,
si bé condicionada a la incorporació de diferents determinacions i millores, essent les
més significatives les següents:
« Pel que fa a l’ordenació:

Signat electrònicament
Noemí Llaurado Sans
01/02/2021

Per resoldre la continuació de l’edificació proposada amb l’edifici existent en el
carrer de J. M. Arnavat i Vilaró, l’edificació serà continua en l’alineació del carrer en
tota l’alçada (corregir plànols de proposta a01, a02, a03 i a04) i es separarà un
mínim d’1,5 m de límit amb la finca de raval de Sant Pere núm. 43-45. Així mateix
cal suprimir l’obligatorietat del porxo en front a la plaça proposada. En tot cas serà
el projecte d’edificació qui ho resoldrà.
Pel que fa a la documentació:
Explicar amb més detall a la memòria la proposta d’ordenació que fa el PMU.
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El document té una dualitat que provoca confusió, cal definir unívocament la
qualificació del sòl. Cal eliminar les paraules “zona 1“ i “zona 2” a les que es fa
referència en el document per les claus següents: “IIa-02”, “IIIa-13” i “III-hp03”. La
regulació ha de ser clara tant gràficament com normativament. Es recomana
mantenir, en allò que no sigui específic, els paràmetres del PGO per la clau II
Eixamples antics i per la clau III Illes d’eixample.
Pel que fa a l’equipament:
La descripció del sistema d’equipaments ha de ser clara. Es qualifiquen 1.019 m2
de sòl com a tal i es preveuen uns passos en la part edificada en planta baixa, sota
de les plantes pis, per tal de permetre l’accés a l’interior de l’illa, que també està
qualificat com equipament, des de la riera d’Aragó i des del c/ J. M. Arnavat i Vilaró.
Aquests passos han de ser considerats com unes servituds de pas.
Pel que fa als usos de l’equipament, la normativa proposa altres usos que els
establerts pel PGO en el sistema d’equipaments. Cal mantenir els usos que regula
l’art. 133 de la normativa del PGO, excloent aquells que no són indicats per la
naturalesa del lloc. És a dir, s’admetria: el sanitarioassistencial, educatiu, cultural,
religiós i de centres de culte, lleure, esportiu, administratiu; i exclouria proveïment,
cementiri i serveis funeraris.
Pel que fa a l’aparcament:
Cal que el PMU prevegi en la normativa que el subsòl del viari es destina a
aparcament, i que es justifiqui en la memòria que no és part de la xarxa que
estructura el teixit urbà o la trama urbana i és compatible amb la funcionalitat del
sistema (art. 35 DL 1/2010).
Pel que fa a l’habitatge de protecció pública:
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Cal incorporar al pla d’etapes, la programació de la construcció dels habitatges de
protecció oficial, que tal com determina l’article 77 del Decret 305/2006, pel qual
s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme, no poden ser superiors a 2 anys per
a l'inici de les obres, a comptar des que la parcel·la tingui la condició de solar, i a 3
anys per a llur finalització, a comptar des de la data d'atorgament de la llicència
d'obres.
Pel que fa a la normativa:
Es proposa eliminar del capítol “3-Normes d’edificació” les pàgines 23 i 24, i
substituir-les pel següent redactat, d’acord amb els criteris establerts en el PGO
vigent.
Signat electrònicament
Noemí Llaurado Sans
01/02/2021

ZONA IIa. EIXAMPLES ANTICS AMB NORMATIVA ESPECÍFICA

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
01/02/2021

Clau IIa-02 La Hispània
Alineacions: les assenyalades als plànols. Al raval de st. Pere és obligatòria; al
passatge, és la màxima.
Alçada:
La façana del raval l’alçada serà de 15,50 m. (pas: pb+1pp) + 2pp.
La reculada 5m. respecte el raval i la façana al passatge18,50 m.
(pas: pb+1pp) + 3pp
Edificabilitat:
El sostre màxim serà de 418 m2.
Condicions: El volum edificable serà segons el grafiat al plànol o01 Ordenació
Zonificació i qualificació 1.
Afegir el dibuix de l’alçat del raval com a normatiu pel que fa a les
alçades indicades al plànol i línies de forjat. La composició de façana
del raval s’entendrà com a orientativa.
Per a la resta de paràmetres es mantenen els de la Zona II.
ZONA IIIa. ILLES D’EIXAMPLE AMB NORMATIVA ESPECÍFICA
Clau IIIa-13. La Hispània
Alineacions:
les assenyalades al plànol d’ordenació.
Fondària:
les assenyalades al plànol d’ordenació. 15 m.
Alçada:
les assenyalades al plànol d’ordenació. 16 m. (pb + 4pp).
Edificabilitat neta: 4,84 m2 sostre/m2 sòl.
Condicions:
Queden prohibits els cossos sortints al pati d’illa i al c/ J.M.
Arnavat i Vilaró. A la resta de façanes es permet un cos sortint obert
màxim d’1,10 m.
En la planta baixa es constituirà una servitud de pas d’amplada
suficient que permeti l’accés a l’equipament de l’interior de l’illa.
En la planta baixa es situaran els accessos rodats i per a vianants de
l’aparcament de les plantes soterrani.
Per a la resta de paràmetres es mantenen els de la Zona III.
ZONA III-hp. ILLES D’EIXAMPLE AMB HABITATGES DE PROTECCIÓ PÚBLICA
Clau III-hp03. La Hispània
Alineacions:
les assenyalades al plànol d’ordenació.
Fondària:
les assenyalades al plànol d’ordenació. 15 m.
Alçada:
les assenyalades al plànol d’ordenació. 16 m. (pb + 4pp).
Edificabilitat neta: 4,84 m2 sostre/m2 sòl.
Condicions: Queden prohibits els cossos sortints al pati d’illa i al c/ J.M. Arnavat i
Vilaró.
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En la planta baixa es constituirà una servitud de pas d’amplada
suficient que permeti l’accés a l’equipament de l’interior de l’illa.
En la planta baixa es situaran els accessos rodats i per a vianants de
l’aparcament de les plantes soterrani.
Usos:
en planta baixa: bar, restaurant, comercial, oficines, sanitari,
educatiu, cultural, de lleure, esportiu i de proveïment.
En plantes pis, habitatges de protecció pública.
Per a la resta de paràmetres es mantenen els de la Zona III.
Es proposa substituir el capítol “3.2.1 Sistema d’equipaments” pel següent
redactat:

Signat electrònicament
Noemí Llaurado Sans
01/02/2021

Art. 137e
Usos:

Sistema d’Equipaments. La Hispània
s’admeten el sanitarioassistencial, educatiu, de lleure, esportiu,
administratiu i de proveïment.
Condicions: la façana de l’edifici que dóna a la nova pot ocupar les plantes pis
segons els paràmetres de la clau IIIa-13.
en planta baixa es separarà un mínim de 3 m. del límit de les
parcel·les núm. 31, 33, 35, 37, 39 i 41 del raval de st. Pere.
En cap cas l’alçada de la planta baixa podrà superar els 4,5 m.
d’acord amb l’art. 190 del PGO.
Per a la resta de paràmetres les condicions del sistema seran segons l’article 132 i
següents.»

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
01/02/2021

Vist així mateix l’informe favorable emès pel Cap de Servei d’Enginyeria i Mobilitat de
data 27 de novembre de 2020, així com l’informe jurídic de data 4 de desembre de
2020.
D’acord amb l’establert als articles 70, 85 i 121.3 i concordants del Decret Legislatiu
1/2010, de 3 d'agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme; i en ús de
la competència delegada pel Decret d'alcaldia de data 10 de juliol de 2019 (BOPT
22/7/2019).
En conseqüència es proposa l'adopció dels acords següents:
Primer.- Aprovar inicialment el Pla de millora urbana de l’Àrea 3.2 LA HISPÀNIA,
promogut per Reus Mobilitat i Serveis, SA, condicionat a esmenar-lo d’acord amb les
determinacions i millores resultants de l’informe emès en data 4 de desembre de 2020
per l’arquitecta Cap de Servei de Planejament i Projectes Urbans, el qual s’annexa com
a fonament d’aquest acord.
Segon.- Aprovar expressament inicialment a sol·licitud dels promotors interessats el
canvi de modalitat del sistema d'actuació de reparcel·lació, que passa de cooperació a
compensació bàsica.
Tercer.- Sotmetre a informació pública ambdues aprovacions inicials per un termini
d’un mes, perquè s’hi puguin formular les al·legacions que s’estimin pertinents.
Quart.- Sol·licitar informe als organismes afectats per raó de llurs competències
sectorials.
Contra el present acord no procedeix interposar cap tipus de recurs, atès que es tracta
d’un acte de tràmit no qualificat."
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Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per assentiment.
Seguidament es tracta en sessió pública els temes següents:
ACTIVITATS DE LA PERSONA
7. Educació. Aprovació de les bases reguladores per l'atorgament de
subvencions per a projectes que fomentin els principis de la ciutat
educadora.
"Atès que en virtut del decret número 2019017983, de data 27 de novembre de 2019,
pel qual es concreten i s’aproven les atribucions de la Regidoria d’Educació, es delegà
a aquesta Regidoria, entre altres, projectes i directrius en matèria d’educació.
Signat electrònicament
Noemí Llaurado Sans
01/02/2021

Atès que el Pla d’Acció Municipal de Reus 2019-2023, en l’eix del progrés social
contempla com a objectiu 1.6.01. Impulsar Reus com a ciutat educadora.
Atès que el projecte de ciutat educadora tal com es defineix en la Carta de Ciutats
Educadores té com objectiu principal el d’aprendre, intercanviar,compartir i per tant,
enriquir la vida dels seus habitants, l’esmentada Regidoria ha elaborat unes bases de
subvencions amb la finalitat de promoure aquests principis educatius.
Vist l’esborrany de bases elaborat pels serveis tècnics municipals, que consten a
l’expedient.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
01/02/2021

Vist l’informe emès pels serveis tècnics de l’Àrea d’Educació, en data 23 de novembre
de 2020, en el qual s’informa favorablement a les bases elaborades.
Atès que el règim jurídic aplicable a l’activitat de foment i promoció d’activitats per
part de les entitats locals ve regulat per l’articulat bàsic de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, pel Capítol I del Títol III del Decret 179/1995, de
13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals,
que regulen les subvencions dels ens locals, establint els seus articles 118 a 129 el
règim específic de les subvencions, i per l’ordenança general de subvencions de
l’Ajuntament de Reus (publicada íntegrament al BOPT núm 214 de 16 de setembre de
2010).
D’acord amb allò que disposa l’article 124.2 de l’esmentat Reglament, les bases per
l’atorgament han de sotmetre’s a informació pública per un termini mínim de 20 dies, i
s’han de publicar al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’anuncis de la corporació
inserint-se una referència d’aquest anunci al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.
Atès que de conformitat amb el que disposa l’article 7 de la citada ordenança i 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 (ROAS), el Ple de la Corporació esdevé l’òrgan
competent per a l’aprovació de les bases específiques que regiran la concessió de les
respectives subvencions, sens perjudici de les competències establertes per la
legislació i les atribuïdes en funció de l’organització municipal existent en cada
moment.
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
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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 inicialment les bases reguladores per a l’atorgament de
subvencions per a projectes que fomentin els principis de la ciutat educadora, en els
termes i continguts que consten a l’expedient.
SEGON.-Sotmetre l’expedient al tràmit d’informació pública en la forma
reglamentàriament establerta, entenent-se definitivament aprovat en el cas que en el
termini establert per aquest tràmit no es formulin al·legacions ni reclamacions.
Signat electrònicament
Noemí Llaurado Sans
01/02/2021

TERCER.- Facultar al regidor delegat de l’Àrea d’Educació, el Sr. Daniel Recasens
Salvador, per tal que adopti qualsevol resolució necessària per a l’aplicació efectiva
d’aquestes bases."
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per assentiment.
8. Participació, Bon Govern i Serveis Generals. Aprovació del Contracte
Programa 2020 entre l’Institut Català de les Dones i l’Ajuntament de Reus,
per a la prestació del servei d’informació i atenció a les dones, la realització
de polítiques d’igualtat i ampliació dels serveis que es presten en el servei
d’informació i atenció a les dones.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
01/02/2021

"El dia 15 de maig de 2017, l'Institut Català de les Dones de la Generalitat de
Catalunya (en endavant ICD) va formalitzar amb l'Associació Catalana de Municipis i
Comarques i la Federació de Municipis de Catalunya un acord de cooperació
interinstitucional per a l'impuls de les polítiques d'igualtat de gènere i contra la
violència masclista a Catalunya, en el qual acordaren treballar conjuntament per
implementar les polítiques públiques destinades a erradicar la desigualtat entre dones
i homes, i abordar la violència masclista com a expressió màxima de la desigualtat
entre homes i dones, i signar un nou contracte programa per al període 2017-2019
amb l'objectiu de coordinar, cooperar i col·laborar amb l'Institut Català de les Dones i
els ens locals en matèria de polítiques d'igualtat de gènere i d'erradicació de la
violència masclista.
En data 5 de desembre de 2017, l’Ajuntament de Reus, i l’ICD, van signar el Contracte
Programa 2017-2019, aprovat per acord del Ple Municipal de l'1 de desembre de 2017,
per a la prestació del servei d’informació i atenció a les dones i la realització de
polítiques d’igualtat de gènere.
L’ICD és l’organisme del Govern de la Generalitat que té atribuïdes les competències
vinculades al seu paper de garant del compliment de la Llei 17/2015, de 21 de juliol,
d’igualtat efectiva de dones i homes, i també l’instrument vertebrador per a lluitar
contra la violència masclista, d’acord amb allò que estableix l’article 80 de la Llei
5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradica la violència masclista.
A l’Ajuntament de Reus, de conformitat amb l’article 6.1 de la Llei 17/2015, del 21 de
juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes, li correspon l’exercici de les competències
en matèria de polítiques d’igualtat de gènere, i la Generalitat ha de complementar la
suficiència financera dels ens locals en relació amb les funcions en matèria de
polítiques d’igualtat de gènere mitjançant contracte programa a aquest efecte.
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Consta a l’expedient la proposta de contracte programa per a la prestació del servei
d’informació i atenció de les dones, la realització de polítiques d’igualtat i ampliació
dels serveis que es presten en el servei dinformació i atenció a les dones, amb una
vigència des de la seva signatura fins el 31 de desembre de 2020, sens perjudici de
les actuacions que es desprenguin de l’avaluació del contracte programa de 2020, que
s’executaran l’any 2021.

Signat electrònicament
Noemí Llaurado Sans
01/02/2021

El contracte programa proposat abasta el suport tècnic i finançament de l'Institut
Català de les Dones a l'Ajuntament en la prestació del servei d’informació i atenció a
les dones (Fitxa 1 SIAD), les actuacions per a promoure la igualtat efectiva de dones i
homes i la transversalitat de la perspectiva de gènere (Fitxa 2 Igualtat efectiva de
dones i homes), i l’ampliació dels serveis que es presten en el servei d’informació i
atenció a les dones per l’aportació dels fons del Pacte d’Estat en matèria de violència
de gènere finançat per la Secretaria d’Estat d’Igualtat del Ministeri de la Presidència,
Relacions amb les Corts i Igualtat (Fitxa 3).
Per Decret de data de la Regidora de Participació, Bon Govern i Serveis Generals de
data 7 de setembre de 2020, l'Ajuntament de Reus ha aprovat la sol·licitud de
subvenció a l’Institut Català de les Dones per finançar les despeses derivades del
desenvolupament de les línies d'intervenció en la implementació del contracte
programa, amb un pressupost total de 129.518,91 euros, i una subvenció sol·licitada
per import de 78.872 euros.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
01/02/2021

En data 1 de desembre de 2020, la Tècnica de Polítiques d'Igualtat de Gènere, emet
informe favorable a l’aprovació del Contracte Programa 2020 per a la prestació del
servei d’informació i atenció a les dones, la realització de polítiques d’igualtat i
ampliació dels serveis que es presten en el servei d’informació i atenció a les dones.
En data 3 de desembre de 2020, l'Assessoria Jurídica emet informe favorable en
relació a l'aprovació del contracte programa.
Resulten d’aplicació els articles 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 303 del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis
dels ens locals.
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 és delegable, de
conformitat amb l’article 22.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases de
règim local.
De conformitat amb l’acord de Ple de data 3 de juliol de 2019 pel qual s’acorda
delegar en la Junta de Govern Local totes les competències delegables del Ple de la
Corporació que expressament li atribueixen la llei reguladora de bases de règim local,
el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, el text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals i les lleis sectorials, és competent la Junta de Govern
Local per delegació.
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:
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PRIMER: Aprovar el Contracte Programa 2020 entre l’Institut Català de les Dones i
l’Ajuntament de Reus per a la prestació del servei d’informació i atenció a les dones, la
realització de polítiques d’igualtat i ampliació dels serveis que es presten en el servei
d’informació i atenció a les dones, amb els termes i el contingut que consta a
l'expedient de referència.
SEGON: Facultar al Molt Il·lustre Sr. Alcalde i a la regidora delegada de l’Àrea de
Participació, Bon Govern i Serveis Generals, per tal que qualsevol d'ells, indistintament
formalitzin l’esmentat contracte Programa.
TERCER: Donar trasllat d’aquest acord a l'Institut Català de les Dones (ICD)."
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per assentiment.
Signat electrònicament
Noemí Llaurado Sans
01/02/2021

BENESTAR SOCIAL I CIUTADANIA
9. Benestar Social. Aprovació de la pròrroga del conveni de col·laboració
interadministrativa entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Reus per a la prestació del
servei de residència assistida per a gent gran dependent, «Residència Horts
de Miró», a Reus, per a l’any 2021.
"Antecedents

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
01/02/2021

1.- L’Ajuntament de Reus per acord de Ple de data 20 de setembre de 2019 va aprovar
el conveni de col·laboració entre aquest Ajuntament i la Generalitat de Catalunya, a
través del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, per a la prestació en règim
de gestió conjunta del servei de vint-i-nou places d’acolliment residencial per a gent
gran per a persones grans dependents a la localitat, en la residència Horts de Miró. El
conveni es va aprovar per acord del Ple de l’Ajuntament del dia 20 de setembre de
2019 i es va formalitzar el dia 14 d’octubre de 2019.
El pacte cinquè del conveni preveu que aquest serà vigent a partir del dia 1 d'octubre
fins el 31 de desembre de 2019, amb la possibilitat de prorrogar-se amb pròrrogues
expresses per anys successius, per un període fins a quatre anys addicionals, d'acord
amb l'article 49.h.2n de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre de règim jurídic del sector
públic, sens perjudici de la voluntat de les parts de seguir renovant el conveni d'acord
amb la voluntat compartida de permanència del servei púbic residencial d'Horts de
Miró.
2.- Per Decret de l'Alcaldia número 2019016862 de data 30 d'octubre de 2019 es va
sol·licitar la pròrroga, per a l'any 2020, del Conveni esmentat i la corresponent dotació
pressupostària. La pròrroga per a l’any 2020 es va aprovar per acord del Ple de
l’Ajuntament de Reus el dia 20 de desembre de 2019 i es va formalitzar en data 7 de
gener de 2020.
3.- En data 16 de novembre de 2020 i número de registre d’entrada a l’ajuntament
2020085783, la Generalitat de Catalunya ens han tramès proposta de Pròrroga del
conveni de col·laboració interadministrativa entre el Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Reus per a la
prestació del servei de residència assistida per a gent gran dependent, «Residència
Horts de Miró», a Reus, amb efectes des de l’1 de gener fins el 31 de desembre de
2021.
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L'esmentat document de pròrroga manté el nombre places, si bé s’incrementa el
nombre de places amb dependència de Grau II i es redueix el nombre de places amb
dependència de Grau II, i la retribució inherent es calcula en base a les tarifes
aprovades a l'Ordre TSF 194/2019, de 29 d'octubre.
4.- La Cap de Servei de Serveis Socials, en data 24 de novembre, ha emès un l’informe
emès informant favorablement i proposant la formalització del document de pròrroga
proposat per la Generalitat, i posa de manifest la voluntat de prorrogar la vigència del
conveni per continuar prestant el servei en règim de gestió conjunta del servei de vinti-nou places d’acolliment residencial per a gent gran per a persones grans dependents
a la localitat, en la residència Horts de Miró l'any 2021.

Signat electrònicament
Noemí Llaurado Sans
01/02/2021

5.- En data 24 de novembre l'Assessoria Jurídica informa favorablement, des de la
vessant jurídica, el document de pròrroga proposat per la Generalitat de Catalunya.
Ambdós informes anteriors posen de manifest la necessitat d’actualitzar el mòdul per
a les places de Grau II o amb dependència mitja, en la mesura que s’hi preveu un
mòdul per estada de 57’50 euros i aquest import no s’ajusta a l’import modificat amb
el Decret Llei 39/2020.
6.- En data 25 de novembre de 2020 la intervenció municipal emet informe de
fiscalització prèvia limitada, en els termes i amb el contingut que consta a l’expedient.
7.- L'expedient ha estat dictaminat favorablement a la Comissió Informativa de
Benestar Social i Ciutadania de data 30 de novembre de 2020.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
01/02/2021

8.- En data 4 de desembre de 2020 s’emet un informe complementari on es posa de
manifest la urgència expressada pels serveis tècnics de la Generalitat i la seva
necessitat de disposar del conveni signat de forma immediata, per la qual cosa
plantegen les possibles alternatives per agilitzar aquesta tramitació.
9.- Entre les alternatives possibles, es plantja la possibillitat de sotmetre l'expedient a
l'aprovació de la Junta de Govern local, sens perjudici de la posterior ratificació de
l'acord adoptat per la Junta de Govern local en la primera sessió plenària que es dugui
a terme a continuació.
Fonaments de dret
PRIMER: El servei de residència per a gent gran s'inclou dins les prestacions de la
xarxa de serveis socials d'atenció pública, qualificat com a servei social especialitzat
(epígraf 1.2.3.3 de l'Annex 1) a la Cartera de Serveis Socials, que fou aprovada per
Decret 142/2010, d'11 d'octubre, per al període 2010-2011, i del qual se n'ha
prorrogat la seva vigència fins a l'actualitat.
En relació als serveis socials especialitzats, l'article 29 apartat e) de la Llei 12/2007,
d'11 d'octubre, de serveis socials atribueix al departament competent en matèria de
serveis socials la competència de: ''Crear, mantenir, avaluar i gestionar els centres,
serveis, recursos, equipaments, projectes i programes relatius als serveis socials
especialitzats, sens perjudici del que estableixen els articles 31.1.f i 32.d, i els que li
corresponguin d'acord amb les lleis.'' Per la seva banda, l'article 31.1 apartat f)
atribueix als municipis a: ''Promoure la creació dels centres i els serveis corresponents
a l’àmbit propi dels serveis socials especialitzats i gestionar-los, en coordinació amb
l’Administració de la Generalitat i l’ens local supramunicipal corresponent, d’acord
amb la Cartera de serveis socials i el pla estratègic corresponent.''
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Els articles 27 i 41 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, disposa que
l’Administració de la Generalitat de Catalunya i els ens locals col·laboren en l’aplicació
de les polítiques de serveis socials, d’acord amb les competències respectives,
mitjançant els instruments que estableixen la legislació general de règim jurídic i
procediment administratiu i la legislació de règim local. Així mateix, s’indica que
aquesta col·laboració interadministrativa inclou l’establiment per conveni de fórmules
de gestió conjunta dels serveis.
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Com s’ha indicat als antecedents, no es modifiquen en el document de pròrroga el
nombre total de places (29), però sí s’incrementen les places per a dependència mitja
i es redueixen, en conseqüència, les places per a dependència alta. El modul per
estada d’una i altra plaça són els que es van preveure en l’Ordre TSF/194/2019 i en la
la Llei 4/2020, de 29 d’abril, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya.
No obstant, l’import o mòdul per estada de les places de dependència mitja o de grau
ha estat recentment modificat pel Decret Llei 39/2020, de 3 de novembre, de mesures
extraordinàries de caràcter social per fer front a les conseqüències de la COVID-19, on
s’ha equiparat el mòdul per estada en les places de grau II i grau III, i tant l’una com
l’altra s’han fixat en 61’46 euros, per la qual cosa s’ha d’ajustar l’import previst en el
document de pròrroga a la nova realitat normativa, tal i com reflecteixen els informes
esmentats als antecedents del present acord.
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SEGON: Els articles 34 i següents del Decret 284/1996, de 23 de juliol, de regulació del
Sistema Català de Serveis Socials, estableixen el règim de coordinació, col·laboració i
cooperació amb entitats que prestin serveis socials, i possibiliten la instrumentació
d’aquesta col·laboració a través dels corresponents convenis de col·laboració.
TERCER: 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; l’article 150
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; i els articles 303 i següents del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis
dels ens locals, ofereixen un marc normatiu general en relació als convenis de
col·laboració interadministrativa.
QUART: En relació a l'òrgan per a l'aprovació del conveni, el document de pròrroga del
conveni de col·laboració ha d'ésser objecte d'aprovació pel Ple, en virtut del previst a
l'article 22.2.f) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local,
que determina que és competència del Ple l'aprovació de la forma de gestió dels
serveis, que determina també en l'article 22.4 que aquesta competència no esdevé
delegable; en el mateix sentit s’expressa l’article 52.2 del text refós de la Llei
municipal i del règim local de Catalunya aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, que estableix les atribucions que li corresponen al Ple.
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: Aprovar la pròrroga per a l’ant 2021 del conveni (que fou formalitzat en data
14 d’octubre de 2019) de col·laboració interadministrativa entre el Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Reus
per a la prestació del servei de residència assistida per a gent gran dependent,
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«Residència Horts de Miró», a Reus, amb efectes des de l’1 de gener fins el 31 de
desembre de 2021.
Segon: Instar al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de
Catalunya per tal que, a través de la fórmula que consideri més adient, s’ajustin els
mòduls i imports màxims previstos al pacte segon del document de pròrroga a la
realitat normativa derivada del Decret Llei 39/2020.
Tercer: Facultar a l’alcalde i la regidora competent en matèria de Benestar Social per
tal que, qualsevol d’ells indistintament, formalitzin el document de pròrroga esmentat
i qualsevol altre document necessari per fer efectiu aquest acord.
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Quart: Instar la tramitació del corresponent encàrrec a la Fundació Educativa i Social
per a la gestió de l’esmentat servei durant l’any 2021.
Cinquè: Notificar aquest acord al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la
Generalitat de Catalunya i a la Fundació Educativa i Social.
Sisè: Sotmetre el present acord a ratificació del Ple de la Corporació en la propera
sessió plenària que es dugui a terme.
Setè: Contra aquest acord, que posa fi a la via administrativa, s’haurà d'interposar
recurs contenciós administratiu davant la sala Contenciosa Administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar des del dia
hàbil següent al de la seva notificació.
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Alternativament i amb caràcter previ, es pot efectuar un requeriment davant l’òrgan
que l'ha dictada, en el termini de dos mesos a comptar des del dia hàbil següent a la
recepció d'aquesta notificació, en els termes que s'indiquen a l'article 44 de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa."
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per assentiment.
10. Benestar Social. Aprovació ampliació addenda i addenda complementària
de la pròrroga del Contracte Programa 2016-2019 entre el Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies i els Ens Locals en matèria de serveis socials,
altres programes i serves relatius a Benestar Social i polítiques d'igualtat
per a la implementació de mesures extraordinàries en relació a l'impacte
social de la pandèmia de Covid19 durant l'exercici 2020.
"En data 3 d’agost de 2016 es va signar el Contracte programa per a la coordinació, la
cooperació i la col·laboració entre el Departament de Treball, Afers socials i Famílies de
la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Reus, en matèria de serveis socials,
altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat per al període 20162019. El Contracte-Programa estableix els eixos estratègics, els objectius generals, els
mecanismes d’avaluació i el finançament que permeten major eficiència i eficàcia en
la gestió dels serveis.
En data 21 de desembre de 2016 es va signar una Addenda al Contracte programa
2016-2019 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€.
En data 26 de setembre de 2017 es va signar una Addenda al Contracte programa
2016-2019 que
incorpora les fitxes 19.1 Serveis d’atenció a la infància i
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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).
En data 14 de desembre de 2017 es va signar una Addenda al Contracte programa
que concretava determinades condicions de prestació i finançament de serveis per al
període 2017-2019.
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En data 31 d’octubre de 2019 es va signar l'Addenda del Contracte Programa 20162019 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,segons el fons del Pacte d’Estat Contra la Violència de Gènere i per incorporar un
nou servei, el de dinamitzadors i dinamitzadores cívics per a l’emancipació juvenil
(Fitxa 44) a càrrec dels programes acordats a la Conferència Sectorial d’ocupació i
Afers Laborals. Les dues mesures estan limitades a l’exercici 2019.
Que el dia 14 de gener de 2020 es va signar l'Addenda de pròrroga 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 a
l’any 2020.
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Que En data 14 de setembre de 2020 es va signar l’Addenda a la prorroga del
Contracte programa entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i
l'Ajuntament de Reus en matèria de serveis socials, altres programes i serveis relatius
al benestar social i polítiques d’igualtat per a la implementació de mesures
extraordinàries en relació amb l’impacte social de la pandèmia de la COVID-19 durant
l’exercici 2020.
En aquesta Addenda es va ampliar en els termes de la cooperació, la col·laboració i
la coordinació per a l’exercici 2020 amb les mesures i amb el finançament següents:
- Mesura 1: Serveis d’atenció domiciliària (en endavant, SAD).
- Mesura 2: Atenció a persones sense llar.
- Mesura 3: Accions de voluntariat.
- Mesura 4: Sistemes de resposta urgent per a dones que es troben es situació de
violència masclista i pera als seus fills i filles.
Que el 24 de novembre de 2020 la Generalitat de Catalunya Departament de Treball,
Afers socials i Famílies ha tramès una ampliació de l’esmentada Addenda per tal de
donar resposta a la situació de crisi creada per la pandèmia de la COVID-19 , que està
tenint un efecte en el risc de pobresa infantil. Actualment, hi ha un elevat nombre de
famílies amb infants i adolescents menors d’edat que necessiten una ajuda de
l’administració per tal de poder fer front a les despeses d’alimentació.
Aquestes necessitats s’han intensificat degut a l’agreujament de situacions de
precarietat econòmica, a l’aparició de situacions de vulnerabilitat arran de la crisi, del
tancament dels menjadors escolars i la no prolongació de les ajuts de menjador
escolars, que es produeix sempre en el període d’estiu, que ha comportat un gran
impacte per a aquestes famílies.
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Així mateix un dels drets més essencials que és la escolarització dels nens i de les
nenes i que a partir del 14 de setembre es va traduir amb l’obertura dels centres
educatius, i aquest dret a l’ensenyament ha de ser compatible amb prendre mesures
de seguretat, higiene i distanciament físic per tal de reduir les situacions de risc de
contagi, com aquest risc zero no existeix i que es donaran situacions en les quals els
infants i adolescents hauran de fer aïllament, quarantenes o confinaments perquè han
contret la malaltia (acreditada amb un resultat positiu per algun test PCR), o perquè
són contactes estrets d’algun infant positiu. En el cas que es produeixin aquestes
situacions d'aïllament s’han de trobar els mecanismes per tal que pugin fer-se càrrec
dels infants, garantint la cobertura de les necessitats bàsiques, detectant possibles
situacions de vulnerabilitat afegida derivades d’aquestes situacions imprevistes, i
assegurant el mínim impacte en l’àmbit laboral.
Que la ha Generalitat de Catalunya ha acordat donar el suport a l’Ajuntament de Reus
amb unes mesures que amplien l’Addenda extraordinària COVID-19 signada el dia 14
de setembre de 2020 amb dues noves mesures :
Mesures 5: Ajuts d’urgència social per a l’alimentació de la infància a l’estiu
(AUS-IE), amb un finançament de 92.450,25€.
Mesures 6: Ajudes d’urgència social per a a garantir la cobertura de la cura i les
necessitats bàsiques d’infants i adolescents vulnerables durant els períodes
d'aïllament, quarantena i confinament (AUS AQC), amb una dotació econòmica
de 78.000€.
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El termini d’aplicació i de justificació serà el següent:
- La Mesura 45.5 es d’aplicació al període de l’1d’agost fins al de setembre de
2020, el termini de la justificació econòmica serà el gener de 2021.Fins al 31 de
juliol del 2020 van estar vigent les targes moneder del departament d’Educació
de la Generalitat, vinculades als ajuts de menjador escolar
- La Mesura 45.6 es d’aplicació a tot el curs escolar 20/21, abraçant el període
del 14 de setembre de 2020 al 22 de juny de 2021, el termini de presentació de
la justificació econòmica serà el juliol de 2021.
Que en data 2 de desembre de 2020 la Generalitat de Catalunya Departament de
Treball, Afers socials i Famílies ha tramès una segona ampliació de l’Addenda per tal
de donar resposta a la situació de crisi creada per la pandèmia de la COVID-19 , que
està tenint un efecte a les persones sense llar, les persones demandants de protecció
internacional i els joves en situació i de carrer.
Que la situació de crisi creada per la pandèmia de COVID-19 està tenint un efecte de
precarització dels col·lectius més vulnerables, ja sigui per reducció d’ingressos
d’aquelles persones que han perdut la feina o han vist dràsticament disminuït el
volum d’activitat, com per l’especial incidència que pot tenir la malaltia en els
col·lectius amb més fragilitat degut a presentar malalties cròniques o també per raó
de l’edat. I molt especialment a les persones sense llar que no disposen d’un
habitatge on poder seguir les normes preventives de confinament, incloent aquelles
que han perdut la cobertura del programa estatal d’acollida a refugiats a causa de la
denegació de la seva demanda de protecció internacional; així com els joves en
situació de carrer, que el context actual de pandèmia dificulta la seva integració a la
comunitat.
Que la Generalitat de Catalunya ha acordat donar el suport a l’Ajuntament de Reus
amb unes mesures que amplien l’Addenda extraordinària COVID-19 signada el dia 14
de setembre de 2020 amb cinc noves mesures:
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-

Mesura 45.7: Posada en marxa d’equipaments i serveis per facilitar l’atenció i el
confinament de persones sense llar mentre duri el període d’emergència, amb
un finançament de 46.800€.

-

Mesura 45.8: Reforç dels serveis socials bàsics per a l’atenció de persones
estrangeres en situació d’extrema vulnerabilitat que han vist denegada la seva
sol·licitud de protecció internacional mentre duri el període d’emergència, amb
un finançament de 67.793,07€.

-

Mesura 45.9: Projecte Sostre 360º: intervenció integral i comunitària d’atenció
social a joves en situació de vulnerabilitat al carrer. En aquesta fitxa el
finançament està plantejada en funció del nombre de joves detectats i atesos al
projecte i financia la contractació de professionals amb una ràtio 1/10, és a dir,
1 professional per cada 10 joves, així com un mòdul per al cost de mitja pensió.

-

Mesura 45.10: Ajuts d’Urgència Social, amb un finançament de 70.535,41€.

-

Mesura 45.11 Dinamitzadors/res cívics/ques per a l’emancipació juvenil, amb un
finançament de 79.354,00€. Aquesta fitxa dóna continuïtat a la fitxa 44, inclosa
en l’addenda signada el 31 d’octubre de 2019.

El termini d’aplicació i de justificació serà el següent:
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Aquesta addenda complementària abasta el període del 15 de març de 2020 al 31 de
desembre de 2021. Específicament per la mesura 45.11, la vigència serà d’un any,
amb inici el 2020 i finalització abans de l’1 de gener de 2022.
El procediment i termini de justificació de les mesures recollides en aquesta addenda
es farà en els termes següents:
- Els ens locals hauran de presentar cada mes les dades corresponents a cadascuna
de les mesures que consten en l’apartat d’Avaluació de cada mesura. A excepció de la
mesura 45.11 que la justificació d’activitat serà anual.
- El termini de presentació de la justificació econòmica finalitza el mes de febrer de
2022.
En relació a les diferents addendes del Contracte Programa amb motiu del COVID,
signades o pendents de signatura, el Departament de treball, afers socials i famílies va
obrir un aplicatiu " Portal per a la gestió de la informació i comunicació amb les àrees
bàsiques de serveis socials(GABSS)" destinat a facilitar la interacció amb e les àrees
bàsiques de serveis socials.
En aquest aplicatiu /bústia, els serveis socials hem de fer la introducció de les dades
dels diferents programes.






Des del mes de març ho estem fent dels programes de la primera addenda:
SAD, Sense llar i Voluntariat
Des del mes de juny introduïm també dades en una fitxa que es diu "CORECO i
Desescalada", que inclou:
Unitats familiars i persones usuàries ateses des de les àrees bàsiques de serveis
socials,
Dones ateses per violència masclista
Unitats familiars amb ajuts d'alimentació
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Unitats familiars amb ajut d'urgència social
Nombre de professionals de reforç i/o habituals actius
Nombre d'actuacions/entrevistes d'informació i orientació
Altres mesures:distanciament físic, mesures d'higiene i desinfecció espais,
mesures de gestió de residus
Materials, pòsters informació als professionals i usuaris .

En data 4 de desembre de 2020 Cap de Servei de Serveis Socials emet informe
favorable al contingut de les fitxes que els afecten, pel qual proposa l’adopció dels
acords pertinents per a l’aprovació de
de l’Ampliació de l’Addenda i Addenda
Complementària del Contracte programa esmentat.
Signat electrònicament
Noemí Llaurado Sans
01/02/2021

Vist l’informe de l’Assessoria Jurídica de data 4 de desembre de 2020 pel qual es posa
de manifest que no concorren aspectes de naturalesa jurídica que impedeixin
l’aprovació de l'Addenda de l'ampliació de l’Addenda i Addenda Complementària del
Contracte programa esmentat.
L’'article 41 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, 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 coresponsabilitat en la prestació de
serveis socials i l'estabilitat dels serveis i de llurs professionals.
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De conformitat amb 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 és
delegable, de conformitat amb l’article 22.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de bases de règim local.
Vist l’acord de Ple de data 3 de juliol de 2019 pel qual s’acorda delegar en la Junta de
Govern Local totes les competències delegables del Ple de la Corporació que
expressament li atribueixen la llei reguladora de bases de règim local, el text refós de
la llei municipal i de règim local de Catalunya, el text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals i les lleis sectorials.
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: Aprovar l’Ampliació de l’Addenda de la pròrroga del Contracte Programa
2016-2019 per a l’any 2020 entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies I
l’Ajuntament de Reus en matèria de Serveis Socials, altres programes i serveis relatius
al benestar social i polítiques d’igualtat per a la implementació
de mesures
extraordinàries en relació a l’impacte social de la pandèmia de Covid19 amb dues
mesures més i amb el finançament corresponent:
Mesures 5: Ajuts d’urgència social per a l’alimentació de la infància a
l’estiu (AUS-IE), amb un finançament de 92.450,25€.
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Mesures 6: Ajudes d’urgència social per a a garantir la cobertura de la
cura i les necessitats bàsiques d’infants i adolescents vulnerables durant
els períodes d'aïllament, quarantena i confinament (AUS AQC), amb una
dotació econòmica de 78.000€.
SEGON: Aprovar l’Addenda Complementària de la pròrroga del Contracte Programa
2016-2019 per a l’any 2020 entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies I
l’Ajuntament de Reus en matèria de Serveis Socials, altres programes i serveis relatius
al benestar social i polítiques d’igualtat per a la implementació
de mesures
extraordinàries en relació a l’impacte social de la pandèmia de Covid19 amb cinc
mesures més i amb el finançament corresponent:
Signat electrònicament
Noemí Llaurado Sans
01/02/2021

-

-

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
01/02/2021

Mesura 45.7: Posada en marxa d’equipaments i serveis per facilitar l’atenció i el
confinament de persones sense llar mentre duri el període d’emergència, amb
un finançament de 46.800€.
Mesura 45.8: Reforç dels serveis socials bàsics per a l’atenció de persones
estrangeres en situació d’extrema vulnerabilitat que han vist denegada la seva
sol·licitud de protecció internacional mentre duri el període d’emergència, amb
un finançament de 67.793,07€.
Mesura 45.9: Projecte Sostre 360º: intervenció integral i comunitària d’atenció
social a joves en situació de vulnerabilitat al carrer. En aquesta fitxa el
finançament està plantejada en funció del nombre de joves detectats i atesos al
projecte i financia la contractació de professionals amb una ràtio 1/10, és a dir,
1 professional per cada 10 joves, així com un mòdul per al cost de mitja pensió.
Mesura 45.10:
Ajuts d’Urgència Social, amb un finançament de
70.535,41€.Mesura 45.11 Dinamitzadors/res cívics/ques per a l’emancipació
juvenil, amb un finançament de 79.354,00€. Aquesta fitxa dóna continuïtat a la
fitxa 44, inclosa en l’addenda signada el 31 d’octubre de 2019.

TERCER: 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 de pròrroga.
QUART: 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.
SERVEIS D'HISENDA I SERVEIS GENERALS
La presidència comunica que el punt de l’ordre del dia núm. 11 no ha estat tractat
amb caràcter previ per la Comissió Informativa d'Hisenda i Serveis Generals i proposa,
i així s'acorda per unanimitat, declarar la seva urgència per a ser tractat a la Junta de
Govern Local:
11. Promoció de Ciutat. Aprovació del preu públic de participació en el
Mercat de Nadal 2020.
"Atès que l’Agència de Promoció de Ciutat “Reus Promoció” té per objecte, entre
altres, promoure la dinamització comercial de la ciutat i a tal efecte coordina la
campanya de Nadal 2020-2021
Atès que l’Agència de Promoció de ciutat “Reus Promoció” organitza el Mercat de
Nadal, on els expositors posaran a la venda objectes relacionats amb el Nadal entre
els dies 3 i 20 de desembre, ambdós inclosos.
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Atès que en la reunió del consell de l’Agència de Promoció de Ciutat «Reus Promoció»,
en data 27 de setembre de 2018, es va aprovar el preu de participació en el Mercat de
Nadal de Reus, concretament de 750 € +21 % d’IVA, es a dir 907,50 €, per caseta.
Atès que degut a les especials i difícils circumstàncies econòmiques, a conseqüència
de la crisi sanitària produïda pel Covid-19, que afecta a tota la societat i també de
forma molt especial al sector del comerç i com a mesura molt excepcional per ajudar
econòmicament als participants en aquest esdeveniment, es proposa per l’edició
d’enguany una modificació del preu públic que es veuria reduït a 247,94 € + 21%
d’IVA, es a dir 300,00 €, per caseta.

Signat electrònicament
Noemí Llaurado Sans
01/02/2021

Vist l’informe econòmic i financer emès per la Gerent de l'Agència de data 1 de
desembre de 2020, pel qual es proposa l’establiment del citat preu públic.
Atès que de l’esmentat informe en resulta que les despeses derivades de la prestació
d'aquest servei són superiors als ingressos previstos, en concret, el resultat de l’estudi
econòmic-financer és negatiu per import de 21.296,69 euros.
Atès que la diferència resultant s'assumirà pel propi organisme a càrrec de la partida
21360-43220-22799 del pressupost de despeses d'aquest organisme autònom per a
l'any 2020.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
01/02/2021

Atès que tal i com estableix l'article 44 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i
l'article 24.3 de l'Ordenança General de gestió, recaptació i inspecció dels tributs i
altres ingressos de dret públic local de l'Ajuntament de Reus, els preus públics han de
cobrir com a mínim el cost del servei prestat i, si no és el cas, ha de justificar-se les
raons socials, benèfiques, culturals o d'interès públic que ho aconsellin i de la mateixa
manera, cal consignar en els pressupostos de l'organisme les dotacions oportunes per
la cobertura de la diferència resultant.
Atès que l’Agència de Promoció de Ciutat «Reus Promoció» organitza el Mercat de
Nadal de Reus 2020 com a una activitat que dinamitza el comerç de la ciutat en una
època tant important pel sector com és el nadal.
Vist l'informe favorable d'Intervenció emès per la Interventora de data 1 de desembre
de 2020
Atès que l’article 47 de Text refós esmentat disposa que la competència per a
l’establiment dels preus públics correspon al Ple de la corporació, sens perjudici de la
possibilitat de delegar-la a la Junta de Govern local.
Vist el que disposen els articles 24 i 25 de l’Ordenança general de gestió, recaptació i
inspecció dels tributs i preus públics municipals.
Vist que en l’informe-memòria esmentat de data 1 de desembre de 2020 s’aprecien
raons d’urgència en la tramitació de l’expedient, es proposa aprovar el preu públic
sense el previ dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda i Serveis Generals.
Per tot l’exposat, i d'acord amb el que disposa l'article 7.1 f) del Reglament Orgànic
Municipal es proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
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Primer- Aprovar el preu públic de participació en el Mercat de Nadal de Reus 2020, a
247,94 € + 21% d’IVA, es a dir 300,00 € per caseta
Segon- Donar compte d'aquesta acord a la propera Comissió Informativa d’Hisenda i
Serveis Generals."
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per assentiment.
ASSUMPTES SOBREVINGUTS

Signat electrònicament
Noemí Llaurado Sans
01/02/2021

12. Benestar Social. Aprovació de l’Addenda pel manteniment de la vigència
per al 2021 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.
"Atès que el 3 d’agost de 2016 es va signar el 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 període 2016-2019. El
Contracte-Programa estableix els eixos estratègics, els objectius generals,
els
mecanismes d’avaluació i el finançament que permeten major eficiència i eficàcia en
la gestió dels serveis.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
01/02/2021

Atès que el 21 de desembre de 2016 es va signar una Addenda al Contracte
programa 2016-2019 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€.
Atès que el 26 de setembre de 2017 es va signar una 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).
Atès que el 14 de desembre de 2017 es va signar una 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 2016-2019,
per a l'any 2017 i els imports corresponents per al 2018 i 2019.
Atès que el 22 d’octubre de 2018 es va signar l’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€.
Atès que el 31 d’octubre de 2019 es va signar 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,segons el fons del Pacte
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d’Estat Contra la Violència de Gènere i per incorporar un nou servei, el de
dinamitzadors i dinamitzadores cívics per a l’emancipació juvenil (Fitxa 44)a càrrec
dels programes acordats a la Conferència Sectorial d’ocupació i Afers Laborals. Les
dues mesures estan limitades a l’exercici 2019.
Atès que el dia 14 de gener de 2020 es va signar , l’Addenda de pròrroga per al 2020
del Contracte programa 2016-2019 , mentre no se signi el nou Contracte Programa
quadriennal per tal de garantir la seguretat jurídica, i per a la continuïtat dels serveis
que s’estan prestant, així com del seu finançament.

Signat electrònicament
Noemí Llaurado Sans
01/02/2021

Atès que el dia 9 de desembre de 2020 la Generalitat de Catalunya Departament de
Treball, Afers socials i Famílies i l’Ajuntament de Reus per tal de garantir la seguretat
jurídica per a la continuïtat dels serveis que s’estan prestant, així com del seu
finançament ens ha tramès proposta d’Addenda pel manteniment de la vigència per
al 2021 dels serveis i programes inclosos en l’anualitat 2019 del CP 2016-2019 en les
mateixes condicions vigents per a ‘exercici 2019, en els termes acordats el 2020, tot
garantit la recurrència per a tot l’exercici 2021 i mentre no se signi el nou Contracte
Programa quadriennal.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
01/02/2021

Atès que aquesta manteniment de la vigència no inclou les actuacions de l’addenda
signada al 2019 d’ampliació del fiançament del DTSF per als sistemes de resposta
urgent per a dones que es troben e situació de violència i per als seus fills i filles
(fitxa6), segons el fons del Pacte d’Estat Contra la Violència de Gènere i tampoc inclou
els dinamitzadors/es cívics per a l’emancipació juvenil (fitxa 44), a càrrec dels
programes acordats a la Conferència Sectorial d’Ocupació i Afers Laborals;ni cap
mesura vinculada amb la COVID tramitada el 2020.En aquest sentit, la fitxa 44 Dinamitzadors/es cívics per a l’emancipació juvenil (fitxa 44) continuarà la seva
execució ja que consta inclosa en l’Addenda complementaria COVID- 19 que està en
procès d’aprovació i posterior signatura i que costa com la fitxa 45.11
Dinamitzadors/es cívics per a l’emancipació juvenil que tindrà una vigència d’un any
amb inici el 2020 i finalització abans de l’1 de gener de 2022.
Vist l’informe favorable emès per la Cap de Servei de Serveis Socials de data 10 de
desembre de 2020 on
consta també que els serveis tècnics de la Regidoria
delegada de l’Àrea de Cultura i Política Lingüística, de Participació, Bon Govern i
Serveis Generals, de Salut i Ciutadania el seu acord en el manteniment de les fitxes
que els hi correspont en els termes que existeix actualment d’acord amb el Contracte
Programa 2016-2019, les successives modificacions i el document de pròrroga 2020 i
es proposa l’adopció dels acords pertinents per a l’aprovació de l'Addenda del
Contracte programa esmentat.
Vist l’informe de l’Assessoria Jurídica de data 10 de desembre de 2020 pel qual es
posa de manifest que no concorren aspectes de naturalesa jurídica que impedeixin
l’aprovació de l’Addenda pel manteniment de la vigència per al 2021 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 al benestar social i polítiques d’igualtat.
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
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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.

Signat electrònicament
Noemí Llaurado Sans
01/02/2021

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 és
delegable.
Vist l’acord de Ple de data 3 de juliol de 2019 pel qual s’acorda delegar en la Junta de
Govern Local totes les competències delegables del Ple de la Corporació que
expressament li atribueixen la llei reguladora de bases de règim local, el text refós de
la llei municipal i de règim local de Catalunya, el text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals i les lleis sectorials.
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:

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
01/02/2021

PRIMER: Aprovar l’Addenda pel manteniment de la vigència per al 2021 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 al benestar social i polítiques d’igualtat en les
mateixes condicions vigents, en les mateixes condicions vigents per a ‘exercici 2019,
en els termes acordats el 2020, tot garantit la recurrència per a tot l’exercici 2021 i
mentre no se signi el nou Contracte Programa quadriennal.
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 de pròrroga.
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 general,
estenc aquesta acta, amb el vistiplau de l’alcaldessa accidental.
Alcaldessa accidental

El secretari general
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